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Joi, în cea de-a doua zi a 
Conferinței Naționale a Par
tidului Comunist Român au 
continuat dezbaterile la Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

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

Primit cu aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat.

In cuvîntul său, tovarășul 
Chivu Stoica a făcut propu
nerea ca funcția de președinte 
al Consiliului de Stat să fie 
îndeplinită în viitor de secre
tarul general al Comitetului 
Central al partidului, potrivit 
rolului de forță politică con
ducătoare în stat pe care îl 
exercită P.C.R. în societatea 
noastră, și să se prezinte în 
acest sens propuneri cores
punzătoare Marii Adunări 
Naționale.

Propunerea a fost primită 
eu însuflețire de participanții 
la Conferință. întreaga asis
tență, în picioare, a aplaudat 
îndelung.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Gheor- 
ghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului regional Bucu
rești al P.C.R., Nicolae Aga- 
chi, director general al Com
binatului Siderurgic Hune
doara, Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. dl 
P.C.R., Carol Gollner, cerce
tător științific din Sibiu, Con
stantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Elisa- 
beta Moszorjak, muncitoare 
la Fabrica de încilțămînte 
„Crișul" din Oradea, Mihai 
Drăgănescu, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice, Janos Fazekaș, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

După o pauză, lucrările 
Conferinței au continuat pre
zidate de tovarășul Ilie 
Verdeț.

Primit cu aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per

manent dl C.C. dl P.C.R., 
prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au vorbit apoi tovarășii: 
Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului regional Suceava 
al P.C.R., Ion Tudor, secretar 
al Comitetului regional Do- 
brogea al P.C.R., Iosif Banc, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Cocoș, directorul Grupului de 
șantiere pentru construcția 
Hidrocentralei de pe Lotru, 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

★

După-amiază, la reluarea 
lucrărilor Conferinței, ședința 
a fost condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil.

Primit cu aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent'al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au vorbit apoi Miron Ni- 
colescu, președintele Academi
ei Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Cîrcei, prim- 
secretar dl Comitetului regio
nal Banat al P.C.R., Ștefan 
Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale, Elena Taș- 
nadi, președinta Comitetului 
Executiv al sfatului popular 

,al comunei Sanislău, raionul 
Cărei, regiunea Maramureș, 
Gheorghe Stoica, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Con
stantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Galați al P.C.R., Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C al P.C.R., 
președintele Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Hafdu Gyozb 
scriitor, redactor-șef adjunct 
al revistei Igaz Szo

In ultima parte a ședinței 
de după-amiază, lucrările 
Conferinței au continuat, 
fiind conduse de tovarășul 
Alexandru Drăgliici.

Primit cu aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul llie Verdeț,

(Continuare în pag. a VH-a)
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ÎN EDITURA POLITICĂ
a apărut In tiraj de masă:

RAPORTUL LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

— decembrie 1967 — 

prezentat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

APROBARE UNANIMA

O atmosferă însuflețită caracterizează lucrările Conferinței Foto: AGERPRES

Din întreaga țară sosesc pe adresa Conferinței mii de telegrame de adeziune față de măsurile propuse de partidORGANIZAȚIA ORĂȘENEASCĂ DE PARTID TIMIȘOARA, referindu-se în telegrama trimisă la documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale a P.C.R., subliniază că ele s-au bucurat de aprobarea unanimă a oamenilor muncii timișoreni. „In cursul dezbaterilor organizate pe marginea a- cestor documente — se arată în telegramă — s-au făcut numeroase propuneri, și sugestii care exprimă dorința fierbinte a oamenilor muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități de a-și aduce contribuția concretă la înflorirea națiunii noastre socialiste. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ascultat cu viu interes de zeci de mii de cetățeni din orașul nostru, care și-au exprimat încă o dată adeziunea totală față de politica științifică a partidului, încrederea în perspectivele largi pe care le deschid economiei măsurile ce vor fi adoptate de Conferința Națională". Iar într-o altă telegramă, colectivul serviciului cercetări din COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA își exprimă adeziunea totală Ia propunerile

cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. De pe emisfera cealaltă a planetei noastre, din largul Oceanului Atlantic, echipajele navelor românești „VICTORIA" și „BUCUREȘTI" comunică că, prin intermediul radioului, urmăresc cu mult interes lucrările Conferinței, fiind entuziasmați de conținutul documentelor dezbătute și care deschid noi perspective înfloririi patriei noastre. Intr-o telegramă adresată de ȚĂRANII COOPERATORI DIN TICHI- LEȘTI, raionul Brăila, se spune : „Grupați în jurul celor peste 700 aparate de radio și 100 de televizoare am ascultat cu interes deosebit Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oare trasează în continuare căile de dezvoltare a României Socialiste". „Am realizat planul de producție pe anul 1967 în ziua de 6 decembrie — se comunică de la HIDROCENTRALA „GH. GHEORGHIU-DEJ" de pe Argeș, iar minerii combinatului băimărean scriu că „în cinstea Conferinței, în 11 luni ale anu-
(Continuare în pag. a VlI-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER

AMPLE PERSPECTIVE

Tovarăși.Dezbatem în Conferința Națională documente de imensă însemnătate pentru dezvoltarea României socialiste. Așa cum pe bună dreptate s-a subliniat aici, ele sînt menite să aducă noi și importante perfecționări întregului edificiu social, să pună mai viguros și plenar în mișcare resursele de care dispunem, forțele motrice care acționează în societatea noastră. Măsurile preconizate se înscriu Pe linia permanentelor preocupări ale partidului de îmbunătățire a formelor și metodelor folosite în toate domeniile vieții sociale, în scopul înaintării cu succes pe calea desă- vîrșirii construcției socialiste. Ne aflăm, prin urmare, pe coordonatele procesului normal, neîntrerupt, de dezvoltare a societății noastre, de adaptare a formelor organizatorice și metodelor de activitate la necesități noi.Este cu totul firesc ca dinamismul vieții economice, schimbările care se petrec continuu în nivelul și structura forțelor de producție, ca si în sistemul relațiilor de producție, să-și găsească reflectare în forme de conducere perfecționate. Dialectica dezvoltării se manifesta în așa fel încît forme și metode de organizare care au corespuns într-un anumit stadiu devin anacronice la un moment dat, se pot transforma chiar într-o frînă a progresului. Dimpotrivă, dacă sînt modificate, îmbunătățite, în- tr-un cuvînt modelate potrivit nevoilor și noilor condiții, ele exercită o influență favorabilă asupra proceselor economice, stimulează evoluția lor con

tinuă în sens pozitiv, determină avîntul și mai puternic al întregii vieți economice șl sociale. Iată de ce sesizarea la timp a cerințelor vieții capătă o importanță majoră, constituind punctul de plecare în luarea măsurilor care se impun. De altfel, experiența istorică oferă nenumărate mărturii că ori de cîte ori problemele noi își găsesc o rezolvare ’promptă și științific fundamentată, rezultatele pozitive nu întîrzie să se arate, tot astfel cum necunoașterea sau desconsiderarea lor, adoptarea de soluții arbitrare, fără o bază realistă determină efecte nedorite.Cu atît mai acut se impune abordarea științifică a problemelor de organizare și conducere a societății în zilele noastre, cînd omenirea întreagă trece printr-un proces de adînci și extrem de rapide prefaceri, în primul rînd în domeniul forțelor de producție. A devenit o trăsătură distinctivă, pregnant vizibilă a tuturor economiilor moderne, amplificarea și complexarea fenomenelor și proceselor legate de reproducția lărgită, ceea ce se răsfrînge, în virtutea legilor dialecticii, pe toate planurile existenței sociale. Fenomenul eu cele mai profunde implicații îl constituie enorma intruziune a științei în întreaga viață socială și cu precădere în sfera hotărîtoare — producția materială. Știința, care din totdeauna a avut o finalitate practică, aceea de a dezlega tainele naturii, de a da posi bilitate oamenilor să supună și să stăpînească forțele-i oarbe în folosul lor, a ajuns astăzi o componentă nemijlo

cită, extrem de importantă, a forțelor de producție. Este simptomatic faptul că nu există în lumea contemporană o producție de o valoare atît de mare și atît de mult solicitată, atît de scump comercializată, ca producția de idei tehnico-știin- țifice. Sub influența directă a pătrunderii masive a științei și pe fondul unei accentuate concentrări și socializări a pro ducției, se petrec mutații rapide în tehnică și tehnologie, în sortimentul produselor, are loc diversificarea ramurilor economice, se adîncește specializarea, se ramifică relațiile de cooperare, se complică problemele aprovizionării teb- nico-materiale și ale desfacerii produselor.Aceste fenomene și procese se resimt, în proporții mai mari sau mai mici, în toate țările lumii. Considerabile sînt dimensiunile și profunzimea lor în țările socialiste, care, pornind în majoritate la construirea noii orînduiri de la un nivel și o structură economică mult rămase în urmă, trebuie să cîștige în viteză pentru a lichida decalajul față de țările dezvoltate. Este de remarcat, în același timp, că societatea socialistă, relațiile de producție proprii acestei societăți potențează elementele noi, dinamice, care pătrund în cadrul forțelor de producție, deschizîndu-le cîmp liber de manifestare.Se înțelege că funcționarea normală a unui organism atît de complicat cum este cel al societății moderne reclamă sincronizarea diferitelor lui laturi și elemente. întregul mecanism social trebuie să devină foarte suplii, capabil să 

cuprindă și să armonizeze fenomenele de o mare diversitate care au loc în sfera producției, ca și în alte sectoare. De aceea, asistăm la creșterea din ce în ce mai accentuată a rolului factorului politic în conducerea vieții economice. Și în țările capitaliste, racordările cerute în mod obiectiv de procesul reproducției lărgite, care în trecut se realizau anarhic, nu mai pot fi lăsate astăzi la voia întimplării. Se simte tot mai mult nevoia de a reglementa și dirija pe un plan cît mai larg viața economică, ceea ce nu se poate realiza decît pe calea conducerii politice. Și efectiv, prin forme și metode care se vor cît mai adecvate, are loc intervenția guvernelor, a diferitelor organisme în economia națională. Desigur, nici în acest domeniu nu pot să nu-și pună amprenta relațiile de producției capitaliste, contradicțiile proprii acestei orînduiri; ele limitează în mod inexorabil posibilitățile statului capitalist de a înfăptui planificarea.în societatea socialistă, în care economia națională este unitară, întemeiată pe proprietatea socială asupra mijloacelor <je producție, în care nu mai există antagonisme de clasă, coordonarea planificată a tuturor laturilor vieții so- cial-economice este nu numai imperios necesară, dar și pe deplin posibilă. Nici nu ar fi de conceput dezvoltarea socialismului fără planificare, fără concentrarea și dirijarea unitară a resurselor și eforturilor oamenilor muncii pe făga-
(Continuare în pag. a Il-a)

INTELIGENȚEI
Acad. prof. Horia Hulubei

Interesul profund de care se 
bucură lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului, adeziunea 
oamenilor muncii, a tuturor lo
cuitorilor patriei, a tineretului 
nostru la măsurile propuse ex
primă concordanța lor deplină cu 
imperativele mersului înainte al 
țării, al întregii societăți româ
nești. Ca om de știință și pro
fesor la catedrele unde se pregă
tesc viitorii cercetători și inventa
tori, mă simt pe deplin satisfă
cut de inteligența cu care 
documentele de partid supuse 
spre dezbatere atrag atenția în 
mod deosebit asupra necesității 
formării cadrelor. In ziua de as
tăzi o problemă deosebit de în
semnată pentru dezvoltarea țării,

IZVOARE ALE ÎNFLORIRII
în aceste zile în care temperatura dezbaterilor din Sala 

Conferinței a cuprins întreaga țară, reporterii noștri au stat 
de vorbă cu numeroși cetățeni, de diferite profesii. Tran
scriem cîteva din declarațiile lor.

Pe malul Dunării, pe mai mult de 700 hectare, pulsează 
puternic inima celui mai mare combinat siderurgic din 
țară.„In prima zi a Conferinței Naționale, ne spune operatorul zonal TOMA MAZU- RU, la laminorul de tablă groasă s-au încărcat peste plan și s-au expediat 2 vagoane cu șutaje. Munca și gîndurile noastre le dedicăm înfloririi patriei căreia, în a- 

pentru demnitatea și independen
ța ei națională, este aceea de ă 
avea un potențial științific pro
priu. Produsele gîndirii, ale gîn- 
dirii fertilizate și orientate de ne
voile țării, sînt de un preț ines
timabil.

Formarea cadrelor are aspecte 
foarte complexe și nu vreau să 
le discut pe larg în acest scurt 
interviu, dar este cazul să spun 
că implicațiile științifice fiind 
așa de mari, și ele cresctnd de la 
o zi la alta atît de mult, e nor
mal ca țara să aibă nevoie de oa
meni care să le execute, să pună 
în practică această știință, să 
ducă direct în producție, în mod

(Continuare în pag. a VIII-a)

ceste zile, i se stabilesc temeinice izvoare.Angajamentele noastre au fost îndeplinite. In 11 luni am dat peste plan 3 894 tone tablă. Pînă la sfîrșitul anului vom adăuga acestei cantități alte zeci de tone. Am început chiar de ieri. Siderurgia este

ROMÂNEȘTI
Prof. univ. dr. Florin Ciorâscu

membru corespondent al Aca demiei, director al I.F.A.-Bueu- 
rești

Mă aflu sub puternica impre
sie produsă de caracterul cuprin
zător și profund al Raportului 
prezentat la Conferință de to
varășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment care cuprinde o analiză a 
principalelor fenomene ale eco
nomiei noastre, precum și a mă
surilor perfect gîndite, destinate 
să grăbească amplificarea feno
menelor utile și anihilarea celor 
depășite. Din expunerea secreta
rului general al C.C. al P.C.R. 
rezultă pentru noi toți, indiferent 
de sectorul în care lucrăm și de 
întinderea răspunderilor noastre, 
o orientare riguros fundamentată 

un pilon puternic al industrializării..."Cei prezenți la lucru în schimbul II al filaturii „Dacia" au citit în cursul dimineții raportul prezentat la Conferință.„Muncitorii din industria textilă — ne spunea maistrul GH. NEDELCU de la Filatura „Dacia“-București — au primit cu bucurie aprecierea dată în conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, lucrătorilor din întreprinderile producătoare de bunuri de consum. Asigurăm conducerea 

asupra modului în care va trebui 
să ne desfășurăm activitatea.

Ca unul care de mulți am 
desfășor muncă de coordonare 
într-un mare institut de cercetări, 
timp în care m-am convins de a- 
vantajele organizării într-un sis
tem integrant a întregului șir de 
lucrări destinate pregătirii unor 
tehnici noi, întîmpin cu satisfac
ție ideea unirii sistematice a e- 
forturilor de cercetare, prea dis
persate pînă acum, în prea nu
meroase unități mici — greu de

(Continuare în pag. a VIII-a)

partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că noi, muncitorii întreprinderii textile Dacia — una din cele mai mari din țară — ne vom strădui să dăm oamenilor bunuri de consum mai multe, de o calitate superioară".„Măsura de a se elabora planul de către întreprindere — își exprimă părerea tovarășul ION GHENȚULESCU,
Continuare în pag. a VIII-a



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

ION GHEORGHE MAURER
(Urmare din pag. 1)

unei politici fundamentate, bine cunoscut, conștiinței tu-

șui care duce la atingerea țelului suprem — făurirea belșugului de bunuri, satisfacerea la un nivel din ce în ce mai ridicat a nevoilor materiale și culturale ale maselor. In aceste condiții, factorul politic capătă o importanță cu totul excepțională. Valorificarea avantajelor orînduirii socialiste depinde în măsură hotărîtoare de promovarea juste, științificEste un lucru care s-a impus turor, că, în societatea noastră, forța politică conducătoare, exprimînd interesele și voința întregii națiuni, o reprezintă Partidul Comunist Român. Studierea aprofundată și într-o largă perspectivă ar realităților economice și sociale, generalizarea experienței acumulate sub toate aspectele, receptivitatea față de tot ce e înaintat, luarea permanentă în considerare a schimbărilor intervenite dau posibilitate partidului să descifreze la timD fenomenele noi și sensul în care ele evoluează, să adopte soluții corespunzătoare necesităților efective ale progresului.Așa cum s-a mai arătat, acest mod de abordare a problemelor s-a manifestat din plin în lucrările Congresului al IX-lea al partidului care, pornind de la caracteristicile actualului stadiu al societății românești, a relevat necesitatea perfecționării activității în toate domeniile, potrivit exigențelor acestui stadiu, a trasat căile folosirii cu maximum de avantaje a întregului potențial material și uman de care dispune țara noastră.După mai puțin de doi ani și jumătate de la congres, constatăm cu satisfacție că indicațiile lui au avut darul să producă o puternică efervescență. să genereze salutare înnoiri. Crearea premiselor pentru coordonarea și îndrumarea mai judicioasă a cercetării științifice, larga acțiune pentru organizarea științifică a producției și a muncii, elaborarea planului cincinal după o metodologie perfecționată, consfătuirile cu lucrătorii din ramuri economice principale, îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării agriculturii. ca să ne referim doar la unele măsuri — au permis scoaterea la iveală și valorificarea a numeroase rezerve, au stimulat energic inițiativa organelor și organizațiilor de partid și de stat, a oamenilor muncii pentru obținerea unei eficiențe mereu mai ridicate în toate sectoarele. Avem în aceasta — după cum am putut constata cu toții — o nouă și viguroasă afirmare a creșterii rolului partidului ca forță conducătoare a societății noastre. în măsură să imprime întregii ei dezvoltări un înalt dinamism.Măsurile preconizate în prezent, integrîndu-se organic în concepția unitară stabilită de Congresul al IX-lea. exprimă continuitatea procesului desfășurat sub conducerea partidului, de perfecționare a metodelor și stilului de muncă în conducerea generală a societății. Conținutul și însemnătatea acestor măsuri, perspectivele pe care ele le deschid au fost clar definite și conturate în raportul prezentat Conferinței, care cuprinde o amplă și profundă analiză marxist-leninis- tă a multiplelor probleme ale înaintării României pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. Așa cum ați văzut, noile măsuri, ca și cele care le-au precedat, constituie rodul unei activități îndelungate și laborioase, desfășurate cu participarea a numeroși specialiști din economie, oameni de știință. cadre de partid și de stat, sub atenta și permanenta îndrumare a conducerii de partid. Nu mai este un secret pentru nimeni rolul personal pe care l-a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu în inițierea, desfășurarea și definitivarea studiilor ce au fost întreprinse pentru întocmirea documentelor aflate acum în dezbaterea Conferinței Naționale.
Tovarăși,în ampla operă de edificare a noii orînduiri, în obținerea succeselor de pînă acum, a ieșit puternic în evidență importanța covîrșitoare pe care o are statul socialist, ca principal instrument în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economică și socială a țării. întărirea continuă a statului, exercitarea plenară a funcțiilor sale se afirmă ca o legitate a mersului înainte al societății socialiste, ca o condiție sine qua non a atingerii țelurilor programatice partidului comunist.într-o asemenea viziune au fost luate, de-a lungul anilor, măsuri de îmbunătățire structurii și modului ționare a aparatului aceeași concepție stă măsurilor elaborate zent. Ele sînt îndreptate întărirea rolului statului, crearea condițiilor ca organele și aparatul de stat să-și poată îndeplini cit mai bine importantele atribuții în conducerea și planificarea întregii
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vieți social-econo- mice in actuala etapă a construcției socialiste.Analiza critică a activității organelor de stat, în lumina lor sarcini revin și a cerințelor noi, a dez-- văluit o serie de neajunsuri, .existența unor forme și metode de conducere -istoricește depășite. Un fant semnalat și in documentele Conferinței îl constituie practicile' de centralism excesiv, numărul mare de verigi ; organizatorice pe diferite trepte de conducere. Paralelismele și suprapunerile existente, faptul că mai multe cadre din organele de partid și de stat s-au ocupat de aceleași probleme, au dus la risipă de forțe și, ceea ce este deosebit de păgubitor, la divizarea și slăbirea răspunderii în îndeplinirea sarcinilor. Pe acest teren au găsit condiții prielnice și manifestările de birocratism, tendința unor cadre de a înlocui soluționarea reală, efectivă a problemelor din sectorul lor de muncă prin redactarea de instrucțiuni, rapoarte, obținerea de avizări și aprobări „acoperitoare" și altele.Chintensența borate constă unei asemenea nizatorice care opotrivă înlăturarea nelor negative, a tot ceea ce nu mai coresnunde stadiului actual, și funcționarea optimă a întregului angrenaj economic și social. Ele îmbină într-o indisolubilă unitate, ca cerințe decurgînd din aceleași principii aflate la baza organizării și activității statului nostru socialist, perfecționarea mecanismului conducerii centralizate, apropierea conducerii de producție, asigurarea unei mai mari mobilități și autonomii funcționale a unităților de bază economice și administrativ-teritoriale.Lărgind drepturile și atribuțiile întreprinderilor și înd centrale industriale vor avea, de asemenea, atribuții, se bună și mai rapidă rezolvare a problemelor producției și, concomitent, se creează condiții pentru descongestionarea ministerelor de problemele de gestiune și administrație, pentru concentrarea activității a- cestora spre munca de îndrumare și control, spre studierea perspectivelor de dezvoltare a ramurii respective. In felul acesta, apar pe toate ve-, rigile organizatorice de jos și pînă sus, posibilități sporite pentru o muncă de înaltă eficiență,Așa cum am mai spus, rolul mereu crescînd al științei în economia modernă ne obligă să dezvoltăm în cadrul ministerelor și centralelor, iar treptat și in cadrul întreprinderilor, activitatea de cercetare științifică, urmărind neîncetat ridicarea la un nivel superior a calității și eficienței acesteia, aplicarea grabnică în practică a rezultatelor ei. Este nevoie să se efectueze studii și analize aprofundate privind posibilitățile și necesitățile interne, în strînsă corelare cu tendințele mondiale din tehnica și organizarea producției, cu cerințele pieței externe, să se găsească soluții pentru fabricarea unor produse permanent competitive pe piața internațională.Ca parte integrantă a măsurilor ce se iau, s-a impus necesitatea îmbunătățirii metodelor de conducere și îndrumare de. către partid a întregii activități economice, politice, sociale, de stat și obștești, precum și a perfecționării organizării și funcționării eșaloanelor superioare ale conducerii de stat — Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri. Așa cum s-a arătat în raport, se urmărește o asemenea delimitare a sarcinilor, încît fiecare organ de partid și de stat să poarte răspunderea directă doar pentru unul sau altul din domeniile de activitate, iar de un anumit domeniu să se ocupe un singur tovarăș din conducere, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat. Se va obține astfel soluționarea unitară a problemelor, simplificarea procedurii de pregătire și elaborare a hotărîrilor, aplicarea operativă a tuturor deciziilor și urmărirea îndeaproape a rezultatelor ce se obțin. r ' faptul ta se losire drelor de partid și de stat, se întărește răspunderea fiecăruia pentru îndeplinirea sarcinilor și bunul mers al activității în sectorul încredințat.Doresc să subliniez și eu, încă o dată, că delimitarea sarcinilor și răspunderilor într-o asemenea concepție duce nu la slăbirea, ci la întărirea rolului conducător al partidului.

Extrem de pozitiv că în felul realizează o mai rațională
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Acest rol se realizează prin faptul că partidul este acela care trasează liniile diriguitoare în toate domeniile de activitate, iar cei ce îndeplinesc funcții de răspundere pe linie de stat sînt în același timp membri ai organelor conducătoare de partid.în noua etapă de dezvoltare economico-socială a țării cresc simțitor obligațiile și răspunderile Consiliului de Miniștri, ca organ suprem al administrației de stat. în această lumină, sînt pe deplin justificate modificările ce se propun cu privire la componența și modul său de funcționare.După cum se știe, statul nostru socialist, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, apără și promovează interesele întregului^ popor, asigură unitatea strînsă între aceste interese și cerințele generale ale progresului societății. Este firesc ca, în condițiile perfecționării organismului social in ansamblul său, ale creșterii rolului și participării celor ce muncesc la conducerea vieții obștești, reprezentanții organizațiilor de masă, cuprinzînd în rîndurile lor principalele clase și categorii sociale — sindicatele, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunea Tineretului Comunist — să participe nemijlocit la activitatea statului pentru a-și aduce contribuția directă la soluționarea problemelor dezvoltării economice- sociale a țării și; îndeosebi a celor privind munca și nivelul de trai.Acestei necesități fi răspund măsurile prevăzute, potrivit cărora conducătorii acestor organizații vor face parte din guvern în calitate de miniștri. Merită menționat că ei intră de drept în componența Consiliului de Miniștri. în virtutea funcției cu care au fost investit) in organizația respectivă, înlocuirea lor puțind fi conse-
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DUMITRU POPA

Am urmărit cu deosebită atenție și viu interes Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document de importantă valoare teoretică și practică sintetizează marile cuceriri ale poporului nostru în construirea socialismului, abordează principial, de pe pozițiile marxism- leninismuîui, problemele dezvoltării actuale a României socialiste, fundamer.tînd căile și metodele de realizare a mărețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Permiteți-mi ca de la tribuna Conferinței să exprim deplina adeziune a oamenilor muncii din Capitală la Proiectul de directive privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la principiile cu privire la îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale, precum și la celelalte documente adoptate de 

cința numai a retragerii mandatului încredințat de către cei ce i-au ales. Organizațiile obștești își păstrează, așadar, deplina lor autonomie și tocmai acest fapt dă valoare participării conducătorilor lor la activitatea guvernului. Lărgirea componenței guvernului în modul arătat va îmbogăți, neîndoielnic, munca sa cu experiența acumulată de organizațiile obștești, îi va spori posibilitățile de a rezolva problemele ce privesc diferitele pături și categorii sociale, va da în ultimă instanță mai multă trăinicie hotărîrilor adoptate și va asigura premise mai solide pentru aplicarea lor.Sarcinile sporite ale Consiliului de Miniștri impun reorganizarea Consiliului economic, ca organism care va studia fenomenele vieții economice, va elabora propuneri pentru soluționarea principalelor probleme. Activitatea Consiliului economic va trebui în așa fel organizată încît să permită un control sistematic și eficient asupra înfăptuirii o- biectivelor stabilite de partid.Mi se pare, de asemenea, important de relevat că asupra activității guvernului se vor repercuta pozitiv perfecționările aduse modului de funcționare a aparatului de stat în ansamblul său. Este evident că, în condițiile sporirii atribuțiilor și răspunderilor ministerelor, unităților economice și administrativ-teritoriale, Consiliul de Miniștri va fi în măsură să îndeplinească mai bine sarcinile sale constituționale de coordonare, îndrumare și control, să urmărească înfăptuirea politicii generale a partidului, să se consacre în mai mare măsură studierii problemelor d’e perspectivă ale dezvoltării economice și social- culturale a țării, întocmirii u- nor hotărîri de primă însemnătate pentru bunul mers al treburilor în toate domeniile.Noul cadru organizatoric impune ca întreaga muncă a guvernului și a aparatului său să fie organizată mai rațional, să se folosească metode mai eficiente, simpliffcîndu-se și reducîndu-se la strictul necesar formularistica, numărul de dispoziții, instrucțiuni și regulamente. Vor trebui stabilite forme de lucru directe între cadrele din conducerea guvernului și cele din conducerea ministerelor, astfel încît să se realizeze o îndrumare concretă și operativă a organelor centrale de stat. în același context este necesară revederea unei serii de legi și acte normative care nu mai corespund cerințelor actuale. .
Tovarăși,Pe bună dreptate s-a subliniat aici că stabilirea formelor organizatorice, oricît de bine ar fi ele concepute, nu înseamnă încă rezolvarea automată a problemelor care le-au impus. Perfecționarea formelor și metodelor de conducere și planificare, îmbunătățirea structurii organizatorice a întregului mecanism economico- social al țării solicită abia o vastă activitate pentru apli- 

I

din oc- a Comite- Central al Zeciplenara tombrie tului Partidului, de mii de muncitori, tehnicieni, ingineri, economiști, oameni de știință și cultură au participat cu însuflețire la dezbaterea acestora, afirmîn- du-și, în adunări ale colectivelor din întreprinderi și instituții, în a- dunări de partid, în coloanele presei hotărîrea nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea lor în viață. Numeroasele propuneri făcute cu acest prilej reflectă răspunderea, maturitatea și crescîndă cu care participă la făurireacompetența masele propriului lor viitor.Întîmpinînd cu entuziasm Conferința Națională a partidului, oamenii muncii din București au obținut importante realizări : pînă la 1 decembrie a.c. întreprinderile industriale au depășit cu peste 910 milioane lei prevederile planului producției marfă vîn- dută și încasată și au îndeplinit planul productivității muncii în proporție de 102,8 la sută. Bilanțul celor trei trimestre ale anului curent reflectă creșterea preocupării colectivelor de muncă din toate sectoarele economice pentru folosirea mai rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispun, ceea ce a determinat reducerea suplimentară a cheltuielilor planificate cu peste 566 milioane lei și depășirea planului de beneficii cu aproape 800 milioane lei.Pe baza sarcinilor trasate de Plenara Comitetului Central al partidului din decem- 

carea măsurilor pe oare le va hotărî Conferința Națională. Este nevoie, în primul rînd, să fie temeinic însușit sensul, spiritul măsurilor preconizate, să se înfrîngă rutina, deprinderile învechite, să se țină seama în cel mai înalt grad de condițiile extrem de variate în care aceste măsuri urmează să fie înfăptuiteAșa cum cunoașteți, Congresul al IX-lea al partidului a stăruit ca în toate domeniile să fie promovat cu consecvență principiul muncii și conducerii colective, care dă garanția optimizării deciziilor, asigură fructificarea experienței tuturor cadrelor, elimină pericolul subiectivismului, al voluntarismului și arbitrariului. Perfecționările organizatorice propuse oferă terenul propice pentru aplicarea acestui principiu pe întreaga scară ierarhică de partid, de stat și economică. Consiliul de Miniștri este chemat să vegheze ca pretutindeni și, în primul rînd, la ministere, centrale, consilii județene, munca și conducerea colectivă să devină cu adevărat fapt.Volumul mare și varietatea mereu mai accentuată a problemelor din domeniul organizării și conducerii economiei și a întregii vieți sociale a țării implică, poate mai mult ca oricînd, o justă selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Nu afirm un lucru nou subliniind că astăzi, după două decenii de construcție socialistă, dispunem în toate sectoarele de activitate de cadre competente, temeinic calificate și cu bogată experiență, devotate trup și suflet cauzei socialismului. Partidul și guvernul înconjoară cu dragoste și prețuiesc acest tezaur de o imensă valoare.socială. în stadiul actual va trebui să luăm măsuri pentru a îmbunătăți simțitor munca în domeniul cadrelor, încredințînd posturi de răspundere numai acelora care, cu competență, spirit novator și intransigență față de lipsuri, se dovedesc capabili să-și îndeplinească îndatoririle, să dinamizeze colectivul din care fac parte, să stăpînească temeinic știința și arta conducerii. într-un cuvînt, să fie pe deplin respectat principiul „omul potrivit, la trivit". locul po-
Tovarăși, care le va NaționalăPrin măsurile pe adopta, Conferința a partidului deschide noi perspective înaintării țării noastre De calea socialismului, a progresului și bunăstării. Creăm astăzi posibilități largi pentru ca în viitor să producem mai mult, mai bine și mai eficient, să ridicăm mai multe fabrici și uzine, edificii social- culturale, să sporim avuția națională, să devenim o țară din ce în ce mai bogată. Aceasta este rațiunea în virtuatea căreia este de datoria tuturor să-și consacre întreaga putere de muncă, forța creatoare aplicării hotărîrilor Conferinței, în scopul obținerii de noi victorii în înălțarea patriei noastre. 

(Cei prezenți au subliniat cu- 
vîntarea prin vii și puternice 
aplauze).

brie 1966,. organele și organizațiile de partid din orașul București au desfășurat o intensă muncă politică și organizatorică pentru utilizarea rezervelor economice existente, eliminarea pierderilor din activitatea economică, pentru rentabilizarea fiecărui produs fabricat. Analiza amănunțită a situației concrete din fiecare întreprindere și măsurile luate în acest sens au dus la rentabilizarea pînă la 30 septembrie a.c. a unui număr de 214 produse ; s-au identificat rezerve pentru diminuarea pierderilor cu peste 220 milioane lei. S-a acordat o grijă deosebită reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, realizîndu-se încă de pe acum angajamentele asumate pe întregul an.Cu toate rezultatele obținute pînă în prezent, nivelul rentabilității realizate în multe întreprinderi și unități economice este încă nesatisfăcător, nu corespunde posibilităților create de dotarea tehnică și gradul de calificare a cadrelor.Complexul de măsuri preconizat pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale creează un r.ou cadru organizatoric, prevede înființarea unor organe colective de conducere la toate nivelele, modifică structural sistemul de creditare, de stabilire a prețurilor, de aprovizionare și desfacere, îmbunătățește sistemul de cointeresare materială. Toate acestea vor contribui neîndoielnic la creșterea răspunderii fiecăruia față de modul cum își duce la îndeplinire sarcinile încredințate, vor stimula într-o mai mare măsură inițiativa, vor spori grija pentru gospodărirea mijloacelor și fondurilor încredințate.Din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se desprinde importanța pe 

care ridicarea calității produselor fabricate o are asupra creșterii eficienței economice. Criticile privind rămînerile în urmă în acest domeniu sînt întrutotul îndreptățite și pentru întreprinderile industriale din orașul București.Dezbătînd prevederile preconizate de documente, consider necesar a sublinia faptul că, înainte de aplicarea lor la scara întregii economii naționale, conducerea partidului a experimentat pe cele mai im
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Muncitorii, tehnicienii și inginerii vechii cetăți de foc re- șițene au dezbătut cu viu interes ansamblul de măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, și-au exprimat adeziunea lor unanimă la politica înțeleaptă a partidului. Pentru noi, cadrele și lucrătorii din e- conomie, au fost de o însemnă

tate deosebită în îmbunătățirea activității de producție hotărî- rile luate de conducerea partidului privind perfecționarea planificării economiei, organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, reglementarea programului de muncă și întărirea disciplinei. Tradu- cînd în viață aceste indicații, prin aplicarea unui plan de măsuri politice, tehnice și organizatorice, colectivul uzinei noastre a realizat peste plan în acest an produse în valoare
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

GHEORGHE PETRESCU
Perfecționarea conștientă a întregului mecanism economic, convergența, în fiecare etapă, a formelor de organizare și a metodelor de conducere cu conținutul proceselor sociale, a subliniat vorbitorul, elimină practicile de centralism excesiv, de tutelă măruntă, verigile inutile, paralelismul și substituirea în exercitarea atribuțiilor, dereglările ce s-ar putea ivi în toate laturile vieții social-economice ca urmare a unor decizii sau măsuri arbitrare, nefundamentate științific.Preocuparea consecventă a partidului nostru de a așeza pe baze profund democratice întreaga viață economică și socială a țării noastre se reflectă în crearea organelor de conducere colectivă la centrală, întreprindere și ministerul economic, în creșterea autonomiei lor, în instituționa- lizarea adunării generale a salariaților și în drepturile deliberative ce li se conferă în adoptarea deciziilor economice.Întreg edificiul organizatoric al economiei naționale se bazează pe organizarea exemplară și modernă a fiecărei întreprinderi în parte. In vederea consolidării acestui fundament, conducerea partidului nostru a inițiat acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii menită să pună în valoare rezervele mari existente în întreprinderi și să asigure o folosire rațională a mijloacelor umane, materiale și financiare.Numai în regiunea noastră, din primele studii efectuate în acest an s-au descoperit rezerve care permit realizarea pînă la finele cincinalului a unei producții industiiale suplimentare de peste 2,5 miliarde lei, productivitatea muncii să crească cu 4,9 la sută peste prevederile planului cincinal și să se obțină beneficii peste plan de circa 652 milioane lei. De aceea, consider deosebit de valoroasă ideea cuprinsă în proiectul de Directive ca alături de permanentizarea acțiunii să se creeze compartimente compuse din cadre specializate care să se ocupe, în exclusivitate, de studii și cercetări, de aplicarea în practică a măsurilor menite să perfecționeze continuu organizarea muncii și a producției.Prin măsurile de îm

portante dintre ele. Astfel, în- tr-un număr de întreprinderi din Capitală se studiază efectele aplicării unor/ principii științifice de normare a muncii, în alte unități productive sînt urmărite rezultatele practice ale introducerii noului sistem de salarizare, de lărgire a atribuțiilor conducerii întreprinderii. Experimentul a pus în lumină marea importanță pe care o are adoptarea unor metode moderne de conducere a întreprinderilor, de

IOSIF OPRIS
sde 35 milioane lei, obținînd 11 milioane lei beneficii suplimentare. Au fost asimilate produse de mare însemnătate pentru economia națională.Măsurile prevăzute în proiectul de Directive vor crea condiții organizatorice și de funcționalitate propice realizării sarcinilor mari care ne stau în față în condiții de calitate mai bună și rentabilitate sporită. Pentru noi, a arătat vorbitorul, a fost de o excepțională însemnătate măsura luată de conducerea partidului ca sarcinile din planul' cincinal să fie de la început eșalonate pe ani. Existența unor verigi intermediare între întreprinderi și ministere însă face ca avatajele pe care le oferă de- falcarea pe ani a planului de perspectivă să fie diminuate prin schimbări structurale ce se aduc planurilor anuale. O problemă importantă pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale este, a spus îți continuare vorbitorul, îmbunătățirea metodologiei de elaborare a planurilor anuale. în sistemul actual, cînd propunerile secțiunilor planurilor de producție pe anul viitor se elaborează în trimestrul III al anului în curs, datorită schimbărilor care intervin în planul de producție pînă la definitivarea lui se creează o 

bunătățire a organizării administrativ - teritoriale și sistematizării localităților rurale vor trebui rezolvate în același timp nu numai problemele de administrație, ci și cele de conducere a agriculturii socialiste. Această problemă se ridică în mod deosebit datorită faptului că în timp ce pentru conducerea administrației de stat organele locale ce se vor constitui corespund noii situații, uniunile județene ale cooperativelor agricole de producție și consiliile agricole nu vor putea să cuprindă în mod corespunzător problemele de conducere a cooperativelor. Conducerea agriculturii practic se îndepărtează de unități, chiar comparativ cu actuala organizare.In medie, după un calcul sumar, o uniune județeană ce se va constitui pe teritoriul actualei regiuni Oltenia, va cuprinde peste 150 cooperative agricole. In aceste condiții ar fi necesar ca organele de conducere ale agriculturii să fie concepute în contextul organizării teritoriale, dar nu limitate de aceasta,De mare importanță pentru dezvoltarea societății noastre sînt măsurile cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale cuprinse în raportul prezentat Conferinței noastre. Definirea rolului și atribuțiilor partidului și statului, ale organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești în etapa actuală a vieții societății noastre — rod al gîndirii științifice, creatoare, a conducerii partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu — constituie o contribuție de seamă la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al revoluției și construcției socialismului.îmbunătățirea structurii organizatorice, corespunzător măsurilor stabilite, precizarea ariei problemelor ce vor intra în competența organelor de 

perfecționare a planificării producției, de utilizare eficientă a pîrghiilor valorice în vederea creșterii finalității eco- nomico-financiare a eforturilor depuse.Raportul supus dezbaterii Conferinței, ampla problematică ce o abordează, constituie o expresie a creșterii rolului conducător al partidului în cunoașterea și reglementarea proceselor economice, în dezvoltarea întregii noastre societăți.

necorelare cu planul de investiții și de import, ceea ce provoacă greutăți deosebite în realizarea ritmică a producției și respectarea termenelor contractuale.în legătură cu toate acestea, propun că definitivarea planului de producție pentru anul următor să se facă în cursul trimestrului II al anului în curs, ceea ce va da posibilitatea unei corelări mai corespunzătoare cu planurile de investiții și import.Doresc să subliniez și eu semnificația și importanța deosebită a constituirii unor organe colective de conducere atît la nivelul întreprinderilor cît și la centralele industriale. Sînt întrutotul de acord cu sublinierile făcute în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit cărora, în condițiile u- nor uzine complexe și în continuă modernizare, conducerea unipersonală este cu neputință. Experiența ne arată imposibilitatea de a rezolva de unul singur problemele activității întreprinderii. De aceea, îmi exprim deplina încredere în măsurile privind crearea comitetelor de direcție, a căror muncă va fi, desigur eficientă, numai dacă se va întemeia pe creșterea răspunderii și competenței fiecăruia, pe întărirea simțului datoriei față de toate problemele funcționării întreprinderii.Constructorii de mașini re- șițeni asigură Conferința Națională a partidului că-și vor aduce întreaga lor contribuție la traducerea în viață a hotărîrilor ce le vom lua, că vor pune toate forțele și capacitatea lor în slujba prosperității patriei noastre, Republica Socialistă România.

partid, a raportului dintre acestea și organele de stat și obștești, creează perspectiva clară a îmbunătățirii și perfecționării întregii activități de partid, a realizării rolului de forță politică conducătoare a societății — ce-i revine partidului.Aplicarea măsurilor concepute este pe deplin posibilă în condițiile în care partidul a dovedit, pe parcusul întregii sale activități, o inepuizabilă capacitate organizatorică și politică, forță de polarizare a maselor de oameni ai muncii în jurul politicii sale, în condițiile în care dispune de un fond puternic de cadre, temeinic pregătite din punct de vedere politic și profesional, în măsură să rezolve cu competență problemele ce se pun în prezent și în perspectivă.în vederea înfăptuirii sarcinilor ce ne revin, vom spori preocuparea organelor locale în direcția întăririi continue a partidului, a creșterii rolului organizațiilor sale și comuniștilor în întreaga viață economică și socială, a desfășurării unei intense activități politice, organizatorice și educative, a mobilizării oamenilor muncii la înfăptuirea politicii partidului, asigurarea funcționării cît mai democratice a tuturor verigilor de conducere a producției și administrației de stat.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C R.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

MIHAI MARINESCU
Exprimîndu. - și adeziunea deplină față de măsurile prevăzute în documentele pe care le dezbate Conferința Națională a partidului, vorbitorul a subliniat totodată importanța lor deosebită pentru industria constructoare de mașini.Punînd în centrul politicii sale de industrializare socialistă dezvoltarea producției de mijloace de producție, a spus în continuare vorbitorul, partidul nostru a urmărit în același timp, în mod consecvent, adaptarea formelor și metodelor de activitate din industrie la cerințele fiecărei etape.Proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării econo

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN BOBOȘVorbitorul a subliniat în cu- vîntul său că ceea ce caracterizează fundamental documentele dezbătute în cadrul Conferinței Naționale a partidului este faptul că ele reprezintă o analiză științifică, aprofundată, a fenomenelor economice, o confruntare a cerințelor legilor economice obiective cu necesitățile generale ale construcției socialismului.Din vasta bogăție de idei a documentelor pe care le dezbatem aș vrea să mă opresc asupra cîtorva probleme cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării.Principiile pe care se întemeiază noua formă a împărțirii administrativ-teritoriale vizează în primul rînd apropierea conducerii centrale de unitățile administrativ-teritoriale de bază. Avînd în vedere creșterea rolului comunei, ca importantă unitate administrativ- teritorială — capabilă să valorifice mai bine posibilitățile locale privind dezvoltarea a- griculturii, diferitele activități industriale, comerciale, social- culturale — consider necesară trecerea în competența consi

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

FLORIAN DĂNĂLACHE
Conferința Națională a Partidului Comunist Român, a spus vorbitorul, este chemată să adopte hotărîri de seamă pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, în vederea înaintării României socialiste pe calea progresului și prosperității.Pornind de la principiul că pe măsura dezvoltării societății noastre crește rolul partidului de forță conducătoare, sporesc sarcinile statului în diferite domenii ale construcției economice și sociale, partidul acordă o permanentă a- tenție perfecționării formelor și metodelor de organizare și conducere a economiei, a întregii vieți sociale. împreună cu ansamblul măsurilor adoptate în perioada care a trecut de la Congres, propunerile a- flate în dezbaterea Conferinței constituie o încununare a activității consecvente desfășurate de conducerea partidului pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor majore care ne stau în fată, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a forței economice a tării, a nivelului de civilizație și cultură al poporului român.în ansamblul măsurilor care fac obiectu1 dezbaterilor din Conferința Națională, un loc important îl ocupă înființarea centralelor industriale, organizații economice puternice, cărora le va reveni în viitor un rol de seamă în întregul mecanism al conducerii economice.Largile competențe și atribuții care vor reveni în viitor întreprinderilor, centralelor industriale, posibilitatea de rezolvare directă, în cadrul planului de stat, a problemelor principale privind mersul producției, precum și cunoașterea detailată a necesităților imediate și de perspectivă, vor crea condiții pentru îmbunătățirea ansamblului de legături între unități, sectoare și ramuri economice. în cadrul acestor legături, un rol important revine unităților de transport.

miei naționale, în cadrul organizatoric preconizat, acordă centralelor industriale un rol important în conducerea in

liului comunal a unor atribuții importante, cum ar fi dezvoltarea unităților prestatoare de servicii către populație, probleme de gospodărie comunală, sistematizări, alimentări cu apă, electrificări, construcții de drumuri, probleme de stare civilă, evidența populației.Măsurile privind îmbunătățirea împărțirii administrativ- teritoriale au menirea să contribuie la rezolvarea din timp a problemelor de ridicare economică și socială a satului, de apropiere a satului de oraș, pe calea sistematizării localităților rurale. După cum se știe, întregul proces al construcției socialiste a influențat puternic viața economică a satului, structura demografică, relațiile dintre oameni, conștiința țărănimii și atitudinea față de interesele generale ale statului. Și în regiunea noastră, sînt numeroase exemple care atestă aceste transformări. Dezvoltarea industrială a regiunii a făcut ca unele sate modeste, necunoscute în trecut, printre care Săvinești, Roznov. Lucăcești, Valea tizului, Dărmănești să devină puternice centre muncitorești

Ritmul de dezvoltare și diversificare a economiei naționale, amplificarea relațiilor între întreprinderi se reflectă în activitatea de transport prin creșteri anuale de ordinul zecilor de milioane de tone care trebuie transportate pe diverse distanțe în interiorul și în exteriorul țării noastre.Studiile elaborate de specialiști, experiența altor țări cu rețele de transport mai dezvoltate, precum și rezultatele primelor experimentări efectuate demonstrează că o eficiență maximă a transporturilor se poate obține numai printr-o strînsă colaborare între toate domeniile acestui sector. Aceasta necesită concentrarea traficului de cale ferată în mai puține centre de încărcat și descărcat, dotate în mod corespunzător cu mijloace tehnice moderne. Totodată, va trebui ca acțiunea de colectare și distribuire a mărfurilor pe distanțe mai scurte să fie preluată de către transportul auto. Trecerea treptată a a- cestor sarcini pe seama transportului auto este necesară și posibilă în etapa actuală cu atît mai mult cu cît majoritatea drumurilor modernizate sînt paralele cu calea ferată.Pe măsura sporirii potențialului economiei naționale, partidul a luat măsuri pentru dotarea transporturilor cu mijloace tehnice moderne, capabile să facă fată traficului în continuă creștere. Apreciind importanta acestei ramuri de activitate în ansamblul economiei, tovarășul Ni- colae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la ședința cu cadrele 

dustriei. Aceasta este o cerință a marii producții industriale moderne.Din studiile preliminare întocmite și ținînd seama de specificul acestei industrii, a rezultat că întreprinderile Ministerului industriei construcțiilor de mașini pot fi grupate în 8 centrale industriale, organizate pe principiul specializării în fabricație de grupe de produse omogene, cu caracter constructiv-tehnologic apropiat, dispunînd de un grad ridicat de integrare și de toate mijloacele necesare introducerii tehnicii avansate.Așa, de exemplu, prin organizarea unei centrale industriale pentru fabricația mijloacelor de transport, se creează o unitate economică complexă, capabilă să răspundă cu forțe proprii la acoperirea necesarului economiei naționale cu astfel de produse și să desfășoare o activitate proprie de export. Centrala de mașini- unelte și mecanică fină, gru- pînd uzinele producătoare de 

și să se urbanizeze. Altele, ca Onești și Bicaz, s-au transformat în orașe cunoscute și peste hotare.Dacă analizăm însă regiunea în ansamblu, constatăm că în unele raioane, cum sînt Tîrgu Neamț, Bacău și Adjud economia lor are încă un caracter predominant agrar. Din această cauză, un număr mare din populația aptă de muncă a acestor raioane se îndreaptă, în anumite perioade ale anului, către alte regiuni, pentru a lucra în diferite întreprinderi. Numărul de salariați industriali la mia de locuitori în aceste raioane este încă extrem de scăzut.Vorbitorul a arătat mai departe : Preocupați de ridicarea satelor, am inițiat u- nele acțiuni în acest sens. Au fost elaborate studii privind sistematizarea satelor, preco- nizînd concentrarea lor în unități administrativ-teritoriale mari cu posibilități de dezvoltare economică și social- culturală.
Tovarăși,Prin desființarea regiunii și a raioanelor vom dispune de 

de bază de la calea ferată, sublinia rolul transporturilor ca principal sistem circulatoriu al întregii țări și gravele tulburări pe care Ie pot aduce, în desfășurarea normală a vieții economice, defecțiunile și dereglările ce apar în transporturi.Criticile aduse cu acest prilej stării de lucruri de la calea ferată, precum și prețioasele indicații date pentru redresarea situației, au stat în centrul atenției ministerului și a tuturor salariaților feroviari. Raportăm Conferinței Naționale că măsurile luate au contribuit la îmbunătățirea activității noastre. S-a întărit disciplina în muncă, ceea ce se reflectă în creșterea gradului de siguranță a circulației trenurilor, la reducerea întârzierilor care, în comparație cu aceeași perioadă de anul trecut, au scăzut cu 40 la sută la trenurile de marfă și cu 35 la sută la trenurile de călători. Pe baza unui plan de perspectivă, s-a stabilit un sistem mai eficient de recrutare, școlarizare și perfecționare a cadrelor, avînd ca punct de plecare dotarea și

mașini-unelte, un institut de cercetare și proiectare și o întreprindere de comerț exterior, va putea răspunde mai concret la cerințele producției, la promovarea exportului. Prin Institutul de cercetare și proiectare se va putea analiza cu competență cererile, beneficiarilor, avizînd importul de ma- șmi-unelte pe întreaga economie. xCentralele industriale astfel constituite vor fi unități economice cu gestiune proprie și vor fi legate direct de activitatea desfășurată de unitățile în subordine. Centrala va primi indicatorii de plan de la minister și îi va repartiza pe întreprinderile sale în funcție de capacitățile existente și structura comenzilor primite, așa cum, de exemplu, în prezent întreprinderea defalcă planul și întocmește programele pe secții de producție.Faptul că pe lîngă centralele industriale vor funcționa institute de cercetare și proiectare face ca acestea să dispună de principala pîrghie pentru a influența amploarea și viteza de asimilare a produselor noi, pentru a determina perspectiva și prin aceasta însăși existența întreprinderilor. în concepția noastră, institutele de proiectare și cercetare de pe lîngă centrale trebuie să devină factori ho- 
o serie de cadre cu pregătire corespunzătoare, cu îndelungată experiență în activitatea administrației de stat. Acestea vor trebui repartizate cu grijă și a- ici mă refer în mod deosebit la încadrarea comunelor cu cele mai bune cadre, bine pregătite, bine o- rientate pentru că numai așa vom putea asigura de la bun început o activitate rodnică la nivelul comunei, unde se vor deplasa cele mai multe ..probleme pentru a fi rezolvate în mod concret.Avînd în vedere perspectiva dezvoltării economice și social-culturale a comunelor, dezvoltarea în- vățămîntului mediu, tehnic și profesional în mediu rural, a rețelei sanitare, culturale, este necesar să ne preocupăm mai îndeaproape de permanentizarea unor cadre de specialitate în satele noastre — profesori, ingineri, medici etc. prin asigurarea unor condiții optime de locuit, acordarea de îm
modernizarea rețelei, creșterea productivității în transporturi.Aș dori să subliniez în fața Conferinței importanta deosebită a măsurilor adoptate de conducerea partidului pentru cointeresarea materială a personalului de exploatare de la calea ferată. Aceste măsuri au fost primite cu entuziasm și satisfacție de feroviarii din întreaga tară, care văd în ele o nouă dovadă a grijii și atenției pe care conducerea partidului și statului o acordă activității lor. Ceferiștii înțeleg din ce în ce mai mult că factorul de prim ordin în activitatea lor este disciplina. Ei sînt hotărîți să aplice întocmai instrucțiunile de serviciu, să nu tolereze nici un compromis în ceea ce privește atitudinea față de muncă a fiecărui salariat, să asigure organizarea și functionarea ireproșabilă a transporturilor feroviare.Ca urmare a indicațiilor conducerii de partid, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii a fost extinsă și la calea ferată. Atenția principală a fost concentrată într-o primă etapă asupra unui număr restrîns de regionale : București, Craiova și Iași. Deși această acțiune a fost începută de curînd, rezultatele ei arată că în transportul feroviar există importante rezerve, care, puse în valoare, vor contribui la creșterea productivității muncii și sporirea eficienței economice. Din studiile efectuate a rezultat posibilitatea îmbunătățirii substanțiale a randamentului în folosirea vagoanelor, locomotivelor, liniilor și instalațiilor. Actuala viteză comercială a trenurilor, stabilită pe baza stării tehnice a vagoanelor, poate fi mărită în multe cazuri pînă la 100 km pe oră față de 70 km pe oră cît este în prezent. La unele trenuri de călători rapide și accelerate, vitezele de circulație vor spori la 120 km pe oră. prin folosirea locomotivelor Diesel electrice fabricate de industria noastră.După ce a relevat cîteva din căile de perfecționare a procesului de transport, vorbitorul a spus:Așa cum se subliniază în raportul prezentat Conferinței, progresul economic al țării noastre este indisolubil legat de felul cum sint folosite mij

tărîtori în aplicarea noutăților tehnice, în diversificarea producției și în promovarea exportului.în legătură cu modul actual de organizare a aprovizionării tehnico-materiale, plecînd de la ideea că în prezent există nenumărate verigi intermediare care determină în ultimă instanță prelungirea ciclului normal de aprovizionare și a propus eliminarea lor printr-o conlucrare directă. între oficiul metalului din cadrul M.I.M. și centralele industriale și uzine.O altă cale de creștere a o- perativității în realizarea aprovizionării tehnico-materiale o constituie simplificarea actualei metodologii a importurilor pentru industria constructoare de mașini. întreprinderile de import ce vor funcționa pe lîngă centrale vor avea raporturi directe cu întreprinderile beneficiare, eliminîndu-se astfel verigile intermediare existente astăzi.Directivele Comitetului Central cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale constituie pentru toți oamenii muncii din industria constructoare de mașini un puternic imbold pentru a-și dovedi capacitatea de cuprindere a sarcinilor mărețe care le stau în față, pentru a-și mări contribuția la sporirea avuției naționale, la ridicarea bunăstării poporului nostru.

prumuturi pentru construcții de locuințe — așa cum pre- văr de altfel documentele de partid.în încheiere, țin să-mi exprim încă o dată ferma convingere că hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. vor contribui la ridicarea patriei noastre socialiste pe o treaptă superioară a progresului și civilizației.
loacele materiale, partea din venitul național destinat reproducției lărgite. Ca urmare a preocupării partidului pentru dezvoltarea transportului feroviar în anii următori, vom avea la dispoziție însemnate fonduri pentru modernizarea acestuia. Pornind de la necesitatea de a manifesta un înalt spirit de răspundere în gospodărirea bunurilor materiale pe care poporul ni le-a încredințat spre administrare, la căile ferate s-a trecut la întocmirea unor studii de fundamentare științifică a dezvoltării transportului feroviar folosind cadre de specialitate cu experiență îndelungată, precum și material documentar de la alte administrații de cale ferată.Consider că măsurile propuse Conferinței cu privire la perfecționarea activității Comitetului Central și organelor sale colective, a Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, a organelor locale de partid și de stat, organizațiilor obștești sînt de natură să îmbunătățească munca de conducere în toate domeniile, să ducă la eliminarea neajunsurilor subliniate în raportul prezentat, a subliniat vorbitorul.în continuare, vorbitorul a spus : Socotesc ca fiind foarte bine venită măsura ca de același domeniu de activitate să se ocupe un singur tovarăș din conducere, atît pe linie de partid, cît și pe linie de stat, precum și celelalte măsuri preconizate pentru îmbunătățirea organizării muncii de conducere, la nivelul central și la județe.Măsurile care vor fi hotă- rîte de Conferința Națională au o însemnătate deosebită pentru asigurarea progresului continuu și susținut al țării noastre. Dați-mi voie ca, în numele tuturor feroviarilor, să-mi exprim acordul deplin cu toate aceste măsuri și convingerea că hotărîrile ce vor fi adoptate vor întruni adeziunea întregului popor, vor da un nou și puternic impuls muncii pline de . abnegație a harnicei noastre clase muncitoare, intelectualității, țărănimii, spre continua întărire a patriei socialiste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

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

Tovarăși,îmbunătățirea și perfecționarea sistemului de conducere a economiei este un proces continuu, cerut de progresul general al industriei, al întregii producții materiale și spirituale, care în condițiile revoluției tehnice științifice contemporane cunoaște un puternic avînt.Sistemul închegat de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii economiei naționale, pe care îl dezbatem în Conferința Națională, a partidului, a fost elaborat în condițiile unei dezvoltări ascendente a economiei naționale.Partidul nostru se preocupă continuu de perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a economiei deoarece, pe măsură ce înaintăm pe drumul desăvîr- șirii construcției socialiste, mecanismul economiei, întregii vieți sociale, devine mai complex ; inevitabil apare o anumită discordanță între noile cerințe și formele organizatorice existente.Datorită centralismului excesiv, a fenomenelor de tutelă măruntă din partea unor direcții generale, ministere și a altor organe centrale, inițiativa colectivelor din întreprinderi a fost deseori frînată. Ca urmare, nu au putut fi valorificate numeroase rezerve și posibilități existente în unitățile economice. întreprinderile nu au dispus pînă acum în suficientă măsură de anumite pîrghii care să stimuleze colectivele în folosirea cît mai deplină a fondurilor fixe și circulante, ceea ce a determinat în unele cazuri rețineri din partea întreprinderilor și chiar a ministerelor în stabilirea sarcinilor de plan la nivelul posibilităților reale existente în unități; uneori soluții raționale propuse pe plan local nu au putut fi aplicate operativ. Acordarea de atribu

*

ții mai largi întreprinderilor, prevăzută în proiectul de Directive, este de natură să creeze un climat favorabil fructificării capacității creatoare — științifice, tehnice și organizatorice — a potențialului existent în unitățile productive.Conducerea partidului și statului nostru concepe perfecționarea mecanismului economic ca un proces dinamic, de studiere și aplicare continuă a tot ceea ce este valoros, atît din experiența proprie, cît și din experiența altor țări. Numai în acest fel este posibil ca formele și metodele de conducere a economiei socialiste să constituie în fiecare etapă pîrghii eficiente în valorificarea muncii sociale și a bogățiilor naturale, pentru progresul multilateral al societății. Se evidențiază, astfel, încă o dată, rolul conducător al partidului, care nu așteaptă să se ajungă la dificultăți în economie pentru a lua măsuri de remediere, ci, dimpotrivă, studiind permanent tendințele de dezvoltare, cerințele fiecărei etape, adoptă din timp măsuri pentru lichidarea neajunsurilor existente și prevenirea celor posibile, care s-ar agrava inevitabil în condițiiie menținerii unor structuri și forme organizatorice învechite.Problemele perfecționării mecanismului de conducere a economiei naționale sînt extrem de complexe. Ele se pun cu acuitate în toate țările dezvoltate. Desigur, fiecare țară are propria sa experiență și propria sa viziune în care concepe procesul de perfecționare a conducerii economiei ; important este ca această experiență să fie examinată creator, realist, fără idei preconcepute și fără a copia forme și metode care nu corespund condițiilor specifice, naționale, fără a renunța la principiile sau formele verificate de viață. Marea forță a măsurilor preconizate în proiectul de Directive constă în aceea că ele, departe de a atenua sau știrbi atributele fundamentale ale economiei socialiste, — consolidează și dezvoltă consecvent aceste a- tribute. Așa cum se demonstrează în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu — document în care concepția și principiile puse de partid la baza întregii activități de perfecționare a conducerii și organizării economiei naționale își găsesc o înaltă și concludentă expresie — aceste măsuri sporesc rolul și răspunderea conducerii centrale, unitare a vieții economice, în condițiile îmbunătățirii formelor și metodelor de planificare, ale lărgirii democratismului orîndui- rii noastre sociale și de stat.în cadrul măsurilor de ridicare a nivelului calitativ al întregii noastre activități, un loc central îl ocupă creșterea rentabilității. Din inițiativa conducerii partidului se desfășoară o largă acțiune de rentabilizare a tuturor întreprinderilor și a fiecărui produs în parte.Ca urmare a măsurilor stabilite, încă din acest an au fost rentabilizate peste 550 de produse, din ramurile industriei metalurgice, construcțiilor de mașini, chimiei și petrolului. Au devenit rentabile, în ansamblul lor, unele întreprinderi importante pentru e- conomia națională, cum sînt : Combinatul de celuloză și hîr- tie-Dej, Uzina chimică-Pitești, Rafinăria din orașul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej. Trustul de extracție a țițeiului-Tîrgu Jiu și multe altele. Aceasta dovedește că avem capacitatea ca toate sectoarele, toate domeniile să lucreze cu beneficii ; viața arată că sînt nefondate teoriile exprimate de unii specialiști, după care în economia socialistă anumite întreprinderi sau ramuri pot sau trebuie să rămînă nerentabile.Creșterea puternică a forțelor de producție, ridicarea calitativă a întregii noastre activități fac necesară introducerea pe scară largă — în întreaga economie — a metodelor și mijloacelor moderne de organizare științifică a producției și a muncii. Această problemă preocupă azi îndeaproape pe conducătorii din economie, cercuri largi de oa

meni de știință și de cercetă-* tori din toate țările dezvoltate ale lumii. Pentru eliminarea într-un termen cît mai scurt ___a deficiențelor ce se mai manifestă pe linia organizării producției și pentru ridicarea nivelului de organizare al întreprinderilor în pas cu înzestrarea lor tehnică, conducerea , partidului a hotărît desfășurarea unei largi acțiuni, organizate și coordonate pe plan central. Principalul obiectiv aal acestei acțiuni este obținerea unor producții cît mai ridicate, eliminarea dotațiilor de la buget și creșterea însem- , nată a rentabilității întreprinderilor, astfel încît — în următorii ani — să atingem ni- ....velul productivității muncii, .. al manoperei specifice, al normelor de muncă realizate în țările cu industrie dezvoltată.Organizarea acestei acțiuni a necesitat o serie de măsuri pregătitoare, de consultări cu specialiști din diferite domenii de activitate, studierea expe- rienței acumulate în alte țări, ceea ce a permis o conturare . mai clară a direcțiilor în care trebuie acționat în funcție de condițiile concrete existente în țara noastră. Această perioadă s-a caracterizat și printr-o intensă muncă de convingere a cadrelor asupra impor- tanței organizării pe baze științifice a producției și a muncii, în care a trebuit să învingem și unele fenomene de conservatorism și rutină. Deși ; ; a trecut un timp relativ scurt de la inițierea acestor acțiuni, se constată că acolo unde a existat preocupare rezultatele nu au întîrziat să se arate. In ' întreprinderi s-au găsit forțe ; care să conceapă și să realizeze îmbunătățiri și modernizări de fluxuri tehnologice, raționalizări în amplasarea utilajelor și folosirea mai completă a suprafețelor și ca- ■ pacităților instalate și alte a- semenea măsuri. De pildă, sporul de producție față de prevederile cincinalului propus de Ministerele Industriei Metalurgice, Construcțiilor de Mașini și Petrolului pentru anul 1968, ca rezultat al măsurilor pe linia organizării științifice a producției și a muncii, reprezintă circa 2,5 miliarde lei. Numai întreprinderile stabilite ca etalon, în ca- ' drul acțiunii de organizare științifică a producției în industria constructoare de mașini, și-au propus să realizeze în anul viitor o producție globală suplimentară de 305 milioane lei. Printre acestea se numără uzine importante pentru economia națională ca Uzinele constructoare de mașini Reșița. Tractorul Brașov, Grivița Roșie București, Elec- troputere Craiova și altele.Sarcina noastră este de a mobiliza în continuare forțele pentru dezvoltarea acestei acțiuni și de a crea condiții ca sarcinile curente să nu diminueze preocuparea colectivelor formate în acest scop. A- ceasta se impune cu atît mai mult, cu cît — așa cum se subliniază și în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale — organizarea pe baze științifice a producției și a muncii, mai ales în condițiile dezvoltării impetuoase a forțelor de producție, este o acțiune care trebuie să se desfășoare pe un front larg, în mod susținut, continuu. De mare importanță este ca, paralel cu activitatea de descoperire a unor soluții noi și procedee moderne, să se desfășoare o muncă intensă pentru generalizarea și aplicarea, în toate întreprinderile similare sau cu profil înrudit, a acelor metode care și-au dovedit în practică eficiența în creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității și reducerea prețului de cost. In acest sens trebuie evidențiată utilitatea cabinetelor de informare tehnico-economică organizate din inițiativa comitetelor regionale de partid.Pornind de la experiența căpătată pînă acum, și trăgînd concluzii din unele deficiențe care s-au manifestat, ca urcare a insuficientei îndrumări și coordonări, consider binevenită propunerea ca — atît în întreprinderi, cît și la nivelul centralelor industriale, al ramurilor respective — să se înființeze compartimente care să se ocupe nemijlocit de studii și cercetări privind organizarea, la un nivel superior, pe baze științifice a producției și a muncii, precum și de aplicare în practică a măsurilor preconizate. In aceste compartimente să fie atrase cadre bine pregătite, din rîn- dul celor mai buni ingineri, tehnicieni, economiști cu experiență îndelungată în producție, receptivi la soluțiile noi, capabili să rezolve în cele mai bune condițiuni sarcinile de răspundere trasate de către conducerea partidului. Stabilirea acestui cadru organizatoric se impune cu atît mai mult cu cît o seamă de probleme, cum sînt sistemul informațional, pregătirea cadrelor de specialiști în a-
(Continuare în pag. a IV-a)



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C R.
(Urmare din pag. a UI-a)cest domeniu, se cer a fi rezolvate în mod unitar pe întreaga economie.Complexul de măsuri supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului va permite crearea unui cadru favorabil aplicării operative a metodelor moderne în organizarea producției și a muncii.Un rol important în acest sens îl vor avea centralele industriale eare vor asigura condiții prielnice valorificării inițiativei celor ce muncesc, vor da un nou avînt activității productive, întărindu-se răspunderea tuturor organelor și cadrelor de conducere în îndeplinirea sarcinilor încredințate. Prin forma de organizare preconizată, prin natura sarcinilor și competințe- lor atribuite, centralele industriale vor fi în măsură ca, prin preluarea unora din a- tribuțiile actuale ale ministerelor și ale altor organe centrale, să rezolve în condiții mai bune problemele pe care le pune activitatea economică. Fiind un organ lucrativ, de sine stătător, organizat pe principiul gestiunii economice, dispunînd de mijloace financiare și de dreptul de a contracta credite bancare, centralele industriale vor avea la îndemînă toate mijloacele cerute de aplicarea operativă a măsurilor pe eare le găsesc necesare, pentru desfășurarea activității productive în condițiile unei eficiențe economice maxime. Noi am acumulat pînă acum o oarecare experiență în această direcție. Lăr- gindu-se mai mult competența unor întreprinderi, chiar în forma actuală de organizase, au fost obținute unele rezultate bune. în 11 întreprinderi constructoare de mașini — in care se aplică experimental unele măsuri derogatorii de la actuala legislație — volumul beneficiilor peste plan în perioada experimentală a fost dublu față de rezultatele obținute în lunile anterioare.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ION URSUAm ascultat cu deosebită atenție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și am fost deosebit de impresionat de înalta sa ținută științifică, de claritatea cu care înfățișează probleme de mare însemnătatepentru viitorul țării și al întregii națiuni.Trăim o epocă de profunde prefaceri în știință și tehnică, cu adinei repercusiuni asupra dezvoltării forțelor de producție. Caracteristica esențială a acestei revoluții tehnico - științifice contemporane constă în în- trepătunderea organică a științei cu producția. în transformarea producției în „știință material creatoare", iar a științei într-o funcție a producției, ceea ce e sinonim cu transformarea științei într-o forță de producție.Dată fiind natura complexă a problemelor care constituie obiectul cercetării, elucidarea cît mai completă și competentă a acestora nu mai poate fi o chestiune individuală legată de activitatea unor colective re- strinse, izolate. Astăzi cercetarea, ca și știința în general, au dobîndit un pronunțat caracter colectiv, angajează cadre de specialiști cu profil diferit. utilizează o bază materială diversă și apelează la o intensă circulație a informației științifice. De aceea colaborările dintre colectivele de 

Spre exemplu, Uzinele „Elec- tronica“-București, care în primul semestru al acestui an au realizat circa 9,5 milioane lei beneficii peste plan, în următoarele 4 luni — prin a- plicarea experimentală a a- cestor măsuri — au obținut suplimentar beneficii de 16 milioane lei. Schela Boldești. care în trimestrul III era planificată să lucreze cu do- tații de la buget, a reușit ca în perioada de experimentare a măsurilor menționate să e- lirmne total dotațiile și să obțină beneficii de peste 2,5 milioane lei. Experiența arată că în toate întreprinderile există numeroase rezerve interne, a căror punere în valoare poate să ducă la obținerea unor însemnate beneficii, la economisirea de valută, la lichidarea unor locuri strangulate în procesul de producție. Un rol de seamă revine autoutilării, preocupării de a folosi judicios creditele de mică mecanizare. Sînt cunoscute rezultatele bune obținute în acțiunea de autoutilare de unele întreprinderi din cadrul Ministerului, Industriei Construcțiilor de mașini, cum sînt U- zinele „Electroputere" Craiova. Uzina de autocamioane Brașov, „Electronica" București, Uzina de vagoane Arad și altele.Noua formă de organizare și conducere va evita situațiile întîlnite pînă în prezent, cînd, datorită defecțiunilor în organizarea cooperării între întreprinderi nu se realizează sortimente de mare importantă pentru economia națională. La fabricarea unor tipuri de boghiuri pentru vagoane, spre exemplu, la care concură în prezent Uzinele „23 August", „Progresul“-Brăila, Uzina me- canică-Timișoara sau Uzina mecanică de reparat material rulant-Iași, din cauza deficiențelor în coordonarea graficelor și în organizarea cooperării apar frecvent fenomene de neritmicitate în realizarea produsului finit. Prin gruparea în cadrul fiecărei centrale a unui număr de în

cercetare constituie o necesitate obiectivă, căreia trebuie să i se supună atît nucleele de cercetare din producție, cît și cele existente în institutele de cercetare. Numai astfel poate deveni posibilă întrepătrunderea științei cu producția.Convențiile de colaborare, a- cele angajamente reciproce care reglementează obligațiile și drepturile părților contractuale se cer însă îmbunătățite; ele trebuie să cîștige în suplețe, în capacitatea de adaptare la condiții noi ce se pot ivi în cursul cercetării și în special în privința prevederilor relative la valorificarea rezultatelor cercetării. Proiectul de Directive prevede includerea în prețul de cost a cheltuielilor legate de cercetare ; adoptarea acestei măsuri o considerăm binevenită, deoarece va contribui substanțial la perfecționarea sistemului de finanțare a 

treprinderi selecționate pe principiul ramurii de producție și al participării la realizarea unor produse complexe, se va crea posibilitatea extinderii tipizării produselor, profilării și specializării mai judicioase a întreprinderilor, se va îmbunătăți și lărgi cooperarea între întreprinderile componente.Una din problemele de importanță deosebită dare își va găsi rezolvarea prin organizarea centralelor industriale este, aprovizionarea tehnico-mate- rială a întreprinderilor, activitate care în prezent ocupă un număr exagerat de mare de salariați.Stabilindu-se ca principalele materii prime și materiale, precum și cele deficitare sau. provenind din import, să fie procurate prin intermediul centralelor, se creează condiții pentru asigurarea la timp a materialelor cerute de procesul de producție — întreprinderile urmînd să se ocupe de procurarea celorlalte materiale necesare, prin relații directe cu furnizorii interni. Totodată se vor reduce stocurile supra- normative și se vor introduce mai ușor în circuitul economic materialele care devin disponibile. Un rol important în îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale îl va avea și reorganizarea rețelei de baze de aprovizionare și desfacere ; în reprofilarea acestora va trebui să se țină seama într-o măsură mai mare de specificul diferitelor ramuri de producție, de volumul și nomenclatorul produselor, de fluxul rațional între producător și consumator. înființarea oficiului de aprovizionare și desfacere a metalului va influența favorabil asupra operativități’ în asigurarea cu metal, în a- celași timp însă va trebui să găsim forme adecvate care să permită. în cazul tuturor materiilor prime și materialelor, o aprovizionare ritmică și operativă. De altfel, în direcția aprovizionării tehnico-materiale vor trebui luate măsuri eficiente în timpul cel mai 

activității de cercetare științifică, prin înlăturarea unei serii de intermediari care acționează astăzi între nucleul de cercetare și sursa de finanțare a cercetării.în condițiile contemporane, cînd inteligența a devenit cea mai scumpă „marfă" pe piața mondială, finalizarea cu maximă operativitate a cercetărilor a dobîndit o acuitate deosebită. Ea se înscrie printre principalii factori de progres. De aceea, considerăm că acest aspect nu trebuie să scape nici cercetătorilor și nici forurilor coordonatoare și de conducere a cercetării științifice.Documentele plenarei stabilesc sarcinile ce revin Consiliului Național al Cercetării Științifice în organizarea și dirijarea planificată a cercetării din țara noastră. Orientîndu-se după necesitățile concrete ale economiei noastre și luînd în considerare dezvoltarea vertiginoasă a științei pe plan mondial, C.N.C.S. trasează direcții noi de cercetare, prevede dinamica viitoarelor cadre de specialiști. participînd astfel din plin la traducerea în viață a politicii partidului nostru în opera de construire a socialismului în România.Mai departe vorbitorul a spus :Ca delegat al organizației regionale de partid Cluj la lucrările Conferinței Naționale a P.C.R., exprim adeziunea totală a oamenilor de știință și cultură din această parte a țării față de proiectele de directive elaborate în plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967.în calitate de fizician, per- miteți-mi să mă refer în special la unele probleme legate de valorificarea cercetărilor de fizică în economia națională. Astfel, în cadrul Laboratorului de corp solid al Univer

scurt pentru a asigura o ritmicitate optimă pe întreaga industrie, ceea ce va permite îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1968, în condițiile unor balanțe mai ștrînse și a unor stocuri mai reduse.în condițiile lărgirii competenței întreprinderilor și centralelor industriale vor crește volumul și complexitatea problemelor ce se cer a fi rezolvate în mod operativ. în legătură cu aceasta, capătă o deosebită însemnătate aplicarea principiului conducerii și muncii colective, promovat cu perseverență de partidul nostru, care și-a dovedit în practică eficacitatea.
Tovarăși,Măsurile preconizate în proiectul de Directive al Comitetului Central privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale au găsit un larg ecou și o deplină aprobare în rîndul maselor de oameni ai muncii. Larga dezbatere publică a acestor măsuri importante pentru destinele țării, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului a constituit încă o dovadă a înaltului democratism ce caracterizează activitatea Partidului Comunist Român. Discuțiile vii, interesante care au avut loc în întreprinderi, instituții, în conferințele regionale de partid, propunerile judicioase care au fost făcute demonstrează încă o dată caracterul științific al politicii economice a partidului nostru, faptul că măsurile preconizate coincid întrutotul cu părerile maselor de oameni ai muncii, corespund intereselor lor. Aceasta constituie o garanție sigură că întregul nostru popor va lupta cu hotărîre pentru aplicarea în viață a măsurilor pe care Conferința Națională a partidului le va adopta, contribuind în felul acesta la dezvoltarea în continuare a economiei noastre socialiste, la înflorirea multilaterală a României.
(Cuvin tarea a fost subliniată 

prin vii și puternice aplauze).sității clujene, ca urmare a unor cercetări pe bază de convenție de colaborare cu Ministerul Industriei Chimice, s-a elaborat tehnologia de fabricare a unor semiconductor! necesari în industria noastră chimică. De asemenea, la Institutul de fizică atomică, secția Cluj, s-a realizat, în colaborare cu specialiști din alte unități, un cazan termic de mare randament, cu posibilități de utilizare în rețeaua de termoficare.Ținînd seama de condițiile create cercetărilor în fizică și, în special, de sarcinile de perspectivă, care sînt cuprinse în Programul de cercetare elaborat de C.N.C.S., atenția fizicienilor clujeni, ca si a celor din tara întreagă, se îndreaptă spre rezolvarea unor probleme majore, printre care și cele legate de programul de dezvoltare a energeticii nucleare din țara noastră.Documentele adoptate de Congresul al IX-lea al P.C.R. prevăd că pînă în anul 1975 să fie date în funcțiune centrale nuclearo-electrice. în legătură cu introducerea și dezvoltarea energeticii nucleare, în țara noastră, fizicienilor le revin spre rezolvare o serie de probleme de cercetare de o deosebită complexitate. Stabilirea sarcinilor ce revin cercetării decurg din amploarea și ritmul de dezvoltare a energeticii nucleare, din compararea stadiului actual al e- nergeticii nucleare pe plan mondial cu diferitele filiere de reactoare termice, care au fost verificate în exploatarea industrială. Plecînd de la a- ceastă situație, trebuie să găsim asemenea soluții de perspectivă care să corespundă specificului țării noastre.în încheiere vorbitorul a subliniat : Animați de un profund patriotism, alături de ceilalți oameni de știință din țara noastră, fizicienii clujeni se angajează la traducerea în viață a directivelor care vor fi adoptate la prezenta Conferință Națională a partidului. 

tivitate de cercetare aplicativă în domeniul forajului, extracției, prelucrării și chimizării țițeiului, precum și o mare parte din activitatea de proiectare în aceste domenii. Măsurile preconizate în proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea cercetării științifice și a cooperării tehnico- științifice cu alte țări vor contribui, fără îndoială, la o mai intensă și mai operativă valorificare pe plan extern a potențialului de cercetare și proiectare de care dispune regiunea noastră și care astăzi este insuficient cunoscut în străinătate.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

CICERONE GORUNESCUCa și în alte u- nități economice, în uzina „23 August" în care lucrez se desfășoară în prezent o largă activitate pentru organizarea rațională a producției și a muncii.în această importantă acțiune colectivul uzinei a avut cinstea să primească sprijinul direct al conducerii partidului, personal al tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, care prin indicațiile sale prețioase ne-a ajutat și ne-a stimulat să obținem rezultate tot mai bune în activitatea noastră. Raportăm Conferinței că prin a- plicarea unui întreg complex de măsuri tehnice, economice și organizatorice, productivitatea muncii a crescut cu peste 17 la sută în ultimele 5 luni ale acestui an, față de semestrul I al acestui an. Rezultate bune s-au obținut și în domeniul calității produselor, al re
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

SZASZ D0M0K0SAlături de întregul popor, oamenii muncii din raionul Tîrgul Secuiesc aprobă din toată inima Documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie, supuse dezbaterii Conferinței Naționale a partidului. Ei văd în conținutul acestor documente competența și spiritul realist cu care partidul, conducerea sa, rezolvă multiplele probleme ale vieții țării noastre.Oamenii muncii — români și secui — din raionul Tîrgul Secuiesc trăiesc și muncesc laolaltă. înfrățiți într-o cauză unitară — înflorirea patriei comune, Republica Socialistă România. Această frăție s-a călit în focul luptelor comune împotriva asupririi. Românii și secuii au fost alături în oștile lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. In anul 1848, sub conducerea lui Gabor Aron, secuii au luptat pentru scuturarea jugului habsburgic. Astăzi, sub soarele socialismului biruitor, datorită politicii naționale juste, marxist-leni- niste, a partidului, frăția dintre românii și secuii de pe meleagurile noastre a căpătat un conținut nou și mai adînc.Subliniind însemnătatea deosebită pe care o prezintă pentru continua dezvoltare și înflorire a patriei, documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale, vorbitorul s-a referit pe larg la măsurile privind îmbunătățirea organi

Institutele de cercetare din regiune pot oferi în străinătate, sub formă de licență sau cooperare, procedee de prelucrare și chimizare a țițeiului, prestații științifice pentru care au capacitatea și experiența necesară, iar institutele de proiectare pot livra documentații pentru rafinării, pentru instalații de dezbenzinare, de depozitare, tratarea și transportul țițeiului și alte instalații. Trebuie însă luate măsuri, în lumina proiectului de Directive, pentru simplificarea legăturilor dintre in

ducerii cheltuielilor de producție și sporirii beneficiilor.Ținînd seamă de specificul uzinei noastre, în noua structură organizatorică am acordat o atenție sporită întăririi sectoarelor de pregătire a fabricației și îndeosebi celor de concepție care au un rol ho- tărîtor în modernizarea produselor noastre la nivelul teh

zării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale.In ultimii zece ani, în raionul nostru s-au construit peste 2 000 de case noi, proprietate personală, peste 100 de săli de clasă, 11 dispensare și policlinici, 26 cămine culturale și s-au electrificat un număr de 70 localități. Cu toate realizările obținute în viața satelor din raion, așezările rurale poartă pecetea unor vremuri depășite. Prin cîteva cifre voi în

stitutele de specialitate și beneficiarii externi, pentru ca realizările inteligenței românești să fie mult mai larg, și mai operativ cunoscute și puse în valoare peste hotare.Documentele pe care le dezbatem la Conferință oferă soluții realiste, științifice și eficiente pentru rezolvarea multiplelor probleme ce se ridică în diferite sectoare ale activității economice și sociale. în același timp, ele pun sarcini tot mai mari în fața partidului, al cărui rol conducător și ale cărui răspunderi cresc pe măsura dezvoltării construc

nicii mondiale. Am prevăzut compartimente distincte de cercetare și proiectare, în care sînt antrenate principalele forțe tehnice de care dispune uzina și s-a stabilit un complex de măsuri pentru îmbunătățirea activității interne de concepție și proiectare, pentru întărirea colaborării cu institutele departamentale și cu cele din învățămîntul superior.Rezultatele obținute pînă în prezent confirmă justețea măsurilor luate. în acest an am proiectat și este în execuție o locomotivă de 150—250 C.P., se finalizează proiectul de execuție al unui motor Diesel de 200 C.P., ambele concepții proprii ale colectivului uzinei; de asemenea, lucrăm la asimilarea, în colaborare cu alte întreprinderi din țară, a unor subansamble, aparataje pentru locomotivele Diesel hidraulice, care se achiziționau pînă în prezent din import vest, acțiune care va aduce o economie de 10 milioane lei valută a- nual.Proiectul de Directive prevede un ansamblu de măsuri pentru creșterea cointeresării materiale a salariaților în bunul mers al întreprinderii. Aș propune ea, păstrînd jaloanele generale indicate în Direc

cerca să argumentez cele de mai sus. Populația rurală a raionului numără peste 79 000 de locuitori și este dispersată într-un număr de 90 localități. Ponderea satelor mici în totalitatea așezărilor rurale este mare, 13,1 la sută din populația satelor noastre trăiește în așezări cu mai puțin de 300 de locuitori. Ana- lizînd dimensiunile, delimitarea, organizarea teritoriului (vatra satului), particularitățile de mediu și profilul social-economic al așezărilor noastre în lumina documentelor plenarei, reiese că ele nu corespund cerințelor stadiului actual de dezvoltare. în privința folosirii neraționale a teritoriului mi-aș permite să dau un singur exemplu. Media densității de locuitori în vatra așezărilor rurale pe raion este de circa 13 locuitori pe hectar de vatră-sat.Astăzi, în condițiile desăvîr- șirii construcției socialismului, cînd agricultura se face mecanizat și în cooperativele agri- c«te, cînd producția agricolă 

ției socialiste în patria noas
tră.Vă încredințez, tovarăși, că oamenii muncii din regiunea Ploiești — în frunte cu comuniștii — vor depune eforturi neobosite pentru ca măsurile ce vor fi adoptate la Conferința Națională a partidului să prindă viață în realizări noi și tot mai mari, pe măsura cerințelor actuale și a posibilităților create de politica înțeleaptă a partidului, 
pentru înflorirea patriei noa
stre și prosperitatea poporu
lui român.

tive, formele de cointeresare materială să aibă oarecare elasticitate, să țină într-o măsură mai mare seama de specificul fiecărei întreprinderi. Pe această linie, consider totodată că, paralel cu măsurile de cointeresare materială, este just să fie reglementată și răspunderea materială a salariaților față de nerealizările de plan și față de pagubele pe care le aduc întreprinderii.
De asemenea, este necesar să se stabilească mai judicios raporturi între întreprindere și salariați, în scopul reducerii fluctuației mari de cadre. Este suficient să arăt că de la începutul anului și pînă în prezent au plecat din uzina noastră peste 100 de strungari, fapt ce a provocat mari greutăți și neajunsuri în realizarea ritmică a planului.Actualele prevederi ale Codului Muncii permit ca prin- tr-un preaviz de 12 zile orice salariat să poată părăsi între

prinderea unde lucrează. Consider că perioada preavizului trebuie majorată la minimum 3 luni, timp în care se pot lua măsuri pentru înlocuirea salariatului care dorește să părăsească întreprinderea. Totodată, pentru reducerea fluctuației propun să se reintroducă contractele de muncă ale salariaților cu întreprinderea pe perioade bine determinate, de la 2 la 5 ani, în funcție de specificul locului de muncă. Acest lucru, împreună cu alte măsuri, va întări obligațiile salariaților față de întreprindere, obligații care în prezeipt sînt insuficient precizate.
capătă treptat un caracter industrial, cînd cresc forțele de producție și productivitatea în agricultură, este o necesitate obiectivă transformarea trăsăturilor specifice satului de ieri, în trăsături noi, corespunzătoare etapei actuale și crearea unor comune mari cu 4 500—5 000 de locuitori. Existența comunelor mari din raionul nostru, cum sînt Turia, Sinzieni, Cernătul, Zăbala, întorsura Buzăului și altele, demonstrează că este posibil să se realizeze cu mai puține eforturi materiale aproape toate instituțiile necesare unui trai apropiat de cel de la oraș.Socotesc, a spus în continuare vorbitorul, că este deosebit de important a se menționa și faptul că în noua configurație administrativ-teritorială. cînd rolul comunelor și orașelor va crește prin preluarea unui șir de atribuții ale actualelor raioane, se impune ca o necesitate extinderea cadrului activității politice și organizatorice de partid. în aceste condiții se vor crea reale posibilități pentru constituirea un o® comitete de partid locale care, printr-o mai bună grupare si repartizare a comuniștilor. «4 acționeze ca forțe dinamice, active, pline de inițiativă creatoare.Aprobînd din toată inima documentele dezbătute de Conferința Națională a P.C.R., mă angajez să lupt din toate puterile mele pentru traducerea lor în viață, fiind convins că prin aceasta voi contribui la înflorirea și progresul patriei noastre dragi.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
DUMITRU BALALIA

Permiteți-mi ca, de la această înaltă tribună, să transmit conducerii partidului nostru,

delegaților la Conferința Națională a P.C.R., aprobarea unanimă a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din regiunea Ploiești față de politica generală a partidului. Documentele pe care le dezbate Conferința noastră — a arătat în continuare vorbitorul — reflectă preocuparea permanentă a conducerii partidului ca, respectînd principiile generale de conducere și organizare a economiei socialiste, cum sînt: creșterea rolului conducător al partidului în toate do-menuie de activitate, a rolului statului în planificarea e- conomiei naționale, aplicarea

consecventă a centralismului democratic și a conducerii și muncii colective, să găsească în permanență formele și metodele corespunzătoare fiecărui stadiu de dezvoltare a societății socialiste.Rezultatele ultimilor doi ani confirmă eficacitatea metodei folosite în elaborarea și fundamentarea actualului cincinal, cînd pentru prima oară s-au stabilit obiectivele principale ale tuturor ramurilor și întreprinderilor pe întreaga perioadă de cinci ani și pe fiecare an în parte.Apreciem în mod deosebit metoda nouă, originală de planificare a economiei naționale, metodă care se aplică în prezent la organizarea și elaborarea planului cincinal pe anii 1971—1975 și a schiței de dezvoltare pe perioada 1976— 1980.în proiectul de Directive un loc important îl ocupă organizarea științifică a producției și a muncii, latură esențială

a conducerii eficiente a economiei.Măsurile aplicate pînă în prezent în regiunea Ploiești, au avut un efect deosebit în îndeplinirea sarcinilor încă din acest an. Pe 11 luni s-au obținut peste plan : o producție globală industrială în valoare de 415 000 000 lei, realizată exclusiv pe seama creșterii productivității muncii, economii la prețul de cost pe 9 luni de 232 000 000 lei și beneficii suplimentare în valoare de 304 000 000 lei.O excepțională importanță practică o au măsurile privind lărgirea atribuțiilor întreprinderilor în organizarea și dirijarea activității lor, paralel cu creșterea rolului conducerii planificate a economiei.Rezultatele obținute de cele 17 întreprinderi din regiune, care, pe baza hotărîrilor Consiliului de Miniștri, experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și de întărire a cointeresării și răspunderii materiale, permit să se evidențieze încă de pe acum unele concluzii pozitive.în regiunea noastră — a continuat vorbitorul — este concentrată aproape întreaga ac

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE CĂLINRaportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu pe care l-am ascultat cu deosebită atenție și pe care îl aprob din tot sufletul reprezintă o analiză amplă a condițiilor și particularităților în care evoluează baza tehnico-materială și relațiile social-economice din țara noastră, un vast program pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități de partid și de stat.Complexul de măsuri preconizate constituie o nouă dovadă a spiritului realist și novator în care conducerea partidului și statului studiază realitățile și procesele economice și so- cial-’politice din patria noastră.După cum s-a subliniat în raport, în ultimii doi ani, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea, au fost inițiate o serie de acțiuni privind îmbunătățirea activității organelor centrale și locale, a conducerii și planificării economiei naționale, măsuri care se reflectă

în realizarea și depășirea substanțială a sarcinilor cincinalului în creșterea sistematică a nivelului de trai al poporului, în ridicarea potențialului economic al țării.Studiind aprofundat experiența dobîndită în anii construcției socialiste, tendințele progresului tehnic și științific pe plan mondial, a- plicînd în mod creator principiile marxism - lenins- mului la condițiile concrete ale țării, ținînd seama de multitudinea și diversitatea problemelor pe care le ridică procesul de desăvîrșire a construcției socialiste, conducerea de partid și de stat in dică și de data aceasta un întreg sistem de măsuri menite a asigura perfecționarea

în continuare a relațiilor sociale în ansamblul lor, a formelor și metodelor de conducere a partidului, statului și societății, potrivit cerințelor noii etape de dezvoltare a României.Vorbitorul s-a referit în 1 continuare la faptul că practicile de centralizare excesivă a atribuțiunilor la ministere și direcții generale, umflarea aparatului central și multiplicarea verigilor intermediare, au generat aspecte de birocratism și formalism, au avut influențe negative asupra activității economice, au diminuat inițiativa și răspunderea colectivelor din unitățile noastre în rezolvarea problemelor esențiale tehnice și organizatorice.în întreprinderi se perindă numeroși delegați și inspectori cu sarcini de control similare, se întocmesc un volum mare de situații statistice, rapoarte, materiale documentare, informații, note, care ocupă mult din timpul de lucru al cadrelor tehnico-inginerești, le sustrag de la preocupările majore ale organizării și conducerii producției.Viața, practica de zi cu zi, a subliniat vorbitorul, ce-
(Continuare în pag. a V-a)
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re înlăturarea verigilor intermediare, a paralelismelor și suprapunerilor, asigurarea participării celor mai buni specialiști la activitatea productivă, sporirea atribuțiunilor și autonomiei întreprinderilor, promovarea consecventă a principiului centralismului democratic și a conducerii colective a muncii;. crearea unui cadru organizatoric corespunzător pentru gospodărirea mai deplină a resurselor materiale și umane a fiecărei unități e- conomice.Prin valorificarea resurselor descoperite cu prilejul acțiunii inițiate de conducerea partidului și statului privind organizarea științifică a producției și a muncii, unitățile din regiunea noastră vor realiza în actualul cincinal un spor de producție de 600 000 tone oțel, 200 000 tone laminate, 353 000 tone cărbune, 100 000 tone fier în minereu-marfă și alte produse în valoare de 1,6 miliarde lei, în condițiile reducerii numărului de salariați cu aproape 5 000. Beneficiile planificate vor crește cu peste 800 milioane lei.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

VIRGIL TROFIN

Tovarăși,Documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale izvorăsc din realitățile și necesitățile fundamentale generate de etapa actuală de edificare socialistă a României, exprimă capacitatea partidului de a lua măsuri menite să asigure ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice și social-culturale. înfăptuirea cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o profundă analiză a stadiului atins în dezvoltarea țării și a partidului, evidențiind succesele obținute, propria experiență do- bîndită în anii construcției socialiste.Condiția principală, care va asigura înfăptuirea cu succes a măsurilor preconizate, este îmbunătățirea metodelor de conducere și îndrumare de către partid a întregii act.V vități economice, politice, sociale, de stat și obștești, creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate.Partidul nostru cuprinde în rîndurile sale în prezent peste 1 730 000 de comuniști, dintre cei mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Din totalul membrilor de partid, aproape 42 la sută sînt muncitori care își desfășoară activitatea în ramurile hotă- rîtoare ale economiei, în industrie, în construcții. în transporturi. aducînd o însemnată contribuție la dezvoltarea forțelor de producție ale țării — factor hotărîtor al dezvoltării sociale.Ca rezultat al preocupării sistematice a partidului pentru întărirea organizațiilor de partid din unitățile socialiste agricole. în prezent peste 500 000 de țărani sînt comuniști, reprezentînd 30 la sută din efectivul partidului. Din partid fac parte un număr însemnat de intelectuali, specialiști cu o înaltă pregătire în domeniul științei, tehnicii și culturii ; 42 la sută din mșmbrii Academiei, doctorii docenți și doctorii în științe ; 54 la sută din totalul cadrelor didactice din licee și institute de învățămînt superior sînt membri ai Partidului Comunist Român.Compoziția socială, calitățile politice, profesionale și morale pe care le întrunesc comuniștii conferă partidului nostru o înaltă competență în înfăptuirea atribuțiilor sale de forță conducătoare a națiunii.în continuare vorbitorul a spus :Evidențiindu-se prin energie. pasiune și hotărîre în muncă, fiecare membru de partid trebuie să fie conștient de faptul că ridicarea rolului conducător al partidului depinde în ultimă instanță de modul în care fiecare dintre ei, fiecare organizație de bază, se va situa în fruntea luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor de partid și de

Cu toate acestea trebuie să arătăm că din partea unor conduceri ale întreprinderilor și direcțiilor generale se manifestă și acum tendința de a nu evidenția toate rezervele economice, pentru a-și crea condiții să îndeplinească sarcinile mai ușor, fără eforturi prea mari. La începutul anului, de pildă, unitățile din regiunea noastră s-au angajat să dea o producție suplimentară în valoare de 180 milioane lei și să realizeze peste plan 74 milioane lei beneficii. Dar, cum au arătat faptele, producția dată peste plan s-a ridicat la peste 300 milioane lei, iar beneficiile au depășit suma de 200 milioane lei. Și aceasta este departe de a reflecta posibilitățile reale. Pe ansamblul industriei regiunii, valoarea cheltuielilor neeconomicoase reprezintă 35 milioane lei, a rebuturilor 80 milioane lej, a fondurilor imobilizate în stocuri supranormative 138 milioane lei, iar a utilajelor și 'instalațiilor nefolosite peste 150 milioane lei.în continuare vorbitorul a spus: Acum, mai mult decît ori- cînd, se impune să analizăm 

stat, pentru ridicarea activității economice și perfecționarea muncii în toate sectoarele de activitate.Organizațiile de partid trebuie să dezvolte exigența și combativitatea față de lipsuri, să ia atitudine hotă- rîtă împotriva manifestărilor de indisciplină, incompetență, nepăsare și lipsă de răspundere față de îndatoririle profesionale, împotriva a tot ceea ce îngreunează mersul nostru înainte.Una din preocupările conducerii partidului nostru a fost îmbunătățirea continuă a activității organizațiilor de partid, a aparatului de partid, întărirea democrației de partid, simplificarea normelor vieții interne de partid, înlăturarea formalismului și a excesului de ședințe.Se ajunsese la un moment dat ca un membru de partid să participe la 5—6 ședințe, iar un secretar sau membru al comitetului de partid la 8—10 ședințe în fiecare lună. Așa cum s-a subliniat în raport, este necesară adoptarea în continuare a unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea democrației interne de partid, la întărirea și simplificarea muncii de partid.Pe baza experienței acumulate de organizațiile de partid, a creșterii maturității lor, ți- nînd seama de normele vieții interne de partid existente, care asigură alegerea in conducerea tuturor organizațiilor de partid a unor tovarăși capabili și competenti să conducă munca organizației respective de partid, este posibil ca adunările generale ale 6r- ganizațiilor de partid să fie convocate nu o dată pe lună, așa cum se prevede în statut, ci o dată la trei luni. Adoptarea unei asemenea măsuri va crea condiții ca adunările generale să fie mai temeinic pregătite, să dezbată problemele majore, de fond ale activității de partîd, va permite comuniștilor, birourilor și comitetelor de partid să-și concentreze cu rezultate mai bune eforturile asupra îndeplinirii hotărîrilor adoptate, în acest fel, munca desfășurată de către organizațiile de bază se va apropia mai mult de cerințele vieții ; preocuparea principală va fi nu organizarea de ședințe, ci munca practică de mobilizare a maselor, va stimula creșterea operativității în soluționarea problemelor ce le ridică viața, va spori răspunderea birourilor organizațiilor de bază, a comitetelor de partid în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, în acest sens, propun Conferinței modificarea punctului 48 din actualul statut al partidului, care să aibă următoarea formulare : „Organul superior al organizației de bază a partidului este adunarea generală, care se convoacă, de regulă, o dată la trei luni".Experiența și practica au demonstrat că actuala prevedere a statutului partidului de la articolul 13 alineatul b, potrivit căreia un membru de partid nu poate îndeplini concomitent decît o singură funcție de conducere politică fie în organele de partid, fie în organele de stat, nu corespunde cerințelor de îmbunătățire a conducerii de către partid a diverselor sectoare de activitate, duce la folosirea nerațională a cadrelor de bază ale partidului, la paralelisme și suprapuneri.Măsurile preconizate în raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu în legătură cu îmbunătățirea activității în a- cest domeniu, a creșterii răspunderii în muncă a cadrelor de bază din activul de partid și o mai justă repartizare a sarcinilor, fac nece

cu cea mai mare exigență, cu un pătrunzător ochi critic și autocritic întreaga noastră activitate, să înlăturăm cît mai repede aspectele de formalism și rutină, acțiunile paralele și ineficiente, să promovăm cu mai multă consecventă noul, gîndirea și inițiativa creatoare în munca noastră de zi cu zi. După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Dezvoltarea spiritului critic, a atitudinii autocritice la activiștii și membrii de partid, la toti oamenii muncii, asigură cunoașterea temeinică a realităților, sesizarea la timp a neajunsurilor și greșelilor, creează condiții pentru înlăturarea lor, pentru îmbunătățirea continuă a activității de organizare și conducere în toate domeniile".în încheiere vorbitorul a spus : Desfășurarea unei activități operative, competente și perseverente, care să meargă pînă la solutionarea și finalizarea definitivă a problemelor ce le ridică viata, este o condiție principală a creșterii continue a eficienței muncii de partid.

sară renunțarea la această prevedere din statut și în consecință propun abrogarea ei.Subliniind rolul și sarcinile organizațiilor de partid în activitatea economică, vorbitorul a spus :în legătură cu aceasta aș vrea să subliniez că, deși în acest domeniu s-au făcut u- nele progrese, totuși, uneori controlul făcut de ministere și alte organe centrale de stat, organizații de masă și obștești are un caracter formal, superficial, sustrăgînd de la îndeplinirea îndatoririlor profesionale un număr mare de oameni și îndeosebi conducători de întreprinderi. Deseori, organele centrale apreciază controlul efectuat nu după criteriul eficienței, ci al numărului de oameni trimiși și al zilelor de deplasare consumate. în ultimele 4 luni, la Uzinele „1 Mai" din Ploiești s-au organizat numeroase controale de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, 7 controale de către Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii, 8 controale de la Consiliul Central și Consiliul regional al Uniunii Generale a Sindicatelor, precum ) și alte controale din partea Direcției Centrale de Statistică. a sucursalei Băncii Naționale etc. Cu toate acestea, în uzină au rămas multe probleme nerezolvate.Ministerele, centralele industriale, viitoarele comitete județene de partid trebuie să îmbunătățească radical munca de control și îndrumare a unităților subordonate. Este necesar să se asigure coordonarea diferitelor controale și în primul rînd să se ridice eficiența lor, atît în rezolvarea concretă a problemelor ce a- par în unități, cît și în prevenirea unor neajunsuri.Măsura preconizată ca pe lingă comitetele județene de partid să funcționeze comisii economice, care să asigure | coordonarea întregii activități | economice de pe teritoriul județului, să exercite controlul asupra întreprinderilor și instituțiilor economice, atît a celor republicane, cît și a celor locale, va înlesni, fără îndo- i ială, posibilitatea de a îmbu- I nătăți activitatea și în acest domeniu.Experiența cîștigată de cele peste 300 comitete de partid care au fost create după Congresul al IX-lea al P.C.R. în unele comune mai mari arată că înființarea unei organizații i de partid pe întreaga comu- j nă, condusă de un comitet, j s-a dovedit deosebit de utilă pentru îndrumarea nemijlocită a organizațiilor de bază din subordine, pentru coordonarea eforturilor tuturor comuniștilor în rezolvarea problemelor ce afectează localitatea respectivă, pentru întărirea controlului de partid a- supra organelor economice și locale de stat.
Tovarăși,Realizarea cu succes a sarcinilor ce decurg din documentele dezbătute de conferință cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale și îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a României, îmbunătățirea conducerii în toate sectoarele vieții sociale impun acordarea unei atenții deosebite înfăptuirii programului elaborat pentru pregătirea muncitorilor calificați, a specialiștilor, pentru aplicarea măsurilor preconizate în vederea dezvoltării în- vățămîntului superior, de cultură generală și profesional, coordonării unitare a măsurilor de selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Faptul că în viitor Comitetul Central al partidului va îndruma nemijlocit politica de cadre va determina îmbunătățirea activității în acest domeniu, va duce la creșterea răspunderii ministerelor și instituțiilor centrale, la o mai justă selecționare. creștere și promovare a cadrelor.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
CHIVU STOICA

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

întrepri n der ea, 
centrala și minis
terul economic — oferă posibilitatea folosirii experienței pozitive acumulate și înlăturării deficiențelor constatate, răspunde necesităților etapei actuale și creează condiții pentru realizarea unei temeinice și raționale coordonări și dezvoltări a producției, o dată cu creșterea o- perativității în e- laborarea și aplicarea soluțiilor, cu stimularea inițiativelor.Aplicarea măsurilor pe care le dezbatem va duce la dinamizarea activității tuturor oamenilor muncii, permițînd fiecărui cetățean al României să se considere pe deplin angajat într-un permanent studiu și efort în vederea îmbunătățirii întregii noastre activități.

Tovarăși,în strînsă legătură cu perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale se află îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale. Principiile adoptate de plenara din 5—6 octombrie 1967 reprezintă rezultanta logică a analizei de fond a întregului ansamblu de factori naturali, economici, demografici, sociali și tehnici, care determină dezvoltarea complexă și multilaterală a patriei. în raportul prezentat în fața Conferinței Naționale, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precizează că „a- ceste principii și măsuri izvorăsc din necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-teritoriale cu schimbările calitative intervenite în dezvoltarea forțelor de producție și în repartizarea lor geografică, în dezvoltarea societății, cu modificările ce s-au produs în structura populației, în profilul, dimensiunile și condițiile de viață ale orașelor, comunelor și satelor de pe întreg cuprinsul țării". Deci ele nu constituie un scop în sine, ci sînt menite să creeze un cadru de organizare administrativă adecvat pentru aplicarea măsurilor privind perfecționarea conducerii și planificării, care, după cum este știut, contribuie nu numai la accelerarea progresului economic, ci și a întregii vieți sociale, în concordanță cu stadiul actual și perspectivele de, viitor ale înaintării noastre spre culmile civilizației socialiste.îmbunătățirea administra- tiv-teritorială este dictată de dezvoltarea intensă, multilaterală și diversificată a economiei, de progresul pe tărîm social, științific și cultural, de prefacerile care au transformat radical înfățișarea țării în ultimele două decenii.Viața însăși a demonstrat că actuala împărțire administrativă a devenit, în etapa pe care o parcurgem, o haină prea strimtă, ce nu poate îmbrăca complexitatea transformărilor societății românești. Structura organizării administrative, îndeosebi existența mai multor verigi interpuse între conducerea centrală de partid și de stat — care elaborează hotărîrile și deciziile de ansamblu — și unitățile de bază unde acestea capătă viață, prezintă azi o serie de aspecte negative, concretizate în paralelisme și suprapuneri de competențe, lipsă de mobilitate, de suplețe și operativitate, formalități de natură birocratică, modalități de lucru ineficiente. Evident, toate acestea grevează asupra justei aplicări a hotărîrilor a- doptate pe plan central, ca și asupra inițiativei organelor locale. în consecință, în loc să faciliteze dezvoltarea, o frînează. Mult prea întinsă, regiunea împiedică exercitarea unei conduceri operative, îngreunează informarea și controlul organelor centrale privind modul cum se îndeplinesc hotărîrile lor în unitățile de bază. Raionul, prin evoluția firească 
a vieții, a devenit o verigă greoaie, care întîrzie și complică aplicarea deciziilor superioare și limitează competența orașului și comunei, deși sarcinile politice, economice, social-culturale și edilitar-gos- podărești ale acestora au sporit și sporesc necontenit.Parte integrantă a complexului de măsuri supus dezbaterii Conferinței Naționale a partidului nostru, proiectul la care ne referim urmărește apropierea conducerii centrale de unitățile de bază, atragerea maselor largi la conducerea treburilor de stat și la rezolvarea problemelor sociale și obștești, la înfăptuirea politicii partidului și guvernului. Acestui scop îi sînt subordonate măsurile preconizate pen

tru îmbunătățirea sistemului de organizare administrativ- teritorială, care prevăd înființarea județelor, consacrarea o- rașului și comunei ca unități administrative de bază, eliminarea verigilor intermediare depășite. Aceasta va atrage după sine și o simplificare și ușurare a muncii altor compartimente ale aparatului de stat, o apropiere a lor de mase.în concepția partidului nostru, unitățile administrativ- teritoriale trebuie să dispună de o largă autonomie, de atributele și posibilitățile necesare îndeplinirii optime a sarcinilor lor pe tărîm politic, administrativ, economic, edilitar- gospodăresc, social, instructiv- educativ, cultural, să răspundă cu promptitudine tuturor cerințelor ridicate de viață.Documentul supus discuției Conferinței arată că în îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a Românie: se ține seama atît de experiența pozitivă, cît și de neajunsurile constatate pînă în prezent în activitatea sfaturilor populare și a comitetelor lor executive, de tradițiile existente în țara noastră, precum și de tendințele actuale pe plan mondial.Formele de organizare propuse — județul, orașul, comuna — și competențele care se acordă acestora vor asigura raționalizarea și simplificarea activității organelor puterii de stat, îi vor mări eficiența și operativitatea — cerințe majore ale unei administrații moderne.Unitatea administrativ-teri- torială pe care se sprijină direct în înfăptuirea politicii lor Comitetul Central al partidului și Consiliul de Miniștri este județul — unica verigă între organele centrale ale partidului și statului, pe de o parte, și orașe și comune, pe de altă parte. Consiliul popular județean este organul reprezentativ ales, care va conduce activitatea din cadrul județului, asigurînd dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească din teritoriul dat, aplicarea legilor, decretelor, hotărîrilor și celorlalte acte normative emanate de la centru, iar pe plan local va lua toate măsurile pentru menținerea ordinii publice, apărarea legalității socialiste și ocrotirea drepturilor cetățenești. El este cel care, pe baza actelor normative în vigoare, va da dispozițiile necesare rezolvării problemelor ce se ivesc în sectorul său.Județul va fi constituit armonios, cuprmzînd orașe și centre industriale, comune și sate, ținînd seama de condițiile geografice, economice, sociale și politice, de componența populației, de dezvoltarea istorică și perspectivele zonei respective. într-un cuvînt, județul va fi un complex sociai- economic, cu toate instituțiile și unitățile necesare valorificării resurselor materiale și spirituale de pe teritoriu său, va cuprinde o puternică bază materială, care să asigure forțelor umane din zonă o dezvoltare multilaterală. El va fi un polarizator al e- nergiilor locale și va înrîuri dezvoltarea forțelor de producție, pe diverse profile și ramuri economice. Centrul de județ va fi totodată și laboratorul în care se formează o bună parte din cadrele calificate necesare activității atît de complexe și variate ce se desfășoară în zonă. Județul reprezintă, din toate punctele de vedere, o formă de administrare mai a- decvată, care să ajute la exercitarea competentă a conducerii întregii activități ce se desfășoară pe teritoriul său.Dispunînd de condițiile materiale și spirituale adecvate, județul se va dezvolta continuu sub aspect economic, social- politic și cultural-științific, va determina apariția unor noi necesități, cărora trebuie să fie în măsură să le găsească cele mai potrivite soluții. Conducerea județului este cea care, pe baza cunoașterii realităților, a nevoilor locale, folosind condițiile de climă și relief, va pune în valoare toate capacitățile umane și resursele pentru a face ca viața celor ce muncesc să fie mai bună, mai înfloritoare. Toate problemele — în- cepînd cu punerea în valoare ■ 

a bogățiilor zonei, îmbunătățirea structurii solului, modernizarea căilor de comunicație, a 
a serviciilor de transport sau cele care privesc arhitectura și sistematizarea, pînă la dezvoltarea instituțiilor de cultură și învățămînt, de cercetare științifică, de sănătate publică sau a unităților de deservire a populației și prestărilor de servicii — vor sta în atenția conducerii județului, care trebuie să gospodărească totul cu grijă și răspundere. Baza sa social- economică va crea un cadru nou pentru aplicarea inițiativelor valoroase.Organele de partid și de stat vor avea atribuții și responsabilități sporite, pentru că ele vor conduce, controla și îndruma întreaga activitate social - politică, economică și cultural - științifică desfășurată de instituțiile subordonate. Toate unitățile lucrative județene își vor desfășura activitatea pe baza gestiunii proprii, dar ele se vor afla sub directa conducere a Consiliului popular județean. Sarcini deosebite vor avea comisiile economice județene și în ceea ce privește controlul și îndrumarea întreprinderilor și instituțiilor republicane aflate în perimetrul pe care organele amintite își exercită competențele.Faptul că reședința de județ va fi orașul ce dispune de majoritatea instituțiilor ce concură la ridicarea social- economică și culturală a zonei, va avea rezultate pozitive asupra dinamizării întregului proces de dezvoltare a comunelor, pentru că, pe de o parte, se va manifesta tendința atragerii de forțe și e- nergii noi spre centrul județean, iar pe de altă parte, se va produce un proces de iradiere spre sat a tuturor binefacerilor pe care le poate da orașul.Acest proces este astăzi deosebit de complex și puternic. Dezvoltarea noastră social-e- conomică a făcut să crească și să se întărească orașele patriei, să apară noi centre industriale, comerciale și social-culturale, care sînt în stare să rezolve de sine stătător multiplele probleme ce apar, și, in același timp, să influențeze — prin tot ce au ele mai bun — asupra localităților rurale din jur. Folosind cu pricepere atribuțiile a- cordate prin noile măsuri, o- rașele vor putea să-și îmbunătățească activitatea administrativă, edilitar-gospodă- rească, social-culturală, să folosească1 mai rațional resursele materiale și forța de muncă locală.Socialismul a produs în viața satului românesc prefaceri radicale pe toate planurile — economic, social-cultural, al creșterii conștiinței și orizontului politic al țărănimii. A crescut neîntrerupt nivelul material și cultural al lucrătorilor ogoarelor. Intensificarea legăturilor sat-oraș a influențat în mod deosebit asupra satului, a contribuit în- tr-o măsură însemnată la urbanizarea vieții acestuia. O parte din populația rurală, ce continuă să locuiască la sate, dar lucrează în industria orășenească sau pe șantierele de construcții, și-a schimbat nu numai profilul muncii, dar și modul de trai, optica prin care privește viața. Au crescut nevoile cultural-științifice ale satului și, o dată cu ele, s-a dezvoltat și intelectualitatea satului, formată din învățători, profesori, medici, agronomi etc., care joacă un rol deosebit de important în creșterea nivelului de cultură și civilizație al mediului rural. însă, ridicarea standardului de civilizație la sate începe să fie tot mai mult stînjenită de dispersarea exagerată, de dimensiunile reduse și densitatea mică a așezărilor rurale, de lipsa de sistematizare pe criterii științifice și eficiente. De aceea, ampla acțiune de sistematizare a localităților rurale va face obiectul unui program național de ansamblu și de durată, în lumina cerințelor desăvîrșirii construcției societății noastre socialiste.Comunele vor fi unități puternice, adevărate centre social-economice și culturale, ce vor avea deplina capacitate de a valorifica la maximum posibilitățile materiale și umane din mediul rural. Cuprinzînd totalitatea populației de pe un teritoriu delimitat, unită prin comunitate de interese economice, sociale, politice, culturale și tradiții, comuna va deveni o unitate administrativă cu un număr mai mare de familii, cu o bază materială mai largă. Aceasta îi va permite să se întărească puternic din punct de vedere econo- mic-organizatoric, să mobilizeze în mai bune condiții masele la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești, să se înfrumusețeze și să se gospodărească mai bine. întărirea economică a comunelor va duce, pe lîngă dezvoltarea vieții lor interne, și la condiții mai prielnice pentru folosirea binefacerilor științei și culturii, la modernizarea căilor de comunicații din raza lor de activitate, la creșterea gradului de confort și civilizație.Programul de sistematizare a localităților rurale va trebui să asigure dimensiuni și

densități optime comunele printr-o regrupare judicioase să stabilească funcția și pro filul lor economic, să aibă î’ vedere tot ceea ce este nece sar pentru comună, ca ea s înrîurească profund dezvolta rea mediului rural. In aces sens se impun diversificare bazei lor economice, înființi rea unor întreprinderi și ate liere de prelucrare sau sem prelucrare industrială a pr< duselor agricole, dezvoltare multilaterală a meseriilor atelierelor de reparații, c prestări de servicii etc. Fk care comună va avea școa. de învățămînt general. C< muna va avea cămin cultura cinematograf, bibliotecă publ că, dispensar, casă de nașter baie comunală, magazine, un tăți de alimentație public, brutărie, unități de deservir într-un cuvînt tot ceea ce es necesar făuririi unei vieți c vilizate. Comuna va dever așadar, un centru social, ec< nomic, cultural puternic, c instituții proprii, bine ampb sate, avîndu-se în vedere n voile prezente și perspectiv viitorului. Forțele de produ ție ale acesteia vor crește co’ tinuu, felul de viață al săte nului se va modifica perm, nent, în procesul apropie: treptate a nivelului satul de cel al orașului. Pătrund rea accentuată a științei tehnicii în agricultură, mec. nizarea, chimizarea, folosiri celor mai înaintate proced agrotehnice, apariția unor nități agricole de tip ind trial fac să sporească num rul cadrelor tehnice, soliei din partea celor ce munce pe ogoare lărgirea orizontul lor științific, tehnic, culturi Aceasta are și va avea imp. cații multiple în ceea ce pi vește structura satului, proî Iul spiritual al locuitorilor c< munei, nivelul lor cultura științific, pregătirea acestoi presupunînd și o diversificai a procesului de învățămîn adaptarea lui la noile cerințPerfecționarea organizăr administrativ-teritoriale î va aduce contribuția la înd' plinirea rolului u atribuțiili crescînde ale statului în via economică și socială a țâr la sporirea eficienței între? activități a poporului rom? în vederea realizării sarcin lor desăvîrșirii construcți socialismului. în același tim organele alese ale puterii < stat — consiliile populare j> detene, orășenești și com1 nale — vor asigura, pe plf local, aplicarea principiilor < bază ale orînduirii noastr mai ales a centralismului d mocratic, democrației sociali te, a muncii și conducerii c lective, se vor lega și m strîns de mase, vor căuta vor găsi formele cele mai c respunzătoare pentru valorii carea multilaterală a initial velor și propunerilor acestor vor crea condiții mai largi mai bune pentru a pârtiei] cu toată energia la rezolvări treburilor de stat și obștești.în documentele supuse de baterii și în cuvîntul delega- lor ce-au vorbit înaintea me s-a arătat că măsurile cu pi vire la perfecționarea corid cerii și planificării econom- naționale, și cele referitoa la îmbunătățirea organiză administrativ-teritoriale a ț rii fac să crească atribuțiile răspunderile organelor partid și de stat județene, or șenești și comunale, în actu tatea de transpunere în pra tică a hotăririlor partidului guvernului. Se impune d< ca în munca desfășurată organele de partid în exeri tarea conducerii și îndrumă întregii activități politice, conomice și social-culturr să se caute și să se foloseas forme și metode noi, care corespundă pe deplin cerini lor etapei.
Tovarăși,De o deosebită importar sînt măsurile supuse aprot rii Conferinței Naționale privire la perfecționarea cc tinuă a formelor și metode’ de organizare și conducere vieții sociale, a activității < ganelofl de partid și de st Experiența acumulată de p; tidul și statul nostru c monstrează necesitatea în turării unor paralelisme ex tente în momentul de fi atît la nivei central cît și plan local. Aceasta va di la creșterea eficienței între activități economice, soci; și politice, va înlesni utili: rea mai rațională a cadrel Realizarea prevederilor deo. bit de importante cuprinse raportul prezentat de tova; șui Nicolae Ceaușescu va di cu siguranță la îmbunătății considerabilă a muncii conducere.în legătură cu aceasta ap; necesitatea de a se elimi paralelismul care se manif tă între activitatea Consil lui de Stat și cea a organe superioare de partid.De aceea propun ca func de președinte al Consiliu de Stat să fie îndeplinită viitor de secretarul gene al Comitetului Central partidului, potrivit rolului forță politică conducătoare stat, pe care îl exercită pai dul nostru comunist și să prezinte în acest sens proj neri corespunzătoare Ma Adunării Naționale.îndeplinirea de către ai 

(Continuare în pag. a Vl-a.



LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.
(Urmare din pag. a V-a) țași persoană a funcției de secretar general al Comitetu- ui Central al partidului și a iceleia de președinte al Con- iliului de Stat va asigura în- ăptuirea conducerii unitare ie către Comitetul Central al partidului a întregii activități 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE NECULAînscriindu-se pe coordonare principale ale politicii ’artidultti Comunist ■ Român e dezvoltare multilaterală, ontinuu ascendentă, a socie- ății noastre socialiste, docu- îentele pe care le dezbatem, ăspund necesităților, sublf- îate de Congresul al IX-lea I partidului, de a ridica pro- =sul producției materiale pe treaptă calitativ superioară, e a asigura perfecționarea ontinuă a formelor și meto- elor de conducere a economiei și a celorlalte domenii e vieții sociale, de înflorire multilaterală a patriei.Vorbitorul a spus în conti- uare :Datorită politicii de repar- zare judicioasă a forțelor de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE AGACHIAnsamblul măsurilor supuse dezbaterii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român constituie o expresie a gîndirii științifice a partidului nostru în abordarea și soluționarea principalelor probleme orivind dezvoltarea și valori- .icarea continuă a potențialului material și uman al țării noastre. Ele reflectă consecvența cu care conducerea partidului traduce în viață hotăririle Congresului al IX-lea. sintetizează și aplică in mod creator principalele cerințe ale legilor de dezvoltare a societății noastre pe calea desăvirșirii construcției socialismului..La indicația conducerii partidului. colectivul nostru de muncă s-a preocupat, în tot cursul acestui an, de organiza- •ea științifică a producției și a muncii, acțiune în cadrul că- ■eia s-au adus îmbunătățiri tehnologice de elaborare a oțetului. a fost extinsă mecanizarea și automatizarea unor ope- '■ații, se folosește mai rațional .orța de muncă. Toate acestea ne-au permis ca pînă în prezent, să dăm peste plan 25 000 one oțel, 30 000 tone laminate si să respectăm integral obligațiile contractuale, să realizăm n același timp depășiri importante la alți indicatori economici ai planului. Asigurăm Conferința Națională a Partidului. că siderurgiștii din Hunedoara își vor respecta cu- cintul dat, realizînd pînă la sfîrșitul anului integral sarcinile de plan și angajamentele ' luate.Apreciind că noua structură economico-organizatorică propusă pentru industrie, creează condițiile pentru valorificarea deplină a superiorității rela- .iilor de producție socialiste și 

ia timpul lucrărilor Conferinței Foto: AGERPRES

sociale și de stat din patria noastră, va înfăptui reprezentarea, la nivelul cel mai înalt, pe plan internațional, a politicii partidului și statului.îmi exprim convingerea că această propunere este in a- ■sentimentul Conferinței Na- •ționale a partidului.

producție, de valorificare mai deplina a resurselor naturale și a forței de munca, și în regiunea București industria cunoaște o continuă dezvoltare. Investițiile alocate pentru dezvoltarea industriei în,regiunea noastră în perioada 1959— 1967 s-au ridicat la peste 8,6 miliarde lei. Numai în actualul plan cincinal este planificată construcția a peste 20 de noi obiective industriale. Se dezvoltă continuu extracția de țiței, regiunea București ajun- gînd să dea peste o treime din totalul producției pe țară. A- nul acesta s-au realizat peste plan 83 000 tone țiței, urmînd ca în 1968, sporul de 150 000 tone prevăzut pe întreaga ramură să fie obținut pe seama realizărilor Trustului de extracție București. De asemenea, au luat o mare dezvoltare construcția de nave, industria chimică, industria u- șoară și alimentară. Răspunzînd grijii partidului și statului nostru, muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile industriale ale regiunii muncesc cu entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Pe primele 10 luni ale a- cestuî an, cea mai mare parte a unităților industriale a îndeplinit planul producției marfă vîndută și încasa

pentru soluționarea operativă și eficientă a problemelor economice curente, vorbitorul a spus :. Pe baza practicii muncii noastre apreciem ca avînd o deosebită însemnătate concentrarea funcțiilor de conducere a activității din industrie la nivelul centralei industriale cu competințe largi și sarcini multiple, care va prelua o parte dm atribuțiile actuale ale ministerelor și ale altor organe. economice centrale. Prin aceasta, nu numai că se elimină neajunsurile actuale cauzate de practica tărăgănării sl improvizațiilor în rezolvarea problemelor de organizare și conducere a producției, de rațională aprovizionare și desfacere, de creștere a rentabilității, dar se asigură în același timp folosirea mult măi completă a capacităților de producție. adaptarea mult mai elastică a producției la cerințele nevoilor de consum. Pornind de la aceste principii, apreciem că există posibilitatea obiectivă de a organiza o centrală ■ industrială în zona de vest a țării care să grupeze uzinele siderurgice din regiunea Hunedoara. precum și restul uzinelor siderurgice din această parte a țării. Apreciem, cte asemenea, că ar fi rațional ca în structura centralei siderurgice să fie incluse și întreprinderile conexe, producătoare de piese de schimb, materiale refractare și construcții.Referindu-se la rolul sporit ce-i va reveni, întreprinderii, ca verigă economică de bază, la faptul că măsurile propuse ii asigură acesteia cadrul corespunzător concentrării activității spre rezolvarea princi

Dragi tovarăși,Măsurile ce vor fi adoptate la Conferința Națională a partidului vor stimula profund preocupările tuturor oamenilor muncii în vederea găsirii celor mai potrivite soluții problemelor complexe ce apar în procesul dezvoltării 

tă. Planul n-a fost îndeplinit, însă, de cele două combinate chimice de la Turnu Măgurele și Călărași.Greutățile din activitatea a- cestor combinate pun în evidență unele anomalii ce izvorăsc din sistemul actual de executare a investițiilor. A- ceasta se referă atît la proiectare, cît și la execuția lucrărilor și contractarea utilajelor.Preocupîndu-se de dezvoltarea industriei, a cărei importanță deosebită pentru progresul general al patriei este cunoscută, partidul acordă, totodată, o mare atenție agriculturii, care reprezintă o ramură principală a economiei naționale. Vreau să remarc aici importanța economică deosebită a măsurilor luate de conducerea partidului și statului, pe baza programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului, pentru modernizarea și ridicarea producției agricole, pentru perfecționarea relațiilor de producție în agricultură, întărirea bazei sale tehnico-materiale. S-au adus perfecționări organizării și activității Consiliului Superior al Agriculturii și a organelor sale, au luat ființă Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și uniunile cooperatiste regionale și raionale, a fost perfecționat sistemul de organizare, conducere, planificare și finanțare a întreprinderilor agricole de stat. Măsurile luate, aplicarea în practică a prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute în regiunea noastră, au dus la creș

palelor probleme legate de realizarea ritmică a sarcinilor de plan, de organizarea rațională a producției și a muncii, de folosire completă a capacităților de producție, de perfecționare a proceselor tehnologice, de gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești vorbitorul a subliniat în continuare importanța adoptării unor programe de fabricație stabilite pe perioade mai lungi de timp, ca o condiție indispensabilă pentru folosirea deplină a capacităților de producție, pentru realizarea unei productivității a muncii mai înalte și reducerea cheltuielilor materiale de producție. Practica actuală de fărîmițare a programelor de fabricație, de schimbare frecventă a structurii lor, trebuie eliminată. Fundamentat științific, pe baza necesităților beneficiarilor și în condițiile folosirii depline a resurselor de producție, programul de fabricație trebuie să fie instrumentul de bază în organizarea activității întreprinderii. Experiența colectivului nostru privind organizarea activității de producție pe bază de programe științific întocmite cu respectarea riguroasă a acestora, demonstrează din 

generale a scumpei noastre patrii, vor crea noi posibilități pentru participarea largă a maselor la realizarea mărețelor obiective ale desăvîrși- rii construcției socialiste și trecerii la comunism. ( Cuvin» 
tarea a fost subliniată prin 
vii și puternice aplauze).

terea eficienței economice a întregii activități desfășurate în întreprinderile agricole de stat, stațiuni de mașini și tractoare și cooperative agricole de producție. Astfel, în acest an. s-au obținut producții medii la hectar de 2 360 kg grîu, 2 730 kg porumb, 1 745 kg floarea-soarelui, 24 420 kg sfeclă de zahăr.Pentru regiunea noastră, care este cea mai mare regiune agricolă a țării, prevederile cuprinse în raportul prezentat în fața Conferinței, au o însemnătate deosebită, ele venind să întărească cadrul favorabil creat pentru dezvoltarea agriculturii, să-l adînceas- că, să creeze premise mai bune pentru creșterea într-un ritm susținut a producției și productivității muncii, reducerea substanțială a cheltuielilor, sporirea eficienței economice a producției agricole. Aplicarea măsurilor preconizate impune îmbunătățirea activității organelor de partid și de stat, lichidarea neajunsurilor care, se mai manifestă și care diminuează eficiența economică a fondurilor investite de stat pentru dezvoltarea agriculturii.Mai departe vorbitorul a a- rătat:în acest proces de continuă dezvoltare a orînduirii noastre, consider de o mare importanță prevederile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu lărgirea activității legislative a Marii Adunări Naționale, creșterea rolului deputa- ților și al comisiilor permanente.Oamenii muncii din întreprinderi, unități agricole, instituții, întregul nostru popor — sub conducerea înțeleaptă a partidului — își va consacra întreaga sa capacitate creatoare înfăptuirii hotărîrijor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.
plin rolul acestui mod de lucru în realizarea ritmică a planului, a disciplinei contractuale, în cadrul unor cheltuieliminime de producție.Măsurile prevăzute în proiectul de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și 

planificării economiei naționale fundamentează noi căi pentru avîntul continuu și pentru progresul multilateral al societății noastre socialiste. Colectivul siderurgiștilor hu- nedoreni va munci cu și mai mare entuziaștii pentru traducerea în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, aducîndu-și. astfel contribuția Ia înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră, convins fiind că numai prin perfecționarea formelor de conducere a producției și a muncii, vom reușî să sporim producția de metal, să ridicăm eficiența activității noastre economice, spre binele și înflorirea patriei noastre socialiste.

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU

Stimați tovarăși,Principiile cuprinse în proiectul de Directive, elaborate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului, sînt rodul unor studii îndelungate și laborioase. întemeiate pe experiența construcției ' noastre socialiste, pe cercetarea tendințelor contemporane în dezvoltarea economică. Studiile de fundamentare științifică a acestor măsuri s-au desfășurat sub îndrumarea directă și permanentă a tovarășului NicolaeCeaușescu, care în tot acest răstimp a condus nemijlocit întreaga muncă de elaborare și definitivare a principiilor perfecționării conducerii și planificării e- conomiei noastre naționale. Problemele îmbunătățirii organizării și planificării e- conomiei au fost analizate, în repetate rinduri, de conducerea de partid și de stat, au făcut obiectul unor ample dezbateri în cadrul Comitetului Executiv, al Consiliului de Miniștri și în Plenara Comitetului Central.Din însărcinarea conducerii partidului, informez Conferința că in cursul dezbaterii publice a proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale au fost făcute peste 5 000 de propuneri, care cuprind sugestii pentru completarea anumitor prevederi, modalități concrete de aplicare in practică a măsurilor preconizate, precum și soluții pentru îmbunătățirea diferitelor laturi ale activității economice curente.în dezbateri s-a insistat asupra faptului că lărgirea atribuțiilor și competențelor întreprinderilor, întărirea autonomiei lor în gospodărirea fondurilor materiale și bănești corespund cerințelor actualei etape de dezvoltare a economiei naționale. S-a apreciat, pe drept cuvînt, că măsurile ce se vor lua în acest sens vor contribui la înlăturarea practicilor de centralism excesiv, a paralelismelor între diferite verigi organizatorice, ale căror consecințe negative s-au resimțit adeseori in activitatea întreprinderilor. în continuare vorbitorul a spus :Cu deosebită satisfacție au fost primite măsurile luate de conducerea partidului nostru în direcția creșterii rolului întreprinderilor în elaborarea și fundamentarea propunerilor de plan, ca și măsurile preconizate pentru mărirea competențelor și mobilității unităților economice în realizarea programelor de producție, pentru întărirea și extinderea aplicării principiilor gestiunii economice proprii.Au stîrnit un profund interes și s-au bucurat de apreciere unanimă măsurile prevăzute în proiectul de Directive.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

CAROL GOLLNER
Alături de toți intelectualii țării, de întregul nostru popor, aprob cu căldură politica partidului și guvernului de înflorire multilaterală a României. Complexul de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, precum și principiile de bază ale îmbunătățirii organizării administrativ-terito- riale a României și ale sistematizării localităților rurale, constituie o nouă reflectare a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru afirmarea plenară a tuturor posibilităților și rezervelor creatoare ale națiunii noastre socialiste.De maximă însemnătate sînt măsurile enunțate în proiectul principiilor de bază cu privire la sistematizarea localităților rurale. Avantajele formării unor comune puternice, capabile să concentreze în jurul lor mari energii materiale și umane, sînt elocvent demonstrate de către o serie de așezări rurale din sud-estul Transilvaniei, cu o populație densă în vatra satului, care au cunoscut o impresionantă dezvoltare, multe din ele trans- formîndu-se în orașe.

eu privire la crearea unor mari complexe economice de sine stătătoare — centralele industriale — menite să pună mai deplin în valoare avantajele producției moderne.Participanții la dezbateri au scos în evidență importanța măsurilor luate de conducerea partidului după Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității de planificare. Au fost remarcate, în mod deosebit, măsurile luate pentru elaborarea viitorului plan cincinal și a liniilor principale ale dezvoltării economiei naționale pînă în 1980, .care vor asigura continuitate în activitatea de planificare, o legătură mai bună între planurile cincinale și o perspectivă permanentă a dezvoltării economiei pe 10 ani. în acest sens s-a făcut următoarea propunere : „în condițiile în care planurile curente și de perspectivă se elaborează de jos în sus, să se extindă metoda întocmirii de prognoze și studii previzionale nu numai pe ansamblul economiei, ci și pe diferitele ramuri și domenii de activitate, pentru a ajuta astfel întreprinderile și centralele industriale să-și formuleze cît mai judicios propunerile de plan". Considerăm necesar ca la redactarea definitivă a Directivelor propunerea enunțată să fie mai bine reliefată.Una din principalele probleme abordate în cadrul discuțiilor proiectului de Directive a constituit-o îmbunătățirea sistemului de indicatori prin care se concretizează sarcinile de plan la unitățile e- conomice. Din multitudinea de propuneri și sugestii făcute în această privință, menționăm una care vizează o problemă fundamentală a activității de investiții — și anume : „indicatorul principal al planului de investiții să fie punerea la termen în funcțiune a noilor obiective". Această propunere este motivată de faptul că. în prezent, in condițiile existenței unui larg front de investiții, unele ministere și întreprinderi acordă întiietate îndeplinirii planului valoric și nu în aceeași măsură se preocupă de darea la termen în exploatare a noilor capacități de producție. Sîntem de părere

Consider util să remarc importanța deosebită a cercetărilor urbane și rurale, pentru fundamentarea științifică a măsurilor ce se preconizează a fi luate în cadrul programului național unitar, la care se fac referiri în documentele supuse dezbaterii Conferinței Naționale. Se impune — cred eu — o extindere a studiilor sociologice, prin antrenarea unui număr mai mare de intelectuali cu aptitudini în acest sens, inclusiv a studenților facultăților sau secțiilor de sociologie, sub îndrumarea unor cadre de cercetători cu experiență și autoritate.In ce privește Sibiul, el a cunoscut o activă participare la'viața științifică și culturală a patriei. Cercetătorii muzeului Bruckenthal și oamenii de știință care activează în cadrul secției sibiene de științe sociale a filialei Cluj a Acade

că această propunere trebuie reținută la precizarea indicatorilor privind activitatea de investiții și construcții.Cu interes au fost primite măsurile preconizate pentru îmbunătățirea sistemului de aprovizionare și desfacere. In dezbateri s-au făcut, cu deplin temei, referiri critice cu privire la greutățile ,și neajunsurile existente în acest domeniu. Dintre numeroasele propuneri exprimate, subliniem pe aceea cu privire la necesitatea înființării unui organ central care să coordoneze întreaga activitate de aprovizionare tehnico- materială. De asemenea, evi- dențiindu-se oportunitatea organizării Oficiului de aprovizionare și desfacere a produselor siderurgice, prevăzută în proiectul de Directive, în discuții s-a sugerat ideea creării unor oficii similare și pentru alte produse și materiale importante.în problemele de finanțare și creditare a producției și investițiilor, majoritatea propunerilor aprofundează măsurile prevăzute în proiectul de Directive, cuprind soluții de aplicare a acestora în practică, urmărind lărgirea atribuțiilor unităților economice în folosirea fondurilor de care dispun pentru îndeplinirea planului de stat. Merită să fie analizată propunerea de a se lăsa la dispoziția centralelor industriale o cotă sporită din beneficiul planificat, față de cea prevăzută în Directive, pentru efectuarea unor investiții productive. Numeroase alte propuneri se referă la necesitatea îmbunătățirii formelor de organizare a controlului financiar, în scopul sporirii eficienței și al asigurării unei coordonări unitare, pe întreaga economie, a acestei important^ activități. Considerăm necesar ca Ministerul Finanțelor, împreună cu celelalte ministere și organe centrale, să analizeze atent propunerile făcute în acest domeniu.în cadrul dezbaterilor au fost apreciate în mod deosebit măsurile inițiate de conducerea partidului pentru reducerea cheltuielilor de producție și sporirea rentabilității întreprinderilor și produselor. Este de relevat propunerea „de a se acorda centralelor industriale și întreprinderilor competențe largi în domeniul experimentării, omologării și introducerii în fabricație a produselor noi".Un loc important în discuția publică l-au ocupat problemele perfecționării în continuare a organizării și coordonării activității de cercetare științifică.Socotim că merită a fi reținută propunerea ca „o dată cu elaborarea programului u- nitar de cercetare științifică să se întocmească și un plan de aplicare cît mai rapidă în practică a cercetărilor încheiate în faza de laborator sau pilot". Această propunere, precum și cele care privesc coordonarea, finanțarea, informarea și documentarea tehnico- științifică, vor trebui studiate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, de ministerele și instituțiile care au unități de cercetare în diferite domenii științifice.

miei Republicii Socialiste România, angajîndu-se cu pasiune în cercetarea complexă, și-au adus contribuția la studierea unor aspecte ale culturii materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare din Transilvania. S-au relevat în aceste studii viața și lupta înfrățită a oamenilor muncii

întreaga dezbatere publică a proiectului de Directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale a confirmat pe deplin aprecierea cuprinsă în raportul prezentat Conferinței Naționale că „organizarea științifică a producției și a muncii constituie o problemă fundamentală a progresului-întregii economii". ’în continuare vorbitorul a spus : Rezultatele obținute și rezervele estimate pînă în prezent arată că acțiunea pentru organizarea științifică a producției și a muncii se situează — așa cum s-a reliefat pregnant în dezbaterea proiectului de Directive și în cadrul lucrărilor Conferinței — în rîn- dul celor mai eficiente măsuri adoptate în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Pornind de la experiența acumulată în industrie, îndeosebi în ramurile industriei ușoare și a construcției de mașini, numeroase propuneri au subliniat necesitatea extinderii acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și în celelalte sectoare, în așa fel încît fiecare unitate din construcții, agricultură, transporturi, comerț să lucreze cu maximum de rentabilitate, să contribuie la ridicarea eficienței generale în economie.Un însemnat număr de propuneri s-au referit la necesitatea introducerii pe scară largă a metodelor moderne de programare a producției, de optimizare a proceselor tehnologice în întreprinderile industriale, în construcții, transporturi și telecomunicații, cu ajutorul mașinilor electronice, în legătură cu aceste propuneri doresc să informez Conferința Națională că recent Comitetul Executiv a aprobat un amplu program de trecere la fabricația pe scară industrială a calculatoarelor electronice, de cooperare cu alte țări pentru dotarea treptată a economiei cu echipamente de calcul necesar activității de conducere și organizare a producției.în încheiere vorbitorul a 
spus : Principiile cu privire la perfecționarea metodelor de conducere și organizare a economiei și vieții sociale reprezintă rodul experienței construcției noastre socialiste, o ilustrare grăitoare a modului original de gîndire și acțiune a Partidului Comunist Român., Promovînd conducerea științifică a întregii vieți economice, politice și sociale a țării, partidul formulează și transformă viziunea generală asupra viitorului într-un program de acțiune la îndeplinirea căruia mobilizează energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii.Măsurile expuse în acest înalt forum și în fața întregii opinii publice îmbrățișează problemele majore ale prezentului și viitorului țării, ale generațiilor de azi și de mîine; ele corespund întru totul intereselor și năzuințelor fundamentale ale harnicului și talentatului nostru popor.Sînt pe deplin încredințat că înfăptuirea măsurilor pe care le vom adopta pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, a vieții sociale va avea urmări dintre cele mai pozitive asupra tuturor domeniilor de activitate, va contribui în mod hotărîtor la propășirea națiunii noastre socialiste, la înflorirea și progresul continuu al României.
români, germani și maghiari de-a lungul secolelor, strălucit împlinită azi în efortul comun pentru edificarea cît mai luminoasă a orînduirii socialiste pe teritoriul României, în lumina măsurilor preconizate, oamenii de știință, intelectualitatea sibiană își vor amplifica și mai mult activitatea lor creatoare, pe toate planurile, pentru a îmbogăți comoara spirituală a poporului nostru.Pornind de la realitățile vieții, de la interesele cauzei socialismului și păcii în lume, România militează activ pentru stabilirea unui climat internațional de securitate, pentru înlăturarea surselor de încordare și statornicirea unor relații principiale, echitabile, de apropiere și încredere între popoare, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor popoare, avantajul reciproc. Experiența istorică, recentă și nu numai recentă, arată că aceasta este în mod obiectiv baza unor relații trainice în toate domeniile, respectarea principiilor menționate constituind un factor de progres și un stimulent al dezvoltării raporturilor dintre state.Cu deplina convingere că hotărîrile Conferinței Naționale a partidului vor determina o nouă și puternică ascensiune a economiei și culturii României socialiste, eu, personal nu-mi voi precupeți eforturile pentru a-mi aduce contribuția la aplicarea lor în viață.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN DRĂGAN

Stimați tovarăși,Documentele puse în dezbaterea Conferinței Naționale, întregite de analiza științifică, multilaterală făcută de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul prezentat conferă acestei adunări reprezentative a partidului o deosebită importanță, înscriind-o ca un eveniment cu adinei rezonanțe în viața țării, a poporului, in e- voluția societății noastre socialiste.Expresie a spiritului creator, a viziunii de largă per-» spectivă ce caracterizează ac-, tivitatea partidului nostru, a Comitetului său Central, măsurile preconizate în documentele ce le examinăm, confirmă elocvent aplicarea cu consecvență a programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. 'Evaluînd sistematic, cu maximum de exigență experiența ■•acumulată în construcția so- 'cialistă, bazîndu-se pe studii amănunțite în care și-au găsit îmbinarea competența a numeroase cadre de specialiști și înțelepciunea maselor largi, conducerea partidului prezintă spre dezbaterea Conferinței Naționale un complex de măsuri ce vizează progresul amplu și profund al întregii noastre vieți economice și sociale.Dînd glas sentimentelor milioanelor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, Uniunea Generală a Sindicatelor susține cu căldură, întru- totul, măsurile preconizate de partid, își exprimă deplina satisfacție, adeziunea și hotărî- rea de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea lor.
Tovarăși,Aplicarea în practică a prevederilor referitoare la perfecționarea planificării, organizării și conducerii economiei cît și a întregii vieți sociale impune, așa cum se subliniază în documente, sarcini de înaltă răspundere organelor de partid, de stat și organizațiilor de masă.Sublinierea aportului și rolului crescînd al organizațiilor obștești de masă, printre care și al sindicatelor, în toate domeniile vieții economice și sociale, crearea cadrului corespunzător pentru sporirea contribuției lor la soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării societății noastre, constituie pentru noi un prilej de evaluare a muncii sindicatelor, de puternică mobilizare a forțelor de care dispunem, în vederea îmbunătățirii calitative a întregii noastre activități.La cîteva aspecte ale acestei probleme aș dori să mă refer în cuvîntul meu.După ce a subliniat că în măsurile preconizate de partid este ilustrat principiul participării maselor la activitatea de conducere a treburilor statului, vorbitorul a spus :Creșterea funcțiilor și răspunderii sindicatelor în viața economică și socială a țării marchează o treaptă superioară în relațiile și formele de conlucrare între sindicate și statul socialist, se fundamentează pe unitatea de interese a acestora față de dezvoltarea și perfecționarea forțelor și relațiilor de producție, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, sporirea bogăției naționale și, pe această bază, a creșterii nivelului de trai a celor ce muncesc.Complexitatea atribuțiilor și sarcinilor Sindicatelor în etapa actuală impune perfecționarea și diversificarea formelor și metodelor de muncă, care în unele domenii ale activității noastre nu și-au dovedit eficiența cerută sau sînt rămase în urmă.Eliminînd cu hotărîre ma-< nifestările de formalism și bi« rocratism, excesul de ședințe, fărîmițarea forțelor în rezolvarea unor probleme mărunte, sindicatele își vor concentra 

toate eforturile și atenția spre studierea profundă și rezolvarea operativă a numeroaselor probleme legate de activitatea profesională și social - culturală a salariaților.O preocupare cardinală pentru noi o constituie a- doptareaunor forme adecvate specificului activității sindicatelor care să asigure participarea efectivă, eficientă la dezbaterile din adunarea generală a salariaților, la mobilizarea colectivelor de muncă pentru a- plicarea în viață a hotărîrilor adoptate. în același timp, sindicatele au datoria să stimuleze controlul maselor, creșterea opiniei sociale în activitatea întreprinderilor.Se impune, de asemenea, îmbunătățirea activității uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție pe linia întăririi colaborării cu ministerele și instituțiile centrale, a contribuției lor competente la întocmirea planului de stat, la elaborarea și aplicarea măsurilor pentru îndeplinirea prevederilor acestuia.Organizarea științifică a producției și a muncii, măsurile preconizate privind cointeresarea și răspunderea personală, vor crea un cadru optim pentru stimularea materială și morală a fiecărui angajat în raport cu contribuția adusă la îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor de plan și de serviciu. Acest context impune sindicatelor găsirea unor forme adecvate de mobilizare a inițiativei creatoare a colectivelor din întreprinderi, de emulație în muncă în scopul obținerii de rezultate superioare în producție, în ridicarea pregătirii tehnico-profesionale.Aplicarea realizărilor științei și tehnicii în producție solicită larg inteligența milioanelor de creatori ai bunurilor materiale în rîndurile cărora inovatorii tehnici sînt promotorii progresului, ai noului. Mișcarea inovatorilor suferă încă de multe neajunsuri generate de atitudinea formală, birocratică a unor conduceri de întreprinderi și organe sindicale. Considerăm de datoria noastră să adoptăm o atitudine mai fermă pentru respectarea noii legislații privind inovațiile, să acționăm prin mjiloace și forme eficiente pentru dezvoltarea mișcării de masă a inovatorilor și raționa- lizatorilor.Cunoașterea permanentă a pulsului activității colectivelor unităților și pe această bază organizarea unor acțiuni de consultare în cadrul formațiilor de muncă, la nivelul secțiilor, al întreprinderilor și centralelor industriale, a părerilor oamenilor muncii în problemele economice și sociale va constitui și în viitor o preocupare constantă, perseverentă a sindicatelor.
Tovarăși,Desăvîrșirea construcției socialiste învederează sensul major al participării conștiente, tot mai competente a maselor la soluționarea problemelor complexe care le ridică e- voluția societății noastre.Cu toate succesele obținute, în numeroase întreprinderi și instituții există încă abateri de la disciplina tehnologică și de producție, nu se respectă timpul de lucru, continuă să se înregistreze absențe nemotivate, învoiri etc., ale căror efecte se repercutează negativ asupra rezultatelor economice.Analiza structurii pe cauze a aspectelor indisciplinei evidențiază o serie de factori, dintre care unii sînt determinați de neajunsurile în organizarea producției și muncii și de unele carențe care mai stăruie în activitatea sindicatelor.Trebuie să arătăm că în u- nele întreprinderi abaterile de la disciplină sînt generate de lipsa de preocupare responsabilă a conducătorilor unităților, secțiilor, a maiștrilor pentru organizarea producției și a muncii. Aprovizionarea tehni- co-materială defectuoasă, slaba asistență tehnică, insuficienta preocupare pentru asigurarea unei ritmicități în procesul de producție conduc la nefolosirea integrală a timpului de lucru, la stagnări în producție. Aș adăuga la neajunsurile de ordin tehnico- organizatoric că pe alocuri se înregistrează chiar și abuzuri ale unof conduceri de întreprinderi, șefi de secție, maiștri privind programul de lucru.Considerăm că ministerele trebuie să manifeste mai multă 

exigență față de asemenea deficiențe, să rezolve mai operativ problemele ce le ridică unitățile în subordine, să asigure o mai mare stabilitate a sarcinilor de plan, respectarea contractelor de cooperare și realizarea planurilor de aprovizionare tehnico-materială.în ce privește contribuția sindicatelor la întărirea disciplinei în muncă, trebuie să recunoaștem că jn multe unități metodele, acțiunile organelor sindicale n-au fost totdeauna cele mai eficace, nu s-a stimulat suficient opinia de masă împotriva celor nedisciplinați.Se impune ca obiectiv esențial al muncii educative de masă a sindicatelor crearea unui climat de intransigență și responsabilitate colectivă, în fiecare loc de muncă, față de orice abatere de la disciplină, de la etica comunistă.Atenția noastră, a sindicatelor, împreună cu organizațiile de tineret, se cere îndreptată mai ales spre noile contingente de oameni ai muncii oare pășesc an de an în industrie, ajutîndu-i în perfecționarea pregătirii profesionale, dez- voltîndu-le spiritul de disciplină, atașamentul față de colectiv, de întreprinderea unde lucrează.Este de datoria noastră, a sindicatelor, de a veghea la respectarea întocmai a legislației muncii, a obligațiilor conducerilor întreprinderilor și instituțiilor referitoare la contractul de muncă, normele de producție și cointeresarea materială, timpul de lucru și o- dihnă și asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității angajaților.în același timp sîntem în- trutotul de acord eu ideea relevată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca o dată cu stimularea materială a celor ce-și îndeplinesc în bune condiții sarcinile sociale, să se introducă principiul ca cei care nu-și fac datoria, nu-și realizează sarcinile, irosesc bunurile poporului, să resimtă direct și material consecința atitudinii lor. Sindicatele vor acționa prin toate mijloacele pentru respectarea strictă a acestui principiu care corespunde intereselor generale ale societății, ale oamenilor muncii.
Tovarăși,Profundele transformări so- cial-economice din țara noastră exercită o puternică în- rîurire asupra vieții oamenilor, asigură posibilități largi pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Viața noastră contemporană ridică în fața sindicatelor sarcini deosebit de mari pe linia perfecționării formelor activității culturale de masă pentru ridicarea în conținut a nivelului de cultură generală, tehnic și economic al oamenilor muncii, al ținutei lor morale și cetățenești, pentru educarea în spiritul internaționalismului socialist.Organizarea manifestărilor recreative culturale, sportive, pentru masele de salariați impune studierea atentă din partea organelor și organizațiilor răspunzătoare — inclusiv sindicatele — a complexului de factori ce acționează simultan, solicitînd preocupările din timpul liber.Există încă multe aspecte de paralelism între activitatea instituțiilor culturale ale sindicatelor și a celor de stat sau a altor organizații de masă și obștești. Desfășurarea ei izolată duce la fărîmițarea de forțe și mijloace materiale, iar eficiența este marginală.Se impune eliberarea muncii noastre culturale de unele forme depășite, ineficiente, în favoarea altora, adecvate gusturilor, cerințelor actuale ale o- mului muncii.Va trebui să asigurăm în colaborare cu organizațiile U.T.C. și organele de stat o mai bună coordonare a activității culturale de masă, în vederea creării unor condiții optime pentru folosirea de către oamenii muncii a timpului liber într-un mod cît mai plăcut și instructiv, pentru îmbogățirea continuă a. vieții lor spirituale cu comorile artei și culturii naționale și universale.

★Acestea au fost, tovarăși, aspectele cu care am dorit să rețin atenția Conferinței.Noi, comuniștii care muncim la sindicate, întreaga mișcare sindicală din țara noastră, încredințăm Conferința Națională, Comitetul Central al P.C.R., că vom depune toată puterea noastră de muncă, capacitatea și energia pentru stimularea permanentă a avîn- tului patriotic al oamenilor muncii din întreprinderi și instituții în realizarea marilor obiective stabilite de partid pentru progresul patriei noastre socialiste și al bunăstării poporului român.

A DOUA ZI

A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

membru al Comitetului Exe
cutiv,. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Au mai luat cuvîntul la 
discuții tovarășii: Ion Cos- 
ma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al orașului București, Maxim 
Berghianu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
general-colonel Ion Ioniță,

Salariații Fabricii de piele și încălțăminte „Crișul" din Oradea — unde lucrez eu — au luat cunoștință cu deosebit interes de conținutul documentelor supuse dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.Un factor esențial pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, pentru creșterea în continuare a nivelului de trai al celor ce muncesc, ÎJ constituie sistemul de răspundere și cointeresare materială Actualul sistem de cointeresare nu răspunde cerințelor unei activități economice eficiente, nu stimulează îndeajuns folosirea rațională a forței de muncă, a cadrelor cu o calificare superioară, nu a- trage răspunderi materiale pentru neîndeplinirea la nivelul corespunzător a sarcinilor încredințate. în numeroase cazuri, cîștigul muncitorilor și al unor cadre eu o calificare mai înaltă este sub nivelul celui obținut de catego- : rii de salariați cu o calificare inferioară. Asemenea neajunsuri sînt și în întreprinderea i noastră, unde cîștigurile realizate de unii muncitori neca- ' lificați sînt egale sau chiar I întrec pe cele ale muncitorilor Calificați, Sînt cazuri cînd I chiar cîștigurile realizate de i unii tehnicieni sau maiștri sînt mai mici sau egale cu cele ale muncitorilor.Creșterea ponderii salariului
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

MIHAI DRĂGĂNESCU
Tovarăși,Ca reprezentant al unei generații de cercetători formată în perioada construcției României socialiste, generație antrenată activ în rezolvarea unor sarcini care izvorăsc din caracterul tot mai complex al vieții noastre economice și sociale și al rolului nou pe care știința îl are în viața societății, vă rog să-mi permiteți a exprima în fața Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român satisfacția și mîn- dria față de realizările țării noastre, realizări care permit astăzi poporului nostru să-și afirme din plin personalitatea sa. Această personalitate izvorăște din istoria noastră, din munca noastră, din firea înțeleaptă, binevoitoare, dar fermă a poporului român, istoria, munca și firea noastră cristalizîndu-se în conducerea partidului nostru, în fruntea căruia se găsește tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a devenit pentru noi un simbol și o garanție 'a tăriei, viitorului și succeselor noastre.în continuare, vorbitorul a spus rRețin ca o idee centrală a directivelor, de o deosebită însemnătate astăzi, cînd fiecare stat își examinează posibilitățile și caută să-și dirijeze e- 

ministrul forțelor armate, Pe
tre Lupu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de stat pentru 
problemele organizării mun
cii, producției și ale salariză
rii, Minodora Ciobanu, pre
ședinta Cooperativei agricole 
de producție din comuna Să- 
veni, regiunea Suceava, Le- 
onte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI 
ELISABETA MOSZORJAKtarifar de încadrare în salariul total, care la întreprinderea noastră reprezintă acum doar 75 la sută, diferențierea categoriilor tarifare prin fixarea unor trepte în cadrul acestora — constituie o măsură bine venită care va determina creșterea interesului pentru ridicarea calificării fiecărei categorii de muncitori. Principiul cointeresării materiale nu poate fi aplicat unilateral. Ar fi ne just ca societatea, re- compensînd rezultatele pozitive, să treacă cu vederea peste rezultatele slabe ale celor care nu-și îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcinile ce le revin, lucrează superficial, nu respectă disciplina tehnologică și dau produse de slabă calitate. Aplicarea deplină a principiului cointeresării materiale în unitatea ambelor sale laturi, va duce la întărirea disciplinei și conștiinciozității în producție, a răspunderii în muncă.îmbunătățirea procesului de producție și a locului de muncă cere neîntîrziat îmbunătățirea normării muncii, prin introducerea de norme fundamentate științific, in corelație deplină cu procesul tehnologic și cu organizarea locului de muncă. Actualele norme nu mai corespund, ele nu mai constituie un factor de organizare și cointeresare stimulato- riu, fiind cu mult în urma înzestrării tehnice. Prin depășirea lor exagerată s-a permis multor muncitori să obțină venituri mai mari decît ar fi obținut pe seama promovării lor în categorii superioare de încadrare. Totodată, este necesară elaborarea de normative tehnice pentru munca în acord, privind toate locurile de muncă unde se poate măsura concret rezultatul muncii, ceea ce va duce în final la extinderea muncii în acord. Prin măsurile luate și cele care se vor lua în continuare la fabrica unde lucrez, munca în acord — care în prezent 

forturile în consecință, teza, fundamentată teoretic pe baza posibilităților majore pe care le oferă socialismul pentru conducerea unitară, de ansamblu, a întregii economii naționale, conform căreia planificarea constituie principala metodă de conducere a întregii activități social-eco- nomice. Planul devine instrumentul științific în conducerea întregii societăți de către partid și stat, în plan reflectîndu-se mobilizarea resurselor materiale și umane ale țării, în cadrul unei dezvoltări proporționale a tuturor ramurilor economiei, a tuturor zonelor teritoriale ale țării.Ca lucrător într-un domeniu nou al cercetării și producției industriale — domen.iul electronicii, care cunoaște în principalele țări dezvoltate ale lumii o creștere vertiginoasă, ajungînd una din ra

In pauza lucrărilor, participanții vizitează ștandul de cărți.
Foto ; AGERPRES

reprezintă numai 64 la sută din activitatea productivă — va putea fi extinsă la peste 85 la sută pînă în anul 1970.In cadrul măsurilor prevăzute de plenara din 5—6 octombrie a Comitetului Central al Partidului, se subliniază importanța ce o are asigurarea stabilității muncitorului la locul de muncă, stimularea vechimii îndelungate în aceeași unitate, acordîndu-i-se pentru aceasta un spor peste salariul tarifar. Rezultatul firesc al acestor măsuri va fi înlăturarea fluctuației cadrelor, per- mițînd închegarea unor colective de muncă trainice, alcătuite din oameni cunoscători ai meseriei și a problemelor de ansamblu ale întreprinderii.în condițiile actualei legislații a muncii, fluctuațiile de muncitori au cauzat în multe cazuri și în întreprinderea noastră greutăți în realizarea ritmică a sarcinilor de plan, în obținerea unei producții de calitate. Astfel, în primele 10 luni ale anului curent, 77 muncitori s-au transferat și alți 98 s-au angajat, aceștia din urmă trebuind să fie in- struiți la locul de muncă o anumită perioadă, randamentul lor în producție fiind în acest timp, fără îndoială, scăzut.Ne mîndrim cu cei peste 700 salariați care, datorită stabilității lor în întreprinderea noastră, vor beneficia de sporuri pentru vechimea neîntreruptă în această unitate. Dintre aceștia, 274 vor beneficia de sporul de 7 la sută, iar 31 de 10 la sută. Este neîndoielnic faptul că aceste sporuri vor constitui un stimulent material pentru salariați, fapt ce va avea în viitor un efect pozitiv în permanentizarea cadrelor.
Tovarăși,Cu prilejul dezbaterii documentelor plenarei din octombrie, colectivul nostru, format din români, maghiari și de alte naționalități, s-a angajat să nu-și precupețească eforturile spre a traduce în viață hotărîrile ce vor fi adoptate de către Conferința Națională a partidului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.

murile industriale cele ' mai puternice, aș sublinia faptul că industria electronică oferă cele mai moderne mijloace tehnice pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru conducerea activității industriale. Industria electronică, rezultată dire.ct din activitatea de ‘ cercetare științifică a omului, a cunoscut 

și cunoaște transformări revoluționare din punct de vedere tehnic caracterizate la început prin generații de aparate cu tuburi electronice, apoi cu tranzistori, iar astăzi cu circuite integrate, fiecare generație aducînd performanțe calitativ superioare, o mai mare siguranță în funcționarea aparaturii, în condiții economice mai avantajoase.Apreciez în mod deosebit, corelarea care se face în di-, rective între noile cerințe ale. conducerii și organizării economiei noastre socialiste cu utilizarea echipamentelor moderne pe care le oferă tehnica actuală, în cadrul unei concepții unitare.în continuare vorbitorul a, spus : Recent au fost aprobate. de conducerea partidului o serie de măsuri cuprinse într-un program de dotare a economiei naționale cu mijloace mo-, derne de calcul și utilizarea acestora, program în cadrul căruia perioada 1968—1970 constituie o etapă pregătitoare, în această etapă se va acumula o anumită experiență în utilizarea tuturor categoriilor de echipamente de calcul, va. începe procesul unei pregătiri sistematice de cadre și se vor pune bazele unei industrii e- lectronice profesionale și de mecanică fină în țară. în urma măsurilor preconizate, a fost înființată o comisie guvernamentală pentru dotarea cu e- chipamente de calcul și automatizare a prelucrării datelor, cu sarcini privind coordonarea și dirijarea tuturor activităților din acest domeniu ; a fost înființat,în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, un institut de cercetare și proiectare pentru utilaje electronice de calcul, în cadrul căruia vor fi reunite cele mai bune forțe din țară în vederea unei mai armonioase îmbinări a activității de cercetare științifică cu finalizarea acesteia în produse industriale. Acest institut, într-un domeniu de vîrf al tehnicii moderne, își va începe activitatea în condițiile _ și perspectivele deschise activității industriale și științifice de prevederile actualelor directive.Referitor la măsurile prevăzute în directive cu privire la cercetarea științifică, consider că prevederile vor contribui efectiv la sporirea 

eficacității acesteia. Reorganizarea sistemului de unități de cercetare va duce la o reală • * evitare a paralelismelor în « cercetare, la o mai bună utilizare a bazei materiale, la o mai rapidă formare de cadre și la o mai eficientă transformare în „realități industriale" a rezultatelor activității științifice.Consider, de asemenea, importante măsurile., privind activitatea viitoare ' a Consiliului Național al Cercetării Ști- : 1 ințifice, ca și măsurile privind : * perfecționarea sistemului de finanțare a activității știiijți- . ■■ fice. în acest spirit, supun ' a- ț tenției dv. o problemă care ar ♦ ’ putea constitui o completare , » a' directivelor în partea reîe- * r'itoare la cercetarea știiriți- - - flcă și anume în ceea ce pri-< ■ î vește pregătirea cadrelor știin- - ' țifice. ' ' > *Nu este o exagerare în a ' afirma că știința, o dâtă condițiile organizatorice și materiale fiind create, depinde • complet de numărul și calitatea slujitorilor ei. Fenomene contemporane în activitatea • de cercetare, câ apariția Iu- J crului în echipe, polarizarea * acestora în jurul anumitor va- » lori științifice, cerințele de “ productivitate și creativitate — sînt elemente care trebuie avute în vedere în cadrul unei politici de pregătire a cadre- lor științifice. Este imperios necesar, după cum a arătat întreaga istorie a științei și experiența contemporană a țărilor care elaborează tehnologie, ca în rîndul cercetătorilor să se formeze și să se mențină mari valori științifice, prin valori înțelegînd acei oameni de știință care în afara unor cunoștințe profunde dau dovadă de inițiativă, de putere de finalizare, de productivitate, ingeniozitate și creativitate în munca lor științifică.Avînd în vedere importanța acestei probleme, căreia i se acordă o mare atenție în multe țări ale lumii, consider că și în țara noastră pot fi luate unele măsuri speciale care să permită formarea u- nui numeros detașament de remarcabili oameni de știință români, ancorați în realitățile și nevoile noastre.în încheiere, subliniez încă o dată adeziunea mea completă la prevederile documentelor supuse Conferinței Naționale a partidului.
APROBARE 
UNANIMĂ

(Urmare din pag. I)lui, am dat peste plan metale în valoare de 7,7 milioane lei, am depășit productivitatea muncii cu 4,6 la sută și am obținut e- conomii la prețul de cost în valoare de peste 16 milioane lei". Chimiștii Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul GHEOR- GHE GHEORGHIU1DEJ informează : „Am depășit producția globală cu peste 24 milioane lei, producția marfă vîndută și încasată cu peste 28 milioane, volumul de beneficii cu peste 56 milioane și volumul de economii la prețul de cost cu peste 46 milioane lei".Numeroase scrisori și telegrame sînt expediate de soldați, ofițeri și subofițeri din unitățile Forțelor noastre armate.Subliniind interesul deosebit cu care tineretul din regiunea Iași urmărește lucrările Conferinței Naționale a P.C.R., în telegrama COMITETULUI REGIONAL U.T.C.-Iași se spune : „Exprimîndu-ne profundul atașament față de politica partidului, mulțumind din toată inima pentru atenția permanentă pe care o acordă tinerei generații, manifestată și prin recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la sarcinile organizațiilor de partid, de stat'și obștești, ale U.T.C. pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului, ne angajăm să muncim cu toată energia'.și entuziasmul caracteristic tinereții' pentru X contribui și mai mult la trad f cerea în viață' a hotărîrilor narl r dului". Iar în telegrama trimită de tineretul orădean se arată c? I

„întregul tineret din oraș, români, maghiari, germani și de alte naționalități, ne vom uni munca noastră creatoare cu cea a întregului popor pentru a da viață măsurilor care vor fi elaborate de Conferință, sporindu-ne contribuția la marea operă de desă- vîrșire a construcției socialiste in patria noastră dragă, România socialistă'.Dintr-o telegramă sosită din COMUNA COR- BU NOU, REGIUNEA GALAȚI : „Mă numesc Gheorghe Sevastița. Sînt în vîrstă de 60 de ani. Găsesc nimerit acest prilej să mulțumesc din inimă partidului pentru minunatele condiții de trai și învățătură create tuturor oamenilor muncii. Datorită grijii cu care partidul înconjoară (pe cei altă dată asupriți, copiii mei astăzi sînt toți calificați : medic uman, medic veterinar, contabil și maiștri care lucrează alături de cetățenii, din comuna în care s-au născut. Am ascultat cu deosebit interes Raportul tovarășului ■ . NicolaeCeaușescu prezentat în fața Conferinței Naționale a P.C.R. și ne bucurăm din toată imrna de marea acțiune de ridicare a țării ’din care fac parte eu și fiii mei. Astăzi sînt bătrînă, forțele m-au lăsat și nu mai pot munci deși din inimă sînt alături de dv. Dar vă asigur, dragi delegați la £ Conferință, că o șă -îndemn pe cei șase copii' ai mei să lupte ca toate forțe.le și. capacitatea w lor pentru înflorirea patriei care i i-a crescut și i-a înconjurat cu ‘ grijă părintească, pentru ea ast- 'fel să o răsplătească pentru dragostea .cu care i-a educat ,cînd eu eram o femeie lipsită de pp- ; ■»*sibilități de a-î întreține în școli și facultăți".



TELEGRAMACu prilejul încetării din viață a președintelui Republicii Orientale a Uruguayului, Oscar Daniel Gestido, - președintele Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România a trimis următoarea telegramă de condoleanțe noului președinte al țării 1

EXCELENTEI SALE 
Domnul JORGE PACHECO ARECO 

Orientale aPreședintele Republicii

r 'Am aflat cu întristare despre încetarea din viață a președintelui Republicii Orientale a Uruguayului, Oscar Daniel Gestido.în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste

Uruguayului

MONTEVIDEORomânia și al meu personal transmit Excelenței .Voastre, guvernului Uruguayan și familiei îndoliate întreaga noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.
CHXVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Izvoare ale înfloririi
(Urmare din pag. I) director adjunct al Uzinei de mase plastice București —•este o directivă de mare eficientă, care asigură îmbinarea cu suplețe a principiilor teoretice de planificare cu cunoașterea realistă a posibilităților, stimulează capacitatea creatoare și răspunderea personală a cadrelor pentru elaborarea, îndeplinirea și desfacerea planului de producție. Priceperea proprie și răspunderea personală — iată pe ce obligații de neîncălcat se întemeiază principiul comunist al conducerii colective a cărei autoritate și eficiență trebuie să fie reale. în corelarea secțiunilor de plan se va putea ține mai bine seama de principiul legăturii organice dintre diversele planuri tehnico- economico-financiare. In final, aplicarea noului principiu de elaborare a planului se va concretiza prin creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost al producției și rentabilizarea produselor".Ziarele cu Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român au sosit și în subunitățile de grăniceri. Simțămintele ostașilor ce stau de veghe la frontierele țării exprimă adeziunea deplină față de politica științifică și patriotică a partidului.

„— Am ascultat cu atenția la radio raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu iar ieri am așteptat cu nerăbdare ziarele — mărturisește căpitanul de grăniceri M. GHIRIȘ — pentru a citi și reciti fiecare rînd al său. Militarii Republicii Socialiste România aprobă cu căldură politica consecventă de pace a statului nostru și se pregătesc, în același timp, cu cea mai mare răspundere pentru a fi gata în orice clipă să apere cuceririle revoluționare ale poporului.în trenul accelerat 521 cu destinația Suceava.„— Sînt lăcătuș la Filatura de in și cînepă din Fălticeni, ne declară CONSTANTIN CHIRU. Citesc cu emoție fiecare cuvînt din raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. îmi exprim deplina adeziune față de orientarea dată de Raport ca în viitor industria producătoare de bunuri de consum să meargă în pas cu celelalte ramuri ale economiei. Ca lucrător în acest domeniu, eu și tovarășii mei, vom contribui, cu partea noastră de efort, la realizarea acestei sarcini importante pentru ridicarea nivelului nostru de trai".Cuvintele oamenilor exprimă cu simplitate și căldură atașamentul de nezdruncinat față de partid, față de măsurile în care ei văd izvoarele continuei înfloriri a patriei.

Aniversarea lui 

Grigore AntipaJoi la amiază, a avut loc în a- ula Universității din București festivitatea de deschidere a manifestărilor consacrate sărbătoririi a 100 de ani de la nașterea savantului Grigore Antipa, înteme- leț°.ru -r i“ro‘3iologiei românești.Manifestarea, organizată de Ministerul învățămîntului în colaborare cu Academia Republicii Socialiste România, Comitetul de otat pentru Cultură și Artă, Comitetul de Stat al Apelor și Ministerul Industriei A\nentare, a întrunit numeroși acadflmiceni și alți oameni de știință, profesori din învățămîntul superior, cercetători în domeniul științelor naturii, reprezentanți ai vieții științifice și culturale din cele 16 centre universitare ale țării. La festivitate au participat, de asemenea, naturaliști de prestigiu din Austria, Franța, R.D. Germană, Republica Federală a Germaniei, Italia, Iugoslavia și Uniunea Sovietică.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent P. Spa- cu, membru corespondent al A- cademiei, prorector al Universității bucureștene. Vorbitorul s-a re- . S. „ Prodigioasa activitate științifica a lui Grigore Antipa __ _fondatorul Muzeului de istorie naturală din București care îi poartă numele, creatorul școlii ro- mînești de hidrobiologie — precum și la contribuția sa pe plan internațional la dezvoltarea științelor naturii. Prof. dr. docent Minai Băcescu, membru corespon- Academiei, directorul Muzeului de istorie naturală „Grigore Antipa", a făcut apoi o amplă expunere despre viața și opera științifică a celui comemorat.
_ *In cursul după-amiezii a început sesiunea de comunicări, științifice dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. în cadrul sesiunii vor fi prezentate peste 100 de comunicări și referate tratînd probleme actuale din domeniul hi- drobiologiei, biologiei generale, geologiei, paleontologiei, entomologiei și zoologiei.Ele vor face cunoscute, printre altele, contribuția lui Grigore Antipa la valorificarea complexă a apelor românești și la organizarea pescuitului industrial în țara noastră, vegetația acvatică a Deltei Dunării, ecologia principalelor viețuitoare ale Mării Negre în comparație cu alte mări din bazinul mediteranean și Oceanul A- tlantic etc.

Evoluția crizei SESIUNEA

cipriote
în legătură cu știrile de presă potrivit cărora o navă grecească sosită în portul Bo- ghazi, în apropiere de Famagusta, ar fi destinată evacuării imediate a trupelor grecești din. Cipru, un purtător de cuvînt oficial a declarat joi că guvernul cipriot nu este informat asupra unei asemenea măsuri. Purtătorul de cuvînt al ambasadei grecești din Nicosia a afirmat la rîndul său, că nu are cunoștință despre nici o operațiune iminentă de retragere a trupelor grecești. Intre timp, presa cipriotă de joi a publicat un mesaj de rămas bun adresat de președintele Makarios trupelor grecești.
Potrivit unei știri transmise 

de agenția France Presse, ci
tind postul de radio Nicosia, 
guvernul cipriot a hotărît să 
facă apel la „bunele oficii" 
ale secretarului general al 
O.N.U,, U Thant, in vederea 
reglementării problemei Ci
prului.

După cum se știe, O.N.U. a 
mai desemnat doi mediatori 
de la izbucnirea crizei cipriote 
in 1963 cu scopul de a găsi o 
soluție pentru această proble-

studenților 

spanioli

mă, dar aceștia nu au propus 
o soluție acceptabilă pentru 
părțile interesate.După cum a anunțat agenția Anatolia, ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, va avea o întrevedere specială cu miniștrii de externe ai Angliei și Greciei pentru a discuta situația din Cipru. Această întrevedere va avea loc cu prilejul reuniunii anuale de la Bruxelles a Consiliului ministerial al N.A.T.O., care se va desfășura luna aceasta.Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al Ministerului iilor Externe al Turciei a mințit știrile apărute în privitoare la faptul că Manlio Brosio, secretar general al N.A.T.O., ar fi propus plasarea unor baze ale blocului nord-a- tlantic în Cipru.

Aface- dez- presă

• Jean Pierre Onanga
* SECRETAR

EXECUTIV

AL CONSILIULUI CENTRAL
NATIONAL AL J.M.N.R.

a

• ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ de miercuri după-amiază, Adunarea Generală a O.N.U. a ho- 9 tărît ca prima sesiune a Conferinței Națiunilor Unite cu privire la legea tratatelor să fie convocată la Viena în martie 1968.Această hotărîre a fost luată prin aprobarea cu 89 de voturi pentru, zero contra și o abținere a unui proiect de rezoluție înaintat de Comitetul pentru problemele juridice. de-aPreședintele celei22-a Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Corne- liu Mănescu, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, a oferit miercuri seara, în saloanele misiunii permanente române la Națiunile U- nite, un cocteil în cinstea șefilor delegațiilor afro- asiatice la actuala sesiune. Cocteilul s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de deosebită cordialitate.
Situația din Yemen
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La Sanaa au fost

distribuite arme

populafiei

despre

Naționale a Revo

România

dePeste 2 000 de studenți la Facultatea de științe politice, precum și studenții de la facultatea de filozofie și literatură de la Universitatea din Madrid au hotărît să continue greva declarată în semn de protest împotriva acțiunilor poliției. Potrivit relatărilor agenției France Presse, demonstrațiile studenților din Madrid și ciocnirile cu poliția continuă de opt zile.Profesorii și studenții de Ia Universitatea din Barcelona au hotărît să declare o grevă de 24 de ore de solidaritate cu lupta studenților de la Facultățile madrilene care protestează împotriva acțiunilor poliției și cer eliberarea celor 60 de studenți arestați la sfîr- șitul săptăminii trecute.Agenția U.P.I. relatează că în incinta Universității din Madrid au avut loc timp de două zile ciocniri între denți și poliție după ce stu-... . . maimulte detașamente ale poliției au atacat o demonstrație organizată de studenți. După aceste incidente, Universitatea din Madrid a fost închisă pentru două zile.
In pauză, tinerii muncitori de la „Electomagnetica" din Capitală 

Nicolae Ceaușescu
citesc raportul rostit de tovarășul
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Ample perspective 

inteligenței românești
Acad. prof.

H. HULUBEI
(Urmare din pag. I) 

convenabil rezultatul gindirii lor. 
Aceasta cere multi specialiști 
buni, formați și pentru proble
mele actuale și pentru probleme
le cerute de viitor. La acești zeci 
de mii de cercetători partidul ne 
îndeamnă să gîndim îndrumîn- 
du-ne in mod practic cum să-i 
formăm. Noi sîntem foarte 
bucuroși de această grijă, iar eu 
personal, ca unul care profesează 
de 46 de ani, care am trăit și-am 
întinerit prin tineretul care a în
vățat și învață pe băncile unde 
sînt și eu profesor, știu ce în
seamnă formarea de cadre și ce 
important este ca acestea să fie 
foarte bine pregătite. Avem o ex
periență bună în acest sens și 
sîntem datori să o folosim. In 
ultimii 20 de ani s-au format e- 
chipe excelente de specialiști; 
mulți se manifestă la nivel inter
național. Am spus aceasta 
ca să arăt cît de mari sînt 
posibilitățile inteligenței româ

nești, care, sînt convins, vor fi 
pe deplin valorificate în folosul 
prosperității țării.

Prof. univ. dr.
FLORIN CIORĂSCU

(Urmare din pag. 1) 
echipat și susținut din toate 
punctele de vedere la nivelul 
cerințelor actuale ale cercetării 
științifice. Sarcina de a face din 
cercetarea științifică pivotul teh
nologiei viitoare nu poate fi a- 
tinsă nicăieri, azi, decît în mari 
echipe de cercetători, cu profile 
diferite, lucrînd în interdependen
ță cu proiectanții și tehnologii 
din industrie și cu o bază mate
rială adecvată. Prin forța lucruri
lor nici echipe mari, nici mijloa
ce materiale mari nu pot încă
pea în institute mici. De aceea, 
este în afară de orice îndoială că 
prin concentrarea acestora se va 
ajunge, așa cum se preconizează 
în documentele de partid, la re
zultate mult mai importante de
cît pînă acum.

Conf. dr. ZOE 
DUMITRESCU-BUȘULENGA
Am urmărit Raportul prezen

tat la Conferința Națională mai

întîi ca cetățeni conștienți de 
semnificația măsurilor menite să 
perfecționeze conducerea și pla
nificarea întregii economii na
ționale și să reașeze administrația 
țării. L-am privit și ca umaniști, 
adică din punctul de vedere al 
acelora care, trăind într-o uimi
toare etapă de dezvoltare a teh
nicii și specializării, mențin echi
librul între tehnică și aspirațiile 
cele mai nobile ale spiritu
lui omenesc, între specializare 
strictă și indispensabila, vasta, 
plurivalenta cultură generală. Și 
trebuie să recunoaștem că acest 
echilibru între teorie generală și 
practică, între cercetarea științi
fică înaltă și aplicațiile sale, este 
reflectat armonios în întregul 
plan de măsuri preconizate de 
partid. Dar, adaug eu, trebuie 
să privim acest eveniment nu 
numai ca umaniști, ci și ca pro
fesori, ca oameni de răspundere 
în formarea generațiilor viitoare. 
Și trebuie să spunem că, intr-a
devăr, poporul nostru și conducă
torii lui nu precupețesc nici un 
efort pentru ca tînăra generație 
să se formeze cu temeinicie, la 
nivelul realizărilor mondiale de 
mîine.

Interviuri consemnate de 
ANGELA TEODORESCU, AL. 
DUMITRESCU și FAINA 
CRISTIAN, studenți, Univer
sitatea București.

Postul de radio Sanaa, recepționat la Aden, a anunțat miercuri că în cursul ultimelor două săptămîni au avut loc lupte grele între forțele republicane Yemenite și adepți ai fostului i- mam El Badr, transmite corespondentul din Aden al agenției Reuter. în jurul localităților si- a înReuter. în jurul localităților tuate în partea de nord-est Yemenului au fost folosite timpul luptelor bombe, armament greu între care tancuri, mașini blindate și arme automate.
★Citind un comunicat al Ministerului de interne yemenit, agenția France Presse transmite că la Sanaa, capitala Republicii Yemen, situația continuă să se

înrăutățească. în apropierea orașului, care se pare că este încercuit de forțele regaliste, au avut loc lupte. Capitala, transmite agenția citată, se află în mîinile republicanilor dar au fost instituite restricții de circulație între orele 22 și 7 dimineața. Comunicatul Ministerului de interne precizează că toți cei care nu respecta această măsură vor „pedepsiți cu severitate".Corespondentul Agenției France Presse relatează că au fost distribuite explozive și arme grele populației.Șeful statului, Abdul Rahman Iriani, a plecat joi dimineața spre Cairo. în capitala R.A.U. el va avea întrevederi cu președintele Gamal Abdel Nasser, asupra situației din Yemen, după care va lua parte la conferința arabă la nivel înalt de la Rabat. Joi dimineața, la Cairo s-a aflat și ministrul de externe yemenit, Hassan Mekki.

O întîlnire care ate drept decor un birou al redacției noastre. 
Oaspeți: membrii delegației Tineretului Mișcării Naționale a Re
voluției din Congo (Brazzaville). Ca prolog la interviu purtăm o 
discuție pe teme din cele mai diverse, distribuția rolurilor fiind, 
într-un fel, inversată: oaspeții întrebau iar redactorii răspundeau. 
Mai tîrziu, redactorii au pus întrebările, iar membrii delegației 
au avut amabilitatea să ne ofere începem cu o scurtă incursiune în istoria organizației Tineretul Mișcării Naționale a Revoluției (J.M.N.R.). Jean Pierre Onanga, secretar al Consiliului Central Executiv Național al J.M.N.R., relatează :— Congo (Brazzaville) este o țară tînără. Nu-i vorba doar de numărul anilor ei de independență, ci și de faptul că 60 la sută din populație este formată din tineri. în aceste condiții se poate cu ușurință desluși rolul pe care organizația noastră îl are în viața republicii. Data ei de naștere : revoluția din 1963. Organizația și-a început existența în situația nouă, creată prin victoria revoluției noastre. Grupînd cele mai largi forțe ale generației tinere, organizația își desfășoară activitatea sub conducerea Miș-

răspunsuri.cînd împotriva tînărului stat independent acționau adversari periculoși, tinerii s-au găsit în rin- durile celor ce au apărat cu fermitate libertatea cucerită cu prețul atîtor j'ertfe. Numeroși tineri fac parte din corpul național al apărării civile, fiind gata oricînd să lupte pentru dreptul sfînt al poporului lor de a fi singur stă- pîn al destinelor sale.Ultimul congres al J.M.N.R. a avut drept idee centrală integrarea tineretului în eforturile pentru dezvoltarea economică a țării. Lozinca „să ne suflecăm mînecele" a găsit un puternic e- cou în rîndurile generației tinere. Simbăta după amiază, pentru zeci de mii de tineri a devenit o obișnuință să presteze o muncă voluntară de interes public — la construcția de școli, dispensare,

Declarația de la Paris'*
Un protest împotriva poziției Franței adoptat de trei 

grupuri din cadrul Adunării U.E.O.Principalele trei grupuri politice ale Adunării Uniunii Europei Occidentale au dat publicității miercuri o „declarație de la Pris", care protestează împotriva poziției președintelui de Gaulle în problema aderării Angliei la Piața comună și se pronunță în favoarea inițierii glia în această problemă.Declarația a fost prezentată corespondenților de presă de către președinții celor trei grupuri, Etienne de la Vallee-Pou- ssin, deputat social-creștin bel-
imediate a tratativelor cu An-

O

decisive
pentru Washkansky

gian, președintele creștin-democrat din rea U.E.O., Maurice Edelmann, deputat laburist britanic, președintele grupului socialist, și lordul Gladwyn, președintele grupului liberal. Expu- nînd cuprinsul declarației. Etienne de la Valle-Poussin a arătat că refuzul de a se negocia cu Anglia „ar deschide perspective funeste", deoarece în acest caz nu ar fi vorba de o simplă amînare a aderării Angliei la Piața comună, ci de „o dezintegrare a Comunității" vest-europene, care ar putea provoca o criză de felul celei din 1929. El și-a exprimat părerea că Franța nu poate bloca deschiderea unor negocieri cu Anglia. Este vorba de o hotărîre de procedură, care trebuie luată de Consiliul Ministerial al Pieței comune, cu o majoritate calificată de două treimi.

grupului Aduna-

carii Naționale a Revoluției O- biectivele sale esențiale sînt: a mobiliza tineretul la apărarea revoluției, la lupta pentru lichidarea tuturor consecințelor colonialismului, la educarea ideologică de masă, împotriva efectelor negative ale tribalismului, pentru renașterea valorilor naționale. Milităm spre a consolida prin propriile forțe independența economică a țării fără de care nici independența politică nu poale reprezenta o realitate stabilă.în iulie 1964 a avut loc primul Congres al tineretului. Pînă atunci exista un consiliu național care grupa diferitele tendințe din mișcarea de tineret. Se punea, insă, cu acuitate problema găsirii unei structuri organizatorice adecvate unității în curs de consolidare a tineretului din republică. Perioada care a urmat a fost o perioadă de întărire a organizației, de desăvîrșire a unității tineretului. în prezent, 300 000 de tineri fac parte din J.M.N.R. Dacă ținem seamă de faptul că întreaga țară numără o populație de aproape un milion de locuitori, înseamnă că din fiecare 10cetățeni 3 sînt membri niJ.M.N.R., ceea ce — cum subliniau oaspeții — reprezintă omărturie concludentă a influenței pe care o exercită asupra generației tinere.Jean Pierre Onanga subliniază prezența activă a membrilor J.M.N.R., a întregului tineret, la lupta pentru dejucarea manevrelor dușmanilor revoluției. In momentele de grea încercare,• •••••••• • • • •

la întreținerea drumurilor. In 15 sate s-au creat cooperative agricole în care tinerii muncesc, iau parte la reînnoirea rurală și, concomitent, se pregătesc pentru a răspunde necesităților apărării țării. Elevii și studenții își aduc contribuția, pe măsura posibilităților de care dispun, la întărirea republicii. J.M.N.R. consideră drept o preocupare de prim ordin dezvoltarea sentimentului patriotic al tineretului. In aceiași timp, organizația iși manifestă solidaritatea cu tineretul luptător al Africii, cu toate forțele care acționează împotriva imperialismului, colonialismului și neocoloni- alismului.îi solicităm lui Jean Pierre Onanga să-și împărtășească impfeții- ile din România :— Ne întoarcem în Congo (Bl cu foarte bună părere despre România. Cele văzute la Brașov. Piatra Neamț, Iași și, firește, in București au produs asupra noastră o puternică impresie. In principal, ne-au interesat problemele privind viața și munca tineretului, activitatea multilaterală a U.T.C. Ne-am bucurat de o primire călduroasă, frățească, pentru adresăm mulțumirile ___ ___C.C. al U.T.C. întilnirile pe care le-am avut ne-au permis noaștem atit problemele ției tinere, cît și aspecte__------dente ale dezvoltării României, importantele sale realizări. Sînte- ți pe drumul cel bun, drumul unor succese din ce în ce mai mari.

ears noastresă cu- genera- conciu-
E. O

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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Echipa medicală care supraveghează fără întrerupere pe Louis Washkansky, pacientul cu inima grefată, este în stare de alertă : a început perioada în care organul grefat poate fi respins de organism. Electrocardiogramele vor înregistra cel mai mic indiciu, în cazul în care va interveni un asemenea proces.Deși chirurgii nu au furnizat nici o informație precisă asupra cauzelor care au provocat maladia cardiacă a lui Washkansky, cercurile medicale consideră că este posibil ca la originea acesteia să fi fost diabetul de care suferă pacientul. Dacă această Presupunere va fi confirmată, se va ridica o nouă problemă : n cazul în care bolnavul va supraviețui, nu se va ivi riscul ca inima grefată să fie la rîndul ei supusă complicațiilor de origine diabetică ? Redactorul medical al agenției FRANCE PRESSE citează, în legătură cu această problemă, comunicările făcute de medicii români V. Gligore și O. Lucaciu, la un recent congres, care a avut loc la Paris. Ei au arătat că cercetările pe care le-au făcut au dus la concluzia că există o proporție importantă de pacienți care suferă de „diabet biochimic", ale cărui complicații vasculare se manifestă clinic prin infarctul miocardului.Se apreciază că perioada critică, în care a intrat Washkansky miercuri, se va încheia în jurul datei de 15 decembrie. Dacă pacientul va depăși și acest termen primejdios, pînă în trei săptămîni el va putea părăsi spitalul.
★

Louis Washkanski a părăsit astăzi, timp de 10 minute, pentru 
prima dată după operație, camera sa de la spitalul Groote 
Schuur. El a fost transportat de la patul său în sala Centrului 
de radioterapie al spitalului, unde a fost supus unui tratament cu 
radiații de cobalt. Starea generală a sănătății lui Washkanski este 
considerată ca satisfăcătoare.

Comisia națională a R. P. 
Bulgaria pentru UNESCO 
și Secția de științe biologi
ce a Academiei Bulgare de 
Științe a organizat miercuri 
la Sofia o seară dedicată a- 
niversării a 100 de ani de 
la nașterea lui Grigore An
tipa. Despre viața și activi
tatea eminentului savant 
român a vorbit prof. Ale
xander Vilcanov. directorul 
Institutului de zoologie al 
Academiei bulgare de < ști
ințe.

PROF. Traian Ionașcu, direc
torul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei Republi
cii Socialiste România, care se 
află în Franța la invitația 
Centrului european al Universi
tății din Nancy, a ținut o seric 
de conferințe cu tema „Gestiu
nea externă a întreprinderilor 
în dreptul socialist" și a parti
cipat la un colocviu consacrat 
regimului întreprinderilor in 
dreptul țărilor din vestul și din 
estul Europei.

JARRING, reprezentantul special al secretarului genera! al 
O.N.U., a anunțat miercuri că în urma consultărilor pe care 
le-a avut la New York privind misiunea ce i s-a încredințat de 
către Consiliul de Securitate in Orientul Apropiat,își va stabili 
reședința în capitala Ciprului. El nu a menționat însă cînd ur
mează să plece în Orientul Apropiat pentru a se intilni cu ofi
cialitățile arabe și izraeiiene in vederea soluționării crizei din această regiune a lumii.ÎNTR-UN comunicat al Casei Albe se anunță că vicepreședintele S.U.A.. Hubert Humphrey, va pleca la 29 decembrie într-un turneu prin unele țări africane. El va vizita in ordine ^Coasta de Fildeș, Ghana, Congo (Kinshasa), Etiopia, Somalia, Kenya și Tunisia.
UN PURTĂTOR de cuvînt si

rian a făcut cunoscut miercuri 
că țara sa nu va participa la 
intîlnirea la nivel înalt a sta
telor arabe, așa cum a procedat 
și în cazul conferinței la nivel 
înalt de la Khartum, din august 
trecut.

El a arătat că Siria a anunțat 
secretariatul Ligii Arabe că nu 
va participa Ia conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai 
țărilor arabe care se va întruni 
la Cairo la 9 decembrie pentru 
a pregăti întrunirea la nivel 
înalt și nici la aceasta din ur
mă, a cărei dată nu a fost încă 
stabilită.

ÎNTR-O declarație făcută 
unui trimis special al unul 
ziar din Kuweit, ministrul 
culturii și orientării al Re
publicii Populare a Yemenu
lui de Sud, Abdel Fattah 
Ismail, a spus că sultanii de
tronați din fosta federație a 
Arabiei de sud vor fi defe
riți justiției. „Acești foști 
conducători trădători vor fi 
judecați în mod public și 
vor răspunde pentru crime
le pe care le-au comis îm
potriva poporului in timpul 
regimului colonialist*', a a- 
firmat el.
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