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MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE

Prima zi a lucrărilor
Miercuri dimineața, la 

ora 10, la palatul Marii 
Adunări Naționale au în
ceput lucrările celei de-a 
V-a sesiuni a Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România.

Actualei sesiuni îi este 
supus spre examinare și 
aprobare planul de stat al 
economiei naționale pe 
perioada 1966—1970, care 
reprezintă o nouă etapă 
de progres și prosperitate 
în viața poporului nostru, 
în înflorirea României so
cialiste. Planul cin
cinal sintetizează direc
țiile principale ale poli
ticii partidului, în etapa 
actuală, de continuare pe 
o treaptă superioară, pe 
baza directivelor celui 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., a procesului de 
desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria 
noastră.

Conducătorii de partid 
și de stat intră în sală în- 
tîmpinați de aplauzele 
puternice și îndelungi ale 
deputaților și invitaților.

In loja din dreapta 
au luat loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Birlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Dră- 
gan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan.

în loja din stingă se 
află vicepreședinții, se
cretarul și membrii Con
siliului de Stat.

La lucrările sesiunii 
participă numeroși invi
tați : membri, și membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de 
instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și insti
tuții bucureștene, acade

micieni și alți oameni de 
știință și cultură, gene
rali, șefi ai cultelor, zia
riști români și străini.

Sînt de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București.

Președintele Marii A- 
dunări Naționale, Ștefan 
Voitec, deschide lucrările 
sesiunii. La propunerea 
sa, cei prezenți păstrează 
un moment de reculegere 
în memoria deputaților 
Gheorghe Marin, Vasile 
Titorenco și acad. Nico
lae Gh. Lupu.

Deputății votează apoi, 
în unanimitate, ordinea 
de zi a celei de a V-a 
sesiuni a Marii Adunări 
Naționale:

1. Verificarea legalității 
alegerii deputatului decla
rat ales în circumscripția 
electorală nr. 12 Sulina 
din regiunea Dobrogea;

2. Proiectul de lege 
pentru adoptarea planu
lui de stat de dezvoltare 
a economiei naționale pe 
anii 1966—1970 ;

3. Proiectul de lege 
privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea li
ceelor de specialitate;

4. Proiectele de legi 
pentru aprobarea decre
telor cu putere de lege, 
emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Națio
nale.

La primul punct al or
dine» de zi, pe baza ra
portului prezentat de de
putatul Demostene Botez, 
președintele Comisiei de 
validare, Marea Adunare 
Națională a validat man
datul deputatului Con
stantin Mîndreanu.

S-a trecut la cel de-al 
doilea punct al ordinei de 
zi.

Primit cu vii și puter
nice aplauze, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de

Miniștri, a prezentat ex
punerea cu privire la 
proiectul de lege pentru 
adoptarea planului de stat 
de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 
1966—1970.

Lucrările ședinței de 
dimineață au luat sfîr- 
șit. In continuare, co
misii ale Marii Adu
nări Naționale s-au întru
nit în ședințe de lucru 
pentru definitivarea ra
poartelor asupra proiecte
lor de lege.

★După închiderea lucră
rilor ședinței de diminea
ță, conducătorii de partid 
și de stat au vizitat ex
poziția „Dezvoltarea eco
nomiei Republicii Socia
liste România în perioada 
1966—1970“, organizată la 
Palatul Marii Adunări 
Naționale cu prilejul se
siunii. Expoziția cuprinde 
machete, hărți și grafice 
care ilustrează principa
lele prevederi ale planu
lui cincinal.

★în ședința de după- 
amiază, deputatul Manea 
Mănescu a prezentat ra
portul Comisiei economi- 
co-financiare asupra pro
iectului de lege pentru a- 
doptarea planului de stat 
de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1966— 1970, supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.

A început apoi discuția 
generală. Au luat cuvîn- 
tul: Petre Duminică, Ion 
Cosma, Nicolae Dragu, 
Ion Cîrcei, Traian Mura- 
riu, Gheorghe Necula, Mi
hai Marinescu, Ladislau 
Braniș, Constantin Scar- 
lat, Gheorghe Zarcu, Bu
jor Almășan, Anica Ur- 
sache, Constantin Dincu- 
lescu, Anghelache Moșes- 
cu, Nicolae Giosan.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICA A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
„Planul cincinal — o nouă etapă de progres 

și prosperitate în viața poporului român, 
în înflorirea României socialiste" 

Cuvîniul de închidere rostii la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 27 — 28 iunie 1966

(Broșura a tost tipărită intr-un tiraj de masă)

EXPUNEREA CU PRIVIRE LA PLANUL DE STAT
DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE

PE ANI11966-1970
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Stimați tovarăși,Examinăm în sesiunea actuală a Marii Adunări Naționale proiectul planului cincinal, program vast care va orienta, pe ansamblul perioadei 1966—1970 și pe fiecare an în parte, întreaga activitate constructivă a poporului nostru, consacrată propășirii continue a României socialiste.Așa cum a apreciat recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a dezbătut proiectul de plan, prevederile noului cincinal sînt axate pe linia Directivelor Congresului al IX-lea al partidului. Ideea care a călăuzit întreaga muncă de elaborare a planului a fost aceea de a mobiliza toate rezervele existente pentru îndeplinirea importantelor obiective fixate prin Directive, de a intensifica acțiunea tuturor factorilor care accentuează caracterul dinamic și modern al economiei naționale. Și este îmbucurător că, în ansamblul lor, lucrările de întocmire a proiectului de plan au dus la identificarea unor noi posibilități de creștere a producției industriale și agricole și de sporire a livrărilor pentru export, de îmbunătățire a structurii fondului de mărfuri destinate consumului populației; în cursul lor s-a verificat și a putut fi întărită baza materială a amplului program de investiții ce urmează să fie înfăptuit.Elaborarea noului cincinal este rodul unei activități laborioase, desfășurate de organele de partid și de stat, cu participarea unui mare număr de specialiști și oameni de știință, sub îndrumarea permanentă a conducerii de partid, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, care a examinat sistematic lucrările și a dat indicații concrete asupra modului de rezolvare a diferitelor probleme. în cursul acestei activități a fost analizată temeinic și în mod critic întreaga experiență dobîn- dită în dezvoltarea planificată a României, și mai ales unele elemente’noi, intervenite în ultimul timp în îndeplinirea planurilor de producție și de investiții, în producția agricolă, precum și alte fenomene din viața economică și socială a țării. Astfel, au fost elaborate o serie de studii pe probleme de mare însemnătate ale economiei, cum sînt creșterea producției de mașini- unelte, a producției electronice și electrotehnice, precum și de piese de schimb. Analize și studii aprofundate s-au efectuat, de asemenea, pentru a găsi posibilități de folosire mai bună a capacităților de producție existente, de

creștere a exportului și de reducere a importului și pentru a asigura amplasarea teritorială judicioasă a noilor obiective de investiții. Problemele pe care le ridică aplicarea Directivelor Congresului au fost dezbătute în primele luni ale acestui an în toate întreprinderile. De o deosebită însemnătate

în timpul lucrărilor sesiunii (Foto : M. Andreescu)

lalte instituții centrale, pentru sfaturile populare, ca și pentru toate întreprinderile și organizațiile economice și de stat. Transformările care se petrec continuu în viața economică și a țării ne obligă să ur- însă, permanent, realitățile mers, ori de cîte ori va fi nevoie, să adaptăm munca noastră la noile condiții. Legea pentru adoptarea planului cincinal stabilește modalitățile prin care fenomenele neprevăzute, ce ar putea apărea într-o perioadă atit de îndelungată, sau cele ce s-ar manifesta cu o amploare și intensitate diferite de cele avute în vedere inițial să-și găsească reflectarea corespunzătoare în planurile anuale de stat.Ingăduiți-mi, tovarăși, ca în cele ce urmează să mă opresc asupra principalelor prevederi ale proiectului de plan cincinal și să insist asupra cîtorva probleme reieșite din lucrările plenarei, încheiată ieri, a C.C. al P.C.R. Din expunerea ținută la plenară de tovarășul Nicolae Ceaușescu se desprind concluzii de o deosebită importanță, care vor trebui să stea în atenția organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, centrale și locale, a întreprinderilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii.Experiența a arătat cu prisosință că industrializarea constituie condiția esențială, determinantă, pentru desfășurarea viguroasă a întregii vieți economice și social-culturale, pentru ridicarea României la nivelul statelor dezvoltate din punct de vedere economic, creșterea sistematică a nivelului de trai al poporului, asigurarea independenței și suveranității naționale. Aceasta constituie temeiul consecvenței cu care partidul nostru concentrează principalele e- forturi în opera de construire a socialismului spre înfăptuirea industrializării socialiste.Noul cincinal exprimă și el, cu fidelitate, această constantă a politicii partidului nostru. După cum ați văzut, studiile pregătitoare au scos în evidență faptul că, în perioada 1966—1970, producția industrială globală poate crește cu 73 la sută,

socială mărim

pentru valorificarea experienței acumulate și găsirea celor mai potrivite căi și mijloace de îndeplinire a sarcinilor trasate prin Directive au fost consfătuirile pe țară ale lucrătorilor din construcții, din comerț și din industria construcțiilor de mașini, convocate de partid și guvern.Una dintre principalele concluzii, pe care le-a impus judecarea critică a experienței de pînă acum, a fost de- falcarea sarcinilor cincinalului pe fiecare an. Practica ne-a arătat că metoda folosită în trecut, de a limita planificarea de lungă durată la schițarea cadrului general de dezvoltare, la fixarea parametrilor finali, nu a asigurat coordonatele necesare unei munci ritmice în întreaga economie, a lipsit ministerele și întreprinderile de o perspectivă clară a sarcinilor, a îngreunat soluționarea corespunzătoare a unor probleme. Spre a evita repetarea unor asemenea neajunsuri, noul cincinal concretizează sarcinile fiecărei ramuri și întreprinderi, pe întreaga perioadă a celor cinci ani și pentru fiecare an în parte. O asemenea planificare este logică, firească, răspunde unei cerințe vitale pentru oricare activitate economică cu un grad mai mare de complexitate. Știind precis ce au de făcut pe o perioadă mai îndelungată, ministerele și întreprinderile vor putea lua, din timp, măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute, vor putea organiza mai bine munca, îndeosebi în domeniile unde este necesară o pregătire de durată: investiții, asimilarea de produse noi, introducerea de tehnologii moderne, cercetarea științifică, pregătirea cadrelor și altele. Sînt asigurate astfel, în toate ramurile economiei, premisele unei activități continuu ascendente, ritmice, ale cărei efecte se vor răsfrînge pozitiv asupra productivității muncii, prețului de cost și rentabilității, asupra eficienței producției în general.Intensa muncă colectivă, care a stat la baza elaborării planului cincinal, profunzimea și minuțiozitatea cu care au fost studiate problemele pe care le ridică înfăptuirea lui ne îndreptățesc să conchidem că documentul supus acum spre aprobare Marii Adunări Naționale este științific elaborat, realist, reflectă cu fidelitate resursele de care dispunem și necesitățile economiei naționale pînă la sfîrșitul acestui deceniu.Prin votul Marii Adunări Naționale, actualul cincinal va căpăta putere delege, prevederile lui devenind astfel obligatorii pentru ministere și cele-

într-un ritm mediu anual de 11,6 la sută în loc de 10,5 la sută cît s-a prevăzut în Directivele Congresului. Astfel, în raport cu calculele anterioare, producția industrială a anului 1970 va fi mai mare cu peste 7 miliarde lei, iar pe întreaga perioadă de cinci ani — cu peste 14 miliarde lei.Ritmuri înalte de creștere a producției sînt prevăzute pentru toate ramurile industriale și mai cu seamă pentru cele care dețin un rol decisiv în economie : energia electrică, metalurgia, construcțiile de mașini, îndeosebi electronica și electrotehnica, chimia. în 1970 numai aceste ramuri industriale vor furniza la un loc peste 50 la sută din producția globală industrială a țării. Asigu- rînd, prin continua lor dezvoltare, o structură modernă a industriei, creăm implicit condiții mai favorabile pentru înfăptuirea reproducției lărgite pe ansamblul economiei naționale, pentru promovarea progresului tehnic în toate ramurile de producție și valorificarea superioară a resurselorPotrivit rale, de a țiile țării, proiectului girea continuă a bazei prime și energetice. Marile eforturi pe care le facem în această direcție se materializează în nivelul ridicat al investițiilor în geologie ; ele însumează pe întreaga perioadă de cinci ani aproape 17 miliarde de lei și reprezintă aproximativ 11 la sută din volumul total al investițiilor industriale. în centrul preocupărilor rămîn cercetările pentru identificarea a noi rezerve de purtători de energie, peste două treimi din fondurile alocate lucrărilor geologice fiind destinate cercetării structurilor de țiței și gaz . metan.Asigurarea unui raport optim între resursele și consumul de țiței și gaz metan, sporirea rezervelor și menținerea extracției în limitele unui coeficient rațional de utilizare constituie o orientare caracteristică a politicii noastre energetice de perspectivă. Pe baza studiilor suplimentare efectuate pentru dimensionarea producției de energie electrică și creșterea resurselor de energie primară, proiectul de plan include sarcini menite să consolideze acest echilibru ; astfel, este majorată extracția de cărbune peste limita superioară prevăzută pentru anul 1970 în

materiale.orientării noastre gene- folosi la maximum bogă- un obiectiv important al de plan îl constituie lăr- de materii

(Continuare în pag. a II-a>

COMUNICAT COMUN

al Uniuniiinvitația președintelui ConsiliuluiLa ...de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, Excelența Sa generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, a făcut o vizită de stat în România între 24—27 iunie 1966. Excelența Sa generalul Ne Win a fost însoțit în vizita sa de doamna Ne Win, de comandorul Thaung Tin, ministrul minelor, colonelul Maung Shwe, ministrul industriei și muncii, colonelul Than Sein, ministrul transporturilor și comunicațiilor, Daw Khin May Aye, și alte oficialități ale Uniunii Birmane.în timpul șederii în Republica Socialistă România, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win, și suita sa au luat cunoștință de dezvoltarea industrială a României și de aspectele istorice și culturale din viața poporului român. Președintele Consiliului Revoluționar și persoanele care îl însoțesc eu vizitat o-

Birmanerașul București, obiective economice și centre industriale din regiunile Ploiești și Bacău, fiind intîmpinați pretutindeni cu multă căldură și ospitalitate, expresie a sentimentelor de sinceră prietenie și respect reciproc dintre cele două popoare.La 25 iunie, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, a avut o întrevedere cu președintele lui Revoluționar, generalul NeLa întrevedere au fost de Murgulescu, vicepreședinte al Iui de Stat, Corneliu Mănescu, afacerilor externe,
Consiliu- Win.față Ilie Consiliu- ministru)Andrei Păcuraru,

(Continuare în pan. a VII-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

Expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pa«. »Directive, Ca urmare a folosirii mai bune a capacităților miniere, îmbunătățirii indicilor de recuperare la prepararea huilei la Valea Jiului și reducerii pierderilor la lignit, producția de cărbune va putea fi. pe întreaga perioadă de cinci ani, cu un milion de tone mai mare decît s-a avut în vedere anterior.Dezvoltarea bazei energetice în proporțiile prevăzute permite ca producția de energie electrică, devan- sînd continuu producția industrială în ansamblu, să se dubleze pînă în 1970 și să ajungă la 34 miliarde kWh, atît cit s-a stabilit ca limită superioară în Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Practica din țara noastră și din alte țări a demonstrat multiplele avantaje economice ale concentrării producției de energie electrică în centrale mari, dotate cu grupuri de puteri unitare ridicate. Fructificând această experiență, planul cincinal orientează principalele eforturi spre marile centrale de la Porțile de Fier și Craiova, avînd fiecare peste 1000 MW, precum și spre centralele termoelectrice de la Luduș și Deva, fiecare cu o putere instalată de 800 MW. în 1970 se prevede ca puterea medie a agregatelor cu turbine de abur să fie de două ori mai mare decît în 1965. Paralel cu sporirea puterii instalate în centrale, proiectul de plan prevede o dezvoltare importantă a sistemului de transport și distribuție a energiei electrice prin construirea de linii de 400 și 220 kilovolți, care vor constitui baza sistemului nostru electro- energetic național, precum și de linii de 110 kilovolți. Prin dotarea instalațiilor cu dispozitive de protecție și automatizări, prin întărirea controlului preventiv al instalațiilor și ridicarea continuă a calificării personalului. la nivelul complexității tehnice a acestora, va trebui să asigurăm sporirea gradului de siguranță în exploatarea sistemului electroenergetic.Corespunzător necesităților industrializării țării noastre, proiectul planului cincinal stabilește o creștere puternică a producției de oțel și metale neferoase. Caracteristic pentru dezvoltarea siderurgiei în cincinalul actual este sporirea masivă a producției de oțeluri aliate, factor hotărîtor în ridicarea eficienței economice și a calității mașinilor și utilajelor. Prevedem ca în 1970 producția de oțeluri aliate să reprezinte 8.6 la sută din producția totală de oțel a tării, față de 5,5 la sută în 1965. urmînd ea în viitor să crească și mai mult. Este un obiectiv de mare însemnătate, a cărui înfăptuire ridică probleme complexe, atît sub raportul creării condițiilor tehnico-materiale. cît și al pregătirii cadrelor.Lărgirea bazei de metal va fi determinată în măsură hotărîtoare de intrarea în funcțiune a noilor unități siderurgice, aflate în prezent în construcție; ele urmează să asigure la sfîr- șitul cincinalului aproximativ 70 la sută din sporul de producție. Continuarea lucrărilor la marele centru siderurgic de la Galați se înscrie ca obiectivul principal al dezvoltării industriei noastre siderurgice. Aici urmează să fie concentrate aproape două treimi din totalul fondurilor de investiții alocate siderurgiei. Prin ponderea sa în producția de oțel și laminate a țării. Combinatul ..Gheorghe Gheorghiu-Dej‘‘ de la Galați va avea o importanță considerabilă pentru dezvoltarea economiei în general, a industriei construcțiilor de mașini în special Obiective de însemnătate deosebită sînt, totodată, Uzina metalurgică București și bltimingul de la Hunedoara.Datorită creșterii industriei siderurgice, în 1970 vom fi în măsură să acoperim din producție internă circa 95 le sută din consumul total de laminate al economiei naționale, față de 79 la sută în 1965. Producția de metale neferoase va asigura integral necesitățile de zinc, plumb și aluminiu, creînd și însemnate disponibilități pentru export ; nevoile mult sporite de cupru vor fi satisfăcute din resurse interne în proporție de peste trei pătrimi.Firește, sarcinile pe care ni le punem în actualul cincinal în domeniul dezvoltării bazei de materii prime și energetice, al mobilizării și valorificării resurselor interne sînt mari și necesită o serioasă concentrare de forțe, dar avem convingerea că, prin realizarea lor, vom consolida fundamentul pentru desfășurarea în ritm susținut a operei de industrializare a țării

Tovarăși,Tinînd seama de rolul determinant, vital, pe care îl are industria construcțiilor de mașini pentru menținerea dinamismului industrial și modernizarea continuă a întregii economii naționale, in cadrul lucrărilor de elaborare a proiectului de plan cincinal, acestei ramuri i s-a acordat o atenție deosebită. Studiile efectuate cu acest prilej au urmărit găsirea de posibilități suplimentare pentru creșterea producției șt a ponderii produselor complexe, de tehnicitate înaltă- cu un grad superior de valorificare a metalului. Este de relevat că pînă în 1970 producția 

industriei construcțiilor d« mașini a- proape se va dubla, în raport cu 1965, iar producția de mașini-unelte pentru așchierea metalelor va crește de două ori, în loc de 1,4 ori cît s-a prevăzut în Directive. Prin îmbunătățirea structurii producției de mașini-unelte, ca urmare a orientării mai hotărîte spre fabricarea de tipodimensiuni de complexitate ridicată, cu parametri tehnici superiori, la sfîrșitul cincinalului vom putea să acoperim din producția internă cea mai mare parte din nevoile de asemenea mașini.Interese majore ale economiei naționale impun eforturi stăruitoare pentru a lichida într-un termen cît mai scurt rămînerea în urmă a industriei electrotehnice și electronice, pîr- ghie hotărîtoare pentru progresul tehnic contemporan. De această cerință au ținut seama Directivele Congresului al IX-lea al partidului, stabilind în industria electrotehnică și electronică un ritm de dezvoltare mai rapid decît cel pentru ansamblul industriei construcțiilor de mașini. Studiile întocmite ulterior au arătat posibilitatea de a intensifica și mai mult progresul acestei subramuri. In proiectul planului cincinal se fixează un ritm mediu a- nual de creștere a producției de circa 21 la sută, față de peste 16 la sută cît era înscris în Directive. Printre produsele care se vor fabrica în cantități mult mai mari decît s-a avut în vedere inițial se numără : mijloace de automatizare, motoare electrice, transformatoare de forță, cabluri electriee, acumulatori cu plăci de plumb, echipamente telefonice.Condițiile de dezvoltare a economiei noastre naționale fac posibilă și necesară lărgirea nomenclatorului de mașini și utilaje. Proiectul cincinalului prevede, în consecință, sarcini mari în domeniul asimilării, preconizînd însușirea în fabricație a unor echipamente tehnice variate^ și complexe, precum și dezvoltarea producției de linii tehnologice complete atît pentru nevoile interne, cît și pentru export. Măsura eforturilor și prevederilor de înnoire a gamei de mașini și utilaje în cincinalul actual ne-o dă faptul că în anul 1970 produsele noi vor constitui aproximativ 30 la sută din întreaga producție a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Asemenea sarcini cer intensificarea preocupării de a ține pasul cu tot ceea ce este nou pe plan mondial, accentuarea muncii de cercetare, pentru a realiza echipamentele tehnice la nivelul celor mai bune produse similare fabricate în străinătate.Se știe că funcționarea normală a mașinilor și utilajelor depinde mult, între altele, de asigurarea pieselor de schimb în cantitățile și sortimentele necesare. Producția pieselor de schimb constituie un sector rămas în urmă al industriei construcțiilor de mașini și de aceea în acest domeniu s-au prevăzut sarcini care să asigure remedierea situației. In 1970 vom fabrica un volum de piese de schimb de 2.3 ori mai mare decît în 1965.Ne exprimăm convingerea că indicațiile partidului, bogatul schimb de experiență realizat cu ocazia recentei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini vor duce la îmbunătățirea muncii în a- ceastă ramură, astfel încît ea să devină în anii cincinalului un factor și mai puternic al progresului tehnic în economia noastră națională.Actualul plan cincinal situează în continuare industria chimică pe primul loc în ce privește, ritmul de creștere a producției. Factorul determinant al dinamismului și diversificării producției acesteia îl constituie, ca și pînă acum, industria petrochimică — subranaură -esențială a industriei chimice moderne. Numai pentru dezvoltarea ei vor fi cheltuite jumătate din fondurile de investiții ale industriei chimice, cu care se vor construi 30 de uzine și secții noi.Analiza stadiului lucrărilor de investiții în industria chimică, a modificărilor intervenite în termenele de livrare a unor instalații a pus în evidență necesitatea revederii unora dintre sarcinile stabilite inițial. O serie de unități, pentru care nu s-au putut clarifica pe deplin toate problemele legate de eficiența economică și de tehnologiile folosite, n-au mai fost incluse în proiectul de plan cincinal. în același timp, au fost prevăzute alte obiective industriale. în special dezvoltări de capacități de producție, care oferă condiții de realizare într-un termen mai scurt și asigură, totodată, o eficiență economică superioară.Țin să subliniez însă că structura și eșalonarea programului de investiții, așa cum au fost înscrise în proiectul de lege pentru planul cincinal, nu diminuează nivelele de producție stabilite pentru 1970 la nici unul dintre produsele prevăzute în Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Din contră, sarcinile prevăzute sînt mai mari la o serie de produse, cum ar fi : mase plastice, fibre și fire chimice- anvelope, hîrtie și altele. Intre anii 1966—1970 industria chimică va livra agriculturii 3.7 milioane tone de îngrășăminte, va acoperi 80 la sută din consumul de antid?.--nători și va asigura integral necesara! de bi'Wttmula- tori pentru creșterea animalelor pe bază de furaje combinate în corn piese 

industriale. Considerabil mai mare decît în perioadele anterioare va fi aportul industriei chimice la dezvoltarea industriei textile. Vom asigura din producția internă circa 83 la sută din consumul total de fibre și fire chimice, ceea ce înseamnă că în actualul cincinal creăm practic baza chimică proprie a industriei textile.Succesele de pînă acum în domeniul industrializării ne permit să sporim producția bunurilor de consum, care contribuie direct și imediat la ridicarea nivelului, de viață al populației. Proiectul planului cincinal urmărește ca, prin volumul, varietatea și calitatea ei. producția industriei ușoare și alimentare să satisfacă într-un grad cît mai înalt cerințele consumatorilor.Lucrările de elaborare a proiectului de plan cincinal au arătat că este posibil ca pînă în 1970 producția industriei ușoare să crească cu 60 la sută față de 1965, în loc de 50—55 la sută cît s-a prevăzut în Directive. în industria alimentară, lărgirea bazei de materii prime, concomitent cu mărirea numărului de schimburi în fabrici și construirea de noi capacități de producție, vor permite creșterea producției în decurs de cinci ani cu 56 la sută, față de 50 la sută cît s-a stabilit în Directive. Și în această ramură gama sortimentelor se va lărgi simțitor, mai ales cu produse de valoare nutritivă ridicată, în concordanță cu necesitatea de a asigura populației condiții pentru o alimentație mai rațională.Reflectînd orientarea cererii populației spre bunurile de folosință îndelungată, s-au stabilit creșteri importante la producția de televizoare, aparate de radio, mașini de spălat rufe, frigidere, mobilă și altele.
Tovarăși,Congresul al IX-lea al partidului a trasat un program eomplex în vederea dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii. Rezolvarea, în linii generale, pînă în 1970 a problemelor mecanizării complexe și chimizării producției agricole, extinderea lucrărilor de hidroameliorații, în special a suprafețelor irigate, ridicarea nivelului tehnic și organizatoric al producției în toate unitățile agricole socialiste constituie obiectivele principale, a căror îndeplinire va asigura dezvoltarea acestei importante ramuri în pas cu progresul general al economiei, naționale, va face să sporească aportul el la mărirea venitului național.Măsurile inițiate de partid- în perioada care s-a scurs de la Congres, pentru perfecționarea conducerii și planificării agriculturii, înființarea uniunilor cooperatiste au creat un cadru organizatoric cu mult mai bun. mai adecvat pentru descoperirea și valorificarea marilor rezerve ale agriculturii socialiste. La începutul acestui an a fost efectuat recensământul animalelor, care a pus în evidență eficacitatea măsurilor înfăptuite de partid și guvern pentru sporirea cointeresării materiale a țăranilor în dezvoltarea sectorului zootehnic și. implicit, posibilitatea de a se prevedea creșteri mai însemnate ale efectivelor și producției animale. în același timp, studiile de fundamentare a proiectului de plan au arătat că, printr-o utilizare mai judicioasă a fondurilor de către gospodăriile de stat șl printr-o participare mai activă a cooperativelor agricole de producție, se pot executa lucrări de irigații pe suprafețe mai mari decît cele avute în vedere inițial. Ți- nînd seama de toate aceste elemente noi, precum și de propunerile făcute de unitățile agricole cu ocazia dezbaterilor proiectului de plan, legea planului cincinal prevede pentru perioada 1966—1970 o producție agricolă cu 26—32 la sută mai mare decît media anilor 1961—1965, în loc de circa 20 la sută cît s-a prevăzut în Directive.Este bine cunoscut faptul că baza producției agricole o formează cerealele. Tocmai de aceea, sporirea recoltelor de cereale constituie în continuare principalul obiectiv în producția vegetală. în condițiile economice, tehnice și organizatorice existente și în curs de creare în agricultură, este pe deplin posibil ca în perioada cincinalului să obținem în medie anual pe țară o producție de 1 685—1 760 kg de grîu la hectar și de 2 190—2 250 kg de porumb la hectar. Gospodăriile agricole de stat pot recolta de pe un hectar și mai mult — 2 300 kg de grîu și 3 370 kg de porumb. După cum știți, asemenea producții au fost de altfel obținute în ultimii ani de numeroase u- nități agricole și pe suprafețe întinse.în anii noului cincinal se vor accentua eforturile îndreptate spre mărirea efectivelor de animale și îmbunătățirea calității lor, creșterea producției animale. Apreciem că există posibilitățile ca în anul 1970 să dispunem de efective mai mari de a- nimale decît s-a prevăzut în Directive : 5,2—5,4 milioane de bovine. 6,9 milioane de porcine, 13,8—14,4 milioane de ovine. Pentru aceasta este însă absolut necesar să se acorde maximum de atenție lărgirii puternice a bazei furajere, prin intensificarea acțiunilor de îmbunătățire a pășunilor și fînețelir naturale, sporirea producției de furaje concentrate, extinderea suprafețelor cultivate cu lucerna,, trifoi, borceaguri și tporirea producției la hectsa.
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nimale este susținută prin întărirea și modernizarea bazei tehnice-ma- teriale a agriculturii. Potrivit legii planului cincinal, statul investește în agricultură, în perioada 1966—1970, circa 36 miliarde de lei. Aceste fonduri sînt orientate în primul rînd spre mărirea și diversificarea parcului de tractoare și mașini agricole (unde se alocă 36 la sută din totalul investițiilor), extinderea lucrărilor de hidroameliorații mai ales de irigații (peste 24 la sută din aceste investiții), precum și spre crearea bazei materiale necesare sporirii efectivelor și a producției animale (26 la sută din investiții).Consider necesar să subliniez din nou însemnătatea deosebită pe care o are buna pregătire și desfășurare a lucrărilor de hidroameliorații. In proiectul de plan cincinal s-a prevăzut amenajarea pentru irigații, din fondurile statului, a unei suprafețe de peste 400 000 hectare. în același timp, datele centralizate arată că din fondurile proprii ale cooperativelor agricole de producție se vor amenaja încă 250 000—300 000 ha. Sînt lucrări de mare amploare, a căror executare necesită o strînsă colaborare și o activitate susținută din partea tuturor organelor și instituțiilor interesate, în mod deosebit trebuie luate măsuri pentru asigurarea din timp a documentațiilor tehnice. Lipsa acestora a reprezentat în trecut și reprezintă, din păcate, și în acest an o piedică principală în executarea lucrărilor. Este de datoria Consiliului Superior a] Agriculturii să grăbească înfăptuirea măsurilor de îmbunătățire a activității de proiectare, să urmărească elaborarea din timp a proiectelor și adoptarea, în fiecare caz în parte, a celor mai economice soluții- Se impune, de asemenea, concentrarea lucrărilor pe un număr restrîns de șantiere pentru a se asigura darea în folosință a terenurilor în termene cît mai scurte.Atenția pe care partidul și guvernul o acordă dezvoltării gospodăriilor agricole de stat se concretizează în faptul că lor le sînt destinate 63 la sută din totalul investițiilor pentru agricultură. Potrivit prevederilor cincinalului, mai mult de 50 la sută din producția de carne de porc, 21 la sută din producția de lapte și aproape întreaga producție de ouă din gospodăriile agricole de stat se vor obține în anul 1970 în unități de tip industrial pentru creșterea animalelor. Este necesar ca acțiunea de profilare, începută în perioada anterioară, să fie lărgită și să cuprindă cea mai mare parte din gospodării, astfel încît unitățile agricole de stat să-și dezvolte producția într-o măsură tot mai mare pe principiile specializării, să-și îmbunătățească și pe această cale activitatea lor economică și financiară.Constituirea, la începutul acestui an, a uniunilor cooperatiste a reprezentat un eveniment important în viața țărănimii noastre, creînd condiții pentru participarea ei mai activă la rezolvarea problemelor agriculturii, pentru folosirea mai rațională a pă- mîntului în cooperativele agricole de producție, dezvoltarea creșterii animalelor, precum și pentru utilizarea mai eficientă a creditelor acordate de stat și a fondurilor proprii destinate producției. Este necesar ea în tot cursul cincinalului, Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, într-o strînsă colaborare, să urmărească folosirea cît mai judicioasă a mijloacelor de producție, iar pe baza sarcinilor de dezvoltare a agriculturii și a contractelor încheiate cu statul, să orienteze producția cooperativelor potrivit condițiilor pedoclimatice și economice din fiecare unitate.Marile investiții făcute de stat, măsurile luate pentru îmbunătățirea conducerii agriculturii vor putea da toate rezultatele scontate numai în măsura în care ele vor fi strîns îmbinate cu aplicarea agrotehnicii moderne, în funcție de caracteristicile terenurilor cultivate, cu folosirea pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii agricole.Creșterea considerabilă a producției, amplificarea legăturilor dintre ramurile economice, dintre regiunile și raioanele țării determină sporirea corespunzătoare a transporturilor de mărfuri. Proiectul planului cincinal stabilește ca în perioada 1966—1970 volumul total al transporturilor de mărfuri cu mijloace de deservire generală să crească cu 65 la sută, față de 55—60 la sută cît s-a prevăzut în Directive.Ceea ce se urmărește în primul rind în ramura transporturilor și telecomunicațiilor este creșterea și modernizarea bazei tehnico-materiale. Pentru a mări eficacitatea economică și viteza transporturilor pe calea ferată, se va continua acțiunea de înlocuire a tracțiunii cu abur prin locomotive Diesel și prin extinderea electrificării, astfel încît în 1970 aproximativ 80 la sută din întregul trafic feroviar să se efectueze cu tracțiune Diesel și electrică. Tinînd seama de importanța crescîndă pe care o are în condițiile actuale transportul rutier de mărfuri, proiectul de plan prevede dezvoltarea parcului auto de folosință generală și modernizarea a 2 900 km de drumuri. Va fi construit un pod nou peste Dunăre la Hîrșova. Capacitatea de transport a flotei maritime și fluviale se va mări prin înzestrarea acesteia cu noi car- 
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naj sporit, în bună parte fabricate în .țară. în același timp, va fi dezvoltată capacitatea porturilor și îndeosebi a celui de la Constanța. In domeniul transporturilor aeriene va continua acțiunea de dotare cu avioane de viteză și capacitate sporite și se va amenaja un aeroport internațional, la București, care va putea primi, fără restricții, cele mai noi tipuri de avioane.
Tovarăși,Progresul continuu și rapid al Întregii economii naționale este susținut prin înfăptuirea unui program amplu de investiții. Studiile efectuate au confirmat posibilitatea de a aloca din fondurile statului. în perioada 1966—1970. un volum de investiții, însumând, după cum știți, peste 280 miliarde de lei. simțitor sporit față de cel stabilit în Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Manifestînd un înalt spirit de răspundere față de fondurile statului, colectivele care au întocmit lucrările de fundamentare a proiectului de plan au identificat noi și importante rezerve de folosire mai judicioasă a capacităților de producție existente ; în locul construirii anumitor obiective noi s-a propus reutila- rea sau dezvoltarea unor întreprinderi. Pentru o serie de obiective prevăzute în plan au fost găsite soluții constructive mai economice, ceea ce a permis includerea unor lucrări și acțiuni suplimentare. Pe aceste căi, este pe deplin posibil ca în unele ramuri să se asigure, cu investiții mai reduse și în timp mai scurt, creșterile de producție stabilite. Concomitent, ca rezultat al necesității de dezvoltare mai rapidă a unor sectoare rămase în urmă — bunăoară din industria construcțiilor de mașini, și ca urmare a precizării valorilor de deviz și încheierii contractelor de a- chiziționare a utilajelor, s-a impus alocarea de fonduri mai mari pentru unele obiective. Socotim însă indicat să subliniem că repartizarea volumului total de investiții pe ramuri ale economiei naționale, astfel cum s-a prevăzut în legea proiectului de plan cincinal, corespunde, în esență, orientării date de Congres.Volumul de investiții ce urmează a fi realizat în perioada 1966—1970 reprezintă un însemnat efort pentru economia națională, mai cu seamă în primii ani ai perioadei, cînd urmează să intre în exploatare un număr apreciabil de obiective. Spunînd aceasta, vreau să accentuez asupra necesității respectării cu strictețe a tuturor prevederilor înscrise în legea pentru adoptarea planului cincinal, în vederea creșterii eficienței investițiilor. Este necesar ca, încă din faza de proiectare a noilor obiective, să se adopte procedee tehnologice și utilaje de înaltă productivitate, să se acorde cea mai mare atenție dimensionării uzinelor, alegerii unor amplasamente judicioase, folosirii soluțiilor constructive care determină micșorarea ponderii construcțiilor în volumul total de investiții.Cu mai mult spirit de răspundere decît pînă acum trebuie organizată elaborarea proiectelor de execuție, contractarea și urmărirea livrării utilajelor din țară și din import, pentru a crea condițiile unui ritm susținut de lucru pe șantiere și a asigura punerea în funcțiune a obiectivelor la datele prevăzute. însemnătatea acestor sarcini se conturează cu atît mai clar, cu cît analiza critică a experienței din anii trecuți arată că greutățile în îndeplinirea planului de investiții sînt generate, în multe cazuri, tocmai de deficiențe organizatorice. în aceeași ordine de idei, atragem încă o dată a- tenția asupra importanței ce trebuie acordată atingerii cît mai grabnice, la noile capacități de producție, a indicatorilor proiectați. Numai aceasta poate da măsura reală a întregii activități în domeniul Investițiilor, a roadelor ce se obțin de pe urma eforturilor materiale și financiare făcute de stat.In ultimul timp, conducerea partidului și guvernul au studiat modalitățile prin care titularii de investiții ar putea fi stimulați mai activ în ridicarea eficienței economice a fondurilor alocate. S-a adoptat hotă- rîrea ca economiile realizate din reducerea costului investițiilor să rămî- nă la dispoziția titularilor, pentru a executa lucrări suplimentare.Una dintre preocupările centrale în cadrul lucrărilor de elaborare a proiectului de plan cincinal a fost îmbunătățirea în continuare a repartizării teritoriale a forțelor de producție — sarcină economică și socială deosebit de importantă, cuprinsă în documentele Congresului al IX-lea al partidului. Pentru aceasta a fost nevoie de o muncă susținută, de analize minuțioase, chibzuială, spirit de răspundere. în alegerea amplasamentelor pentru noile obiective industriale s-a urmărit cu consecvență, în fiecare caz în parte, strînsă îmbinare a criteriilor de eficiență economică, cu prioritatea ce trebuie acordată raioanelor, respectiv orașelor mai slab dezvoltate. Din volumul total de investiții repartizat pe regiuni, o treime urmează să fie îndreptată. în acest cincinal, spre regiunile mai puțin dezvoltate, cum sînt : Argeș. București, Iași, Oltenia și Suceava.Merită să fie relevat în mod special faptul că în noul cincinal vom construi fabrici în aproape 70 la sută din raioanele cu o slabă dezvoltare industrială, urmînd ca după 1970 să fie cuprinse și celelalte, aflate în a- ceastă situație. Suflul înviorător al 

industriei va pătrunde șî în orașe ca Alexandria, Slobozia, Bistrița. Rădăuți, Dorohoi. Băilești, Caracal, Tecuci, Vaslui, care dispun de resurse de apă potabilă și industrială, forță de muncă și au o așezare avantajoasă în raport cu zonele de consum sau de materii prime.Desigur, acordînd o atenție sporită raioanelor și orașelor mai puțin dezvoltate, ne preocupăm în continuare de ridicarea tuturor regiunilor și orașelor țării, de dezvoltarea armonioasă a întregului complex economic național.Politica fermă de industrializară constituie factorul hotărîtor care determină și în cincinalul actual creșterea numărului populației ocupate și modificarea structurii acesteia. La sfîrșitul cincinalului vor lucra în eco-ț nomia națională cu 562 000 de per 4 soane mai mult decît în 1965, întreg acest spor urmînd a se înregistra în ramurile neagricole și în primul rînd în industrie. Numărul total al sala-i riaților în economie va ajunge la circa 5.2 milioane de persoane, adică la ni-» velul prevăzut în documentele Congresului al IX-lea al partidului. Potrivit calculelor, creșterea numărului de sa- lariați se va face pe seama populației în vîrstă aptă de muncă, precum și a circa 450 000 de persoane care în prezent lucrează în agricultură. în 1970, la 1 000 de locuitori vor fi 265 de sala- riați, față de 225 în 1965. Deși cifrele nu sînt mari, ele arată o tendință pozitivă, reflectînd un proces care, după cum se știe, are multiple consecințe economice și sociale și duce la accentuarea treptată, în întreaga viață a țării, a trăsăturilor proprii țărilor înaintate din punct de vedere economic.
Tovarăși,Complexitatea problemelor economice pe care le avem de soluționat în anii noului cincinal reliefează și mai pregnant importanța pe care trebuie să o acordăm promovării largi și în ritm cît mai rapid a tehnicii celei mai înaintate. A devenit, cred, atît de limpede necesitatea de a ține pasul cu progresul tehnic contemporan. încît’ socotesc de prisos să o mai argumentez^ să mai insist asupra atenției deosebite pe care ministerele, întreprinderile trebuie să o acorde îndeplinirii sarcinilor care condiționează’ introducerea tehnicii noi.In etapa contemporană, cînd știința) o nemijlocită forță de producție, capătă o însemnătate din ce în ce mai mare în viața societății, oricare stat, în plină dezvoltare, se preocupă de extinderea cercetării științifice proprii, prin valorificarea cît mai bună a potențialului uman și material. Tinînd seama de acest imperativ, partidul și guvernul orientează cercetarea științifică în primul rind spre efectuarea de studii care să contribuie la progresul economiei naționale. Comitetul de Stat al Planificării, într-o strînsă colaborare cu Consiliul Național al Cercetării Științifice, cu ministerele, cu oamenii de știință, au selectat un număr de 480 de teme de cercetare de importanță deosebită, din toate domeniile științei, pe care le-au inclus în proiectul de plan. Este de remarcat faptul că. circa 70 la sută din teme privesc cercetări în domeniul științelor tehnice, cele mai multe dintre ele fiind orientate spre elaborarea de produse noi, a înlocuitorilor de metal sau altor materiale deficitare, precum si spre studierea unor tehnologii noi.Prioritatea acordată cercetărilor tehnice cu aplicație directă în rezolvarea problemelor economiei naționale nu exclude, în concepția noastră, dezvoltarea celorlalte științe. Programul stabilit stimulează deopotrivă cercetarea în toate ramurile științei și urmărește realizarea echilibrului necesar între cercetarea aplicativă si cea fundamentală, ambele trebuind să aibă finalitate practică, să slujească în ultimă instanță stăpînirii naturii de către om.Fondurile alocate pentru lărgirea bazei tehnico-materiale a cercetării științifice — aproximativ 1,9 miliarde de lei — vor crea condiții mai bune de lucru pentru oamenii noștri de știință. Socotesc necesar să subliniez din nou că în activitatea de cerceta-? re va trebui evitată extinderea tematicii pe un front exagerat de larg, necorelat cu baza materială și cu numărul de cadre existent. Vor fi prevenite astfel cazurile de prelungire a duratei unor cercetări, creîndu-se premise pentru o eficiență superioară a muncii depuse.Perseverența cu care este promovată știința și tehnica modernă, ridicarea calificării profesionale a cadrelor, îmbunătățirea organizării producției ne îndreptățesc să prevedem, în actualul cincinal, o importantă sporire a productivității muncii în toate sectoarele de activitate. Lucrările pregătitoare ale proiectului de plan cincinal au dovedit că, în principalele ramuri de producție, se pot stabili sarcini de creștere a productivității la un nivel superior celui prevăzut în Directive, astfel încît pe această cale să se obțină aproximativ două treimi din sporul producției pe ansamblul industriei.In majoritatea întreprinderilor, și ramurilor economice se găsesc numeroase și variate rezerve, a căror punere în valoare face posibilă creșterea în măsură însemnată a forței productive a muncii. Din păcate însă, nu pretutindeni există preocuparea

(Continuare în pag. a III-a)



SCÎNTEIA PAGINA 3

Expunerea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. a Il-a)cuvenită pentru a pune în mișcare a- ceste rezerve, ceea ce determină, în anumite locuri, menținerea productivității la un nivel nesatisfăcător. Neajunsuri uneori serioase se manifestă în domeniul organizării producției și a muncii, al utilizării timpului de lucru. Se impune, așa cum se prevede în legea planului cincinal, ca în toate întreprinderile să fie luate măsuri pentru folosirea mai eficientă a capacităților de producție, creșterea coeficientului de schimburi, îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, extinderea și perfecționarea normării tehnice a muncii. Așezarea pe baze științifice a organizării producției și a muncii reclamă, firește, din partea ministerelor și a întreprinderilor o activitate asiduă de studii și cercetări, care, în multe cazuri, se poate solda, așa cum arată experiența, cu rezultate pozitive nebănuite.O problemă de permanentă actualitate economică o constituie creșterea rentabilității producției prin reducerea continuă a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație. Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra că fără aceasta nu este posibilă realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus în actualul cincinal.Proiectul de lege privind planul cincinal include sarcini de reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație identice cu cele înscrise în Directive. Aceste sarcini trebuie considerate însă ca minimale, ele putînd fi simțitor depășite prin întărirea spiritului gospodăresc din întreprinderi, în prezent, consumul specific de materii prime și materiale este, în numeroase cazuri, relativ ridicat, ceea ce se răsfrînge asupra prețului de cost al produselor și, totodată, asupra balanțelor materiale ale economiei naționale. Reexaminarea normelor de consum, acolo unde ele se dovedesc necorespunzătoare, și luarea de măsuri menite să asigure respectarea strictă a consumurilor stabilite în condițiile îmbunătățirii calității produselor, constituie o necesitate imperioasă pentru a obține rezultate mai bune în domeniul micșorării prețului de cost.Nivelul mereu mai înalt la care se desfășoară întreaga activitate economică implică preocupări sistematice pentru sporirea cointeresării materiale a lucrătorilor în rezultatele muncii lor. în lumina acestei necesități, din indicația conducerii de partid și de stat se studiază noi măsuri care să lege și mai strîns cîștigurile salariaților de aportul lor la realizările efective din producție. Prin propuneri și sugestii, colectivele din întreprinderi pot da un sprijin prețios la elaborarea acestor măsuri, la găsirea mijloacelor care să stimuleze mai activ inițiativa în producție a oamenilor muncii.
Tovarăși,Valorificarea la un nivel superior a resurselor naturale de care dispunem, diversificarea producției și promovarea continuă a progresului tehnic creează condiții pentru creșterea sistematică a schimburilor comerciale externe, pentru participarea din ce în ce mai activă a României la diviziunea internațională a muncii. Ati luat cunoștință de prevederile legii planului cincinal, potrivit cărora volumul total al comerțului exterior urmează să fie, în 1970, cu circa 55 la sută mai mare decît în 1965, în loc de peste 40 Ia sută cit se indicase în Directive. Comerțul exterior cu țările socialiste ocupă, în continuare, primul loc în cadrul relațiilor noastre comerciale internaționale. Volumul schimburilor cu aceste țări s-a stabilit, potrivit acordurilor comerciale de lungă durată, care au fost încheiate în cursul anilor 1965 și 1966 și care au avut în vedere asigurarea unei părți cit mai mari din importurile necesare economiei pe perioada cincinală, concomitent cu plasarea unui volum corespunzător de produse românești Ia export. Se prevede, totodată, dezvoltarea comerțului exterior cu celelalte țări, la nivelul posibilităților și necesităților create de progresul economiei naționale. La baza întregului său comerț exterior, țara noastră așează principiile egalității în drepturi, avantajului și respectului reciproc.Principala trăsătură a structurii exportului constă în creșterea ponderii produselor industrializate și cu deosebire mașini-unelte, utilaje și instalații, produse petrochimice de sinteză, îngrășăminte azotoase, mase plastice, fire și fibre sintetice, cauciuc sintetic — al căror volum la export va fi în 1970 cu 62 la sută mai mare decît în 1965. Pentru îndeplinirea acestei sarcini este necesar ca organele de comerț exterior să desfășoare o acțiune susținută și permanentă de prospectare și cunoaștere a cerințelor pieții externe, iar împreună cu ministerele furnizoare să asigure adaptarea rapidă a producției la cerințele cumpărătorilor și termene de livrare competitive.Reflectînd cerințele dezvoltării economice în noul cincinal, importul va cuprinde în proporție de aproape 90 la

sută materii prime și materiale pentru producția industrială, precum și mașini, utilaje și instalații de înalt nivel tehnic, volumul său total în 1970 urmînd să-1 depășească pe cel din 1965 cu 52 la sută.Ca urmare a măsurilor luate și pe care le vom mai lua în vederea lărgirii bazei proprii de materii prime și materiale, importul acestora sporește într-un ritm relativ mai redus, comparativ cu creșterea importului total și a producției industriale. Unele importuri se mențin totuși la un nivel ridicat, ceea ce impune examinarea în continuare a posibilităților de sporire a resurselor interne, prin dezvoltarea capacităților proprii de prelucrare a unor materii prime de care dispunem și folosirea mai largă a înlocuitorilor.Pe de altă parte, volumul mare al importului de instalații complexe face necesară cunoașterea „la zi“ a celor mai bune rezultate obținute în alte țări la instalații similare în funcțiune, a tot ceea ce este nou și valoros pe plan mondial în domeniul tehnic respectiv. Procedînd astfel, vom avea posibilitatea să alegem mai judicios și să contractăm în condiții cît mai favorabile. Pe parcursul proiectării și al contractării instalațiilor va trebui, totodată, să analizăm posibilitățile de participare în măsură mai mare a industriei noastre constructoare de mașini la realizarea instalațiilor necesare economiei naționale.
Tovarăși,Pentru partidul și guvernul nostru, dezvoltarea economiei naționale, creșterea continuă a producției industriale și agricole nu constituie un scop în sine. îndreptăm însă eforturile întregului popor în aceste direcții, deoarece știm că numai astfel poate fi atins țelul suprem pe care-1 urmărim— creșterea sistematică a nivelului de trai material și cultural, făurirea bunăstării tuturor cetățenilor patriei.Noul cincinal reflectă și el indisolubila legătură dintre progresul economic și îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. Se prevede ca venitul național — sursa reproducției lărgite și a ridicării nivelului de trai— să fie în anul 1970 cu peste 47 la sută mai mare decît în 1965, sporind în medie anual cu 8 la sută.Aceasta garantează sporirea sistematică a veniturilor întregii populații a țării. Există posibilitatea ca salariul real să crească pînă în 1970 cu circa 25 la sută față de 1965, asi- gurîndu-se astfel realizarea prevederilor din Directive la limita superioară. Calea principală de îndeplinire a acestei sarcini o va constitui ridicarea salariilor nominale, prin obișnuitele creșteri anuale, precum și prin- tr-o nouă acțiune de majorare generală a salariilor, diferențiată pe ramuri și categorii de salariați.Manifestînd în continuare grijă pentru asigurarea unei bătrîneți liniștite celor care au muncit vreme îndelungată ca salariați, statul nostru socialist asigură, pe măsura creării condițiilor materiale necesare, sporirea pensiilor. După cum se arată în proiectul de lege, la începutul anului viitor vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea tuturor categoriilor de pensii.în ce privește veniturile țărănimii, calea principală de" creștere a acestora va fi mărirea producției-marfă și valorificarea ei în măsură sporită către stat. Adăugind la veniturile din producția agricolă pe cele ce vor fi obținute din fondurile sociale veniturile reale ale țărănimii calculate pe o persoană urmează să fie în 1970 cu 20—25 la sută mai mari față de 1965.Corespunzător creșterii veniturilor și puterii de cumpărare a populației, în perioada cincinalului va spori volumul desfacerilor de mărfuri. Fondul de mărfuri ce va fi livrat comerțului socialist a fost astfel dimensionat încît să asigure aprovizionarea continuă a unităților comerciale,_ precum și stocurile necesare formării unui sortiment cît mai bogat în magazine. în cursul îndeplinirii planului ciricinal va trebui acordată întreaga atenție realizării și livrării ritmice a produselor pentru fondul pie- ții, cît și examinării sistematice a posibilităților de depășire a producției la sortimentele cerute de populație. O contribuție mai mare Ia creșterea resurselor de mărfuri și la lărgirea varietății de produse pe piață o pot a- duce unitățile industriei locale și ale cooperației meșteșugărești, în special în cazul produselor de serie mică, al articolelor mărunte de uz casnic, care să completeze gama de sortimente fabricate în industria republicană.Problemele îmbunătățirii sub toate aspectele a activității comerțului socialist au fost amplu analizate, după cum știți, în Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din această ramură, care a avut loc nu de mult. Pe baza numeroaselor propuneri și sugestii făcute, a concluziilor consfătuirii s-au elaborat planuri de măsuri concrete de către Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop. Aplicarea perseverentă a acestor măsuri va determi

na, fără îndoială, ridicarea la un nivel superior a activității comerțului de stat și cooperatist, în interesul întregii populații.Efecte favorabile asupra nivelului de trai decurg și de pe urma cheltuielilor statului pentru acțiuni social- culturale. Aceste cheltuieli vor ajunge în 1970 la 31 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 5 000 lei socotit pe o familie.Atenția acordată unei cît mai largi răspîndiri a cunoștințelor științifice și formării noilor generații la nivelul cerințelor societății moderne, cu un înalt grad de cultură, se reflectă în fondurile de investiții destinate lărgirii bazei materiale a învățămîntu- lui de toate gradele și care însumează aproape 3,7 miliarde de lei, cu 67 la sută mai mult decît în cei cinci ani anteriori.în mod firesc, nevoile economiei naționale ne obligă ca, o dată cu dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, să punem accentul pe calificarea muncitorilor prin școli și pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate în meseriile legate nemijlocit de promovarea progresului tehnic, în primul rînd, în ramurile de bază ale industriei. în învățămîntul profesional și mediu de specialitate se vor construi și da în folosință 1 250 săli de clasă și peste 48 000 de locuri în internate. Este necesar ca, paralel cu aplicarea de măsuri pentru darea în folosință, la termenele planificate, a capacităților de școlarizare, să se examineze de către toate ministerele posibilitatea sporirii numărului de e- levi prin utilizarea mai bună a spatiilor de școlarizare și a locurilor de practică, alternînd în mod judicios orele de predare cu practica în producție și dezvoltînd învătămîntul seral.în același timp, vom extinde rapid învățămîntul tehnic și economic superior, pentru a asigura, în cursul cincinalului și după anul 1970, cadre cu o înaltă pregătire și competență profesională, în stare să organizeze și să conducă după criterii științifice moderne procesele de producție, activitatea economică.în anii care urmează, vom construi noi edificii de cultură și artă, printre care Teatrul Național din București și teatrele din Craiova și Tg. Mureș, două studiouri de televiziune în București, precum și 11 stații noi de radio- emisie și 8 stații de televiziune, care vor asigura recepția în bune condiții a programelor centrale pe întreg teritoriul țării.Sînt prevăzute, de asemenea, fonduri de investiții cu peste 90 la sută mai mari decît în cei cinci ani anteriori pentru extinderea în continuare a rețelei de spitale și policlinici și înzestrarea acestora cu aparatură modernă. Creșterea numărului de cadre medicale cu pregătire superioară și medie va îmbunătăți asistența sanitară a populației. în stațiunile balneare, cu eficiență terapeutică recunoscută, vor fi construite din fondurile statului noi complexe de cazare și tratament, totalizînd circa 3 100 de locuri.Proiectul de plan cincinal continuă măsurile din anii anteriori pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, unul dintre obiectivele de prim ordin în creșterea nivelului de trai al populației. Cu prilejul lucrărilor de elaborare a planului s-au confirmat posibilitățile de a construi în actualul cincinal, din fondurile statului, cele 300 000 de apartamente prevăzute în Directive. Statul va sprijini, totodată, construirea de locuințe proprietate personală la orașe din fondurile populației De asemenea, se va dezvolta în continuare construcția de locuințe la sate, din fondurile proprii ale țărănimii. Prin noile construcții de locuințe, ca și prin lucrările de modernizare prevăzute, orașele și satele țării noastre vor căpăta o înfățișare tot mai frumoasă, vor oferi condiții de viață mai civilizate.
Stimați tovarăși,Prezentînd succint principalele prevederi și sarcini ce decurg din proiectul de lege al planului cincinal, pe care îl dezbate în aceste zile Marea Adunare Națională, țin să subliniez din nou caracterul pe deplin realist al obiectivelor înscrise în plan. De altfel, rezultatele obținute în primele luni ale anului în curs confirmă și ele acest caracter, demonstrează că există toate condițiile pentru îndeplinirea sarcinilor ce ni le propunem. Pretutindeni în țară se simte pulsul viu al activității creatoare a poporului, hotărît să transpună în viată prevederile programului de înflorire a României socialiste. Avem certitudinea că la sfîrșitul anului 1970 vom putea constata cu satisfacție și mîn- drie că țara noastră este mai puternică, mai bogată, iar nivelul de trai al celor ce muncesc mai ridicat. înfăptuirea planului cincinal va apropia perspectiva luminoasă a vieții de înaltă bunăstare, civilizație și cultură, pe care și-o făurește poporul român, a desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).

Dezbaterile Sesiunii Marii Adunări Naționale

Raportul Comisiei 
economico-financiare

prezentat de deputatul Manea Mânescu
Comisia economico-finan- ciară a Marii Adunări Naționale, întrunită în ședințe de lucru în perioada 21—29 iunie 1966, a examinat proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970 și proiectul de lege pentru adoptarea planului.Analizînd proiectul planului cincinal, Comisia apreciază că dinamica dezvoltării economiei naționale, nivelele, ritmurile și proporțiile de dezvoltare ale tuturor sectoarelor vieții sociale, în perioada 1966—1970, se încadrează în sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la întărirea potențialului economic al țării, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului român.Lucrările pentru elaborarea planului cincinal, desfășurate sub directa îndrumare a conducerii partidului, sînt rezultatul unei munci vaste în care organele și organizațiile de partid, întreprinderile, sfaturile populare, ministerele și celelalte instituții economice centrale au lucrat cu pasiune aducînd o contribuție de seamă la făurirea acestui document de mare însemnătate națională, politică și socială în dezvoltarea României Socialiste, expresie a gîndirii și înțelepciunii poporului nostru.Pornind de la întreprinderi, unde se hotărăște producția materială a societății și pînă la nivelul organelor centrale — lucrările de elaborare a planului cincinal constituie o reflectare elocventă a aplicării în practică a principiilor muncii colective în conducerea și planificarea economiei naționale, lărgirea democrației socialiste. Participarea a zeci de mii de specialiști, ingineri, economiști, lucrători cu înaltă calificare, oameni de știință, activiști de partid și de stat a permis adîncirea fundamentării și întărirea caracterului realist al planului, a făcut posibilă identificarea unor importante rezerve suplimentare și pe această bază s-au adus îmbunătățiri prevederilor Directivelor Congresului.Elaborarea planului cincinal desfășurat pe ani, prevă- zînd obiectivele de perspectivă ale activității ministerelor, instituțiilor centrale și întreprinderilor, reprezintă ridicarea sistemului de planificare din țara noastră pe o treaptă superioară, corespunzător cerințelor obiective ale activității economice, ale mersului înainte al societății românești, în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialismului.Avînd o puternică influență mobilizatoare asupra organelor și organizațiilor economice, planul cincinal întărește totodată răspunderea ministerelor, întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii în îndeplinirea mărețelor sarcini de dezvoltare economică și culturală a patriei.Comisia economico-finan- ciară consideră că metoda de elaborare a noului plan cincinal, indicată de conducerea partidului și statului, reprezintă una din principalele măsuri luate de partid pentru perfecționarea continuă a activității de conducere a economiei, hotărîtă de Congresul Partidului Comunist Român.
Tovarăși deputați,La recenta plenară a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului, definind cu toată claritatea orientarea dezvoltării economiei noastre în anii 1966—1970, sublinia că noul plan cincinal „sintetizează coordonatele principale ale politicii partidului în etapa actuală, reflectă direcțiile fundamentale ale dezvoltării României stabilite de Congresul al IX-lea în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste".Rolul primordial în dezvoltarea economiei îl va avea și în viitor promovarea consecventă a procesului de industrializare a țării. Proiectul planului cincinal prevede ca în această perioadă producția industrială să crească cu 73 la sută. Realizarea acestui ritm susținut de industrializare va contribui Ia valorificarea superioară a resurselor naturale ale României. va asigura creșterea productivității muncii sociale și va spori aportul ramurilor industriale respective la crearea venitului național și creșterea bunăstării poporului.Cît de sugestiv se prezintă potențialul industrial al țării la finele cincinalului, cînd ne gîndim că producția întregii indilstri! din anul 1938 va fi

realizată în 1970 în numai trei săptămîni.Orientarea fundamentală a industriei în următorii cinci ani o constituie dezvoltarea preponderentă a mijloacelor de producție, care va înregistra un ritm mediu anual de 12 la sută. Se prevede creșterea mai rapidă a producției de energie electrică, a siderurgiei, a construcțiilor de mașini și â chimiei, ramuri care condiționează dezvoltarea proporțională și ascendentă a întregii economii și promovarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate. Ținînd seama de sporirea continuă a veniturilor populației și de cerințele mereu crescînde ale acesteia, planul cincinal prevede creșterea cu un ritm mediu de 10,5 la sută a producției bunurilor de consum.în domeniul agriculturii, prin extinderea folosirii mijloacelor de producție avansate — chimizare, irigații, mecanizare — care vor influența tot mai mult factorii naturali, și ca urmare a măsurilor luate pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, se creează condiții pentru ca în 1966—1970 producția să crească cu 26—32 la sută, față de perioada precedentă de cinci ani, ceea ce va asigura aprovizionarea tot mai bună a populației cu produse agro- alimentare, creîndu-se totodată importante rezerve.Dezvoltarea industriei, agriculturii și celorlalte ramuri economice în ritmurile și proporțiile prevăzute în proiectul planului cincinal sînt susținute de un amplu program de investiții, al cărui volum de 280,5 miliarde lei este egal cu totalul investițiilor făcute în 15 ani precedenți. Din totalul investițiilor prevăzute a se realiza în acest cincinal, mai mult de jumătate sînt destinate industriei.Comisia economico-financia- ră apreciază ca o măsură de mare importanță faptul că, în domeniul repartizării teritoriale a investițiilor s-a acordat o atenție deosebită amplasării unor obiective în regiunile și raioanele rămase în urmă din punct de vedere e- conomic, asigurîndu-se crearea unei baze industriale în 70 de raioane, care în prezent sînt lipsite sau nu au o industrie dezvoltată. Aceasta va contribui la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție, de ridicare economică și social-culturală a tuturor regiunilor, raioanelor și localităților țării, condiție obligatorie pentru îmbunătățirea nivelului de trai al celor ce muncesc, pentru progreșul general al societății noastre.Creșterea diversificată a producției și promovarea progresului tehnic creează condiții pentru lărgirea relațiilor economice externe ale țării. Volumul total al comerțului exterior va crește în perioada cincinalului cu 55 la sută. Se vor dezvolta schimburile comerciale cu țările socialiste, care dețin și în viitor ponderea principală în comerțul nostru exterior ; se vor extinde, în continuare, legăturile e- conomice cu toate țările pe baza avantajului reciproc, a e- galității în drepturi, a respectării independentei și suveranității naționale.Un obiectiv principal al planului cincinal îl reprezintă creșterea productivității muncii sociale și reducerea prețului de cost. Se prevede o sporire a productivității muncii cu 45 la sută în industrie ți cu 35 la sută în construcții; reducerea prețului de cost cu 10__ la sută în industria republicană și cu 14,5 la sută în transporturi-Creșterea însemnată a producției materiale în perioada anilor 1966—1970 și sporirea e- ficienței economice vor determina dezvoltarea susținută a economiei naționale în ansamblul său și vor asigura mărirea venitului național cu 47 la sută. Pe această bază, proiectul planului cincinal prevede ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc și creșterea fondurilor alocate pentru dezvoltarea științei, culturii, învățămîntului și o- crotirii sănătății. în perioada cincinalului salariul real va spori cu 25 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii cu 20- 25 la sută.Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va crește în 1970 cu 59 la sută față de anul 1965, asigurîndu-se o varietate tot mai mare de produse și de o mai bună calitate, corespunzător tendințelor previzibile în cererea populației.Se vor îmbunătăți, în continuare, condițiile de locuit șl de

deservire economică și culturală a populației de la orașe și sate.
Tovarăși deputați,îndeplinirea prevederilor planului cincinal pune în fața ministerelor, sfaturilor populare, întreprinderilor, șantierelor și instituțiilor, cadrelor de conducere din toate sectoarele economiei și în fața tuturor oamenilor muncii, sarcini de mare răspundere.Comisia economico-financia- ră consideră necesar să sublinieze că principala sarcină a ministerelor, organelor economice centrale și întreprinderilor o constituie sporirea eficienței economice în toate domeniile de activitate. Valorificarea deplină a rezervelor și posibilităților de care dispune economia noastră națională, a- sigurarea unui volum sporit de producție cu cheltuieli de muncă și materiale cît mai reduse constituie principala cale pentru ridicarea rentabilității întreprinderilor, pentru sporirea acumulărilor socialiste și creșterea venitului național.în acest scop, se impune luarea măsurilor necesare pentru folosirea rațională a capacităților de producție și a suprafețelor construite, organizarea științifică a producției si a muncii, introducerea pe scară largă a progresului tehnic în toate ramurile economiei, asigurarea calificării cadrelor la nivelul cerințelor impuse de producția modernă, de progresul tehnic-științific contemporan.Examinînd prevederile proiectului de plan, Comisia eco- nomico-financiară a remarcat că un accent deosebit se pune pe introducerea progresului tehnic în întreaga economie. Aceasta sporește importanța sarcinilor privind asimilarea de noi tipuri de mașini, utilaje, instalații, materiale și produse. Comisia consideră util să semnaleze necesitatea de a se da prioritate dotării industriei construcțiilor de mașini, pentru ca ministerul acestei ramuri să poată aduce în anii ce urmează o contribuție și mai mare la înzestrarea cu mașini și utilaje moderne a celorlalte ramuri ale economiei naționale, precum și pentru asigurarea propriei dotări.Ținînd seama de amploarea și intensificarea eforturilor pe care le vor face economia și finanțele statului pentru asigurarea reproducției socialiste lărgite. Comisia economico-fi- nanciară subliniază importanta ce trebuie să fie acordată eficienței economice a investițiilor. Este necesar să sporească grija, preocuparea șl răspunderea conducerii ministerelor și întreprinderilor pentru alegerea soluțiilor tehnologice și constructive ieftine, reducerea ponderii construcțiilor în totalul investițiilor, mai buna organizare a activității pe șantiere, aprovizionarea ritmică a acestora cu materiale, cu utilaje și instalații. în mod deosebit va trebui urmărită punerea în funcțiune Ia termen a capacităților planificate, realizarea parametrilor tehnico- economici proiectați, asigurarea producției și a rentabilității întreprinderilor.Comisia economico-financia- ră apreciază că elaborarea planului cincinal cu defalca- rea sarcinilor pe ani, ministere și întreprinderi, stabilirea de la început a amplasamen

telor noilor obiective creează condiții pentru înlăturarea deficiențelor care au existat in anii trecuți în realizarea planului de investiții. în asemenea condiții este posibilă elaborarea din timp a documentațiilor tehnice și luarea tuturor măsurilor pregătitoare pentru execuția obiectivelor la termenele prevăzute, pentru contractarea utilajelor în deplină concordanță cu graficul de execuție a lucrărilor, pentru asigurarea unui ritm îmbunătățit de lucru chiar de la începutul anului.Comisia subliniază importanța ce o are pentru îndeplinirea planului cincinal îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, a cooperării și colaborării între uzine. Buna gospodărire a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, reducerea consumurilor specifice la toate produsele și îndeosebi la metal, pe seama cărora urmează să se realizeze cea mai mare parte a reducerii prețului de cost, constituie sarcini importante pe care le ridică prevederile actualului cincinal.Pentru a răspunde pe deplin exigențelor mereu mai mari ale populației și ale cumpărătorilor externi, una din preocupările de bază ale ministerelor, întreprinderilor, colectivelor de muncitori, de ingineri și tehnicieni trebuie să fie îmbunătățirea continuă a calității produselor.în industria bunurilor de consum, în unitățile comerciale și de deservire se impune luarea unor măsuri speciale pentru lărgirea gamei de sortimente, îmbunătățirea formei de prezentare a produselor, a sistemului de prestații și servicii pentru populație.Pentru prima oară în proiectul planului cincinal se prevăd teme de cercetare științifică pentru toate sectoarele hotărîtoare în.dezvoltarea producției materiale, ceea ce va ajuta oamenii de știință din țara noastră să aducă o contribuție și mai mare la Introducerea progresului tehnic șl în îndeplinirea sarcinilor planului de stat în toate ramurile economiei.Pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor cincinalului. Comisia economico-financiară consideră necesară acordarea u- nei preocupări deosebite problemei pregătirii unui număr corespunzător de cadre cu profilul și calificarea cerute de noile cerințe ale producției, ale dezvoltării economiei șl culturii.Cu aceste recomandări, Comisia economico-financiară propune adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale pe perioada anilor 1966—1970. Comisia economico-financiară și Comisia juridică au avizat favorabil proiectul de lege cu privire la planul de stat de dezvoltare a economiei naționale pe această perioadă in redactarea care a fost prezentată tovarășilor deputați.Dezbaterea și legiferarea de către Marea Adunare Națională a planului cincinal și aprobarea acestuia de către reprezentanții poporului constituie un act patriotic de mare însemnătate politică și socială pentru destinele României, pentru prosperitatea și fericirea națiunii noastre socialiste, a harnicului și talentatului popor român.
CUVfNTUL DEPUTATULUI

PETRE DUMINICĂActuala sesiune a Marii A- dunări Naționale are o deosebită importanță în viața poporului nostru. Ea este chemată să consfințească prin lege prevederile planului de stat, care asigură înfăptuirea directivelor Congresului partidului, privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970.Preocuparea permanentă a partidului și a statului pentru industrializarea socialistă și îmbunătățirea continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul patriei se reflectă în sporirea an de an a fondurilor de investiții alocate tuturor regiunilor.Vă rog să-mi permiteți să mă refer în cuvîntul meu la continua dezvoltare a regiunii Argeș, căreia în ultimii 6 ani i s-au alocat 11 miliarde lei fonduri de investiții.Imaginea de astăzi a regiunii Argeș este viguros conturată de noile obiective industriale construite, de dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor existente. Acest lucru a făcut ca în prezent

industria să aibă o pondere din ce în ce mai mare în economia regiunii noastre.După ce a relevat dezvoltarea unor ramuri industriale și realizările obținute în agricultură, vorbitorul a spus: Pe harta in continuă și dinamică prefacere a regiunii noastre se vor înălța în anii cincinalului noi obiective industriale. Așa cum subliniază prevederile planului cincinal, regiunea Argeș va primi 22 miliarde lei fonduri de investiții care vor permite continuarea lucrărilor la obiectivele industriale începute în anii anteriori, construcția a peste 40 de obiective, întreprinderi și secții noi în industria republicană, precum și a unor importante lucrări so- cial-culturale.Este semnificativ faptul că în anul 1970 regiunea Argeș va realiza o producție globală industrială de peste 2,6 ori mai mare decît în anul 1965. Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș,
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI

PETRE DUMINICĂ
(Urmare din pag. a III-a) care urmează să intre în funcțiune în acest an, i se vor adăuga seria de microhidro- centrale, în aval și amonte de barajul Vidraru, iar în bazinul Lotrului se vor executa importante lucrări în cadrul celei mai mari amenajări hidroenergetice de pe rîurile interioare ale tării.Țițeiul, una din principalele bogății naturale ale subsolului regiunii, va fi prelucrat industrial în moderna rafinărie ce se va construi în orașul Pitești. Sarea, calcarul, gazele de sondă, — rezerve naturale importante ale regiunii —, precum și o bună parte din produsele noii rafinării. vor fi transformate complex in noul Combinat petrochimic ce se va construi la Pitești și în Combinatul chimic de la Rm. Vîlcea. A- ceste combinate moderne, de mare capacitate, împreună cu unitățile existente, vor constitui in cadrul regiunii Argeș un important centru al industriei petro-chimice naționale. Sîntem bucuroși că ne revine marea cinste ca în regiunea noastră să se construiască primele automobile românești în- tr-o modernă fabrică ce se va înălța la Colibași.în noul plan cincinal se vor dezvolta în continuare actualele centre industriale din o- rașele Pitești, Rm. Vîlcea. Cîmpulung, Slatina, Curtea de Argeș și se vor crea altele noi în raioanele Găești și Dră- gășani.Fonduri importante de investiții sînt prevăzute pentru dezvoltarea agriculturii regiunii, ceea ce va permite sporirea producției vegetale și animale pe seama ridicării capacității de producție a solului, a folosirii pe scară largă a amendamentelor și îngrășămintelor, a creșterii gradului și diversificării lucrărilor.Peisajul arhitectonic al regiunii noastre se va îmbogăți prin construirea pînă în 197/) a circa 14 600 de apartamente, 160 săli de clasă, cinematografe, case de cultură, spitale, policlinici, complexe sa- natoriale, precum și alte obiective social-culturale. Noi puncte luminoase vor apare o dată cu electrificarea a aproape 600 de sate. La sfîrșitul cincinalului, 77 la sută din totalul satelor regiunii vor fi astfel electrificate.Marile investiții ce se vor executa in regiunea noastră implică din partea organelor de partid și de stat, din partea tuturor oamenilor muncii, o înaltă răspundere.O preocupare centrală a noastră, a tuturor, va trebui să fie direcționată spre folo

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ION COSMA
Actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale marchează un moment deosebit în viața poporului nostru — adoptarea planului de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970. Caracteristica principală a dez.voltării multilaterale ascendente a întregii e- conomii naționale o reprezintă continuarea fermă a industrializării socialiste, fapt ilustrat de ritmul mediu anual de 11,6 la sută față de 10,5 la sută în Directive, ceea ce situează România socialistă pe u- nul din primele locuri din lume.Aceasta face ca fiecare om al muncii din țara noastră să încerce un sentiment de înaltă mîndrie patriotică și să-și strîngă și mai mult rîndurile în jurul P.C.R. și al conducerii sale care călăuzește cu înțelepciune destinele României spre culmile socialismului, ale bunăstării și fericirii întregului nostru popor liber și stă- pin pe soarta sa.Politica consecventă de industrializare socialistă a făcut ca și orașul București să cunoască în perioada 1960—1965 o puternică și multilaterală dezvoltare, tn anii șesenalului s-au construit și dat în exploatare 50 de întreprinderi și secții noi, iar altele au fost dezvoltate și reutilate. Astăzi, în orașul București se realizează aproape o cincime din întreaga producție industrială a țării. Volumul producției globale a industriei bucureștene a fost în anul trecut de 2,3 ori mai mare decît cel realizat în anul 1959.Grija conducerii partidului șî statului nostru pentru dezvoltarea orașului București s-a concretizat și prin alocarga de fonduri de investiții care au contribuit la creșterea fondului locativ, la dezvoltarea bazei materiale a învățământului, științei, culturii și ocrotirii sănătății. Sute de blocuri insu- mînd circa 77 000 de apartamente confortabile, zeci de e- dificli social-culturale, o largă rețea de deservire, numeroase 

sirea rațională a fondurilor de investiții, ridicarea eficienței economice a noilor construcții și economisirea mijloacelor materiale și financiare.Datorită măsurilor luate de conducerea partidului și a statului, avem posibilitatea să cunoaștem de pe acum întregul plan de investiții al cincinalului și amplasarea noilor obiective. Iată de ce socotesc că este posibilă pregătirea din vreme a documentației și proiectării construcțiilor, că se pot lua măsurile impuse de deschiderea în perspectivă a șantierelor, pentru asigurarea utilajelor necesare funcționării noilor întreprinderi.împreună cu ministerele respective ne vom ocupa cu loată răspunderea, de la început. de organizarea șantierelor, de folosirea cu eficiență și spirit gospodăresc a fondurilor alocate în acest scop, mai ales pentru crearea condițiilor normale de muncă și de viață pentru constructori.Pregătirea din vreme a cadrelor de specialiști și calificarea muncitorilor sînt ho- tărîtoare pentru intrarea din plin în producție și atingerea parametrilor proiectați in noile obiective industriale. Trebuie spus insă că nu întotdeauna ministerele au corelat intrarea în funcțiune a unor o- biective industriale cu pregătirea cadrelor de specialitate și a muncitorilor necesari bunei lor funcționări. De aceea apar greutăți în întreținerea și funcționarea utilajelor, se mărește timpul de rodare în obținerea produselor de calitate, se depășește termenul stabilit pentru atingerea parametrilor proiectați. împreună cu ministerele, vom stabili pentru noile obiective industriale, pe ani, necesarul de cadre calificate și formele prin care se pot pregăti, fă- cînd în așa fel ca cea mai mare parte a inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor care vor mînui mașinile și utilajele să participe la montarea și rodarea lor, pentru a stăpîni de la început caracteristicile fiecărui utilaj.Prețioasele îndrumări date de conducerea de partid și de stat cu ocazia recentei vizite făcute în regiunea , noastră vor constitui un îndreptar în întreaga noastră activitate. Oamenii muncii din regiunea Argeș nu își vor precupeți puterea lor de muncă, pasiunea și abnegația pentru a da viață planului cincinal, operă a întregului popor, a întregului nostru partid.Cu deplină satisfacție și încredere nestrămutată în viitor, voi vota din toată inima proiectul planului de stat pe perioada anilor 1966—1970.

parcuri și locuri de agrement — toate organizate în mari ansambluri arhitectonice — au înlocuit în parte ceea ce se cunoștea în trecut ca periferie a orașului. Reflectînd creșterea puterii de cumpărare a populației, volumul mărfurilor vîndute prin comerțul socialist a fost de aproape 1,8 ori mai mare de cit cel din anul 1959.Prevederile proiectului de plan cincinal — expresie a politicii juste și înțelepte a partidului și statului nostru — a- bordează într-o viziune științifică clară perspectiva dezvoltării României socialiste în următorii cinci ani. Certe și luminoase sînt și perspectivele Capitalei patriei noastre, a cărei înflorire continuă se încadrează armonios în dezvoltarea complexă și multilaterală a întregii țări. Producția industrială a orașului București va crește în anii cincinalului de aproape 1,7 ori. Pentru dezvoltarea economică și social- culturală în perioada 1966— 1970 se prevăd investiții de peste 30 miliarde lei.Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit, în perioada 1966—1970 se vor construi în București din fondurile statului peste 85 000 a- partamente, pentru a căror e- xecuție ritmică și de calitate au fost luate măsuri corespunzătoare încă de pe acum. Realizarea. acestui important număr de apartamente trebuie să o facem, așa cum s-a subliniat în concluziile recentei plenare a C.C. al P.C.R., în condițiile intensificării preocupărilor noastre pe linia diversificării tipurilor de apartamente și ridicării nivelului lor de confort, concomitent cu lărgirea varietății locuințelor, înlăturarea monotoniei arhitec turale a clădirilor. în centrul atenției noastre stă preocuparea pentru reducerea costului construcțiilor și cheltuirea cu spirit gospodăresc a fondurilor de investiții prin îmbunătățirea pe plan general a activității organizațiilor de con- strucțu-montaj, cît și prin am

plasarea mai judicioasă a locuințelor.Pe harta Capitalei noastre vor apare în acești ani Teatrul Național, noul studio de televiziune, noile clădiri moderne ale Institutului politehnic, Institutului de științe economice și altele. în anii cincinalului se vor realiza importante lucrări edilitare. Pentru înfăptuirea întregului program de investiții al orașului București pe perioada 1966—1970 se prevăd fonduri importante din care apreciem că 12—14 miliarde lei reprezintă construe- ții-montaj. înfăptuirea acestui volum mare de lucrări necesită importante resurse destinate organizării șantierelor, a căror valoare poate fi estimată, — pentru întreaga perioadă — la 600—700 milioane lei Mi-aș permite să ridic în fața dumneavoastră, tovarăși depu- tați, o problemă de organizare a execuției construcțiilor, care consider că merită să fie în atenția organelor de planificare și coordonare a investițiilor. Este cunoscut faptul că. in prezent, fiecare organizație de construcție-montaj își constituie în mod independent fondurile de organizare a șantierelor care sînt. utilizate deseori pentru lucrări provizorii. A- ceastă situație există și în o- rașul București unde își desfășoară activitatea unități de construcții aparținînd diferitelor organe — fiecare rea- liz.înd lucrările de organizare de șantier în mod independent — ceea ce duce în multe cazuri la efectuarea de transporturi neraționale. îngreunarea circulației în oraș, la risipă de materiale. Apreciem că o concentrare a unei părți importante a resurselor destinate organizării șantierelor din Capitală ar permite crearea unor baze de producție definitive și puternice, capabile să asigure
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE DRAGU
Am ascultat cu o deosebită atenție și profund interes expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer asupra proiectului planului cincinal supus dezbaterii celui mai înalt for al statului nostru socialist, Marea Adunare Națională.Obiectivele și sarcinile stabilite pentru perioada 1966— 1970 oglindesc cu prisosință justețea politicii partidului nostru și a înțeleptei sale conduceri, de dezvoltare armonioasă a întregii economii, de îmbunătățire continuă a nivelului de trai al poporului, pentru întărirea și înflorirea necontenită a patriei noastre socialiste.Noi cei ce muncim în construcția de mașini simțim din plin grija ce o acordă partidul și statul acestei ramuri economice, uriașele eforturi materiale ce se fac pentru dezvoltarea ei continuă. Un exemplu viu este și Uzina de autocamioane-Brașov, în care îmi desfășor și eu activitatea. Numai in anii șesenalului, în uzina noastră s-au construit secții noi de producție cu o suprafață de peste 35 000 m.p.. iar cele existente au fost extinse. Uzina a fost dotată cu mașini și utilaje de un înalt nivel tehnic. O parte "însemnată din utilaje s-au asigurat prin autoutilare, așa cum este cazul liniilor de prelucrare prin transfer a blocului motor și a chiulasei, a conveierelor de montaj al motorului și autocamionului și altele.îmi revine cinstea deosebită de a raporta în acest înalt sfat al țării, că în ultima zi a lunii mai din primul an al actualului cincinal, a coborît de pe banda de montaj autocamionul 100 000.Din proiectul planului cincinal rezultă că producția uzinei va trebui să ajungă în anul 1970 la 34 500 de autocamioane, de 2,6 ori mai mult decît în anul 1965, în care scop se prevăd fonduri de investiții de 885 milioane lei.Conducerea de partid și de stat a venit deseori în mijlocul nostru și ne-a dat indicații precise privind orientarea spre o mai bună organizare a fabricației de autocamioane, spre ridicarea calității lor. Pe baza îndrumărilor primite, au fost constituite colective formate din cei mai buni tehnicieni și ingineri, care au ca preocupare exclusivă studierea și rezolvarea celor mai impor-
CUVÎNTUL

IONPlanul cincinal, supus dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, constituie o strălucită expresie a continuării neabătute a industrializării socialiste — principala sarcină stabilită de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român ; el reprezintă un program științific 

un grad superior de industrializare a lucrărilor. De aceea propun să fie studiată posibilitatea aplicării acestei soluții și eventual extinderea ei la alte centre unde se prevăd lucrări capitale de mare amploare.Permiteți-mi, tovarăși depu- tați, să aduc mulțumirile noastre profunde conducerii partidului și personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pentru grija și atenția deosebită cu care au fost analizate multiplele aspecte și probleme legate de dezvoltarea orașului București.Cunoașterea din timp a planului cincinal, defalcarea pe ani și întreprinderi ne oferă viziunea clară a direcțiilor, ritmurilor și proporțiilor în care vor evolua ramurile și întreprinderile. Acum cunoaștem amănunțit prevederile planului de investiții, amplasamentele obiectivelor din a- cest plan, avem posibilitatea să întocmim în timp util documentațiile tehnico-economi- ce necesare. în felul acesta vor putea fi evitate în viitor neajunsurile care generau în- tîrzieri în atacarea lucrărilor și greutăți în finanțarea execuției.Cunoașterea din timp a sarcinilor cere să folosim acest avantaj deosebit pentru concretizarea unor măsuri tehnice și organizatorice care să ducă la îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului, inclusiv în activitatea industriei locale și a prestărilor de serviciu.Pentru adoptarea planului cincinal care, prin conținutul său, reprezintă programul înfloririi multilaterale a României socialiste în viitorii cinci ani, voi da cu toată încrederea votul meu.

fante probleme ale procesului de producție. Ca urmare, s-au realizat o serie de îmbunătățiri constructive și tehnologice.Privim cu toată răspunderea sarcinile trasate de conducerea partidului de a da patriei mai multe autocamioane numai de bună calitate.Sarcini sporite revin uzinei noastre în ceea ce privește fabricația pieselor de schimb. Cu toate că an de an a crescut producția lor. totuși nu am reușit pînă acum să asigurăm integral cererile beneficiarilor, în special la unele repere importante. Pentru a satisface cerințele de piese de schimb, în prezent au fost luate o serie de măsuri pentru sporirea capacității de producție și ‘mbunătățirea constructivă si tehnologică a acestora.Avind în vedere dezvoltarea în actualul cincinal a uzinei, care va necesita atragerea de noi forțe de muncă, sarcini Importante ne revin pe linia calificării lor. De aceea, apreciez ca foarte prețioasă indicația ce se desprinde din concluziile prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. privind îmbunătățirea formelor de calificare a muncitorilor și tehnicienilor. Colectivul uzinei se va strădui să aducă la îndeplinire această sarcină.La producerea autocamionului, uzina noastră colaborează cu un număr însemnat, de întreprinderi. Eforturile colectivului nostru ar fi mai fructuoase dacă întreprinderile colaboratoare ne-ar livra la timp, în cantitățile necesare și de bună calitate, produsele ce ni le furnizează. în mod deosebit am în vedere articolele tehnice din cauciuc și geamurile pentru parbriz. De asemenea, trebuie rezolvată și problema elementelor de a- samblare și a sculelor standardizate, pe care le mai producem încă în uzină și care ne diminuează capacitatea de producție. în acest scop, propunem a se avea în vedere dezvoltarea mai rapidă a capacităților de producție la întreprinderile specializate în fabricarea acestor articole și scule standardizate.în încheiere, îmi exprim încrederea în realizarea obiectivelor stabilite în proiectul planului cincinal, prezentat în această sesiune, proiect ce are la bază o fundamentare profund științifică, realistă șî corespunde întrutotul năzuințelor poporului nostru.
DEPUTATULUI 
CÎRCEI

fundamentat, realist, menit să ducă la o puternică dezvoltare a forțelor de producție, la progresul multilateral al întregii noastre economii.Apreciez ca fiind de o excepțională însemnătate măsurile luate de conducerea partidului nostru pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Congre

sului al IX-lea cu privire la ridicarea pe o treaptă superioară a conducerii economiei, ceea ce a creat posibilitatea de a se stabili fiecărei ramuri și întreprinderi un program concret de activitate pe întreaga perioadă a cincinalului și pe fiecare an în parte. Aceasta a dus la stimularea inițiativei maselor, a preocupării lor pentru bunul mers al producției.în regiunea Banat, în acțiunea de elaborare a proiectului de plan, au fost atrași muncitori, ingineri, tehnicieni, numeroși oameni de știință, activiști de partid și ai organizațiilor de masă, care au sprijinit colectivele întreprinderilor la efectuarea unor studii aprofundate, urmărind organizarea științifică a producției, ridicarea nivelului tehnic, realizarea în termen a lucrărilor de investiții a noilor o- biective și atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați. S-a reușit, astfel, ca în perioada analizei sarcinilor de plan ale cincinalului, întreprinderile să a- ducă importante îmbunătățiri cifrelor comunicate de ministere, care la nivelul întregii industrii a regiunii se ridică la circa 2 miliarde lei. Ca urmare, în locul unui ritm mediu anual de creștere a producției industriale a regiunii de 7,8 la sută cît era inițial, s-a prevăzut 8,6 la sută, asigurînd în acest fel o contribuție sporită a Banatului ia dezvoltarea în continuare a economiei noastre naționale.în perioada cincinalului, 75 la sută din sporul producției industriale a regiunii noastre se va realiza pe seama creșterii productivității muncii.Pe baza indicațiilor conducerii partidului privind folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, a suprafețelor existente, prin re- amplasarea mașinilor și utilajelor, eliminarea locurilor înguste, s-a trecut cu mai multă consecvență — îndeosebi în întreprinderile constructoare de mașini — la organizarea unor linii tehnologice pentru fabricația produselor de serie.Concomitent cu organizarea producției în flux tehnologic, există în prezent o intensă preocupare pentru autoutila- rea întreprinderilor, prin proiectarea și executarea unor mașini-agregat care, pe lingă creșterea productivității muncii și îmbunătățirea calității produselor, să asigure micșorarea necesarului de u- tilaje din import. La Uzina de construcții de mașini Reșița, introducerea unei asemenea mașini-agregat în linia de fabricație a boghiuri- lor pentru locomotiva Diesel- electrică, care a costat 365 mii lei, a permis ca două mașini- unelte aduse din import, în valoare de 1,3 milioane lei, să poată fi transferate într-un alt sector al uzinei unde e- rau necesare. Asemenea e- xemple există și la Uzinele de strunguri din Arad, la Uzinele mecanice Timișoara și în alte întreprinderi. Noi sîntem insă conștienți că ele constituie doar primii pași în a- ceastă direcție și ne preocupăm permanent pentru generalizarea experienței acumulate.Sarcinile reieșite din cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., la încheierea lucrărilor recentei plenare, cu privire la îmbunătățirea utilizării capacităților de producție și folosirea ihtensivă a mașinilor și instalațiilor, Ia sporirea eficacității întregii noastre activități economice, ne mobilizează la descoperirea și valorificarea rezervelor de care dispunem. Critica a- dusă modului cum a fost îndeplinit planul de investiții pînă în prezent este pe deplin valabilă și pentru regiunea noastră, deoarece pe primele 5 luni am realizat numai 28,4 la
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

TRAIAN MURARIUAșa cum am reținut din expunerea prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pentru anii ce urmează se prevede ca trei sferturi din volumul investițiilor alocate cercetărilor geologice să fie destinate descoperirii de noi rezerve de hidrocarburi. Se evidențiază astfel, încă odată, importanța ce se acordă industriei petrolului, ramură chemată să asigure necesitățile mereu crescînde de materii prime pentru chimizare, combustibili și lubrifianți.Importantelor eforturi financiare pe care le face statul în acest domeniu trebuie să le corespundă o ridicată eficiență economică. Situînd această preocupare pe primul plan al activității lor, petroliștii din regiunea Bacău au obținut în ultimii ani rezultate bune în creșterea eficienței economice a lucrărilor geologice.După ce s-a referit la măsurile luate pentru îmbunătățirea lucrărilor de foraj, vorbitorul a spus: Măsurile a- 

sută din planul anual. Ne angajăm că vom lua toate măsurile pentru a lichida rămîne- rea în urmă și pentru a respecta termenele de dare în funcțiune a obiectivelor de investiții, aceasta constituind una din premizele principale de realizare a sarcinilor de viitor și în special cele ale anului 1967 care vor fi cu mult mai mari.în primele 5 luni ale anului, pe ansamblul industriei regiunii Banat, planul a fost îndeplinit în proporție de 102,4 la sută la producția globală, 102,2 la sută la producția marfă și 101,5 la sută la productivitatea muncii. Circa două treimi din sporul de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Valoarea produselor date peste plan în această perioadă depășește suma de 160 milioane lei.Realizările de pînă acum sînt o confirmare a faptului că planul de stat, elaborat în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, are o bază reală. De aceea, astăzi, cînd dezbatem in cadrul Marii A- dunări Naționale sarcinile de plan pe întreaga perioadă a cincinalului, putem să ne exprimăm convingerea că ele vor fi îndeplinite.în legătură cu traducerea în viață a obiectivelor ce stau în fața industriei regiunii noastre în perioada 1966— 1970, așa cum reiese din expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, aș dori, în continuare, să mă refer la necesitatea îmbunătățirii cooperării, ca una din problemele a căror rezolvare depinde nu numai de activitatea întreprinderilor, ci și de sprijinul unor ministere și organizații economice centrale.Unitățile industriei constructoare de mașini din regiunea Banat întrețin legături de colaborare cu un număr de peste 40 de întreprinderi din țară. Caracteristic relațiilor de cooperare a întreprinderilor din regiunea noastră este faptul că acestea se efectuează sub formă de produse necesare pentru fabricația unor mașini și agregate de mare însemnătate pentru economia națională, ca de exemplu, motoarele Diesel de 2100 CP, turbo și hidroagre- gate, vagoane de marfă și călători, strunguri și altele. Cu toate măsurile luate pînă în prezent, în acest domeniu se mai manifestă. încă neajunsuri și greutăți în îndeplinirea ritmică a sarcinilor, ceea ce duce uneori la nerealizarea unor indicatori ai planului de producție.Ținînd seama de sarcinile importante privind asimilarea de noi produse și îmbunătățirea performanțelor calitative ale produselor din fabricația curentă, cooperarea și colaborarea vor trebui să constituie o preocupare mai susținută atît pentru ministere — îndeosebi pentru industria constructoare de mașini — cît și pentru conducerile întreprinderilor. Așa cum pe baza indicațiilor conducerii partidului ne ocupăm de organizarea științifică a producției în cadrul întreprinderilor — unde s-au luat deja o seamă de măsuri importante — se impune ca și la nivelul ramurii să se îmbunătățească și să se perfecționeze continuu relațiile de cooperare, fără de care nu se poate obține cu maximum de eficiență organizarea științifică a producției.Exprimîndu-mi acordul deplin cu prevederile proiectului planului cincinal, doresc să asigur Marea Adunare Națională că oamenii muncii din regiunea Banat —- români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, nu-și vor precupeți eforturile pentru a da viață sarcinilor ce le revin, adueîndu-și astfel întreaga lor contribuție la măreața operă de desăvîrșire a construcției socialismului în scumpa noastră patrie.

mintite au avut ca efect depășirea, pe primele cinci luni ale acestui an, a vitezei de lucru planificate la forajul geologic cu 18 la sută redueîndu-se totodată prețul de cost pe metru forat cu 100 de lei, eco- nomisindu-se pe această cale 3 000 000 lei fonduri de investiții.Evident, rezultatele activității noastre economice puteau fi mai bune dacă am fi valorificat și alte rezerve interne de care dispunem, mai ales în ce privește scurtarea timpilor neproductivi prin reducerea avariilor și complicațiilor. Nu este însă mai puțin adevărat că pot fi mai bine fructificate posibilitățile pe care le avem, beneficiind de un sprijin mai mare din partea uzinelor constructoare de mașini, cărora le solicităm să îmbunătățească pe mai departe calitatea sapelor cu role și să realizeze aparate de măsură și control și scule de manevră cit mai variate și eficiente.In anii cincinalului petro

liștilor din regiunea Bacău le revine sarcina să realizeze un volum de foraj geologic superior cu aproape 40 la sută față de perioada 1961—1965. în regiunea noastră cît și în celelalte, o mare parte din rezervele de hidrocarburi vor fi puse în evidență prin executarea de foraje la mare adîn- cime.Colectivele noastre au luat încă de pe acum unele măsuri menite să confere o cît mai ridicată eficiență economică investițiilor alocate. Ne preocupăm de organizarea mai bună a producției, de creșterea calificării cadrelor, de asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării ritmice și de bună calitate a lucrărilor de foraj, în același timp, considerăm că pentru creșterea mai accentuată a eficienței economice a lucrărilor geologice este necesar ca Ministerul Petrolului să urgenteze construirea drumurilor de acces în zonele de mare interes geologic din regiunea noastră, iar prospectarea zonelor noi să se efectueze numai prin sonde de exploatare. renunțindu-se la cele structurale, care costă mai mult și furnizează informații inferioare.Forajul de mare adîncime situează Ia ordinea zilei asimilarea materialului tubular adecvat, a echipamentului de punere în producție și de exploatare a acestor sonde și
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

GHEORGHE NECULA
Documentele supuse dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale au o mare însemnătate, ele fiind expresia hotărîrii cu care poporul nostru pășește — sub conducerea Partidului Comunist Român — la înfăptuirea Directivelor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Proiectul planului cincinal oglindește roadele politicii consecvente a partidului nostru de industrializare socialistă a țării, condiție de bază a dezvoltării întregii economii naționale.Ca pentru întreaga țară, și pentru regiunea București prevederile noului plan asigură o dezvoltare impetuoasă a industriei și agriculturii, con- tinuîndu-se procesul de transformare a regiunii noastre, dintr-o regiune exclusiv agricolă, într-una industrial-a- grară. Dacă în perioada șesenalului. investițiile alocate regiunii București s-au cifrat la 15,4 miliarde lei, pentru perioada 1966—1970, se prevăd fonduri în valoare de 20.9 miliarde lei.Aceste fonduri vor permite atingerea unui ritm mediu a- nual de creștere a producției industriale de 15.8 la sută — superior celui prevăzut pe e- conomia națională — și realizarea in 1970 a unei producții globale industriale pe un locuitor în valoare de 5 515 lei, față de 2 800 lei cît era în anul 1965. Valoarea anuală a producției globale industriale in regiunea București va ajunge în ultimul an al cincinalului la 9,4 miliarde lei. adică va fi de peste două ori mai mare decît în 1965. în industrie, în cursul cincinalului, vor lucra cu aproximativ 68 000 mai mulți salariați, care vor proveni mai ales din sectorul a- gricol.Important este și faptul că amplasarea noilor obiective industriale a fost astfel concepută incit în perioada cincinalului harta industrială a regiunii va fi în mare măsură completată în acele raioane unde pînă acum acest sector de producție lipsea aproape complet, realizîndu-se în acest fel o mai bună folosire a forțelor de muncă și o creștere corespunzătoare a veniturilor populației. Pe harta industrială a regiunii va apărea numele unor orașe de reședință raională, a căror economie s-a bazat pînă acum numai pe agricultură. O fabrică de ferite la Alexandria, o unitate de îngrășăminte chimice, precum și întreprinderi de produse ceramice la Urziceni și Țăndărei, de prefabricate din beton la Călărași, de pîsle și postavuri tehnice la Slobozia, o țesăto- rie cu finisaj pentru țesături din fibre chimice și bumbac la Giurgiu, o filatură pentru fire din fibre chimice și bumbac la Oltenița, hidrocentrala de la Islaz, numeroase unități în ramura industriei alimentare și multe altele, sînt o- biective noi, care vor contribui la punerea în valoare a resurselor existente în regiune.Paralel, vor continua lucrările la unele obiective mari, începute anterior, dintre care cel mai însemnat este Combinatul de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele, unde valoarea lucrărilor de investiții se va ridica, în perioada 1966—1970, la 2,8 miliarde lei.Orientînd eforturile principale din agricultură spre creșterea substanțială a producției și productivității muncii, prevederile planului pentru perioada 1966—1970 stabilesc alocarea unor mari fonduri 

realizarea chimicalelor pentru tratarea fluidelor de foraj. Noi, petroliștii solicităm ministerelor Industriei Metalurgice. Industriei Construcțiilor de Mașini și Industriei Chimice un mai mare sprijin în rezolvarea într-un timp mai scurt a acestor probleme, ceea ce va determina economisirea unor importante fonduri valutare.Ca director de întreprindere dau o înaltă apreciere măsurilor luate de conducerea partidului și statului nostru pentru perfecționarea muncii de planificare concretizate în primul rînd în elaborarea planului cincinal și a planurilor a- nuale defalcate pe ministeire și unități economice. Aceasta ne permite și nouă petroliștilor să luăm din timp cele mai eficiente măsuri pentru a desfășura în mod ritmic și în condiții economice avantajoase lucrările de foraj.De o mare însemnătate practică pentru activitatea noastră este măsura preconizată în concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din 27—28 iunie a.c., privind îmbunătățirea formelor de cointeresare materială, intărin- du-se în același timp răspunderea personală pentru gospodărirea fondurilor materiale și financiare, pentru desfășurarea normală a producției și creșterea calității ei.

pentru investiții, menite să asigure în continuare dezvoltarea bazei tehnico-mat.eriale și modernizarea procesului de producție.Prin planul cincinal se prevede ca în perioada 1966— 1970 în agricultura regiunii noastre să se facă investiții din fondurile statului în valoare de 7.8 miliarde lei, la care se adaugă fondurile de investiții ale cooperativelor agricole, de aproape 2 miliarde lei.Peste 2,8 miliarde lei sînt îndreptate spi-e dezvoltarea mecanizării. Din această sumă, circa 78 la sută sînt destinate înzestrării G.A.S. și S.M.T. cu tractoare și mașini agricole.O bună parte din fondurile alocate gospodăriilor de stat este îndreptată spre lărgirea considerabilă a capacităților de producție in zootehnie. Se vor construi noi unități de creștere și îngrășare pentru 20 000 taurine, pentru 230 000 porci și pentru aproape 100 000 de păsări. Țin să menționez insă că, așa cum s-a arătat la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., și în regiunea noastră sînt posibilități să realizăm construcții ieftine și durabile. Va trebui să lichidăm practica în- tilnită în anii trecuți de a încărca prețul de cost al unor obiective prin construcții greoaie și instalații costisitoare.Preocuparea noastră pentru asigurarea eficienței economice a investițiilor alocate agriculturii va fi îndreptată îndeosebi spre lucrările hidro- ameliorative. Pentru perioada 1966—1970 regiunii București îi sînt repartizate spre executare lucrări de îmbunătățiri funciare în valoare de circa 2,9 miliarde lei, din care numai pentru irigații 1 miliard 700 milioane Iei. Se vor executa noi lucrări de îndiguire și desecări, cuprinzînd circa 130 000 hectare atît pe văile rîurilor interioare, cît și în Lunca Dunării. Sînt prevăzute, de asemenea, lucrări de completare la incintele îndiguite existente, pe o suprafață de aproape 52 mii hectare (160 000 de hectare vor fi irigate în sisteme mari).Vreau să menționez că în aceste sisteme se cuprind și circa 45 000 hectare aparținînd cooperativelor agricole de producție, ceea ce constituie un important ajutor dat de către stat țărănimii cooperatiste.Ținînd seamă că în prezent în regiunea București se irigă circa 100 000 hectare, împreună cu suprafețele ce se vor a- menaja din fondurile statului și cu posibilitățile locale ale cooperativelor agricole, putem aprecia că pînă în anul 1970 suprafața irigată va ajunge la aproximativ 350 000 de hectare.Preocuparea noastră va fi mai susținută în direcția pregătirii temeinice a cadrelor de ingineri, tehnicieni, brigadieri care lucrează și care vor lucra în viitorul apropiat pe terenuri irigate. Organele centrale de resort trebuie însă să acționeze mai hotărît în această direcție, asigurînd un număr mai mare de cadre de hidro- amelioratori, cu studii medii și superioare. De asemenea, ar fi necesar ca în programa analitică a liceelor agricole și a institutelor agronomice să fie afectat un număi- mai mare de ore atît pentru agrotehnica culturilor irigate, cît
(Continuare în pag. a V-a)
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GHEORGHE NECULA
(Urmare din pag. a IV-a) ți pentru întreținerea și exploatarea sistemelor de irigații.Se cere din partea Consiliului Superior al Agriculturii, Comitetului de Stat al Apelor, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și altor organe centrale mai multă promptitudine la întocmirea din timp a proiectelor, buna organizare a șantierelor, livra

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI MARINESCUDirecțiile de dezvoltare, proporțiile de repartizare a investițiilor și de creștere a producției prevăzute în proiectul de plan cincinal. corespund întrutotul intereselor economiei, necesităților vitale care determină mersul nostru înainte. Industria constructoare de mașini, prin sprijinul puternic acordat de partid, a reușit să-și ridice necontenit nivelul de activitate și să contribuie hotărîtor la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a -Socialismului, devenind prin- _.pala forță dinamică a industriei. Ea furnizează peste două treimi din necesarul intern de mașini, utilaje și instalații. Valoarea produselor exportate a crescut continuu, participarea industriei construcțiilor de mașini la exportul global al țării reprezentînd în anul 1965 circa 19 la sută.De mare însemnătate sînt măsurile luate de Comitetul Central al partidului de a se dezvolta într-un ritm mai rapid producția electrotehnică și electronică, de mașini-unelte, de utilaje energetice, precum și a pieselor de schimb, care cu toată creșterea accentuată din ultimii ani, prezintă rămî- neri în urmă ce vor trebui să fie recuperate în cursul actualului cincinal.în perioada pregătiri! proiectului de plan cincinal am examinat, împreună cu ministerele beneficiare și cu Comitetul de Stat al Planificării, necesarul de mașini și utilaje pentru fiecare ramură. De a- semenea, muncitorii, Inginerii și tehnicienii din întreprinderi au analizat capacitățile de producție existente, evidențiin- du-se noi rezerve prin valorificarea cărora s-a prevăzut creșterea mai accentuată a ritmurilor medii anuale decît cele stabilite în Directivele Congresului al IX-lea al partidului. Nivelul producției ce se va realiza de întreprinderile ministerului în anul 1970 va fi de aproape două ori mai mare decît în anul 1965.Fondurile de investiții, alocate industriei construcțiilor de mașini în cincinal, asigură construirea a 18 noi uzine și secții, precum și dezvoltarea puternică a celor existente. Datoria noastră este să folosim aceste fonduri cu eficiență maximă, începînd de la fazele de studiu și proiectare, să găsim soluțiile optime atît în proiectarea construcțiilor cît și în alegerea tehnologiilor, evi- tîndu-se cheltuieli materiale și financiare nejustificate, prin supradimensionarea clădirilor, dispersarea secțiilor, sau dezvoltarea lor neechilibrată.în ultimii șase ani s-a îmbogățit mult gama produselor și a crescut nivelul lor tehnic și calitativ. Au fost asimilate și puse în fabricație peste 2 000 de produse noi. Cu toate acestea, procesul de diversificare s-a desfășurat într-un ritm lent și uneori sub posibilitățile create. Numărul de tipodimensiuni de mașini- unelte va crește de la 72 în anul 1965 la 129 în anul 1970, nomenclatorul produselor industriei electrotehnice și electronice va spori cu peste 2 000 de tipodimensiuni, cel al utilajului de construcții și pentru construcția de drumuri de peste 4 ori, se vor asimila
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

LADISLAU BRANISCu deosebită satisfacție am ascultat raportul prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer cu privire la proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—-1970. Planul cincinal reflectă cu claritate grija partidului față de întărirea continuă a potențialului economic al țării și de dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor patriei noastre.Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară ca și celelalte regiuni ale patriei noastre va cunoaște în anii cincinalului o dezvoltare impetuoasă. în funcție de condițiile economice și naturale, de capacitățile actuale și cele prevăzute a se realiza în perioada planului 

rea în termen a instalațiilor, asigurarea unei înalte calități a utilajelor de irigat.în numele oamenilor muncii din regiunea București asigur sesiunea Marii Adunări Naționale că vom depune toate străduințele pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin și ne vom aduce întreaga contribuție la realizarea cu succes a prevederilor planului cincinal, prevederi pentru care votez din toată inima.

peste 100 noi tipuri de mașini agricole.Se va asimila fabricația locomotivelor electrice și Diesel hidraulice, a noilor tipuri de tractoare, de nave maritime și fluviale, utilaje miniere și pentru industria ușoară, precum și trecerea la producția de autoturisme, sarcină de cinste ce ne-a fost încredințată de Comitetul Central al partidului.Realizarea acestui vast program impune îmbunătățirea activității de asimilare a produselor noi și de modernizare 
a celor din fabricația curentă, dezvoltarea puternică a capacității de concepție și de pregătire tehnică. După calcule preliminare, în actualul cincinal capacitatea sectoarelor de proiectare va trebui să se dubleze iar producția de scule, dispozitive și verificatoare să crească cu peste 70 la sută. O contribuție însemnată în ridicarea nivelului tehnic al producției o vor aduce noile institute de cercetare și proiectare în domeniile electronicii, mașinilor-unelte, automobilelor și tractoarelor, mașinilor de ridicat, construcțiilor navale, utilajului chimic, utilajelor termoenerge- tice, care vor lua ființă în cursul acestui an.îndeplinirea sarcinilor prevăzute în proiectul de plan impune, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, să ridicăm eficiența economică în toate compartimentele de activitate. O rezervă importantă de creștere a rentabilității întreprinderilor este îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Analizele au arătat că față de nivelul înzestrării tehnice și complexitatea relațiilor de producție, organizarea prezintă o rămînere în urmă. De aceea, atenția cadrelor tehnice și economice se va îndrepta cu mai multă insistență spre folosirea intensivă a capacităților de producție, utilizarea rațională și completă a timpului de lucru, adîncirea relațiilor de cooperare între întreprinderi pe criterii economice, îmbunătățirea ritmicității producției, respectarea disciplinei contractuale.în același timp vor lua măsuri de gospodărire judicioasă a materialelor, de reducere a consumurilor specifice prin extinderea tehnologiei moderne și a planurilor de debitare care să reducă la minimum deșeurile, de întărire a controlului preventiv în vederea evitării formării stocurilor supranormative.Totodată solicităm sprijinul ministerelor beneficiare în ce privește pregătirea și predarea din timp întreprinderilor constructoare de mașini a documentației tehnice și comenzilor de utilaje, una din condițiile necesare pentru planificarea corespunzătoare a a- provizionării și organizarea științifică a producției.Asigur Marea Adunare Națională că vom depune toată stăruința și capacitatea noastră de muncă pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

de cinci anj, valoarea producției globale industriale a regiunii noastre, la nivelul anului 1970, va spori cu circa 4 miliarde lei față de 1965 ; de menționat că din acest spor peste 65 la sută urmează a se realiza pe seama creșterii productivității muncii.Pentru crearea unor noi capacități de producție și dezvoltarea celor existente, se prevede alocarea pentru regiunea noastră a unui volum total de investiții de 7,3 miliarde lei. Acestea vor da posibilitatea apariției unor noi obiective industriale în raioanele Ciuc și Odorhei, în care pînă în prezent n-a existat o bază industrială.

Stadiul la car* a ajuns economia regiunii noastre, ritmul și proporțiile dezvoltării ei și volumul investițiilor prevăzute în noul cincinal, situează pe primul plan al preocupărilor noastre problema creșterii eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Faptul că în primele cinci luni ale acestui an s-a realizat 43 la sută din volumul anual de investiții planificat, îmbunătă- țindu-se în mod simțitor situația față de anul precedent, arată că activitatea noastră în acest domeniu s-a desfășurat mai ritmic decît în trecut.Este elocventă în această privință situația de la centrala termoelectrică din Fîntînele, unde la începutul acestui an existau serioase rămîneri în urmă, care periclitau respectarea termenului planificat de dare în funcțiune a grupului de 100 MW. Măsurile luate de organele locale de partid și de stat au contribuit la darea lui în funcțiune cu 50 zile înainte de termen. Intrarea în producție a acestui grup mai devreme decît termenul prevăzut precum și a grupului de 200 MW, de la centrala termoelectrică Iernut, au creat posibilitatea de a se produce peste plan o cantitate de energie e- lectrică echivalentă cu consumul orașului Tg. Mureș pe o perioadă de 3 ani.Cunoașterea sarcinilor ce revin regiunii noastre, pentru întreaga perioadă a cincinalului, a obiectivelor ce le vom avea de realizat, ne dă posibilitatea să valorificăm în condiții mai bune experiența căpătată în gospodărirea judicioasă a fondurilor de investiții, în punerea la timp în funcțiune a noilor capacități de producție. Este de remarcat faptul că la minele Bălan, în urma dezbaterii cifrelor de plan, au fost găsite soluții pentru deschiderea unei noi mine la care, cu o investiție specifică redusă, se va obține la nivelul anului 1970 un spor de producție de 300 000 tone minereu cuprifer peste prevederile inițiale.

în termocentralele regiunii sporește în continuare puterea instalată. în anul 1970 vor funcționa grupuri electrogene cu o putere totală de 1100
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

CONSTANTIN SCARLAT
Proiectul de plan cincinal supus spre aprobare exprimă continuarea neabătută a politicii partidului nostru de industrializare socialistă a patriei. Planul cincinal asigură dezvoltarea continuă multilaterală a întregii noastre economii naționale, ritmuri superioare fiind prevăzute pentru ramurile de bază ale industriei.Aplicînd consecvent această linie, s-a creat în țara noastră o puternică industrie chimică, capabilă să valorifice din ce în ce mai eficient bogatele resurse naturale de care dispunem.Dezvoltarea impetuoasă a industriei chimice își găsește expresie în ritmul înalt de creștere prevăzut pentru anii cincinalului, producția globală urmînd a fi în anul 1970 de aproape 2,5 ori mai mare decît în 1965, față de 2,3 ori prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea. Aceasta corespunde unei creșteri medii a- nuale de 19,7 la sută, superioară celei de 18.5 la sută indicată de Directive. Agricultura va primi în anul 1970 de aproape 4 ori mai multe îngrășăminte chimice față de 1965, precum și un sortiment mai larg de insectofungicide, biostimulatori și medicamente de uz veterinar. Vom produce de 4 ori mai multe fibre și fire sintetice și artificiale, în sortimente mai variate, iar producția de mase plastice și rășini sintetice va depăși pre

megawați, ceea ce reprezintă mai bine de două ori puterea instalată în întreaga Românie în anul 1938.Dezvoltarea capacităților de producție la Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș și la Combinatul chimic din Tîmăveni fee ca ponderea acestei ramuri în industria regiunii să crească substanțial.Pe lîngă obiective industriale, sînt prevăzute a se realiza și un volum important de construcții de locuințe — peste 9 000 apartamente — construirea Teatrului de stat din Tg. Mureș, a unui spital cu 1 000 paturi, a 2 policlinici, noi săli de clasă și internate în mediul rural și urban.In regiunea noastră s-a a- cordat atenție realizării de noi materiale de construcții.Pentru viitor obiectivul de bază al preocupărilor noastre îl va constitui îmbunătățirea în continuare a calității produselor ce se execută în prezent și diversificarea sortimentelor cu noi materiale eficiente, care se vor realiza pe baza valorificării resurselor de materii prime existente în regiune. Pentru aceasta solicităm un sprijin mai mare din '"partea Ministerului Industriei Construcțiilor și a Comitetului de Stat pentru Construcții; Arhitectură și Sistematizare — care trebuie să asigure, înainte de punerea în fabricație a noilor produse, elaborarea de normative de folosire, de cataloage și prospecte, precum și să urmărească folosirea a- cestora în proiectele de construcție.Călăuziți de istoricele hotă- rîri ale Congresului al IX-lea cît și de indicațiile recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, folosind toate condițiile pe care le avem, bazîndu-ne pe elanul, talentul, hărnicia și munca înfrățită a oamenilor muncii din regiune — români, maghiari și de alte naționalități — asigurăm Marea Adunare Națională că vom spori tot mai mult contribuția noas

tră la măreața operă de dezvoltare a economiei naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

vederile Directivelor, ajungînd în 1970 la peste 240 000 de tone.O importanță primordială se va acorda în cincinal dezvoltării petrochimiei, una din ramurile cele mai tinere ale industriei chimice, dar și cu cea mai mare eficiență economică, căreia i se vor aloca peste 50 la sută din volumul investițiilor destinate ministerului nostru.Printre alte obiective importante, se prevede construcția unui combinat de cauciuc stereospecific care reduce cu 20—30 la sută consumul de cauciuc natural. Un spor de 70 mii tone față de nivelul superior din Directive se prevede pentru producția de hîr- tie care va ajunge în 1970 la 450 mii tone. în acești ani va fi construită o fabrică de 80.— 100 mii t/an hârtie de ziar și se vor începe lucrările de construire a unui nou combinat de produse papetare pe bază de lemn de foioase.După cum se știe, Ministerul Industriei Chimice a fost criticat pe bună dreptate la Congresul al IX-lea pentru lipsurile; manifestate în atingerea parametrilor proiectați la unele din instalațiile date în funcțiune în ultimii ani, cît și pentru nerealizarea în termen a lucrărilor de investiții.Critica justă făcută de conducerea de partid și de stat, indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu au constituit pentru ministerul nostru 

un îndrumar în stabilirea măsurilor pentru eliminarea deficiențelor manifestate și pentru a evita repetarea unor greșeli asemănătoare în cursul cincinalului. Ministerul a organizat brigăzi de specialiști din cercetare, proiectare și producție, care, împreună cu colectivele din uzine, au analizat procesele tehnologice sub toate aspectele și au elaborat măsuri pentru îmbunătățirea calitativă și cantitativă a producției, măsuri care au și început să fie aplicate.Realizarea indicatorilor teh- nico-economici proiectați și ridicarea calității produselor la nivel mondial vor constitui în continuare principalele preocupări ale colectivelor din întreprinderile ministerului nostru. în această direcție, un aport esențial l-au adus și îl vor aduce și în viitor institutele de cercetări. Aproape o pătrime din producția globală a ramurei se fabrică pe baza unor procedee elaborate sau îmbunătățite de aceste institute. Activitatea de cercetare va trebui să contribuie și în anii următori la rezolvarea problemelor legate de valorificarea superioară a materiilor prime, lărgirea sortimentelor, precum și de elaborarea unor procedee tehnologice ce vor sta la baza realizării noilor instalații. Vom acorda o atenție deosebită dezvoltării laboratoarelor uzinale de pe lîngă marile combinate, a- cestea urmînd să fie transformate în centre de cercetări de specialitate.Atingerea volumului de producție prevăzut în actualul cincinal depinde în mod hotărîtor de realizarea integrală a investițiilor, al căror volum este cu peste 50 la sută mai mare decît în cei cinci ani anteriori.Ca urmare a criticilor și indicațiilor date de conducerea partidului cu ocazia vizitelor în regiunile Iași, Suceava, Argeș și Oltenia, privind gradul soăzut de folosire a terenurilor ocupate la amplasarea noilor obiective, in

suficienta folosire a unor suprafețe construite, institutele de proiectare ale ministerului au trecut la revizuirea documentațiilor tehnice pentru găsirea unor soluții mai economice.Legat de activitatea de proiectare, vom căuta ca prin- tr-o organizare corespunză-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

GHEORGHE ZARCU
în cooperativa agricolă de producție Izbiceni unde muncesc, sarcinile stabilite de cel de-al IX-lea Congres al partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii în perioada 1966—1970 au avut un ecou deosebit și ne-au mobilizat serios la lucru. în primăvara a- cestui an am reușit să mărim suprafața arabilă cu 115 hectare. O mare atenție am acordat-o culturii griului și porumbului, care la noi ocupă circa 2 400 de hectare. Vă informez că, potrivit evaluărilor făcute în lan, în acest an vom obține producții la hectar mai mari decît ne-am prevăzut, atît la grîu cît și la porumb.Suprafețele destinate plantelor tehnice au fost extinse de la 365 ha în anul trecut la 680 ha în acest an, iar cele pentru cultura legumelor de la 32 hectare cît aveam anul trecut la 55 hectare.Din prevederile proiectului de plan am desprins atenția deosebită ce va trebui s-o a- cordăm în cincinal extinderii suprafețelor irigate, în vederea înlăturării efectelor negative ale secetei. Propria experiență din anul trecut, cînd în condiții grele de secetă, cooperativa noastră a irigat 40 hectare cu porumb, recoltînd 7 000 kg boabe la hectar, ne-a demonstrat cu prisosință în

toare a întocmirii documentațiilor să creăm într-un timp scurt un decalaj corespunzător între proiectare și execuție, care să permită o cît mai bună desfășurare a lucrărilor și să asigure respectarea întocmai a termenelor de dare în funcțiune.în realizarea la timp a investițiilor este necesar să primim un sprijin mai susținut din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini prin livrarea în termen a utilajelor prevăzute a se realiza în țară. Același lucru îl așteptăm și din partea Ministerului Comerțului Exterior.O problemă care ne preocupă în mod deosebit este calificarea cadrelor. Ținînd seama de nivelul tehnic ridicat al instalațiilor ca și de numărul mare de obiective ce urmează a fi date în funcțiune în anii cincinalului, va trebui să îmbunătățim procesul de învățămînt teoretic și practic al școlilor <Jin rețeaua ministerului. Acest lucru are o importanță cu atît mai mare, cu cît pînă în 1970 productivitatea muncii urmează să crească cu 67,4 la sută față de anul 1965,'iar din întregul spor de producție prevăzut, peste 69 la sută se va realiza pe seama creșterii productivității muncii.De asemenea, a spus vorbitorul, va trebui să acordăm o importanță deosebită întăririi disciplinei de producție și a muncii, respectării cu strictețe ■ a proceselor tehnologice, a normelor de organizare a întreprinderilor, a atribuțiilor tuturor factorilor de conducere de la director pînă la maistru, a răspunderii fiecărui muncitor în îndeplinirea sarcinilor de producție. Pentru întreprinderile industriei chimice aceste indicații sînt cu atît mai importante avînd în vedere complexitatea proceselor tehnologice, gradul înalt de automatizare.Sarcinile ce revin industriei chimice din planul cincinal nu sînt ușoare, dar ele sînt pe 

deplin realizabile dacă vom ști să ne mobilizăm toate forțele și capacitatea pentru o mai bună organizare a activității noastre.Sînt de acord cu proiectul de plan și-l voi vota, anga- jîndu-mă să depun toate eforturile în vederea realizării prevederilor sale.

semnătatea și eficiența economică a irigațiilor. Pe baza u- nui studiu amănunțit asupra condițiilor și posibilităților noastre reale, în acest an am extins irigațiile pe o suprafață de 1070 hectare. Pentru anul viitor ne-am propus ca suprafața irigată să ajungă la a- proape 1 500 hectare, iar pînă la sfîrșitul planului cincinal să amenajăm întreaga suprafață de 3 200 hectare.Trebuie să arăt însă că în pregătirea terenurilor pentru irigații, am întîmpinat și u- nele greutăți. Cu greu am putut procura unele materiale ca ciment, fier, țeavă precum și agregatele de aspersiune. De aceea, propunem ca pe viitor Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole și Consiliu] Superior al Agriculturii să a- corde o mai mare atenție a- provizionării cooperativelor a- gricole cu materiale și utilaje necesare. De asemenea, adre-- săm constructorilor noștri de mașini rugămintea de a-și intensifica eforturile pentru a ne asigura utilajele la timp și de calitate cît mai bună.Pe noi, țăranii cooperatori, ne bucură nespus de mult faptul că, potrivit prevederilor planului cincinal, în viitorii ani se va da o mare atenție dezvoltării industriei chi

mice. Creșterea cantităților de îngrășăminte minerale este un mare ajutor pe care îl primim din partea statului în lupta pentru sporirea rodniciei pământului. Numai în acest an cooperativa noastră a primit peste 500 tone de azotat de amoniu, superfosfat și sare potasică. Cantitățile de îngrășăminte chimice puse la dispoziția agriculturii vor crește mult în anii următori. Vom căuta să gospodărim cît mai bine aceste îngrășăminte pentru ca efectul lor asupra producției la hectar să fie cît mai mare.Din prevederile planului cincinal am mai reținut că o sarcină de mare răspundere ce revine cooperativelor agricole de producție este de a da o puternică dezvoltare sectorului zootehnic, de a lua măsuri concrete care să ducă la îmbunătățirea rasei și structurii efectivelor de animale, la sporirea producției zootehnice. Sîntem pe deplin conștient! de însemnătatea dezvoltării acestei ramuri a agriculturii. Mai ales în ultima vreme, în cooperativa noastră au fost luate o serie de măsuri privind realizarea planului de montă și fătări, reținerea întregului tineret apt pentru prăsilă, îmbunătățirea activității de îngrijire și hrănire a animalelor, sporirea producției de furaje, asigurarea unor adăposturi corespunzătoare.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

BUJOR ALMÂȘAN
în cadrul politicii de valorificare maximă a resurselor naturale ale țării, în proiectul planului cincinal se prevede o impetuoasă dezvoltare a industriei miniere. în comparație cu anul 1938 cînd s-au produs 4 milioane tone, în 1970 se vor extrage și valorifica peste 42 milioane tone substanțe minerale utile solide. La producția de cărbune vom ajunge în anul 1970, la nivelul maxim stabilit de Congres — adică 22 milioane tone.Această dezvoltare atît de accentuată se prevede a se realiza prin creșterea continuă a bazei de materii prime, exploatarea cu grijă a rezervelor de care dispunem și organizarea corespunzătoare a extracției din zăcămintele noi și cele aflate în exploatare.Creșterea extracției miniere se va realiza în primul rînd prin amplificarea la nivel optim a capacității de producție la marea majoritate a minelor existente. în plus vom deschide în mai multe regiuni ale țării 19 mine și cariere noi.Pentru valorificarea rațională a producției extrase se vor dezvolta uzinele existente și se vor construi unități noi de preparare pentru minereu- rile neferoase și cele nemetalifere. în vederea dezvoltării preconizate, planul cincinal prevede pentru industria minieră investiții de peste 14 miliarde lei. Alocarea acestor importante fonduri de investiția așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central, ne obligă să privim cu cea mai mare răspundere utilizarea lor, astfel ca să obținem din fiecare leu cheltuit maximum de eficiență economică.în anii cincinalului sînt prevăzute a se efectua cele mai mari lucrări de investiții în bazinul Văii Jiului și în Oltenia. Sarcina principală este ca fiecare obiectiv să intre în funcțiune la termenele prevăzute și la capacitățile proiectate.în continuare, vorbitorul a spus :Recenta Plenară a C.C. al F.C.R. a trasat ca linie directoare ridicarea eficacității întregii activități economice. Aceasta înseamnă pentru noi obținerea unor produse de calitate superioară și cît mai ieftine, lucru care se reflectă apoi în mod favorabil în prețul de cost ale energiei produse, în costul unei tone de metal. în industria minieră, dat fiind specificul ei, cel mai important element al prețului de cost este manopera care reprezintă astăzi circa 50 la sută din totalul cheltuielilor de producție. Rezultă că trebuie să ne îndreptăm atenția spre creșterea cît mai accentuată a productivității muncii. Creșterea accentuată a productivității muncii o vom realiza prin folosirea tehnicii înaintate și organizarea mai bună a proceselor de producție.Minele noi le vom construi iar pe cele vechi le vom dezvolta la capacități unitare cît mai mari de producție. Astfel minele din Valea Jiului și din Oltenia vor extrage fiecare peste 1 milion tone/an, exploatările la zi în Oltenia vor da între 1,3—3,2 milioane tone/an. O singură carieră din Oltenia va da în final mai mult cărbune decît întreaga producție din anul 1938, și dintr-o singură mină, cea de la Leșul Ursului, regiunea Suceava, se va extrage de 6 ori producția de minereuri neferoase a țării din 1938.Concentrarea activității în

Rezultatele n-au întârziat sJ se facă simțite. Pînă la a- ceastă dată, față de aceeași perioadă a anului trecut, producția de lapte a crescut cu 44 000 litri, iar sporul în greutate a fost substanțial depășit la toate speciile și categoriile de animale.în perioada cincinalului, potrivit planului de perspectivă pe care ni l-am întocmit, în afară de creditele acordate de stat, vom investi din fonduri proprii peste 6,5 milioane lei pentru construcții, extinderea suprafețelor irigate, procurarea de .mașini și unelte, de a- nimale de producție etc. O mare atenție va trebui să a- cordăm eficienței economice a acestor investiții. Vom căuta să chibzuim cît mai bine asupra obiectivelor ce avem de construit pentru a realiza numai ceea ce este strict necesar producției și la costuri cît mai mici.Faptele pe care le-am înfățișat vă rog să le considerați ca o manifestare a dorinței și hotărîrii cooperatorilor noștri de a aduce o contribuție cît mai mare la înfăptuirea sarcinilor însorise în proiectul planului cincinal ce va fi aprobat de actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.Voi vota cu toată dragostea și încrederea proiectul de lege, conștient fiind că votez pentru viitorul luminos al patriei mele socialiste.

subteran pe mai puține orizonturi, cîmpuri miniere și locuri de muncă, contribuie în mare măsură la creșterea productivității muncii, motiv pentru care această problemă va trebui să ne preocupe în mod permanent atît la întocmirea proiectelor cît și la organizarea proceselor de producție. Vom trece la o nouă etapă de mecanizare a muncii în abataje dotînd minele de cărbune pe scară largă cu combine și complexe mecanice. Carierele cu cărbuni din Oltenia vor fi dotate cu excavatoare de înalt nivel tehnic. Două astfel de excavatoare deservite de cîte 6 oameni pe schimb vor da o producție anuală de aproape 1,5 milioane tone care în condițiile de exploatare din subteran ar fi necesitat cel puțin 4 mii de muncitori. Programul de asimilare de către industria noastră constructoare de mașini a unei serii largi de utilaje ne va permite asigurarea în cea mai mare parte a utilajelor necesare pentru e- chiparea corespunzătoare a minelor.Vom extinde în continuare metodele de exploatare de mare productivitate. Așa, de exemplu, aplicarea la mina Ghelar a metodei de exploatare cu surpare și galerii de subetaj a dus la o creștere a productivității muncii în abataje de 3—5 ori, ajungînd pînă la 20 tone/om de schimb. în vederea extinderii unor asemenea metode Institutul de Cercetări Miniere, precum și centrele de cercetări nou înființate în principalele bazine vor analiza cu atenție metodele aplicabile în condițiile zăcămintelor noastre, parametrii tehnici optimi ce se pot obține și vor stabili măsuri pentru organizarea corespunzătoare a procesului de producție.Promovarea progresului tehnic necesită o ridicare la nivelul noilor cerințe a calificării cadrelor de muncitori. Problema recrutării, stabilizării și ridicării calificării muncitorilor minieri este cu atît mai importantă cu cît amploarea sarcinilor care le stau în față presupune creșterea efectivelor în industria minieră, în actualul cincinal, cu peste 27 mii de salariați. Pentru stabilizarea lor în centrele miniere, în planul cincinal s-a prevăzut un volum important de locuințe, circa 20 de mii de apartamente. Desigur că aceasta este singura soluție pentru bazinele izolate. Dar pentru bazinele miniere situate în zone mai populate, este foarte importantă indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirea pe care a avut-o cu minerii din Bazinul Motrului. Minerii au primit cu interes propunerea de a locui în comunele lor, de a-și construi aici locuințe proprii. Trebuie să examinăm această problemă și în alte bazine.Activitatea minieră este deosebit de exigentă. Ea se desfășoară în subteran în condiții în care trebuie să se respecte întocmai regulile de exploatare și normele de protecția muncii. în această direcție au existat lipsuri pentru care noi am fost criticați. Trebuie să dăm toată atenția întăririi disciplinei în producți'”.Munca plină de entuziasm pe care o desfășoară poporul român pentru a realiza Directivele partidului, încrederea nețărmurită a poporului în politica partidului ne obligă pe noi, conducători ai diferitelor ramuri economice, să ne desfășurăm activitatea în așa fel ca să fim la înălțimea marii etape istorice pe care o parcurge patria noastră.
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DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVÎNTUL DEPUTATEI 

ANiCA URSACHEîngăduiți-mi, ca de la bun început, să-mi exprim satisfacția și mîndria față de prevederile planului cincinal, care asigură dezvoltarea armonioasă și ascendentă a întregii e- conomii naționale, stabilește cu precizie perspectiva activității întreprinderilor noastre. Cunoașterea cu mai mulți ani înainte a obligațiilor ce le revin din planul de stat dezvoltă răspunderea și inițiativa întreprinderilor în direcția realizării unei producții la un nivel tehnic din ce în ce mai ridicat și cu un preț de cost tot mai scăzut. Totodată, le dă posibilitatea să aleagă cele mai bune metode de organizare a producției, să ia măsuri din vreme pentru pregătirea și calificarea cadrelor. Or, a- ceste măsuri cer un timp cu mult mai mare decît un an. Iată de ce apreciez ca deosebit de importantă măsura luată de conducerea partidului și statului nostru de a elabora un plan cincinal defalcat pe ani, ceea ce dă o perspectivă clară asupra sarcinilor nu numai ramurilor economiei naționale, ci și tuturor întreprinderilor noastre socialiste.Am reținut ideea din expunere că pentru recuperarea rămânerii in urmă a înzestrării industriei ușoare, în planul cincinal se prevede o creștere simțitoare a investițiilor în a- ceastă ramură. Ea își găsește reflectarea și în cadrul unității industriale în care lucrez — întreprinderile textile din Galați. Astfel, în cursul acestui an, vor începe dezvoltarea, reutilarea și modernizarea sectorului de finisaj. Această importantă lucrare de investiții, care s-a bucurat pînă acum (și sperăm să se bucure și în viitor) de sprijinul ministerului nostru, va contribui la creșterea producției de țesături imprimate cu un milion metri anual, la sporirea productivității muncii și, în mod deosebit, la îmbunătățirea în continuare a calității produselor. în felul acesta va crește ponderea țesăturilor de finisare superioară, neșifonabile și satinate. De asemenea, tot în cursul acestui an, va începe construcția unei noi filaturi cu o capacitate de 4 000 tone pe an, dotată cu mijloace tehnice moderne. De altfel, trebuie să arăt că în ultimii ani, prin grija partidului și statului, toate sectoarele de producție ale întreprinderii noastre au fost dotate cu utilaje și instalații moderne de înaltă tehnicitate. în filaturi au fost înlocuite cardele și s-au modernizat utilajele, iar una dintre unități a fost complet reutilată cu 310 războaie de înaltă productivitate.Aceste mașini și utilaje trebuie — așa cum se arată și
CUVlNTUL DEPUTATULUI

CONSTANTIN DINCULESCUCa deputat în mai multe legislaturi și ca participant în diferite ocazii la lucrările de elaborare a planului, țin să îmi exprim de la început satisfacția și bucuria pe care mi le-a prilejuit în această sesiune a Marii Adunări Naționale modul în care a fost elaborat și în care se prezintă în fața forului suprem al țării programul dezvoltării de perspectivă a patriei noastre.învățămîntului superior îi revine marea sarcină de pregătire a cadrelor de specialiști cărora li se vor încredința în viitor răspunderea de a participa la dirijarea proceselor noilor obiective de producție, economice care vor fi construite în cincinal. Corespunzător nevoilor învățămîntului superior, planul prevede construirea de noi spații de învă- țămînt, cămine și cantine, realizarea de noi spații de cercetare pentru corpul didactic, dotarea laboratoarelor cu utilaje, sumele totale alocate ridicîndu-se la aproape 1,5 miliarde lei, aproape dublu față de perioada 1961—1965.Obiectivul cel mai important al investițiilor din cincinal în domeniul invățămîntului îl constituie construcția noului local al Institutului Politehnic București, în care vor studia anual circa 10 000 studenți la cursurile de zi.Efortul material pe care îl face poporul nostru trebuie să-și găsească reflectarea atît în numărul sporit de cadre, dar mai ales în înalta lor calificare, corespunzătoare exigențelor mereu sporite pe care le impune mersul înainte al economiei și culturii.Colectivul de cadre didactice, conducerile facultăților și a Institutului Politehnic București se preocupă în mod permanent de îmbunătățirea procesului de învățămînt, de ridicarea nivelului științific al tuturor disciplinelor pentru a asigura un înalt grad de pregătire viitorilor ingineri și cercetători. Preocupîndu-ne de îmbunătățirea continuă a propriei. noastre activități, apreciem totodată că este necesară 

în expunere — să fie mai bine folosite, asigurîndu-se o producție ritmică, în condițiile unei calități superioare a produselor. Colectivul nostru a fost și este preocupat de creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, de folosirea intensivă a timpului de lucru. A- ceasta depinde, firește, de oameni, de nivelul lor de pregătire corespunzător noilor cerințe ale dezvoltării și perfecționării tehnicii. De aceea, noi am urmărit creșterea continuă a gradului de calificare a muncitorilor, întărirea disciplinei și a răspunderii fiecărui om pentru soarta producției.S-au luat măsuri de asigurare a asistenței tehnice calificate în toate schimburile de producție, de respectare strictă a graficelor de întreținere și curățire a mașinilor, de a- provizionare ritmică cu materii prime și materiale de calitate corespunzătoare. Experiența valoroasă a fruntașilor și evidențiaților, pe care o dă la iveală întrecerea socialistă, este pe larg și sistematic popularizată și generalizată în rîndul tuturor muncitorilor. Toate acestea ne-au permis ca pe primul semestru din acest an al cincinalului să ne îndeplinim sarcinile de plan cu șase zile înainte de termen.Preocupările inginerilor, tehnicienilor, maiștrilor, ale întregului nostru colectiv au ca principal obiectiv lupta pentru o calitate superioară a produselor, pentru creșterea prestigiului „mărcii fabricii". Sarcinile întreprinderii noastre pe primul semestru privind calitatea produselor au fost îndeplinite și depășite. La filaturi, de exemplu, s-au obținut peste sarcinile de plan 36 tone fire de calitatea A ; la țesături finite am depășit sarcina de plan cu 350 000 m p. țesături de calitate „extra". Dovedind receptivitate și operativitate față de sugestiile comerțului, colectivul de creație al întreprinderii noastre a realizat pînă acum peste 30 de desene și contexturi noi.Firește, noi sîntem con- știenți de faptul că dezvoltarea continuă a bazei tehnico- materiale, creșterea calificării profesionale creează posibilități tot mai mari pentru îmbunătățirea calității produselor, în pas cu cerințele tot mai exigente ale consumatorilor.Realizările noastre, la fel ca realizările tuturor întreprinderilor din întreaga țară, confirmă cu puterea faptelor justețea și realismul sarcinilor stabilite și demonstrează totodată hotărîrea fermă a oamenilor muncii de a îndeplini și depăși marile sarcini cuprinse în planul cincinal.

adoptarea unui complex de măsuri pentru perfecționarea cadrelor tehnice și economice care lucrează în industrie, folosind sistemul pregătirii post-universitare. al cursurilor de scurtă durată cu și fără, scoatere din producție, precum și alte forme de pregătire teh- nico-științifică, organizate în mari uzine.Referindu-se la sarcinile prevăzute de. planul cincinal cu privire la cercetarea științifică, vorbitorul a spus:în această problemă este de făcut constatarea că în ultimii ani atît tovarășii din producție cît și noi cei care lucrăm în învățămîntul superior nu * am folosit în măsură eficientă marele potențial de cercetare științifică aflat în institute pentru rezolvarea unor probleme care prezintă interes deosebit în dezvoltarea industriei. în~unele cazuri, tovarășii din producție s-au adresat învățămîntului superior numai în momentul cînd problemele ■erau ajunse la o stare critică, sau cînd aveau nevoie de o confirmare din partea unui for cu mai multă pregătire și experiență. Este nevoie să se procedeze la o schimbare radicală a unei asemenea stări de fapte. Un prim pas pe a- ceastă linie s-a făcut prin încheierea unui mare număr de contracte și convenții de colaborare tehnico-științifică între întreprinderi industriale, insitute departamentale și institute de învățămînt superior.în această direcție cred că a venit timpul să se facă o schimbare principială și în sistemul de finanțare a cercetărilor efectuate în învățământul superior, mai ales pe linia de a se lăsa sumele provenite pe baza contractelor Ia dispoziția institutelor pentru auto- utilare, ceea ce va stimula e- forturile cadrelor didactice și va contribui la întărirea bazei materiale a cercetării.Ca președinte al Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor țin să asigur conducerea de partid. Marea Adunare Națională că inginerii și 

tehnicienii vor depune toate e- forturile și toată stăruința pentru îndeplinirea și depășirea planului cincinal 1966— 1970.Totodată consider că în ce privește Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor este nevoie să chibzuim mai mult la formele de organizare
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ANGHELACHE MOSESCUCu profund interes și deosebită satisfacție am ascultat expunerea asupra proiectului planului cincinal, supus spre dezbatere Marii Adunări Naționale, care are menirea să ridice patria noastră pe o treaptă tot mai înaltă de înflorire și progres. La realizarea mărețelor obiective cuprinse în planul cincinal o contribuție de seamă trebuie să aducă și transportul feroviar, sector de mare importantă pentru economia națională. Ca simplu muncitor mă bucură din toată inima faptul că proiectul planului cincinal prevede ca în anul 1970 volumul mărfurilor încărcate și transportate pe calea ferată să fie cu 49—53 la sută mai mare decît în 1965.Grija pe care partidul și guvernul o acordă întăririi și modernizării bazei tehnico- materiale a transportului feroviar se reflectă și în proiectul planului cincinal care prevede fonduri de investiții în valoare de aproape 17 miliarde lei.Colectivul de muncă de la Depoul C.F.R. Ploiești a obținut în cele cinci luni care au trecut din acest an succese de seamă în realizarea planului. Planul la volumul mărfurilor transportate a fost îndeplinit în, proporție de 108 la sută. Prin utilizarea rațională a locomotivelor, de la începutul anului și pînă în prezent s-a obținut la locomotivele cu a- buri o economie netă de combustibil convențional de 7 129 tone, iar la parcul de 27 locomotive Diesel active o economie de 560 tone de motorină.înlocuirea treptată a tracțiunii cu abur prin aceea cu locomotive Diesel a avut ca rezultat sporirea vitezei tehnice și tonajului pe tren. Viteza tehnică a crescut cu circa 30 la sută, ceea ce duce implicit la micșorarea timpu

ROMÂNIA-
1970
de Paul ANGHEL

Ar trebui, pentru mai 
multă precizie, să înlocuim 
noțiunea de viitor prin a- 
ceea, cu mult mai exactă, de prezent dinamic.

Așezarea pietrei funda
mentale la un nou combinat 
industrial, la o nouă școală, 
la un nou lăcaș de cultură, 
gestul acesta simplu și sim
bolic, devenit de mult obiș
nuit, nu înseamnă pentru 
constructori un viitor de fan
tezie, ci prezentul lor de fie
care zi. Cu sulurile subsu
oară, vin împreună și mun
cesc laolaltă constructorii și 
beneficiarii. Aduc cu ei, fă
cut sul pe hîrtia de calc, vii
torul pe care îl descifrează 
împreună, transformîndu-l în 
act edil. Primii se grăbesc 
să termine mai devreme .și 
cît mai bine edificiul, ceilalți 
se grăbesc să-l primească și 
să-l pună mai devreme în 
funcțiune. Ei reprezintă de 
fapt dinamismul unui popor 
întreg, setea noastră de a 
face azi ceea ce n-au izbutit 
să clădească mai înainte, în 
sumbre vremi, generații de 
generații.

Cum va arăta România. în 
1970 ?

O știm cu toții limpede, 
proiectând pe hartă directi
vele celui de-al IX-lea Con
gres. O știm din documentele 
recentei plenare a Comitetu
lui Central al Partidului, o 
știm urmărind lucrările în 
curs ale Marii Adunări Na
ționale. Am văzut limpede 
încă de ieri, priveliștea Ro
mâniei viitoare, străbătînd 
de-a lungul și de-a latul me
leagurile țării în plină renaș
tere. Am văzut-o și mai precis, urmărind recent călăto
riile conducătorilor de partid 
și de stat în citeva din regiu
nile patriei, care ne-au oferit 
surpriza să ne întâlnim cu 
România de mîine încă de pe 
acum.

Sesiunea Marii Adunări 
Naționale este cu adevărat 

a activității științifice a inginerilor și tehnicienilor pentru a corespunde mai bine stadiului actual de dezvoltare a științei și tehnicii în țara noastră și a spori contribuția și răspunderea lor Ia îndeplinirea sarcinilor puse de partid în fața oamenilor muncii.

lui de livrare a mărfurilor, la economia de vagoane și reducerea prețului de cost.Potrivit proiectului planului cincinal elaborat pe baza Directivelor Congresului al IX- lea al P.C.R. la îndemîna noastră, a ceferiștilor, vor fi puse noi mijloace moderne de tracțiune, se vor moderniza și automatiza numeroase procese de muncă. Ni se umplu inimile de bucurie cînd vedem că lucrările de electrificare a liniei Brașov-București avansează în ritm susținut. A fost terminată și dată în exploatare linia de cale ferată electrică Brașov-Cîmpina, reali- zindu-se astfel primele succese în introducerea sistemului de tracțiune electrică, care reprezintă multe avantaje chiar și față de tracțiunea Diesel. La sfîrșitul planului cincinal se va ajunge ca tracțiunea Diesel și electrică șă reprezinte circa 80 la sută din traficul feroviar.Deosebit de importante pentru realizarea condițiilor de siguranță a circulației sînt lucrările ce se execută pentru sistematizarea stațiilor C.F.R. și în special a stației Ploiești- Triaj, precum și dotarea lor cu instalații de centralizare electrodinamică, care vor elimina definitiv neajunsurile la primirea și expedierea trenurilor. De asemenea, instalația de spălare a cisternelor de la Ghighiu, prima de acest gen din țară, va permite să asigurăm rafinăriilor cisterne-curate, apte de a fi încărcate cu orice fel de produs petrolier.Ne este cunoscut că numai dotarea căilor ferate cu utilaje și mijloace de transport moderne nu rezolvă toate problemele ridicate de activitatea de exploatare. De aceea va trebui să ne preocupăm mai mult de folosirea rațională a parcului de vagoane și reducerea timpului de staționare a acestuia. Este nece

un mare sfat de edili. S-au 
adunat capetele geografiei, 
solii schelelor și ai ogoarelor, 
ai catedrei și ai laboratoru
lui, reprezentanții milioane
lor de constructori ai socia
lismului, ca să discute și să 
legiuiască priveliștea de mîi
ne a țării, consacrînd-o prin 
actul noului plan cincinal.

Cum va arăta România în 
1970 ?

In lumina lucrărilor sesiu
nii ce se desfășoară o putem 
spune și mai bine. Mai mult, 
o putem de pe acum zugrăvi, 
vizitând expoziția consacrată 
dezvoltării economiei națio
nale în anii cincinalului, care 
s-a deschis în incinta pala
tului Marii Adunări. De fapt 
nu este o simplă expoziție ci 
mai curînd un plan de lucru 
la scară națională, tablou 
sintetic al eforturilor și iz- 
bînzilor noastre în noul cin
cinal. Acest tablou prelun
gește pînă aici imaginea șan
tierelor de pe cuprinsul țării, 
a construcțiilor începute și a 
celor care se vor înălța, adu- 
nînd-o într-o singură prive
liște. Liniile de forță sînt 
înfățișate prin numeroase 
panouri cu grafice, desem- 
nînd dezvoltarea fiecărui sec
tor al economiei noastre în 
anii ce vor urma. Țîșnește 
zvelt linia metalurgiei! 
Zboară și mai ascuțit linia 
construcției de mașini și a 
chimiei, urcă impetuos linia 
energiei electrice, a energiei 
umane folosite în industrie, a 
energiei intelectuale valorifi
cate prin învățămînt și cul
tură, iar în corolar — linia 
bucuriei, a sănătății, a nive
lului de trai mereu mai ridi
cat. Sînt linii care se adună 
și definesc un singur ritm. 
Ni-l arată unul dintre pa
nourile centrale: „Ritmul in
tens de dezvoltare industria
lă a țării în perioada 1966— 
1970 se concretizează în creș
terea producției industriale 
cu 73 la sută — cu 8 pro- 

sar să se intensifice mai mult acțiunea de reparare a vagoanelor fără detașare, de rea- menajare a rampelor de încărcare și descărcare în stațiile C.F.R. și să extindem în mai mare măsură mecanizarea a- cestor operații.Una din sarcinile de mare răspundere care stă în fața noastră, a lucrătorilor de la calea ferată, este satisfacerea transporturilor cerute de economia națională la timp și în cele mai depline condiții de regularitate și siguranță a circulației. Realizarea acestui o- biectiv este însă de neconceput fără îmbunătățirea continuă a organizării muncii și întărirea disciplinei în producție. Aceasta este cu atît mai necesară, cu cît — așa cum vă este cunoscut — în ultimul timp la calea ferată, care are vechi tradiții de ordine și disciplină, s-au produs accidente din cauza încălcării disciplinei și regulamentelor de circulație. Vreau să informez Marea Adunare Națională că măsurile stabilite recent de condu
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

NICOLAE GIOSANDin expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, a reieșit că în actualul cincinal, continuîndu-se industrializarea socialistă, agriculturii i se acordă o mare însemnătate, spre a-și aduce o contribuție sporită la progresul țării, la bunăstarea poporului.Faptul că fiecare gospodărie agricolă de stat și fiecare cooperativă agricolă își are elaborat propriul său plan cincinal, care stabilește orientarea producției în concordanță cu nevoile economiei și ale cooperatorilor, nivelul producțiilor și livrărilor reprezintă prin el însuși un factor de mare importanță pentru dezvoltarea fiecărei unități și a întregii agriculturi.Caracteristica generală a propunerilor unităților agricole socialiste, reieșite din dezbaterile indicatorilor de plan, o constituie prevederea unor producții vegetale și animale mai mari decît cele care s-au avut în vedere la fundamentarea directivelor în iunie 1965. Ca urmare, producția globală în actualul cincinal, 

Imaginea de ansamblu a dezvoltării economiei naționale. Lumini ce se aprind succesiv indică locul marilor obiective ale 
cincinalului

Vizitind expoziția „Dezvoltarea 
Economiei Republicii Socialiste 
România în perioada 1966—1970“, 
organizată la Palatul Marii Adu

nări Naționale.

cente mai mult decît în Di
rective — ceea ce corespunde 
unui ritm mediu anual de 
11,6 la sută“.

Din acest ritm general își 
alege ritmul fiecare colț de 
țară, iar panoul înfățișînd 
dezvoltarea celor 16 regiuni 
ale patriei îți oferă o amă
nunțită imagine a înfloririi, 
din Galați pînă în Maramu
reș sau Oltenia, din Banat și 
pînă la Suceava. Ce locuri au 
mai rămas încă neantrenate 
în acest ritm ? Pe o altă har
tă sînt prezentate raioanele 

cerea ministerului nostru, pe baza indicațiilor conducerii superioare de partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au fost primite cu deosebită satisfacție, deoarece ele au drept scop să ridice întreaga activitate a căilor ferate la nivelul cerințelor actuale ale economiei naționale, să cultive un înalt spirit de răspundere personală în rîndul tuturor lucrătorilor și să asigure precizia de ceasornic care trebuie să caracterizeze întotdeauna munca la căile ferate. Convinși de necesitatea existenței unei ordini și discipline de fier în toate sectoarele de activitate ale transportului feroviar, vom lupta cu fermitate pentru a- plicarea acestor măsuri.Dezvoltînd succesele obținute pînă acum, ceferiștii plo- ieșteni își vor îndeplini cu cinste sarcinile mari și de răspundere ce le revin, aducîn- du-și contribuția la realizarea prevederilor planului cincinal, care constituie o nouă etapă de progres în desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

în comparație cu perioada 1961—1965, va crește cu 26— 32 la sută. Nu există nici o îndoială că acest ritm va fi realizat.Fondurile de investiții sporite, destinate agriculturii, sînt îndreptate — așa cum este și firesc — spre rezolvarea problemelor mecanizării complexe și chimizării, extinderii irigațiilor, direcții hotărîtoare pentru modernizarea și intensificarea producției agricole.De o deosebită importanță este asimilarea și introducerea în fabricație, începînd cu anul 1968, a tractoarelor pe roți și pe șenile de 40—45 C.P. pentru viticultură, pomicultură, legumicultură, precum și cele pentru terenuri în pantă. în egală măsură, merită să fie subliniată asimilarea și introducerea în fabricație a combinei autopropulsate de mare capacitate, cu o productivitate la recoltatul cerealelor păioa- se de 4 ori mai mare decît a actualei combine și în plus se poate folosi la recoltatul altor culturi principale (porumbul, floarea-soarelui, mazărea, fasolea, soia, inul, cînepa și altele).

țării cu nivelul lor economic 
actual. Observi cu bucurie 
expansiunea industriei spre 
cele mai îndepărtate și sin
guratice locuri. Ce energii în
cuiate în stâncă, prăvălite în 
ape, ascunse în adîncuri, aș
teaptă încă ochiul agil al 
prospectantului și pasul hotă- 
rît al constructorului unor 
noi cetăți!... încă de la înce
putul anului viitor — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — se 
va trece la întocmirea stu

Datorită eforturilor deosebit de mari pe care statul le face pentru dezvoltarea industriei chimice, agricultura va primi cantități din ce în ce mai mari de îngrășăminte minerale, ajungînd în anul 1970 la 1 135 000 tone substanță activă, de 3,9 ori mai mult decît în 1965, precum și cantități sporite de insectofungi- cide și ierbicide într-un sortiment bogat, fabricat în cea mai mare parte în țara noastră. Chimizarea agriculturii într-un ritm atît de accelerat necesită din partea noastră rezolvarea unor probleme deosebit de complexe în ce privește repartizarea, depozitarea și folosirea rațională a acestor substanțe.Trebuie să recunoaștem că în unele unități agricole au loc însă deficiențe în folosirea îngrășămintelor chimice și a insectofungicidelor : se ridică cu întîrzieii. destul de mari din gările de destinație, se depozitează în condiții necorespunzătoare, nu se administrează la timp, în condițiile și dozele recomandate, ceea ce necesită măsuri din partea consiliilor agricole și specialiștilor, a fiecărei unități în parte pentru înlăturarea lor.Va fi necesar să aprofundam cercetările cu privire la stabilirea celor mai potrivite doze de îngrășăminte, în concordanță cu cerințele solului și plantei, nu numai la nivelul zonelor pedoclimatice, ci chiar în cadrul fiecărei unități agricole socialiste, precum și timpul optim de administrare.In perioada cincinalului, vor lua o amploare fără precedent în țara noastră lucrările de hidroameliorații și îndeosebi cele de extindere a irigațiilor.Proiectul de plan prevede irigarea din fondurile statului a 400 000 hectare în sisteme mari pe bază de soluții moderne. Indicația partidului de a se amenaja pentru irigare anumite suprafețe din surse de apă locale și cu mijloace proprii a fost îmbrățișată cu încredere de țăranii cooperatori, care au propus într-o primă etapă irigarea, pe această cale, a 230—240 000 hectare. De asemenea, în gospodăriile agricole de stat, s-au identificat și se vor amenaja tot pe această cale circa 60 000 hectare.îmbunătățirea organizării conducerii agriculturii și crearea uniunilor cooperativelor agricole constituie o nouă și importantă măsură pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a agriculturii printr-o mai

diilor pentru elaborarea planului cincinal pe perioada 
1971—1975.

...Imaginile se adună într-o 
singură imagine, ritmurile 
se adună într-un singur ritm 
de poemă: priveliștea Ro
mâniei în ultima zi a nou
lui plan cincinal. O uriașă 
hartă, cu simbolurile marilor 

'industrii, a noilor centre in
dustriale și urbane, înfăți
șează această zi. Iată, se a- 
prind luminile hidrocentra
lelor, pe strunele albastre ale 
rîurilor, de la munții din 
miază-noapte pînă la Dunăre. 
Lumini ce se aprind succesiv 
indică locul marilor obiecti
ve ale cincinalului, marcate 
pe aceeași hartă prin simbo
lurile noilor rafinării, ale noi
lor combinate chimice, ale 
noilor uzine de mașini-unelte, 
de automobile, ale noilor fa
brici de bunuri de larg con
sum .'... Ca o dovadă edifica
toare a capacităților noastre 
prezente, a nivelului tehnic 
înalt al industriei noastre, a 
iscusinței noastre constructi
ve, stau cele două mari ma
chete înfățișînd Rafinăria de 

bună cuprindere a problemelor complexe ce ne stau în față. Fără îndoială că, în condițiile noi create printr-o strînsă și rodnică colaborare între organele agricole și uniunile cooperatiste, sarcinile mari ce revin agriculturii vor putea .fi îndeplinite cu succes.Peste 60 la sută din investițiile alocate agriculturii în perioada 1966—1970 vor fi folosite pentru dezvoltarea în continuare și modernizarea procesului de producție în gospodăriile agricole de stat. Se vor construi noi complexe și combinate pentru creșterea animalelor, instalații și depozite pentru condiționarea • și păstrarea produselor, sere, plantații.La indicația conducerii de partid, un grup de specialiști a analizat posibilitățile de reducere a investiției specifice la construcțiile zootehnice care încărca în mod exagerat prețul de cost al produselor animaliere. S-a reușit să se reducă astfel investiția specifică cu peste 30 la sută în condițiile respectării procesului tehnologic și a modernizării lui, făcînd o economie de 1,2 miliarde lei, sumă pe care o vom folosi la construirea altor obiective importante. A- cesta este un exemplu elocvent și un îndemn de a analiza cu temeinicie investițiile și în alte sectoare ale agriculturii, a realiza economii și a dezvolta în cadrul acelorași fonduri și mai mult baza teh- nică-materială pentru creșterea și perfecționarea producției.în anii care urmează, ne vom preocupa ca treptat pînă în 1970 toate gospodăriile a- ■ gricole de stat să devină rentabile.în agricultură, ca și în celelalte ramuri, sîntem în plină desfășurare a lucrărilor pentru realizarea sarcinilor de producție prevăzute pentru primul an ai cincinalului. Strîngerea recoltei la unele culturi a și început, iar în zilele care urmează se va trece cu toate forțele la recoltatul cerealelor.Prin punerea în valoare în continuare a marilor rezerve pe care Ie are agricultura, folosind din plin puternica bază tehnico-materială de care dispunem și organizînd științific producția și munca, sîntem încredințați că vom putea îndeplini cu succes sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului, făcînd astfel să crească contribuția agriculturii la planul măreț de dezvoltare a României Socialiste.

la Brazi și Combinatul chi
mic de la Turnu Măgurele, 
numai două dintre numeroa
sele obiective care au intrat 
sau vor intra în funcți
une. Dar pe multe dintre 
acestea le-am și văzut în 
machetă, le-am văzut îmbră
cate în haina schelelor, le-am 
găsit în probe tehnologice, 
pregătite să ne și trimită pri
mele daruri în cinstea anu
lui 1970.

Ar trebui deci, pentru mai 
multă precizie, să înlocuim 
noțiunea de viitor prin aceea 
cu mult mai exactă de prezent dinamic, de azi — în ofensivă.

„Generațiile de mîine — a 
declarat secretarul general al 
partidului, — vor putea spu
ne cu recunoștință: înain
tașii noștri au făcut totul 
pentru a asigura poporului o 
viață îmbelșugată și fericită, 
au făurit o țară liberă, inde
pendentă și prosperă".

E țara de azi, adică țara 
anului 1970 — care începe 
azi!
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita de stat hi Republica Socialistă România

a Excelenței Sale generalul Ne Win,
președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane

(Urmare din pag. I)membru al C.C. al P.C.R., Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Gheorghe Popescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Rangoon.Din partea birmană au fost prezent! comandorul Thaung Tin, ministrul minelor, colonelul Maung Shwe, ministrul industriei și muncii, colonelul Than Sein, ministrul transporturilor și comunicațiilor, și colonelul Ko Ko, secretarul Consiliului Revoluționar.In cursul vizitei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a avut convorbiri cu președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win, la care au participat din partea română : Alexandru Bîrlădeanu, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Eduard Mezin- cescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gheorghe Popescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Birmană, iar din partea birmană : co-31.dorul Thaung Tin, ministrul ’.'lor, colonelul Maung Shwe, „ri. strul industriei și muncii, colo- elul Than Sein, ministrul trans- orturilor și comunicațiilor, U Ba jaw. ambasadorul Uniunii Birmane în Republica Socialistă România, colonelul Ko Ko, secretarul Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, U Ohn Khin, secretarul executiv al Ministerului Afacerilor Externe, și colonelul Maung Maung Kha, secretar al Ministerului Industriei.în cursul întrevederii și convorbirilor, care au decurs într-o at- nosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, a avut loc un larg schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie i colaborare dintre cele două țări i popoare, precum și cu privire a unele probleme ctuale de interes ambele părți.Părțile au fost există posibilități pentru lărgirea continuă a sferei colaborării reciproc avantajoase în domeniul economic, tehnico-științific și cultural și au convenit să depună noi eforturi in vederea folosirii or mai depline.Ambele părți au apreciat că vi- i-le reciproce între conducătorii .âni și birmani, precum și discuțiile deschise și sincere purtate în timpul acestora, au o mare importanță pentru dezvoltarea înțelegerii și colaborării dintre cele două țări și popoare.Ele au fost de acord că menținerea păcii și asigurarea securității internaționale constituie cea mai importantă sarcină care stă astăzi în fata întregii omeniri.

Internaționale comun pentrude acord că

Preocupați de progresul economie și social și de ridicarea nivelului de viață al popoarelor lor, conducătorii Republicii Socialiste România și Uniunii Birmane au reafirmat interesul comun pentru menținerea păcii internaționale ți promovarea unei atmosfere de cooperare pe plan internațional. Exprimîndu-și convingerea că fiecare stat, mare sau mic, poate și trebuie să contribuie la înfăptuirea acestui obiectiv esențial, ambele părți și-au reafirmat hotă- rîrea de a-și spori eforturile în vederea favorizării înțelegerii, colaborării și prieteniei între popoare, pentru asigurarea păcii în lume.Considerînd că folosirea sau a- menințarea cu folosirea forței trebuie evitată cu desăvîrșire, cele două părți și-au exprimat convingerea că interesele menținerii păcii și asigurării progresului omenirii cer stricta respectare a principiilor suveranității, independenței, egalității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc ca bază a relațiilor dintre state.Cele două părți și-au reafirmat adeziunea lor deplină la principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și s-au pronunțat pentru întărirea rolului și eficacității Organizației, asigurarea universalității ei, în așa fel încît să reflecte cu fidelitate realitățile lumii contemporane. Părțile sprijină restabilirea imediată în Organizația Națiunilor Unite și în toate organismele sale a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze.Conștiente de pericolul pe care-1 prezintă pentru omenire continuarea acumulării de armament, cele două părți se pronunță pentru înfăptuirea dezarmării generale, pentru distrugerea integrală a stocurilor existente de arme nucleare, pentru încheierea unui a- cord privind interzicerea folosirii, experimentării, producerii și stocării acestor arme, pentru desființarea bazelor militare străine și retragerea trupelor de pe teritoriul altor țări, pentru lichidarea tuturor blocurilor militare.Conducătorii români și birmani au discutat problema vietnameză și au apreciat că evenimentele care au loc în Vietnam periclitează pacea m Asia de sud-est și în lumea întreagă. Ei au fost de acord că o reglementare durabilă a problemei vietnameze poate fi realizată numai dacă poporul vietnamez va fi lăsat să-și rezolve singur propriile probleme și să-și hotărască viitorul fără amestec și presiune străină. Ei consideră că orice reglementare finală a problemei vietnameze trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a Vietnamului conform acordurilor de la Geneva din 1954.

Părțile consideră că existența imperialismului, colonialismului și neocolonialismului în toate formele și manifestările lor periclitează eforturile popoarelor de a se dezvolta pe calea care și-au ales-o în libertate și demnitate. Republica Socialistă România și Uniunea Birmană își reafirmă sprijinul pentru popoarele aflate încă sub dominație străină, care luptă pentru a dobîndi, a apăra și consolida independența lor națională pentru dezvoltarea independentă a economiei, culturii și progresului lor social.Ambele părți consideră că a- mestecul în treburile interne ale altor state reprezintă una din cauzele principale ale încordării internaționale. Conducătorii români și birmani au subliniat că fiecare popor are dreptul inalienabil de a-și hotărî singur soarta și de a-și alege sistemul politic, economic și social, potrivit propriilor sale convingeri și aspirații, fără nici un amestec sau presiune din afară.Convorbirile au scos în evidență că independența economică este de importanță primordială pentru menținerea și consolidarea independenței politice a țărilor în curs de dezvoltare.Părțile au subliniat importanța pentru promovarea progresului e- conomic și social în țările în curs de dezvoltare, a unor relații economice normale între state, reciproc avantajoase, libere de orice discriminări.Conducătorii români și birmani au fost unanimi în a aprecia că statornicirea unor relații de colaborare și bună vecinătate între toate țările lumii, indiferent de sistemul lor politic și social, duce Ia întărirea încrederii și cooperării între popoare și constituie o contribuție însemnată la promovarea unui climat de înțelegere și destindere în relațiile internaționale.Vizita în România a Excelenței Sale generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, a adus o contribuție importantă la cimentarea legăturilor de sinceră prietenie dintre popoarele român și binnan, la înțelegerea reciprocă și întărirea colaborării intre Republica Socialistă România și Uniunea Birmană, în interesul ambelor popoare și al cauzei păcii în lume.Președintele Consiliului Revoluționar al doamna Ne ducătorilor România, și mân. mulțumiri din inimă pentru calda ospitalitate de care ei și suita lor s-au bucurat din partea națiunii române.Președintele și doamna Ne Win au folosit acest prilej pentru a invita pe secretarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, cu soția, și pe președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, cu soția să viziteze Uniunea Birmană. Invitațiile au fost acceptate cu plăcere.

Uniunii Birmane și Win au transmis con- Republicii Socialiste prin ei poporului ro-

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A CRUCII ROSH

DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

cerii Crucii Roșii. Au fost de față membri ai ambasadei R. S.F. Iugoslavia la București.
Delegația Crucii Roșii Iugoslave va vizita o serie de localități din tară, unde va avea schimburi de experiență cu organizațiile Crucii Roșii locale.

Miercuri a sosit în Capitală, la invitația Comitetului Executiv al Crucii Roșii Române, o delegație a Crucii Roșii din R.S.F. Iugoslavia, condusă de Mara Rupena Osolnik, secretar general al acestei organizații. La sosire, in Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpinați Cit dr Laurențiu Fotescu, secretar general al C.C. al Crucii Roșii Române. și de alți membri ai eondu-

★

EXPOZITIE AUSTRIACĂ 
DE FOTOGRAFII ARTISTICEIn după-amiaza aceleiași zile, delegația a fost primită de către Anton Moisescu, președintele Crucii Roșii Române, și alți membri ai Comitetului Executiv. Au luat parte dr. Sandu Ion, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale.

La Palatul Culturii din Cluj s-a deschis miercuri după-amiază expoziția austriacă de fotografii artistice „Kameraclub-Linz“. Imaginile surprind momente din viața și munca poporului austriac, peisaje etc. (Agerpres)

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL
SEMESTRIAL

întreprinderile industriale 
din regiunea lași

în regiunea Argeș

întreprinderile industriale din 
regiunea Iași au îndeplinit sar
cinile planului semestrial. Ele au 
obținut peste plan, de la în
ceputul anului, o producție globa
lă în valoare de 37 583 000 lei, 
livrînd suplimentar 883 tone țea-

vă sudată, 10 000 rulmenți de di
verse tipuri, mari cantități de pe
nicilină și derivați, 890 tone ulei 
comestibil, 102 000 mp țesături de 
bumbac, 13 200 bucăți tricotaje și 
alte produse

(Agerpres)

PITEȘTI (coreep 
„Scînteii"). — Colecti
vul uzinei de aluminiu 
Slatina a raportat în
deplinirea planului de 
producție semestrial cu 
10 zile mai devreme. 
Chimlștii de aici au 
produs în plus 1 000 
de tone aluminiu și au 
depășit planul la ex
port cu 1 142 tone. Din

cadrul trustului de ex
tracție Argeș primii eu 
planul semestrial înde
plinit se situează pe
troliștii schelei Băbeni ; 
de ieri ei livrează rafi
năriilor (iței de bună 
calitate peste preve
deri. Pînă acum au a- 
nunțat îndeplinirea pla
nului semestrial înainte 
de termen și alte în-

treprinderi din regiu
nea Argeș : I.P.M.P.B. 
Pitești, Depoul C.F.R. 
Piatra Olt, întreprinde
rea de industrializarea 
legumelor și fructelor 
Băiculești și altele.

Tn fotografie : depo
zitul Uzinei de alumi
niu din Slatina.

La uzina metalurgică
„București" în construcție

PRIMA ȘARJĂ LA CUPTORUL 
ELECTRIC DE 50 DE TONE

unei noi și importanteLa București se desfășoară construcția 
unități industriale — Uzina metalurgică, profilată pe producerea 
oțelurilor aliate și înalt aliate, a pieselor grele turnate și forjate.

Unul din obiectivele acestei unități a siderurgiei românești — 
cuptorul electric de 50 de tone, cel mai mare agregat de acest fel 
din țară — a elaborat azi noapte — înainte de termen — prima sa 
șarjă. Acest agregat se caracterizează printr-un înalt grad de me
canizare și automatizare, este prevăzut cu comenzi hidraulice, cu 
instalații de vid și de agitare a băii de oțel prin procedeul elec
tromagnetic. (Agerpres)

o®

Rapid București 6FOTBAL

Selecționata feroviară olandeză 0
Finaliști în ediția trecută a cam

pionatului european feroviar, ra
pidiștii porneau, desigur, favoriți 
în întîlnirea susținută ieri pe sta
dionul Giulești cu selecționata fe
roviară olandeză; mai puțin scon
tat a fost insă categoricul scor cu 
care ei și-au adjudecat victoria, 
6—0 (2—0), fără a face eforturi 
deosebite. Autorii punctelor: Io- 
nescu (3), Dumitriu (2) și Ja- 
maischi. Oaspeții, punind accen
tul principal pe apărare, n-au pu
tut evita totuși primirea număru
lui mare de goluri datorită deopo
trivă rezistenței fizice insuficiente 
și pregătirii tehnice modeste. Re
turul întîlnirii va avea loc după, o 
săptămînă, la Utrecht. In mod nor-

mal, rapidiștii nu pot pierde califi
carea în semifinalele competiției, in 
care ar urma sft intîlnească pe în- 
vingătoarea dintre echipele fero
viare ale R. D. Germane șt Iugo
slaviei.

La 13 iulie

Semifinalele

Nou record 
național 
la 200 m bras

„Cupei României"
La 13 iulie se vor desfășura 

semifinalele „Cupei României" la 
fotbal. Steaua va întîlni pe Rapid 
iar Farul Constanța pe U. T. 
Arad. Este probabil ca meciurile 
să aibă loc la București, în pro
gram cuplat. Finala va avea loc 
la 17 iulie, la București.

in prima zi a concursului interna
țional „Trofeul celor 7 coline", care 
se desfășoară la Roma, înotătorul ro
mân Angel Șoptereanu a cîștigat pro
ba de 200 m bras cu timpul de 
2'35'2/10. Performanța constituie un 
nou record al României (vechiul re
cord era de 2’36”4/10 și aparținea 
aceluiași sportiv). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Lenkey (Ungaria) — 
2’36’8/10 și Ocenasek (Cehoslovacia) 
— 2’39’ 6/10.

In perioada de la 21—27 iunie în Republica Socialistă România, la Mamaia, a avut loc a douăzeci și opta ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi. La lucrările Comisiei au luat parte delegații din Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populara Mongolă, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și U- niunea Republicilor Sovietice Socialiste.în calitate de observatori au participat reprezentanți din Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba și Republica Democrată Vietnam, precum și re

prezentantul Organizației de colaborare a căilor ferate (O.S.J.D.).La ședința Comisiei au fost examinate problemele dezvoltării în continuare a colaborării economice dintre țările membre ale C.A.E.R. in domeniul transportului feroviar, maritim, auto, aerian și pa conducte.Comisia a examinat, de asemenea, unele probleme privind îmbunătățirea transporturilor internaționale de călători între țările membre ale C.A.E.R., precum și alte probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice în domeniul transporturilor.Ședința Comisiei s-a desfășurat în spiritul prieteniei, colaborării și înțelegerii depline.
Colocviul Uniunii internaționale a Arhitecților

Locuința in țările in curs de dezvoltare'*«-------------j— j-Miercuri au început în Capitală lucrările Colocviului Uniunii Internaționale a Arhitecților cu tema „Locuința în țările în curs de dezvoltare", organizat de Uniunea Arhitecților din țara noastră. La lucrările colocviului participă reprezentanți ai conducerii Uniunii Internaționale a Arhitecților, arhi- tecți și specialiști din mai multe țări — Anglia, Austria. Brazilia, Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, El-

veția, Franța, R. D. Germană, Grecia, Izrael, Iugoslavia, Maroc, O- landa, Polonia, Portugalia, România, Spania, Statele Unite ale A- mericii, Ungaria, U.R.S.S.în timpul colocviului, care se va încheia în ziua de 5 iulie, vor fi prezentate referate pe probleme de specialitate, vor fi vizitate Capitala, stațiuni de pe litoral, diferite monumente istorice. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 iulie : vreme instabilă la înce
put, apoi în ameliorare. Cerul va ti 
schimbător, favorabil averselor de 
ploaie, însoțite de descărcări electri
ce. Vînt potrivit din: vest. Temperatu
ra în creștere treptată. Minimele vor

fi cuprinse între 7 ți 17 grade, ier 
maximele între 18 și 28 de grade. In 
București si pe litoral : vreme instabi
lă, cu cerul schimbător. Vor cădea 
ploi temporare. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

■

e Teatrul de Operă si Balet : TRUBADURUL — 19,30.
e Teatrul satiric-muzieal „C. Tănase* (gradina Boema) . Nil 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA - 20, (Patinoarul „23 
August*) SPECTACOL DE VARIETĂȚI — 20.
e Circul de stal : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

y*') a sîîrșitul acestui 
J / an școlar am 

fost martor la o 
scenă emoțio
nantă, deși cu 

totul obișnuită și în fi
rea lucrurilor. Trecînd din 
clasa a patra în clasa 
a cincea, copilul meu, îm
preună cu toți colegii săi, 
s-a despărțit de învăță
toarea care i-a învățat 
pînă acum scrisul, cititul 
și aritmetica, urmînd ea 
de aci înainte, la fiecare 
materie să albă cîte un 
profesor. In acel moment 
de o solemnitate emoțio
nantă prin simplitatea ei. 
patruzeci de copii și-au 
mbrățișat învățătoarea, 
,u ochii pe neașteptate 
mpăienjenițl de lacrimile 
:ele mai frumoase pe 
are le-am văzut vreo- 
ată.
învățătorii și profesorii 

int părinți ce se mîn- 
resc să aibă în grija lor 
crotitoare și plină de no- 

5ile răspunderi, milioane 
ie copii. Deși la fiecare 
dirșit de an școlar des
coperim cu 
rcru, deși 
lărturisim
ndu-1 firesc, iată, el este 
i adevăr elementar, unul 
n cele mai frumoase și 
iînc grăitoare adevă- 
ri, în afirmarea căruia, 
meori neașteptată, gă
ri că oamenii plini de o 
meroasă pasiune, de la 
ttedră, împart frățește 
: noi, părinții, răspunde- 
a, bucuria, speranța șl

uimire acest 
poate că îl 

rareori, soco-

fericirea creșterii copiilor 
noștri. Fără primul abe
cedar, fără primul caiet 
de aritmetică, fără primul 
desen și fără prima sta
tuetă din plastilină n-ar 
fi de conceput nici gran
doarea și profunzimea 
marilor biblioteci ale lu
mii, nici măreția cuteză
toarelor ei monumente, 
nici vigoarea uriașelor ei 
șantiere, uzine și orașe. In 
toate se pot vedea inima, 
înțelepciunea și mîna care 
a modelat și care mode-

Creangă, C. Hogaș, Sla
vici, Victor Babeș, o pres
tigioasă și nesfîrșită ple
iadă de făuritori ai inte
lectualității din patria 
noastră.

Au rămas mărturii, de
seori dramatice, asupra 
felului în care acești das
căli de o rară modestie și 
de o fierbinte conștiință 
patriotică au fost nevoiți 
să muncească în condîții 
vitrege și nu rareori po
trivnice. Neprețuita lor 
moștenire spirituală, pa-

pariate sate, nu mai sînt 
niște modeste și sărace 
bojdeuci, ci adevărate 
lăcașuri de cultură și ne 
mîndrim a avea un înalt 
ritm de dezvoltare a învă- 
țămîntului. Acest an, spre 
pildă, este un an deose
bit: s-au înființat liceele 
de specialitate, se da un 
nou impuls organizațiilor 
de pionieri, se construiesc 
noi școli, internate, cămi
ne, se tipăresc milioane 
de manuale școlare, o 
nouă promoție de învăță-

CINEMA g

DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI ■

PĂRINȚI CU MILIOANE DE COPII
lează făiă preget această 
monumentală operă vie și 
nemuritoare. Ei au muncit 
totdeauna cu abnegație : 
istoria învățămîntului din 
patria noastră este plină 
de exemple minunate pri
vind această nobilă pro
fesie și chemare. La cate
drele modestelor școli de 
odinioară din satele, 
tirgurile și orașele țării 
s-au afirmat spre gloria 
întregii națiuni personali
tăți pedagogice ca Eftlmie 
Murgu, Heliade Rădu- 
lescu, Ionescu de la Brad, 
Gheorghe Lazăr, Ion

Petru VINTILA

siunea, priceperea, dra
gostea și înțelepciunea 
lor alcătuiesc un tezaur 
de lumină de care ne 
bucurăm, asupra cărora 
ne aplecăm cu venerație 
și recunoștință. Din inima 
lor, această comoară a 
trecut în inima dascălilor 
de azi, împrospătată de 
lumina și de ideea nobilă 
a înălțării 
făurirea 
liste.

Astăzi, 
chiar din

patriei prin 
societății socia-

școlile noastre, 
cele mai înde-

tori și profesori, cea mai 
nouă, se pregătește a se 
urca în septembrie la ca
tedra. Cadrele didactice 
își perfecționează metode
le educative, pregătirea 
științifică și profesională, 
pentru a ține pas cu tot 
ceea ce este nou și va
loros în civilizația con
temporană.

Avem nevoie de oameni 
culți, cu o bogată viață 
spirituală, cu o temeinică 
pregătire intelectuală. De 
aceea privim cu un senti
ment de recunoștință spre

învățători și profesori, de 
acea urmărim cu emoție 
pasiunea neostenită a a- 
cestor 
opera 
priilor

Nici 
de educatori, învățători și 
profesori nu i-a revenit o 
sarcină mai înălțătoare 
decît aceea care le re
vine cadrelor didactice 
de astăzi. Alături de pă
rinți, și nu într-o măsură 
mai mică decît aceștia, ei 
sînt chemați să cultive în 
sufletul tinerelor vlăstare 
ale societății noastre înal
tele principii ale eticii so
cialiste : pasiunea muncii, 
abnegația, cinstea, rîvna 
de perfecțiune, setea de 
cultură, sentimentul soli
darității umane, tot ceea 
ce îl caracterizează pe 
omul contemporan, con
structor al socialismului 
și comunismului. Este o 
misiune de mare cinste de 
a cultiva în inimile noilor 
generații dragostea fier
binte față de patrie, res
pectul profund față de va
lorile istorice, culturale și 
științifice ale patriei. Să 
ne gîndim că elevii de azi 
vor duce mal departe nă
zuințele și aspirațiile 
noastre. Tocmai în afir
marea acestui ideal, parti
dul, guvernul și întregul 
popor acordă o atît de 
înaltă prețuire cadrelor 
didactice, le înconjoară 
cu cea mai profundă 
stimă.

părtași ai noștri în 
de creștere a pro- 
noștri copii.
unei alte generații

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran pano
ramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Republica 
(completare Impresii nocturne) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Excelsior (completare Congresul sindicatelor)
— 9,30; 12; 14; 16,30; 19; 21,15.
• FANTOMAS — cinemascop ; Sala Palatului (seria de bi
lete 1674 — orele 19,30), Luceafărul — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină —
20.30, Stadionul ,,Dinamo" — 20,30, Grădină „Bucegi" — 
20,15, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Me
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,15
• CURG APELE TULBURI : Cinemateca — 10; 12; 14.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop t 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Tomis — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, Floreasca — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20.45, Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45.
• PREA TIRZIIJ ; Capitol (completare Tractorul MS) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20; la grădină -- 20,45.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Grivita — 9,15; 11,45; 16;
18,30; 21.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Lumina — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Doina" — 20,30 
(la ambele completarea Impresii nocturne), Gloria — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21,15, Patinoarul „23 August* — 20,30 (la 
ambele completarea Consfătuirea lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini), Aurora (completare O poveste cu 
cîntec) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victoria — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Grădina „Progresul* — 20,30 (la 
ambele completarea Uvertura), Grădina „Expoziția* — 20,30 
(completare Congresul sindicatelor).
9 TREI PAȘI PF. PĂMÎNT : Central (completare Animale 
marine sedentare) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Vii
torul (completare Vizita conducătorilor de partid si de stat 
in regiunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Union — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• HAI, FRANȚA ! : Doina (completare Vizita conducătorilor
de partid și de stat în regiunea Iași) — 11,30; 13,45; 16i
18,30; 21.
• ERMIT AJUT. — 20 DE ANI DE PICTURA ROMÂNEASCĂ
— IOSIF CHELEMONSKY : Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
• SERBĂRILE GALANTE : Giulești (completare Vizita con
ducătorilor de partid și stat in regiunea Iași) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, Miorița (completare Ninge) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
9 SOȚIE FIDELĂ : Popular (completare Lumea însetată) — 
16; 18,15; 20,30.

• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Dacia (completare 
Pavlik) — 9—13,30 în continuare; 16; 18,30; 20,45.
e FERICIREA IN TRAISTĂ : Buzești (completare Tractorul 
’66) — 14; 16.15; 18,30; la grădină — 20,30, Crîngaș; (com
pletare Buhara-Ural) — 15,30; 18; 20,45, Rahova (completare 
Știință și tehnică nr. 12/1065) — .15,30; 18; la grădină —
20,30.
e HAIDUCII cinemascop ; Cosmos (completare Orizont 
științific nr. 2) - 14; 16: 18; 20.
• OMIC.RON : Bucegi (completare Pescari amatori) — 9 30, 
12; 16; 18.30; 21.
e PRINȚESA PAUN1ȚA : Unirea (completare Insula păsă
relelor) 15,30; 18.
e SAȘA : Flacăra (completare Tractorul M>) — 15,30; 18> 
20,30.
e OMUL MAFIEI: Vitan (completare Ninge) — 16; 18,30. 
e EU S1NT CUBA I : Arta — 9; 12; 15; 18; 21; la grădina — 
20,30.
e GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop ; Munca 
(completare Cartiere noi in București) — 10,30; 14; 16; 18,15; 
'20,30.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Moșilor (comple
tare Știință și tehnică nr. 11/1965) — 11; 15,15; 18; la gră
dină — 20,30, Ferentari (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Suceava) — 10; 15; 17,45; 20,30 
e ATENTATUL — cinemascop : Colentina — 16; 18,15;
20,45.
e FANFAN LA TULIPE : Arenele Libertății — 20,30, Volga 
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21,15.
• FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop ; Progresul (completară 
Pavlik) — 15,30; 18; 20,45, Pacea (completare Animale ma
rine sedentare) —■ 15.45; 18; 20,15.
e VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Lira (completare 
Plastica in parc) — 15,30; 18; la grădină — 20,30
e CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Drumul Sărit — 11; 
15; 17,45; 20,30.
• INSPECTORUL : Cotroceni (completare Două săptămtni ta 
Yemen) — 15; 17,45; 20,45.
e WINNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Grădina „Uni
rea" — 20,30.
e CU MlINILE PE ORAȘ : Grădina „Colentina" (completare 
Mirceștil tn pastel) — 20,30.
• DEPĂȘIREA : Grădina „Progresul-Parc* (completare Șl 
acum... putină gimnastică) — 20,30.
e OLD SHATTERHAND — oinemaecop : Grădina „Vitan* — 
20,30.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 —Pentru copH șt 
tineretul școlar : JOCURI DE VACANȚĂ — transmisie de ta 
Palatul Pionierilor ; ÎNSEMNĂRI DIN JURNALUL UNUI ÎN
VĂȚĂTOR e 20,00 — Din viața animalelor • 20,25 — Gong. 
SE VOR PREZENTA SECVENȚE FILMATE DIN SPECTACO
LELE : „VIFORUL" în interpretarea colectivului Teatrului 

,,Barbu Delavrancea" ; ,JFIGENIA 1N AULIS" în interpretarea 
colectivului Teatrului Național din Cluj ; „CELE TREI NE* 
VESTE ALE LUI DON CRISTOBALD" în Interpretarea colec* 
tivului Teatrului „Țăndărică" • 20,50 — lnttlnire cu... filrn'fl 
de animație • 21,20 Trei tablouri pe săptămînă : DĂRĂSClî
• 21,35 Recital la două piane . Hilda Jerea și Suzana 
Szorony • 22,00 — Popas iolcloric pe Valea Oltului • 22,30 
— Orașele muzicii : PRAGA. Prezintă George Sbîrceâ
• 23,00 - Telejurnalul de noapte e 23,10 —Buletinul me
teorologic.



VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
IjN PAS GRAV PE CALEA EXTINDERII BRUXELLES

AGRESIUNII AMERICANE IN VIETNAM
„Cei șase"nu pot Sesiunea Comisiei

Bombardarea suburbiilor ajunge la un acord Dunării

Hanoiului și Haifongului
BRUXELLES 29 (Agerpres). — La Bruxelles continuă lucrările reuniunii Consiliului miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre ale Pieței comune. Corespondentul din Bruxelles al agenției France Presse relatează că, după patru

POPOARELE ÎNTREGII LUMI CONDAMNA CU INDIGNARE Comunicat
NOUA FĂRĂDELEGE A IMPERIALIȘTILOR AMERICANI sovieto-japonez

HANOI 29 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a dat publicității un comu
nicat al înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze în 
care se arată că în dimineața zilei de 29 iunie numeroase grupuri de 
avioane americane, venind în 
orașului Hanoi, capitala R. D.

mai multe valuri, au atacat periferia 
Vietnam, și orașul Haiphong.au deAceasta înseamnă că S.U.A. depășit o nouă etapă, extrem gravă, în războiul lor de „escaladare". Avioanele americane au bombardat și mitraliat, fără deosebire, regiuni populate provocînd pierderi omenești și materiale.Aceste acțiuni criminale de escaladare ale agresorului american —• se arată în comunicat — au primit o pedeapsă meritată. Fierbînd de ură, cu o înaltă vigilență și cu hotărîrea fermă de a lupta și de a învinge pe agresorul american, armata și populația din orașele Hanoi și Haiphong, acționînd în coordonare cu forțele aeriene populare, au respins atacurile aviației americane. Potrivit primelor informații, au fost doborîte șapte avioane americane, numeroase altele au fost avariate și un număr de piloți americani au fost capturați.înaltul Comandament al Armatei populare vietnameze a felicitat călduros unitățile armatei și pe locuitorii din Hanoi și Haifong, care au luptat cu vitejie pentru a infringe pe agresorii americani.

★Știrea acestei noi escaladări a războiului dus de S.U.A. împotriva poporului vietnamez a produs nemulțumire în unele cercuri ale Congresului american. Liderul majorității democrate în Senat, Mike Mansfield, a declarat că bombar- darea rezervoarelor de petrol ale Vietnamului de nord indică faptul că a fost începută o nouă etapă în acest război „ceea ce va face și mai 
dificilă calea spre a se ajunge Ia 
masa negocierilor". La rîndul lui, senatorul Wayne Morse, membru al Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, a declarat că atacurile aeriene asupra Hanoiului și Haifongului reprezintă o „fărăde
lege din partea administrației 
Johnson. Ea demonstrează, a continuat el, că cea mai mare ame-

nințare pentru pacea lumii vine 
din partea Statelor Unite. Acum, a spus Morse, nu mai putem pretin
de că ducem un război care nu a- 
menință viețile a mii de persoane 
întrucît multe femei și copii din a- 
ceste centre populate vor suferi".

★LONDRA 29 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Harold Wilson, a declarat miercuri în Camera Comunelor că guvernul său „se desolidarizează" de bombardamentele efectuate de aviația americană împotriva suburbiilor capitalei R. D. Vietnam, Hanoi, și ale orașului Haifong. am făcut cu-

clar în numeroasenoscut în mod 
ocazii că nu vom da sprijinul nos
tru u»ei extinderi a bombardamen
telor asupra regiunilor populate", a spus el. Totodată, însă, Wilson a sprijinit orientarea generală a politicii americane în Vietnam și a încercat să justifice acțiunile a- gresive ale S.U.A. în această tară.

★YORK 29 (Agerpres). — comunicat dat publicitățiiNEWîntr-un .. . .......la New York, secretarul general al O.N.U., U Thant, și-a exprimat „re
gretul profund în legătură cu bom
bardarea zonelor cu populație den
să Haifong și Hanoi". Secretarul general — arată comunicatul — și-a exprimat cu diferite prilejuri părerea că primul pas ce trebuie realizat în căutarea păcii în Vietnam trebuie să-1 constituie reaVietnamuluibombardamentelor de nord". înceta- asupra

TOKIO 29 (Agerpres). — în urma vizitei în Japonia a lui A. Ișkov, ministrul gospodăriei piscicole al U.R.S.S., la Tokio a fost dat publicității un comunicat în care se arată că ministrul sovietic a avut convorbiri cu ministrul de externe al Japoniei, E. Shiina, ministrul agriculturii și silviculturii, E. Sakata, și cu alte persoane oficiale în probleme de interes reciproc. Comunicatul subliniază lărgirea considerabilă, în ultimii ani, a colaborării sovieto-japoneze în domeniul pisciculturii și se arată că părțile au hotărît să ia măsuri concrete în vederea îmbunătățirii acesteia. Părțile au aprobat și parafat proiectul acordului referitor la colaborarea tehnico-științifică sovieto-japoneză în domeniul pisciculturii.

Cel mai bun furnizor de armament al forjelor patriotice din Vietnamul de sud sînt trupele americane și saigo- 
neze. în fotografie : un centru al Frontului Național de Eliberare în care armamentul capturat este recuperat
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RIO DE JANEIRO LONDRA

Primele măsuri „Pentru aceasta am
ale noului regim 
din Argentina

luptat noi oare ?“
29 (Agerpres). — la treburilor a Consiliului

ore de discuții, cei șase miniștri ai agriculturii n-au putut să cadă de acord asupra preturilor comunitare unice la fructe și legume. Ei vor continua dezbaterile asupra stabilirii unor preturi comune la lapte, carne, orez și alte produse.Observatorii prezenti în capitala Belgiei relevă că sînt puține șanse ca pînă vineri problemele aflate pe ordinea de zi a acestei reuniuni să-și găsească o rezolvare, întrucît o serie de țări ca K.F. Germană și Italia privesc cu totul diferit modalitățile de reglementare a preturilor unice la fructe, legume și alte produse.

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — între 15 și 28 iunie a avut loc la Budapesta cea de-a 24-a sesiune a Comisiei Dunării, la care au participat reprezentanți ai statelor membre: Austria, Bulgaria, Ungaria, România, Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Iugoslavia. Republica Socialistă România a fost reprezentată de Mihail Roșianu.La lucrările sesiunii au mai participat reprezentanți ai administrației Porților de Fier, o delegație a Ministerului Transporturilor din R.F. Germană, delegați și specialiști ai Organizației Mondiale de Meteorologie, delegați ai Direcției transporturi a Comisiei Economice

Europene de pe lingă O.N.U. și ai Uniunii Internaționale de Telecomunicații.Sesiunea legate de precum și hidrometeorologie, statistice, organizatorice și financiare și a adoptat recomandări corespunzătoare. Sesiunea a aprobat planul de muncă pe perioada care urmează și bugetul pe anul 1966. Pe baza Convenției Dunării din 1948 a fost a- leasă noua conducere a Dunării.Lucrările sesiunii s-au rat într-o atmosferă de și colaborare.

a dezbătut probleme navigația pe Dunăre, probleme tehnice, de

Comisieidesfășu- prietenie
întrevedere

I 
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Ayub Khan-Ciu En-laiRAWALPINDI 29 (Agerpres). — După cum informează agenția China Nouă, la Rawalpindi a avut loc o întrevedere între președintele Pakistanului, Ayub Khan, și Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, aflat într-o vizită în Pakistan.
BERLIN

EXPOZIȚIE
DE ARTA
ROMANEASCA

Vizita președintelui
de Gaulle în U.R.S.Sde în

Noul președinte al Ar
gentinei, generalul Juan 
Carlos Ongania, a depus 
jurămînful miercuri după- 
amiază. El a tost numit în 
această funcție de junta 
militară, condusă de gene
ralul Pascual Pistarini, co
mandantul forjelor armate, 
care l-a destituit în ajun pe 
președintele Arturo lllia.

Astfel s-a încheiat, cel 
pufin în mod provizoriu, 
criza politică inițiată la 29 
mai, cînd generalul Pista
rini acuzase guvernul lllia 
de „inerfie și ineficacitate'. 
Din 
ca și 
reiese 
îngrijorarea 
dintre care cei 
sînt 
ai oligarhiei reacționare — 
erau provocate de crește
rea influentei peroniste și 
comuniste în fără, manifes
tată în condițiile agravării 
continue a sifua)iei econo
mice. în ultimii doi 
scumpirea costului 
fusese de 63 la sută, 
tează corespondentul 
Buenos 
U.P.I.

Cine este noul președin
te? Militar de carieră, în 
vîrsfă de 52 de ani, gene
ralul Ongania s-a manifes
tat ca un fervent anfipero- 
nist și anticomunist. El a 
luat parte la destituirea 
fostului președinte 
zi, acuzat de a-i 
pe peroniști, și a 
apoi comandantul 
tortelor armate, 
initial ca „protector 
sșsjȘB

declarațiile acestuia, 
ale altor generali, 
că nemulțumirea și 

militarilor — 
mai mul|i 

exponenji tradiționali

ani 
vieții 
rela- 

din 
Aires al agenției

Frondi- 
favoriza 
devenit 
șef al 
contînd 

al

lllia. în 
1965, generalul 

a demisionat 
însă, în urma unui conflict 
cu lllia. Acesta, după ex
presia corespondentului a- 
gen|iei France Presse, 
„nu apreciase declarațiile 
făcute în Brasilia de co
mandantul șef al armatei 
în favoarea creării unei 
forfe interamericane".

Printre primele măsuri 
ale juntei militare se numă
ră dizolvarea partidelor 
politice și suspendarea ale
gerilor care urmau să aibă 
loc în martie 1967. Obser
vatorii remarcă însă că di
zolvarea nu afectează Con
federația Generală a Mun
cii, dominată de adepfii u- 
nei importante ramuri a pe- 
ronișfilor. Pe de altă parte, 
se anunfă că așa-zisul „Front 
Justifialisf, mișcare pro- 
peronistă, condusă de de
putatul Linares, a publicat 
un comunicat prin care 
sprijină „actul militar de la 
28 iunie'. La Madrid, unde 
trăiește in exil, fostul dic
tator Peron însuși a făcut o 
declarație în sprijinul lovi
turii de stat. Toate acestea 
arată că între noul regim 
militar și 
ducătorilor 
fervenit o 
prima ei 
militară își 
de a înfăptui un program 
de guvernare pe timp ne- 
speciticat, referindu-se în
tre altele la necesitatea 
cooperării sporite cu capi
talul privat, autohton și 
străin.

președintelui 
iembrie 
Ongania

no

o parte a con- 
peronișfi a in- 
înfelegere. In 

declarație junta 
afirmă intenția

V. OROS

După o ședință de 4 ore, Comitetul executiv al sindicatului marinarilor britaniei a adoptat, cu 29 de voturi pentru și 16 contra, hotărîrea de a pune capăt grevei. într-o declarație ulterioară, Comitetul executiv arată că, ținînd seama de dificultățile economice provocate de grevă, a acceptat în cele din urmă ofertele făcute de patroni în cursul negocierilor de marți. Vestea despre încetarea grevei a venit tocmai în momentul cînd, în fața sediului sindicatului, marinarii greviști demonstrau cu pancarte, cerînd adoptarea unei atitudini ferme față de patroni și continuarea grevei pînă la satisfacerea integrală a revendicărilor lo-r. Majoritatea marinarilor au primit cu strigăte de „trădători" și „iude" hotărîrea Comitetului executiv al sindicatului.„Știrea că greva a luat sfîrșit — scrie ziarul „Evening Standard" — a fost întîmpinată cu repulsie și mînie de marinarii care demonstrau în fața sediului sindicatului. Un marinar și-a rupt pancarta în două, în timp ce un altul exclama : „Pentru aceasta am luptat noi oare șase săp- tămîni și jumătate?". A- celași ziar scrie că liderii sindicatului marinarilor ar putea întîmpina dificultăți din partea activiștilor sindicali dintr-un număr de porturi importante, care au cerut să continue lupta. Totodată, sînt semnalate numerca-

se reacții de profundă nemulțumire în rîndul marinarilor greviști din diferite care în insistat pentru poziții ferme față de patroni și continuarea grevei.în ultimele zile tensiunea în rîndurile marinarilor greviști sporise în așteptarea dezvăluirilor promise de primul ministru cu privire la o așa- zisă „conspirație comunistă" în conducerea grevei. Aceste „dezvăluiri" au fost făcute marți în Camera Comunelor, cînd primul ministru a enumerat numele a opt cunoscuți activiști sindicali și membri ai Partidului Comunist din Marea Britanie, ca fiind principalii factori de influență în continuarea grevei.Cei ce așteptau dovezi și amănunte senzaționale au rămas profund decepționați. Lumea a aflat numai că „X“ s-a întîlnit cu „Y“ și cu „Z“, că doi membri ai Comitetului executiv locuiesc temporar în Londra în același apartament cu un comunist.Pînă și ziarul „Times" a scris; „Harold Wilson nu a adăugat nimic concret la faptele care erau și pînă acum cunoscute. El nu a înlăturat impresia că a exagerat natura conspirativă a activității comuniștilor în conflictele de muncă și importanța acesteia ca un factor în prelungirea grevei marinarilor".
L. RODESCU

porturi ale țării, ultimele zile au în mod deosebit adoptarea unei

VARȘOVIAAgenția P.A.P. transmite că Direcția de Miniștri al R. P. Polone a avut loc o consfătuire pe țară consacrată discutării Directivelor referitoare la direcțiile proiectării economice a obiectivelor industriale. Au fost discutate sarcinile în domeniul investițiilor pentru cincinalul în curs.Intr-un interviu acordat agenției P.A.P., referitor la problema investițiilor, E. Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a subliniat că 77 la sută din investiții revin în acest an obiectivelor aflate în construcție și numai 23 la sută din totalul fondurilor de investiții au fost alocate construirii de noi obiective. în agricultură, pentru construirea de noi obiective, se repartizează 57 la sută din totalul fondurilor alocate pentru investiții acestui sector. E. Szyr a menționat că în următorii ani linia principală în domeniul investițiilor va consta în terminarea rapidă a construcției obiectivelor începute, în modernizarea lor și în reconstruirea întreprinderilor existente.

In noua galerie berlineză 
a avut loc miercuri vernisajul 
unei expoziții de artă româ
nească. Sînt expuse picturi și 
sculpturi a 9 artiști români 
care au trăit și au creat la 
începutul secolului XX. Ște
fan Luchian, Theodcr Pallady, 
Nicolae Tonitza, Gheorghe 
Petrașcu, Nicolae Dărăscu, Vasile Popescu, Francisc Și- 
rato, Dimitrie Paciurea și 
Gheorghe Anghel.

La festivitatea deschiderii 
expoziției au rostit cuvîntări 
dr. Kurt Heinz Rudolf, docent 
la Institutul pentru istoria ar
telor, și sculptorul și criticul 
de artă român Ion Vlasiu.

Printre cei prezenți la des
chiderea expoziției s-au aflat 
Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Klaus Gysi, ministrul 
culturii, Gustav Herzfeld, ad
junct al ministrului de exter
ne, Konrad Wolf, președintele 
Academiei de artă, ziariști, 
membri ai corpului diploma
tic etc. De asemenea, a fost 
de față ambasadorul Republi
cii Socialiste România in R.D. 
Germană, Nicolae Ghenea.

Expoziția va rămîne deschi
să timp de o lună.

Președintele Franței, Charles Gaulle, și-a încheiat călătoria Uniunea Sovietică. La Volgograd oaspetele a făcut o vizită la locurile istorice care amintesc glorioasa bătălie în urma căreia s-a produs cotitura spre înfrîngerea hitleriști- lor în cel de-al doilea război mondial.Amintind că a mai fost pe aceste locuri în toamna anului 1944, cind orașul zăcea în ruine, președintele de Gaulle și-a exprimat plăcuta impresie pe care i-a făcut-o Vol- gogradul renăscut la o viață nouă. Gloria acestui oraș — a declarat el — nu va pieri, pentru că ea se întărește în condițiile păcii. „Am în vedere — a spus înaltul oaspete — munca frățească și productivă a oamenilor. în aceasta constă esența problemelor păcii, problemelor Europei înainte de toate: în a- ceasta constă ca atare și esența problemelor relațiilor franco-sovie- tice".Președintele Franței a subliniat necesitatea colaborării pe scară largă a țărilor continentului european „fără a se exclude bună voința acelora care se găsesc în afara granițelor el".După călătoria noastră aici împreună cu președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice

A. N. Kosîghin — a spus în continuare președintele de Gaulle — ne vom întoarce curînd în Franța pentru a îndeplini în cele mai bu.v condiții sarcinile pe care ni le-a n asumat împreună. Sînt convins că aceste sarcini vor avea o importanță de prim rang pentru organizarea păcii. Părăsind Volgogra- dul, de Gaulle a spus : „Primirea excelentă care ml s-a făcut este o dovadă a prieteniei dintre cele două țări, care arată că Uniunea Sovietică și Franța construiesc și muncesc împreună pentru echilibru, progres și pace în Europa și în întreaga lume".După-amiază, președintele de Gaulle și A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, s-au reîntors la Moscova. în cursul zilei de joi convorbirile sovieto-franceze se vor încheia. înaltul oaspete francez se va întoarce vineri în patrie.Seara, Charles de Gaulle a oferit o recepție în saloanele ambasadei franceze din Moscova. Au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nicolai Podgornîi, și alți conducători sovietici.
A. MUNTEANU

Moscova, 29 iunie

FRANȚA A REFUZAT
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SĂ SEMNEZE...
CANBERRA 29 (Agerpres). — La Canberra au luat sfîrșit lucrările sesiunii anuale a Consiliului ministerial al tratatului S.E.A.T.O. în comunicatul dat publicității, participantii la sesiune și-au reafirmat sprijinul pentru războiul dus împotriva forțelor patriotice din Vietnamul de sud. S-a menționat că membrii S.E.A.T.O. vor spori ajutorul militar și economic a- cordat guvernului saigonez.Comunicatul a fost semnat numai de șapte din cei opt membri ai pactului. Franța, care a fost repre-

zentată la conferință numai prin- tr-un observator, a refuzat să-și pună semnătura pe acest document, în comunicat se subliniază, de altfel, că guvernul Franței nu se consideră legat de cuprinsul lui.
JAPONIA

Șt. DEJU

TOKIO 29 (Agerpres). — Adunarea municipalității orașului Tokio, la care au participat reprezentanți ai tuturor partidelor din Japonia, a aprobat o rezoluție în care protestează împotriva hotărîrii adoptate de reprezentanții guvernului japonez și ai comandamentului a- merican aflat în Japonia de a construi un nou poligon militar pe insula Niijima, situată la 150 de km la sud de Tokio (în schimbul desființării poligonului de la Mito).în rezoluție se arată că guvernul japonez trebuie să anuleze de urgență permisiunea ca S.U.A. să construiască un poligon militar pe teritoriul insulei Niijima, care aduce prejudicii ireparabile pescarilor din această regiune".
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M MOSCOVA. La Moscova a fost semnat ™ planul de colaborare culturală pe anul 1966 între Uniunea Sovietică și R. P. Chineză. tură cu dezvoltarea activității în rîndul femeilor. Au fost alese noile organe de conducere a consiliului. Ca președintă a foA realeasă Alexandra Zawadecka.
declarațiilor medicilor, el a suferit doar ușoare arsuri și mici fracturi.

■| HELSINKI. La Lahti, în Finlanda, a avut loc ™ a treia reuniune literară internațională a scriitorilor la care au participat peste 80 scriitori din 20 de țări. Din partea scriitorilor români au luat parte Ana Blandiana și Ștefan Bănulescu.
de

n PRAGA. După cum anunță agenția C.T.K., ” Ia 29 iunie la Praga au început lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. Pe ordinea de zi a lucrărilor sesiunii se află discutarea raportului referitor Ia executarea bugetului de stat pe anul 1965. De asemenea, se vor discuta proiectele legi cu privire la protecția fondului funciar alte probleme. de Și
M VARȘOVIA. în capitala R. P. Polone

liint cfîrcît lnrrarila C’nnrtrpQiilni al TA
B| VARȘOVIA. In capitala R. P. Polone au luat sfîrșit lucrările Congresului al IV-lea al Consiliului Național al Femeilor din R. P. Polonă. Congresul a adoptat o hotărîre în legă-

■| WASHINGTON. Președintele Johnson a acceptat marți demisia lui David Bell din funcția de director al Agenției pentru dezvoltare internațională. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat că începînd de la 30 iunie această funcție va fi ocupată de William Gaud.
M TAȘKENT. Agenția TASS anunță că la 29 " junie stația seismică Tașkent a înregistrat două noi cutremure, unul de gradul 7 și celălalt de gradul 5—6 cu epicentrul în zona centrală a orașului. Agenția menționează că, de la 26 aprilie, data primului cutremur din Tașkent, in oraș s-au produs peste 500 de cutremure de la gradul 2 pînă la gradul 7.M CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că preșe- “ dintele Republicii Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal, care se află in R.A.U., a suferit marți un accident de automobil, fiind rănit. Potrivit

M SKOPLIE. în noaptea de 28 spre 29 iunie ” la aproximativ 90 km de orașul Skoplie a fosl înregistrat un cutremur cu o intensitate de gradul 5—6. Potrivit datelor preliminare, tremurul nu a cauzat pagube materiale. cu-

M WASHINGTON. Rezervele de aur " S.U.A. s-au redus în cursul lunii mai 86 milioane de dolari. In felul acesta, vele americane de aur au scăzut in primele cinci luni ale anului cu 224 milioane dolari. A 
M NEW YORK. Oamenii de știință de la Ce ™ trul de cercetări spațiale din Pasadr u (statul California) au încercat marți seara ci restabilească legătura cu sonda lunara „S^qi veyor-1", care la 1 Iunie a efectuat o aselenizare lină. Potrivit unui purtător de cuvînt, camerele de luat vederi de pe „Surveyor" nu au răspuns la semnalele emise de pe Pămînt.

ale cu rezer-
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