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Legea; 
pentru adoptarea 
planului de stat 

de dezvoltare

Anul XXXV Nr. 7027

a economiei naționale 
pe anii 1966-1970

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

9

Cea de-a doua zi
a lucrărilor

Joi au continuat lucrările celei 
de-a V-a sesiuni, a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

La. lucrări participă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Alexandru Drâ- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Petre 
Borilă, Constantin Drăgan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, membri 
supleanți ai Comitetului Execu
tiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri. Sînt prezenți vicepre
ședinții, secretarul și membrii 
Consiliului de Stat.

In tribune se află șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, numeroși invitați, zia
riști români și străini.

Ședința a fost deschisă de to
varășul Stefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale.

In continuarea discuției gene
rale la punctul doi al ordinii de 
zi — proiectul de lege pentru 
adoptarea planului de stat de 
dezvoltare a economiei naționale p< anii 1966—1970 — au luat cu- 
vintul tovarășii: Constantin Dră
gan, Gheorghe Roșu, Neculai 
Agachi, Remus Răduleț, Clement 
Rusu, Nicolae Doggendorf, Du- 
mitru Țambric, Emil Drăgănescu, 
loan Bordaș, Vasile Vilcu, Ion 
iVasta, Zaharia Stancu, Teodor 
Llaș, Iosif Uglar.

Deputatul acad. Horia Hulubei 
a . cerut cuvîntul pentru a adresa 
o întrebare președintelui Consi
liului de Miniștri în legătură cu 
bombardarea de către aviația 
S.U.A. a suburbiilor Hanoiului și 
a orașului Haifong din Republica 
Democrată Vietnam.

„Ați aflat, ca și mine, din pre
sa noastră — a. spus el — că 
aviația americană, conform ordi
nului guvernului S.U.A., a bom
bardat în mod sălbatec su
burbiile Hanoiului, capitala Re
publicii Democrate Vietnam, și 
Haifongul, cel mai mare port 
al țării. Gestul reprezintă o 
nouă crimă gravă contra po
porului vietnamez. El ne-a um
plut de indignare pe noi, depu
tății Marii Adunări Naționale, și, 
desigur, pe toți cetățenii țării 
noastre. El reprezintă un pericol 
major la pacea lumii. De aceea 
adresez tovarășului președinte al 
Consiliului de Miniștri întreba
rea-: ce atitudine înțelege să ia 
guvernul țării noastre în legătu
ră cu această gravă extindere a 
războiului în Vietnamul de nord 
prin noua decizie a guvernului 
Statelor Unite ale Americii?"

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a declarat că va da răs
puns la întrebare în ședința de 
după amiază.

La reluarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a răspuns 
întrebării deputatului Horia Hu
lubei.

Poziția guvernului român în 
legătură cu bombardarea de ca

tre aviația americana a orașelor 
Hanoi și Haifong a fost primită 
de deputați și invitați cu aplauze 
puternice, îndelungi și a. fost 
aprobată prin vot, în unanimita
te, de Marea Adunare Națională.

A continuat apoi discuția ge
nerală la punctul doi al ordinii 
de zi. Au luat cuvîntul tovarășii: 
Nicolae Petre, Bucur Șchiopii, 
Veronica. Ardeleana., Mihail Le
vente, Nicolae Bădescu, Cristo- 
for Simionescu, Voinea Marines
cu, Alexandru Sencovici, Mihai 
Suder, Maxim Berghianu.

Dezbaterea la acest punct de 
pe ordinea de zi s-a încheiat.

Marea Adunare Națională a 
votat în unanimitate, prin vot 
secret, Legea pentru adoptarea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966— 1970, după ce proiectul a fost dis
cutat pe articole.

Anunțarea, rezultatului votului, 
prin care Marea Adunare Na
țională dă putere de lege planu
lui ' cincinal — etapă nouă de 
progres și prosperitate în viața 
poporului român, in înflorirea 
României socialiste — este pri
mită într-o atmosferă de puterni
că. însuflețire. Întreaga asistență, 
în picioare, aplaudă îndelung.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres).

IN EDITURA POLITICA

A APĂRUT:

ION GHEORGHE 
MAURER

Expunerea cu privire 
la planul de stat 

de dezvoltare

Răspunsul tovarășului Ion Gheorghe Maurer
cu privire la poziția guvernului român

fată de bombardarea orașelor Hanoi și Haifong
către aviația americană

Tovarăși deputați,
Răspunzind întrebării tovarășu

lui deputat Horia Hulubei, declar, 
în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, următoarele:Atacurile aviației americane asupra suburbiilor orașului Hanoi, capitala Republicii Democrate Vietnam, și asupra orașului Haifong, cele mai importante centre populate din Vietnamul de nord, care au provocat victime omenești și pierderi materiale, reprezintă o nouă fază a războiului în Vietnam, accentuarea politicii de încălcare flagrantă a celor mai elementare norme ale dreptului internațional, constituind în același timp o gravă amenințare pentru pacea lumii.Nereușind să infringe lupta dirză a poporului vietnamez, Statele U- nite ale Americii-au recurs, în mod deliberat, la aceste noi acte de război, care pun în adevărata- lor lumină declarațiile de așa-zi.se intenții pașnice ale forurilor conducătoare americane, arată ce credit se poate acorda acestor declarații.Extinderea agresiunii împotriva Republicii Democrate Vietnam

stîrnit mînia legitimă a poporului român, ca și a opiniei publice din întreaga lume, aduce autorilor ei izolare tot mai mare, dezaprobarea și condamnarea generală. Credem că forțele cărora le este scumpă cauza păcii vor acționa cu hotărîre pentru a determina încetarea agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam.Guvernul Republicii Socialiste România, exprimînd sentimentele poporului român, condamnă cu toată fermitatea noile acțiuni agresive împotriva R. D. Vietnam si atrage în același timp, în mod ho- tărit, atenția guvernului Statelor Unite ale Americii asupra grelei răspunderi pe care și-o asumă prin continuarea și intensificarea acestui război.Sustinînd pe deplin poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Siberar.: din Vietnamul de. ..sud, guvernul Republicii Socialiste România cere să se pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, să înceteze războiul de agresiune în Vietnam. Este necesar să fie re-

trase toate forțele militare americane și celelalte trupe străine in- tervenționiste din Vietnamul de sud. Să se respecte dreptul sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară, să fie aplicate acordurile de la Vietnam !în numele guvernului România, porului vietnamez, de înaltă tribună, mesajul lidaritate frățească și admirația noastră fată și bărbăția cu care el ripostează a- gresorilor.Sîntem hotărîți să acordăm în continuare poporului vietnamez întregul sprijin material și moral- politic în lupta sa eroică pentru a- părarea independentei și suveranității naționale, a integrității patriei sa ie.Ne exprimăm, tovarăși deputati, încrederea noastră nestrămutată în triumful cauzei drepte a poporului vietnamez, al cauzei păcii și libertății popoarelor.

Geneva cu privire lapoporului român, al Republicii Socialiste doresc să adresez po- la această cald de so- să exprim de curajul

Cu prilejul Zilei învățătorului, la Consiliul de Stat a avut loc joi. la amiază solemnitatea înmînării unor titluri și ordine. Au participat un mare numai’ de învățători și profesori, care de-a lungul anilor s-au evidențiat în mod deosebit în nobila'și frumoasa muncă de instruire și educare a tinerei generații, cadre didactice care prin bogata lor activitate și-au adus contribuția la dezvoltarea învățământului în țara noastră.Cei prezenți au salutat cu vii aplauze pe tovarășii Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Leonte Răutu.Erau de față tovarășii Constanța Crăciun și Ilie Murgulescu,' vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Ștefan fîălan, ministrul învățămîntului, Ion Teorea- nu, șeful secției de învățământ și sănătate a C.C. al P.C.R.S-a dat citire decretelor privind conferirea titlului de „învățător emerit al Republicii Socialiste România", „Profesor emerit al Republicii Socialiste România", Ordinul Muncii clasa a IlI-a unor învățători și profesori din învătămîntul de cultură generală și din învăță- mîritul profesional și tehnic.Președintele Consiliului de Stat

a înmînat înaltele distincții acordate. Luând apoi cuvîntul, tovarășul Chivu Stoica, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri a transmis învățătorilor și profesorilor un salut călduros cu prilejul tradiționalei sărbători a „Zilei învățătorului", felicitîndu-i pentru înaltele distincții primite.Partidul și guvernul, întregul nostru popor — a spus vorbitorul — dau o prețuire deosebită rodnicei activități a învățătorilor și profesorilor în îndeplinirea nobilei lor misiuni de formare a omului nou, a omului societății socialiste, prin îndrumarea și educarea tineretului nostru în spiritul profundului atașament față de muncă, al dragostei nețărmurite față de patrie, fată de popor și față de Partidul Comunist Român.Planul, cincinal, care se chiar azi supus dezbaterilor Adunări Naționale, cuprinde rie de prevederi importante ror împlinire va traduce în sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului în ceea ce privește dezvoltarea și perfecționa-
află Marii o se- a că- viață

(Continuare în pag. a Vl-a)

Aspect de la solemnitate

SIDERURGIC BUCUREȘTEAN

Foto : Gh. Vinlila

allam ieri noapte în hala uzine metalurgice „Bucu-

NOUL OBIECTIV

a economiei
naționale pe anii

1966-1970

CUPTORUL ELECTRIC DE
50 DE TONE PRODUCE

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Italia, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat președintelui Giuseppe Saragat cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea Italiei.în răspunsul său, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a transmis Consiliului de Stat și poporului român cele mai vii mulțumiri pentru mesajul eidresat.
(Agerpres)

noiirești", al cărei gigant cuptor (cli
șeul din stingă) a produs — așa după cum s-a anunțat — prima șarjă de o(el electric.E ora unu și jumătate. „Atențiune 1" — se auzi comanda șefului de echipă Mîndru Giura. Colosul se înclină lin și pe jgheabul de scurgere țîșnește în oala de turnare, ca dintr-o fîntînă arteziană, metalul. S-a născut prima șarjă. Ropote de aplauze, strîngeri calde de mîini, felicitări.Care sînt principalele caracteristici ale cuptorului ? — l-am întrebat pe Nicolae Iordache, inginerul din schimb.„Cuptorul electric de 50 tone — cel mai mare de acest fel din țară — are un grad înalt de mecanizare și automatizare. Este prevăzut cu . comenzi hidraulice, cu instalații de vid și de agitare a băii de oțel prin procedeul e- lectromagnetic. Proiectul cuptorului a fost elaborat de către specialiștii Institutului de Cercetări Metalurgice din București; instalațiile agregatului sînt în mare parte realizate de către întreprinderi din țara noastră, precum și de uzine constructoare de mașini grele din Uniunea Sovietică".Pe aceeași platformă a oțelă- riei se conturează fundațiile unui „frate geamăn" care va elabora prima șarjă la sfîrșitul acestui an. Ambele agregate vor produce anual 120 000 tone oțeluri aii și înalt aliate, necesare constr ției de mașini. Sint avansate crările la sectorul forjă grea al doilea obiectiv de bază al zinei. La turnătoria de oțel și f< tă electrică s-a executat func ția și în curînd se va trece montajul celor peste 7 000 de tc de construcții metale. La ace< tă turnătorie, ca șlrla forja gi se vor fabrica piese din oțel

fontă, adevărati coloși de metal, în greutate de pînă la 160 tone fiecare, necesari producerii utilajelor și agregatelor grele ale industriei românești constructoare de mașini. Primul beneficiar ? Laminorul de tablă groasă de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Galați.

Ieri, după-amiază, în Piața Universității din București a avut loc o puternică manifestare de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Dînd glas mîniei și indignării profunde stîrnite de atacul tîlhăresc al aviației S.U.A. asupra periferiilor Hanoiului și a orașului Haifong, mii de oameni ai muncii s-au adunat cu mult înainte de începerea mitingului, organizat de Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Pe zecile de pancarte purtate de manifestanți erau înscrise lozinci prin care se înfiera crima odioasă împotriva poporului vietnamez : „Cerem cu hotărîre să se pună capăt agresiunii S.U.A. din Vietnam!“, „Moarte agresorilor din Vietnam !“, „Jos mîinile de pe Vietnam 1“ Piața vuia de glasul mînios al mulțimii care scanda

necontenit: „Agresori americani, afară din Vietnam 1“ și de uralele de solidaritate cu poporul vietnamez : „Trăiască eroicul popor vietnamez !“, „Sîntem alături de voi, bravi luptători din Vietnam !“Mitingul a fost deschis de prof, univ. STANCIU STOIAN, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Exprimînd indignarea opiniei publice din țara noastră față de noua crimă sălbatecă a agresorilor americani împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a spus, printre altele : „Grava fărădelege comisă împotriva eroicului popor vietnamez a avut un ecou puternic pe tot globul. Noul pas făcut de imperialismul american în escaladarea războiului din Vietnam nu poate lăsa rece pe nimeni, căci pacea lumii însăși este greu amenințată prin asemenea acțiuni barbare. Iată de ce ne-am adunat aici, și alături de noi este întregul popor român. Ridicăm glasul de protest — a spus vorbitorul — contra criminalei agresiuni americane, cerem S.U.A. să înceteze bombardamentele și toate actele de încălcare a independentei R. D. Vietnam, stat socialist liber și suveran, să-și retragă trupele și armamentul din Vietnamul de sud, să lase ■ poporul vietnamez să-și hotărască singur destinul său, conform voinței sale.^„Am luat cun0Știntă, cu profun- acte de. american1 m ^Vietnam — bombardarea sălbatecă de către aviația S.U.A. a împrejurimilor orașului Hanoi, capitala Republicii Democrate Vietnam, și a orașului Haifong, cel mai important port al țării — a spus în cuvîntul său prof. univ. 
TUDOR POPESCU. Pirații americani ai aerului au semănat din nou moartea în rîndurile populației civile și au provocat pagube materiale. Sfidînd voința omenirii iubitoare de pace, încâlcind cu brutalitate cele mai elementare norme . ale dreptului internațional, militarișții _ americani au ordonat săvîrșirea acestei monstruoase fărădelegi. în numele oamenilor muncii din orașul București, al întregului nostru popor, cerem în modul cel mai categoric ca imperialiștii americani sa înceteze imediat și necondiționa*

Vasile BÂRAN 
Eugen IONES<

dă indignare, de noile război ale imperialiștilor

(Continuare în pag. a VII



PAGINA 2 SC1NTEIA

DEZBATERE SESIUNII ADUIAIl! iAîlOlALE
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

CONSTANTIN DRĂGANActuala sesiune a Marii A- dunări Naționale este chemată să dea putere de lege planului cincinal pentru perioada 1966—1970, care prin nivelul producției, ritmul și proporțiile prevăzute înmănunchează o intensă și vastă activitate a conducerii de partid și stat, pe linia îmbunătățirii și perfecționării continue a planificării și conducerii e- conomiei, orientării eforturilor poporului nostru spre rezolvarea problemelor hotărîtoare ale măreței opere de edificare . a societății noastre socialiste. Examinat temeinic, pe ramuri, ministere și sfaturi populare, fundamentat științific pe baza condițiilor și posibilităților reale de care dispune economia — planul cincirial pe care ' sîntem chemați să-1 discutăm și să-l aprobăm — este o expresie puternică a muncii și gîndirii colective, constituie pe bună dreptate un plan al întregului popor, orientat cu claritate de politica rparxișt-lepi- nistă a Partidului Comunist Român,.Industrializarea continuă a țării, dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei, ritmul mediu de 11,6 la sută, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, vor ridica la o viață economică și culturală activă toate raioanele țării, dintre care încă 70 vor primi o bază industrială ; vor situa patria noastră, la șfîrșitul acestui cincinal, în rîndul țărilor cu o economie dezvoltată.Amploarea dezvoltării economiei este susținută de volumul investițiilor prevăzute în cincinal, de peste 280 miliarde lei — egal cu fondurile alocate în ultimii 15 ani —ceea ce exprimă în mod elocvent forța copomică la care a ajuns țara îoastră, potențialul de care dispunem pentru a face noi și însemnați pași înainte pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.însăși realizările pe cele 5 uni ale primului an al cinci- alului dovedesc că am pornit ine. îndeplinirea cu 102,2 la ută a planului producției in- iustriale și obținerea peste prevederi a unei producții de 1,5 miliarde lei — realizări care se apropie de angajamentele luate de întreprinderi în întrecerea socialistă pe întregul an — exprimă realismul planurilor noastre, entuziasmul și hotărîrea oamenilor muncii de a înfăptui o- biectivele stabilite de partid.Perspectivele luminoase pe care le-a deschis Congresul al I"<-lea al P.C.R., obiectivele *■ evăzute în planul cincinal ep irezintă și pentru sindicate 2h vast program de activitate, cîmp larg de manifestare a 5a lacității lor organizatorice, 221 . vederea stimulării inițiati--z /ei creatoare și a spiritului gospodăresc al maselor pentru folosirea cît mai rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispune economia noastră.în aceste condiții capătă o importanță deosebită examinarea atentă de către ministere în colaborare cu uniunile sindicale, a măsurilor care trebuie să fie luate pentru înlăturarea upor neajunsuri care s-au manifestat în anii tre- cuți privind nominalizarea planului, asigurarea repartițiilor de materiale și ă linei aprovizionări ritmice, încheierea contractelor cu beneficiarii și respectarea planurilor de cooperare, stabilirea consumurilor specifice și a criteriilor de determinare a calității, aplicarea corectă a cointeresării materiale.De mare însemnătate pentru activitatea sindicatelor sînt îndrumările cuprinse în euvîn- tarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Reunind în rîndurile lor pe principalii făuritori ai bunurilor materiale, sindicatele vor desfășura o intensă activitate organizatorică și cultural-educa- tivă în rîndul oamenilor muncii pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, a atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii pentru realizarea planurilor de producție. întărind colaborarea cu conducerile tehnico-administrative ale întreprinderilor, organele sindicale vor organiza periodic dezbaterea principalelor probleme ale activității economice și de producție din fiecare întreprindere, atrăgînd mașele la conducerea și organizarea producției, la exercitarea opiniei colective, generalizînd experiența înaintată a oamenilor muncii.Folosind mai bine formele de influențare obștească sindicatele vor milita și în viitor pentru întărirea disciplinei în muncă, vor stimula opinia de masă împotriva celor negli- jenți, indisciplinați, din vina cărora se produc rebuturi, a- varii, mărfuri de calitate ne- -espunzătoare și pierderi de matură, popularizînd tot- ioți acei care prin e- dau dovadă în "nciozitate și '-'deplini- vor 

intereseze material pe fiecare om al muncii la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, concomitent cu întărirea răspunderii materiale atît a muncitorilor cît și a conducătorilor producției.Folosind prilejul apropiatelor conferințe pe țară ale uniunilor pe ramuri de producție ale sindicatelor, a căror menire este să analizeze activitatea din ultimii cinci ani și să stabilească sarcinile de viitor ale sindicatelor respective în problemele specifice de ramură, ne propunem să asigurăm o largă dezbatere a obiectivelor actualului plan cincinal, să acordăm o deosebită atenție măsurilor ce trebuie luate pentru creșterea contribuției sindicatelor și a maselor largi de oameni ai muncii la îmbunătățirea organizării producției, la descoperirea și valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne și la sporirea e- ficienței activității economice.Dezvoltarea rapidă a economiei naționale, diversificarea producției, asimilarea și introducerea în fabricație a unor noi tipuri de mașini, instalații complexe și produse noi, extinderea procedeelor tehnologice avansate, a mecanizării și automatizării producției impun necesitatea asigurării unor cadre temeinic pregătite, capabile să stăpîneașcă și să folosească tehnica nouă cu care sînt înzestrate întreprinderile noastre, Proiectul planului cincinal prevede că din cei a- proape un milion de salariați care urmează să fie angajați în această perioadă, 584 000 vor fi cadre calificate din care aproximativ 334 000 vor fi muncitori calificați prin școli. Pregătirea temeinică a tuturor acestor cadre, ca și creșterea calificării actualilor muncitori, impun sporirea preocupării tuturor factorilor chemați să-și aducă contribuția în a- ceastă direcție.Sarcina dată de recenta plenară a C.C, al P.C.R. privind sporirea numărului de elevi și a duratei de școlarizare prin școlile profesionale pentru meseriile de mare complexitate, concomitent cu scurtarea duratei de școlarizare la meseriile mai puțin complexe pune în fața uniunilor sindicatelor pe ramuri, îndatorirea de a e- xamina împreună cu ministerele, cerințele actuale și de perspectivă, a ajuta la stabilirea măsurilor pentru pregătirea acestor cadre și a urmări modul în care absolvenții sînt repartizați și folosiți în întreprinderi.Considerăm totodată că este necesar să fie întărită răspunderea ministerelor și conducerilor întreprinderilor pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor de ridicare a calificării, să se asigure cointeresarea materială a lectorilor care predau la aceste cursuri. Vom sprijini conducerile ministerelor și întreprinderilor în organizarea cursurilor de calificare, specializare și ridicarea calificării și vom lărgi totodată propaganda cunoștințelor tehnice, economice și de cultură generală în rîndul sa- lariaților prin formele obștești de care dispun sindicatele. Sarcinile complexe ale cincinalului impun necesitatea ca Ministerul învățămîntului și ministerele de resort, cu sprijinul uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție, să urgenteze elaborarea noii reglementări privind pregătirea cadrelor.Consecvența cu care partidul nostru realizează politica sa economică, se reflectă deopotrivă în grija pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al clasei muncitoare, al întregului popor. Importantele fonduri alocate pentru dezvoltarea bazei materiale necesare acțiunilor social-cultu- rale însumează pe întregul cincinal cifra de 9,3 miliarde lei, depășind prevederile din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. cu suma de 1,3 miliarde lei.Se vor construi circa 300 000 apartamente, noi localuri pentru instituțiile de învățămînt, artă și cultură, numeroase spitale și policlinici moderne, noi complexe sanatoriale și de o- dihnă în stațiunile balneo-cli- materice și altele, care vor a- sigura un grad tot mai înalt de cultură și de învățămînt, de îngrijire și reconfortase a sănătății oamenilor muncii, în- țr-un cuvînt un trai tot mai civilizat pentru cei ce muncesc și familiile lor. .In contextul măsurilor prevăzute în actualul plan cincinal pe linia ridicării continue a nivelului de trai — alături de importantele mijloace materiale alocate de stat — se înscriu și sumele ce depășesc peste o jumătate de miliard lei provenite din fondurile sindicatelor și cele de asigurări sociale. Aceste fonduri sînt destinate pentru lărgirea bazei de tratament și odihnă în stațiunile balneo-climaterice, pentru construirea unei tabere de copii pe litoral a cărei primă etapă de 3 000 locuri va intra în funcțiune încă în a- cest cincinal, a 18 edificii cul

turale ale sindicatelor în marile centre industriale și orășenești, precum și. numeroase săli necesare desfășurării activității culturale în întreprinderile și noile combinate, ceea ce va permite dezvoltarea în continuare a activității culturale de masă.Ca o manifestare a grijii partidului și statului, a respectului față de cei care ani de-a rîndul și-au adus contribuția lor valoroasă la făurirea valorilor materiale și spirituale ale societății noastre, în actualul plan cincinal sînt prevăzute importante sume pentru îmbunătățirea tuturor categoriilor de pensii. Potrivit prevederilor, pensiile se vor majora începînd de la 1 ianuarie 1967, în medie cu 24 la sută față de anul 1966. Sindicatele se angajează să-și aducă întreaga contribuție la această importantă acțiune.An de an mijloace tot mai importante alocă statul nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția muncii fiind o problemă de stat. Existența încă în unele întreprinderi a unor accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale implică întărirea în continuare a răspunderii tuturor factorilor, luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea unor condiții care să înlăture cauzele care pot provoca accidente. Organele și organiza-
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GHEORGHE ROȘUîn eadrul dezvoltării multilaterale pe care a cunoscut-o România socialistă în anii șe- senalului, ca urmare a aplicării consecvente a politicii științifice a partidului de industrializare socialistă a țării, de valorificare a resurselor de care dispunem, economia regiunii Bacău a urmat un drum ascendent, de permanent progres, Mîinile harnicilor noștri muncitori au durat, în anii șesenalului, cetăți ale chimiei, salba de hidrocentrale de pe Bistrița, complexe de industrializare a lemnului, edificii social-culturale. Producția industrială a regiunii a crescut în șesenal de peste 2,5 ori, cu un ritm mediu anual de 16,7 la sută, superior ritmului realizat în medie pe țară.In actualul cincinal, economia regiunii Bacău va înregistra noi pași pe drumul neîntreruptei sale dezvoltări, fiind prevăzute să intre în funcțiune noi capacități de producție ale industriei chimice și ale sectorului de industrializare a lemnului.Experiența dobîndită cu prilejul construirii și dării în folosință, în anii șesenalului, a atîtor obiective industriale, ne-a arătat că terminarea și punerea în funcțiune la termenele prevăzute în planul de stat, sau chiar înainte de termen, a capacităților de producție sînt condiționate de elaborarea la timp a proiectelor și documentațiilor, de judicioasa corelare a graficelor de lucrări cu termenele de livrare a utilajelor și instalațiilor din țară și din import, de urmărirea cît mai operativă a execuției lucrărilor. Atunci cînd nu se respectă aceste condiții esențiale în realizarea investițiilor, cînd organele centrale, ministerele nu intervin cu operativitate pentru coordonarea eforturilor și pentru rezolvarea unor neajunsuri, survin deficiențe, concretizate în ultimă instanță în nerespectarea termenelor prevăzute în grafic și în planul de stat. Un exemplu recent, concludent în această direcție, îl constituie lucrările de extinderea capacității de producție la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. Datorită unor defecțiuni de genul celor amintite, s-au produs întîrzieri la punerea în funcțiune și, cu toate eforturile constructorilor, rămînerile în urmă au fost numai în parte recuperate.Măsura luată de conducerea partidului, de a se elabora planul cincinal cu defalcarea sarcinilor pe ani, pe ministere și întreprinderi, deschide reale posibilități de îmbunătățire a activității în toate direcțiile, dar mai ales pentru realizarea la termenele prevăzute a noilor obiective. Sînt convins că o dată cu aprobarea de către sesiunea Marii Adunări Naționale a planului pe cinci ani, prin cunoașterea în perspectivă a ceea ce avem de îndeplinit, se va putea face o judicioasă punere de acord a termenelor de dare în funcțiune cu datele cînd documentațiile tehnice și furniturile trebuie să fie pe șantiere. Va trebui să folosim cît mai bine aceste condiții, să perfecțio-
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N ECU LAI AGACHIPentru siderurgie, planpl cincinal fixează obiective deosebite în domeniul creșterii producției, a indicatorilor calitativi, diversificarea gamei de mărci de oțeluri și a tipo- 

țiile sindicale vor întări controlul obștesc asupra respectării legislației de protecția muncii, vor intensifica munca de educație în rîndul tuturor salariaților pentru respectarea riguroasă a tuturor normelor de tehnica securității și igienă a muncii.Reprezentînd interesele maselor largi de salariați, sindicatele vor intensifica controlul obștesc asupra unităților de deservire a populației, vor veghea la aplicarea și respectarea cu strictețe a legislației de salarizare și a programului legal de lucru. împreună cu organele de stat ne vom aduce din plin contribuția la îmbunătățirea și respectarea legislației muncii.Și eu, ca și ceilalți depu- tați, îmi exprim deplinul acord cu prevederile planului cincinal, avînd ferma convingere că cifrele vor deveni fapte, la a căror realizare ne vom aduce contribuția în mod activ. Asigur Marea Adunare Națională, că Uniunea Generală a Sindicatelor, care cuprinde milioane de salariați, membri de sindicat, va munci cu pasiune și își va aduce din plin aportul la creșterea continuă a potențialului economic al țării, la folosirea cît mai judicioasă a resurselor materiale, pentru ca traiul nostru să devină tot mai prosper și luminos, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

năm permanent procesul de înfăptuire a investițiilor.în acest sens, pentru unul din marile obiective prevăzute a fi construite în cincinal în regiunea Bacău, fabrica de melană și fire cord din cadrul Uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești, este absolut necesar ca organele de stat să studieze și să găsească posibilitatea devansării termenului de începere a lucrărilor cu circa 3 luni, cerință impusă de necesitatea continuității în activitatea grupului de șantiere Săvinești.în legătură cu activitatea de punere în valoare a investițiilor, un aspect pe care-1 consider foarte important este atingerea parametrilor proiectați ai noilor capacități de producție. Multe din instalațiile puse în funcțiune în șesenal țn regiunea noastră au atins principalii indici prevă- zuți în proiecte. Dar mai avem și unele obiective importante, la care parametrii proiectați nu au fost realizați. Printre acestea se numără linia de fabricare a butadienei de la Combinatul de cauciuc sintetic, fabrica de policrorură de vinii de la Combinatul chimic Borzești, instalația de fabricare a acrilonitrilului de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. Consider că ministerele, organele centrale de proiectare și avizare au datoria să studieze 'cu cea mai mare grijă alegerea soluțiilor tehnologice, a utilajului noilor investiții.Comitetul regional de partid va avea permanent în atenție realizarea la termen a noilor capacități de producție și a parametrilor prevăzuți în proiecte, mobilizînd colectivele de proiectanți, constructori, montori să desfășoare o activitate susținută pentru respectarea termenelor înscrise în planul de stat. Ne vom preocupa de educarea maselor în spiritul întăririi disciplinei în muncă, a creării unei opinii de masă împotriva nepăsării și a neglijenței, asigurînd cele mai bune condiții desfășurării normale a producției în întreprinderile din regiune.Recent, în regiunea noastră, din inițiativa comitetului regional de partid au avut loc două consfătuiri pe tema organizării superioare a producției în ramurile petrol și chimie, Cu această ocazie s-au făcut multe propuneri care se referă la îmbunătățirea organizării trustului de foraj, lărgirea atribuțiilor întreprinderilor, organizarea judicioasă a serviciilor pentru a se evita paralelismul în activitatea lor. Aceste propuneri au fost transmise și ministerelor interesate ; cred că ar fi util ca ele să fie studiate, analizate CU toată grija și rezolvate cît mai operativ.Sînt convins că prevederile planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale pînă în 1970 vor fi realizate și depășite. Permiteți-mi să transmit celui mai înalt for al țării hotărîrea oamenilor muncii din regiunea Bacău de a îndeplini cu succes importantele prevederi ale planului cincinal.

dimensiunilor de laminate, paralel cu creșterea eficienței economice a activității în toate unitățile. Deși sarcinile sta-j. bilite siderurgiștilor pentru ' primul an al cincinalului sînt

simțitor sporite față de realizările anului 1965, ele au fost pe primele 6 luni îndeplinite cu succes.Siderurgiștii hunedoreni sînt hotărîți să respecte întocmai indicațiile conducerii de partid și de stat cu privire la ridicarea nivelului calitativ al oțelurilor aliate, acordînd o a- tenție deosebită purității, gradului de omogenitate a acestor oțeluri, caracteristicilor de rezistență și tenacitate.Fondurile de investiții acordate pentru construirea unor noi unități, dar mai ales pentru dezvoltarea și modernizarea sectoarelor existente în u- zinele de la Hunedoara, Reșița și Brăila, asigură producției de oțeluri aliate o bază tehnică puternică, capabilă 'să răspundă necesităților actuale ale industriei construcției de mașini. Punerea în funcțiune la Hunedoara în cursul acestui an și în prima parte a anului viitor, a instalației de fre- zare la cald a lingourilor a- liate, a noi capacități de încălzire și tratament termic, a altora de cojire la rece a barelor laminate va rezolva, în mare măsură, încă din 1967, unele probleme de ordin calitativ, existente astăzi în domeniul producției de oțeluri aliate.Ridicarea nivelului calitativ al producției impune și. rezolvarea problemei calității materialelor refractare, folosite, în principal, la operația de turnare a oțelului. Apreciem că baza de materii prime necesară fabricației șamotei de calitate superioară este rămasă în urmă față de necesitățile siderurgiei, în special în ce privește sortarea și înnobilarea argilelor extrase. De aceea consider necesar ca Ministerul Minelor să abordeze cu mai multă hotărîre această problemă pentru a o rezolva
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REMUSOamenii de știință au primit cu bucurie și satisfacție deosebită noul nostru plan de stat cincinal desfășurat pe ani, care depășește stadiile de pînă acum, caracterizate doar prin directive pe mai mulți ani, planificarea efectivă fiind'.făcută numai anual.Cercetătorii științifici, în a căror activitate are un rol însemnat previziunea pe baze statistice, apreciază în mod deosebit efortul făcut de partid pentru conducerea planificată pe termen de mai mulți ani a economiei naționale, fiindcă aceasta asigură stabilitatea necesară în muncă, dă producției perspectiva de care are nevoie pentru asigurarea mijloacelor documentației tehni- co-economice și a proiectelor pentru viitoarele obiective, pu- nînd astfel în evidență superioritatea economiei noastre socialiste.Oamenii de știință au participat efectiv, cu entuziasm și satisfacție, la alcătuirea planului de stat și cu deosebire a secțiunii sale privitoare la cercetarea științifică.Oamenii de știință, cercetătorii și ceilalți specialiști au participat cu satisfacție și la analizele și dezbaterile largi, organizate în unitățile economice, în organizațiile de partid și de masă, pentru planul de stat, care a devenit astfel un adevărat document de previziune științifică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la Consfătuirea constructorilor de mașini că sînt necesare eforturile unite ale cercetătorilor și proiectanțiloi’ din institutele departamentale și laboratoarele uzinale, din institutele Academiei și învă- țămîntul superior, pentru înlăturarea în timpul cel mai scurt a rămînerilor în urmă din anumite domenii ale cercetării.în lumina prevederilor Directivelor Congresului al IX- lea al partidului, atenția membrilor Academiei s-a concentrat în sesiunea anuală din a- prilie asupra căilor de valorificare a rezultatelor cercetărilor din domeniul științelor tehnice și ale naturii, pentru nevoile producției. Darea de seamă a Academiei pe anul 1965 relevă numărul restrîns al temelor cu finalitate aplicativă, absența unei corelații mai strînse între rezultatele cercetării fundamentale și cercetarea aplicativă din același domeniu, precum și ducerea unor cercetări numai pînă la un stadiu încă insuficient pentru asimilarea de către producție a rezultatelor obținute.Planului de cercetări al A- cademiei i s-au adus îmbunătățiri din acest punct de vedere. Ele se reflectă și în structura celor 51 de teme cuprinse în proiectul planului de stat pe anii 1966—1970, dintre care 11 sînt de fizjcp-mate- matici, 4 de chimie, 15 de științe tehnice, 2 de geologie- geografie, 1 de biologie și medicină, iar 18 din științele e- conomice, sociale și umanistice.Pornind de la sarcina principală ce i-a fost încredințată de partid și guvern, Consiliul Național al Cercetării Știiriți-

în cel mai scurt timp posibil.Creșterea producției siderurgice impune revizuirea și îmbunătățirea condițiilor fundamentale care reglementează distribuția și consumul de metal. Anumite reglementări stabilite în urmă cu 10—12 ani, perfect valabile în acel timp, sînt astăzi depășite, constituind o frînă în calea aprovizionării în mod ritmic cu metal a tuturor consumatorilor, influențînd negativ și folosirea rațională a agregatelor din siderurgie,O problemă importantă pentru întreprinderile siderurgice o constituie fluctuația încă mare a cadrelor, îndeosebi a celor cu pregătire superioară. Consider ca deosebit de prețioasă indicația cuprinsă în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C,. al P.C.R. cu privire la importanța pe care o are aplicarea justă a politicii partidului de cointeresare materială a oamenilor muncii pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului și progresul economiei noastre. Este firesc ca acela care are dragoste de muncă, de întreprinderea în care lucrează, să fie stimulat și prețuit, Totodată, este logic ca cei cărora nu le place munca, să răspundă pentru faptele lor. Propun ca pentru stabilizarea cadrelor din sectorul siderurgic, în special a celor cu pregătire superioară, să se adopte un sistem de cointeresare mai bună pentru ca acestea să lucreze neîntrerupt în unitățile direct productive și să aducă astfel o cît mai mare contribuție la rezolvarea diferitelor probleme complexe ale producției.Sînt întrutotul de acord cu proiectul de lege privind dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1966—1970.
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RĂDULEȚfice a antrenat întreaga noastră rețea de unități cu sarcini științifice în elaborarea și a- nalizarea propuneriler pentru tematica de cercetare, în stabilirea principalelor direcții de dezvoltare a științei în urmă- ■u torii cinci ani. Peste 600 de specialiști din producție, e- conomiști, cercetători, cadre universitare, academicieni și cadre de conducere din ministere au dezbătut în comun, în Comisiile de ramură ale consiliului, programul cercetării științifice, legătura sa cu planul economic de stat, cu cerințele de dezvoltare ale științei și tehnicii. Prin munca lor, 480 de teme din toate domeniile au fost înscrise în planul de stat, în locul celor 150 de teme propuse inițial de organizațiile centrale ce au unități de cercetare. Aproape 70% din aceste teme fac parte din domeniul științelor tehnice și chimice, cele mai multe dintre ele avînd un caracter de cercetare aplicativă sau de dezvoltare a tehnicii, în legătură nemijlocită cu ridicarea nivelului și diversificarea producției, sau în vederea sporirii economicității ei, asigurînd astfel o legătură organizată între cercetare și producție.Atenția Consiliului Național al Cercetării Științifice este îndreptată în principal pe problemele hotărîtoare nominalizate în programul unitar al cercetării — și în primul rînd spre cele cuprinse în planul de stat. în preocuparea de a spori contribuția pentru producție a cercetării unor teme cuprinse în planul unitar, Consiliul Național al Cercetării Științifice a stabilit împreună cu Comitetul de Stat al Planificării un număr de probleme care implică o concentrare puternică a forțelor de cercetare din mai multe unități, cum sînt coroziunea, catalizatorii, apele reziduale sau echilibrul biologic în Delta Dunării și urmărește direct desfășurarea muncii pentru rezolvarea acestor probleme de mare însemnătate economică.Secțiunea pentru știință a proiectului de plan, a spus vorbitorul, prevede suma de 1 923 milioane lei pentru investițiile din perioada 1966 —1970, față de cele 1500 milioane din Directive, ceea ce' creează posibilitatea extinderii și modernizării u- nor institute de cercetare și a înființării de institute noi. Urmează ca rețeaua de unități de cercetare să fie perfecționată, iar baza materială să fie mai bine utilizată, concentrată în unități puternice, investițiile pentru construcții și montaj fiind chibzuite în așa fel, încît să se dispună de fonduri cît mai mari pentru dotarea corespunzătoare cu aparatură de cercetare.Planul de stat prevede creșterea numărului de oameni ai muncii cuprinși în cercetare, de la 42 600 în anul 1965 pînă la circa 55 000 în 1970. Rezultă de aici o sarcină de mare răspundere pentru crearea de condiții adecvate pentru cercetători, pentru formarea cadrelor de cercetare necesare în vechile și noile sectoare, răspundere care revine atît ministerelor productive, cît și 

Academiei și Ministerului învățămîntului. Sînt convins că Academia și Ministerul. învățămîntului pot să contribuie la formarea de cadre noi și la perfecționarea celor vechi, între altele, prin stagii de specializare, prin participarea pentru o anumită perioadă la munca de cercetare din institutele Academiei sau de la ca
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CLEMENT RUSURegiunea Cluj a. cunoscut 1970 va depăși valoarea deîn anii șesenalului o continua dezvoltare. în această perioadă s-au construit și pus în funcțiune o serie de obiective importante cum sînt combinatele de industrializare a lemnului de la Gherla, Combinatul de celuloză și hîrtie și Fabrica de mobilă Dej,, exploatarea minieră de la Căpuș, antrepozitul frigorific de la Baciu-Cluj, Fabrica de produse lactate Turda ; s-au dezvoltat întreprinderile „Carbo- chim", „Unirea", „Armătura" din Cluj, Fabrica de ciment Turda, uzinele „Industria sîr- mei“-Cîmpia Turzii și altele. Toate acestea au contribuit la ridicarea economică a unor raioane mai puțin dezvoltate, ca Dej, Gherla și Huedin.Proiectul planului cincinal, pe care-1 dezbatem astăzi, asigură o continuă dezvoltare armonioasă regiunii Cluj, Producția globală va ajunge în anul 197Q la circa 12 miliarde lei ; volumul investițiilor pe cincinal depășește 8,5 miliarde lei din care circa 4 miliarde lei pentru industrie.Dezvoltarea industriei regiunii în cincinal va duce la creșterea numărului de salariați ocupați în industrie cu 19 la sută. Amplasarea unor noi întreprinderi industriale în raioanele Bistrița și Cîm- peni, alături de cele realizate în perioadele anterioare la Gherla, Dej, Aiud și dezvoltarea unor unități din alte raioane și orașe, face ca repartizarea forțelor de producție să fie în concordanță cu cerințele, asigurînd valorificarea superioară a resurselor naturale, ridicarea nivelului economic și social-cultural al raioanelor și orașelor regiunii.în cadriil investițiilor pentru învățămînt se acordă o a- tenție deosebită orașului Cluj ca puternic centru universitar, prin construirea a noi cămine, care vor spori capacitatea de cazare pentru studenți cu peste 3 500 de locuri, a unei noi cantine de mare capacitate, prin începerea construcției unor noi clădiri pentru Institutul politehnic și Institutul agronomic și a altor obiective menite să contribuie la dezvoltarea învățămîntului superior, la asigurarea unor condiții de studiu și de trai mai bune pentru studenți.Un volum însemnat din investițiile social-culturale va fi alocat pentru construirea a circa 15 000 de apartamente, care vor îmbunătăți condițiile de locuit, îndeosebi în orașele Cluj și Turda.După ce a arătat realizările obținute în domeniul edilitar- gospodăresc, vorbitorul a spus : Planul cincinal prevede dezvoltarea în continuare a industriei locale din regiunea noastră, a cărei producție în
CUVÎNTUL DEPUT
NICOLAE

La Congresul al IX-lea al partidului s-a subliniat că S.M.T.-urile au un mare rol în înfăptuirea politicii partidului în agricultura cooperatistă. Experiența a dovedit că la rezultatele pozitive obținute de către cooperativele agricole de producție un aport însemnatI- au adus S.M.T.-urile prin executarea mecanizată a unui volum mereu crescînd de lucrări, de o calitate superioară.Din experiența unității noastre putem afirma cu convingere că buna deservire a cooperativelor agricole de producție depinde nu numai de creșterea numerică a parcului de mașini și tractoare ci și de folosirea cît mai judicioasă a capacității de lucru a acestora.Colectivul nostru a făcut o serie de adaptări la unele mașini, în scopul utilizării mai complete a tractoarelor. Toate acestea au dus la creșterea gradului de folosire a timpului de lucru, de la 67 la sută în anul 1964 la 81 la sută în 1965. în cursul acestui an. folosirea tractoarelor și mașinilor agricole ș=a făcut și mai rațional, timpul direct productiv reprezentînd 90 la sută din totalul orelor lucrate.îndeplinirea sarcinii trasate dg Plenara C C al P.C.R. dinII— 12 noiembrie 1965. ca S.M.T.-urile să diversifice mecanizarea lucrărilor, acordînd un puternic sprijin tehnic cooperativelor agricole, a constituit un?'1 din nreocupările de bază alei unității noastre. Noi am înțelfS' importanta acestei sarcini ști ne-am străduit să
\ / 

tedrele din învățămîntul superior.Oamenii muncii din unitățile de cercetare, de studii și proiectare înțeleg să-și desfășoare activitatea în condiții și cu rezultate demne de epoca în care trăim —• contribuind astfel la ridicarea României socialiste spre culmile tot mai înalte ale civilizației și culturii.

peste 1 miliard lei, cu un spor de circa 81 la sută față de 1965. în aeest sens, prineipa- Iul efort îl vom îndrepta spre creșterea producției, bunurilor de consum destinate populației ; volumul ei în cincinal va fi de 1,8 miliarde lei,Așa cum s-a subliniat în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. activitatea întreprinderilor de industrie locală se va orienta sore producția de serie mic sortiment cît mai v cum și spre lărgire: nătățirea prestațiil populație, spre ada la cerințele actuale, torii ani vom mări țin 300 numărul solicitate de cumpș fi realizate noi tip bilier mic, cu lini obiecte din mase ] ticole de uz casni dăresc, produse al altețe. Vom da o sebită înființării c comandă, în speci xecutarea de mob: tru satisfacerea populației, cît și p la export.Prin organizai voltarea producți noastre locale și rezervelor de ca vor fi livrate la e ca : mobilă, cov< articole din alab; tuci, mașini pen rea lemnului și ror valoare în c suma circa 33 n valută.In legătură asarcinilor ce ne dezvoltarea indt a prestațiilor c solicităm un sp din partea unc trale și în spe Comitetului de ficării, privind relare a coteli telor de mater teriale ce ni s cinile de produîndeplinirea cinilor care st< . <triei locale a necesită să s;mare atenție cadre tehnice studii superi economia locaExprimînd nanim al o români, mag! de alte n regiunea Cli litica partid nostru și rec’ tru sprijinul dat dezvolți regiunii noa; nea Marii 2 că ne vom r țele pentru I șirea sarcin din planul ci

sprijinim c le de produ rea munci rul zootehi în fiecare , .i hranei, în zată a fu păstrarea nea, un si acordat ci de prodr ■. probleme zarea ter minte n- mare voi scop o se; șipi. Cu ■ noi nu pn: grai ceri gricole ț crărilor să se ui în fabric.-, rea unor utilaje necesare pentru administrarea îngrășămintelor naturale solide și lichide, a amendamentelor, a unor mașini pentru tractoarele cu putere sporită : a unor echipamente adaptațe pe mașinile e- xistente pentru aplicarea de îngrășăminte chimice și substanțe de combatere a dăunătorilor și buruienilor: a combinelor de recoltat porumb, fiind mult rămași în urmă fată de cerințele mecanizării acestei lucrări. De a- semenea. pentru folosirea mai conrnletă a tractoarelor și a forței de muncă în perioadele cînd acestea sînt disnonibile de la lucrările a- gricole. propunem să se anali -
(Continuare în pag. III-a)



SCiNTEIA PAGINA 3

DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAE DOGGENDORF

(Urmare din pag. a II-a)zeze posibilitatea de a efectua și alte lucrări, cum sînt cele de îmbunătățiri funciare, de transporturi, de întreținere și reparare a drumurilor etc., solicitate de diferiți beneficiari.Recent, Consiliul de Miniștri a emis o hotărîre cu privire , la repararea mașinilor proprietate a cooperativelor agricole de către diferite întreprinderi, printre care și S.M.T.-uri. Vreau să arăt că în această direcție, la stațiunea noastră au fost făcuți unii pași încă înainte de apariția hotărîrii a- mintite și am dobîndit o oarecare experiență. Astfel, noi am reparat un număr tot mai mare de mașini agricole ale cooperativelor, fie prin atelierul stațiunii, fie prin atelierele mobile care deservesc brigăzile de tractoare. în vederea folosirii judicioase a mecanizatorilor și în perioada timpului nefavorabil lucrărilor în cîmp', propunem să se studieze înființarea la sediile brigăzilor de tractoare a unor mici ateliere înzestrate cu cele necesare, care să efectueze îngrijiri, revizii și mici reparații, atît la utilajele S.M.T. cît și la cele ale cooperativelor agricole.O altă preocupare a între
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU ȚAMBRIC
Realizările obținute pînă acum reprezintă o temelie trainică pentru îndeplinirea prevederilor viitorului cincinal. Aceste realizări constituie totodată o dovadă a realismului planurilor noastre economice, o expresie a concordanței dintre cerințele obiective de dezvoltare și posibilitățile efective, materiale și financiare, de care dispune economia noastră națională.în anii șesenalului încheiat, regiunea Suceava, în trecut mult rămasă în urmă din punct de vedere economic și cultural-social, a cunoscut o însemnată dezvoltare. Volumul producției globale industriale a sporit de peste două ori față de 1959. Au fost construite 20 de noi întreprinderi și secții. Realizăm astăzi o gamă variată de produse noi, ca de pildă minereuri cuprifere și baritină, celuloză, hîr- tie, mobilă, placaj, plăci fibro- lemnoase și altele, a căror valoare este mai mare decît întreaga producție globală realizată în regiune în anul 1959.Realizări însemnate au fost obținute în cursul șesenalului și în domeniul dezvoltării producției agricole, vegetale și animale, în construcția de locuințe, școli, policlinici, spitale și alte unități social-cul- turale. Regiunea Suceava a beneficiat astfel din plin de roadele înfăptuirii politicii înțelepte a partidului și statului nostru de dezvoltare echilibrată a economiei naționale pe ansamblu, de repartizare justă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de ridicare permanentă a nivelului de trai al oamenilor muncii.Desigur că în această perioadă bogată în mărețe înfăptuiri s-au manifestat și o serie de neajunsuri și greutăți. printre care insuficiența cadrelor cu calificare superioară, utilizarea capacităților de producție existente și a spațiilor productive nu este pe măsura posibilităților. De asemenea, organizarea rațională a producției, și în primul rînd a fluxului tehnologic, nu este încă în toate unitățile la nivelul cerințelor actuale. De rezolvarea acestor probleme va trebui să ne ocupăm în viitor cu mai multă grijă.Prin proiectul planului cincinal și regiunii Suceava i se deschid perspective frumoase. Producția globală industrială va crește în anul 1970 cu 62

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL DRĂGĂNESCU

In aplicarea consecventă a politicii partidului nostru de continuare neabătută a procesului de industrializare socialistă a țării, un rol decisiv îl au ramurile hotărîtoare ale economiei naționale printre care, așa cum arăta în expunerea sa tovarășul Maurer, ramura energiei electrice.Proiectul de plan oglindește întru totul Directivele Congresului al IX-lea, cuprinde mijloacele de înfăptuire concretă a politicii energetice a partidului. Planul cincinal pentru ramura energetică este corelat cu necesitățile economiei naționale. Creșterea consumului de energie electrică într-un ritm mediu anual de 

gului colectiv de muncă din u- nitatea noastră este scăderea prețului de cost. în această direcție am acordat o atenție deosebită executării unor reparații de calitate și îngrijirii temeinice a mașinilor, precum și economisirii de carburanți și lubrifianți. Ca urmare, ponderea cheltuielilor pentru reparații în totalul prețului de cost a scăzut de la 35 la sută, cît era în 1960, la 24 la sută. în 1965, iar consumul de carburant principal s-a redus de la 13 kg pe ha a.n. în 1960, la 11 kg în 1965. Considerăm însă că mai avem suficiente rezerve de reducere a cheltuielilor, prin aplicarea în continuare a unui regim sever de economii.Perspectiva luminoasă a cincinalului ne impune să luăm măsuri organizatorice și tehnice care să asigure realizarea sarcinilor mărețe ce ne stau în fată, în scopul dezvoltării producției agricole, al creșterii nivelului de trai al poporului nostru. în numele mecanizatorilor noștri și al a- legătorilor pe care îi reprezint, asigur Marea Adunare Națională că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a planului cincinal, pe care-1 votez cu toată încrederea.

Ia sută față de anul 1965. Volumul de investiții ce se alocă regiunii noastre este de circa 5,7 miliarde lei. Printre obiectivele mai importante care vor fi construite sau dezvoltate în cursul cincinalului, aș dori să amintesc Complexul minier Leșul Ursului — Fundul Moldovei, fabrica de mobilă de la Cîmpulung Moldovenesc, fabricile de plăci fi- brolemnoase, de tricotaje, încălțăminte de la Suceava, fabrica de covoare de la Rădăuți, fabrica de blănuri tricotate de la Fălticeni.O mare bogăție a regiunii Suceava, ca și a raionului Fălticeni, în care îmi desfășor munca, este fondul forestier. Pentru valorificarea lui mai avem multe de făcut, spre a ajunge la nivelul cerințelor pe care partidul ni le pune în față.Pentru obținerea unui volum mare de masă lemnoasă de calitate mai bună la hectarul de pădure, este necesar ca Ministerul Economiei Forestiere să reglementeze mai precis probleme ca : timpul optim de exploatare a arbo- retelor în funcție de specii și climat, respectîndu-se condițiile pentru a asigura regenerarea naturală maximă ; modalitatea conducerii arboretului pînă la vîrsta de exploatabil itate, valorificarea completă a materialului rezultat din operațiunile culturale ce se impun a fi executate pe parcurs.Un deosebit entuziasm, o și mai puternică mobilizare a tuturor forțelor în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor ce ne stau în față a produs vizita făcută în regiunea Suceava, la sfîrșitul lunii mai, de către conducătorii de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, întîlnirile care au avut loc cu activul de partid, cu muncitorii, țăranii și intelectualii, prețioasele indicații care ne-au fost date constituie un puternic sprijin și imbold în muncă. Am înțeles mai bine, în urma acestei vizite, că niciodată nu trebuie să ne declarăm mulțumiți cu realizările obținute, că trebuie să tindem mereu spre rezultate tot mai înalte, să înlăturăm cu hotărîre lipsurile care mai există pe alocuri, să folosim la maximum rezervele interne existente în fiecare unitate.

13.6 la sută asigură avansul electrificării față de ritmul de11.6 la sută al creșterii producției industriale, respectă proporțiile fundamentale pe care le cer legile obiective de dezvoltare a economiei noastre socialiste. Dublîndu-se în viitorii 5 ani, producția de energie electrică va atinge în 1970 nivelul superior prevăzut în Directive, acela de 34 miliarde kWh, nivel care nici pe departe nu mai poate fi comparat cu producția de circa 1 miliard kWh atinsă în anul de vîrf al economiei antebelice.Planul ramurii energetice prevede, corespunzător orientării date prin Directive ; — 

instalarea puterilor necesare pe întreaga perioadă, de peste 4 000 MW ; — dezvoltarea unui sistem, superior ca siguranță și capacitate, pentru transportul energiei electrice pe întreaga suprafață a țării; — pregătirea condițiilor necesare pentru dezvoltarea energeticii după 1970 și, în primul rînd, pentru începerea construirii obiectivelor cu durată și volume mari de execuție, cum sînt centralele hidro și nucleare electrice.Trebuie să arăt că în ce privește exploatarea sistemului nostru energetic persistă încă lipsuri. Există încă avarii, întreruperi și defecțiuni în sistemul nostru energetic, care stînjenesc activitatea întreprinderilor, le provoacă neajunsuri și pentru care sîntem pe bună dreptate criticați. Sîntem hotărîți să facem cotitura care se impune pentru îmbunătățirea simțitoare în alimentarea calitativă a consumatorilor cu energie electrică.Exploatarea sigură a sistemului energetic este de neconceput fără o disciplină strictă de sus și pînă jos. în- cepînd din minister și pînă la cel din urmă punct al rețelei de centrale, linii și stații. Vom face din problema disciplinei un obiectiv important al preocupărilor noastre, vom mări exigența în îndeplinirea sarcinilor, vom crește răspunderea fiecăruia la locul său de muncă. Vom face din respectarea cu strictețe a instrucțiunilor tehnologice, a ordinii, a intolerantei față de abateri, o problemă de bază a activității fiecăruia dintre noi. Vom acorda o atenție neabătută pregătirii pe toate treptele a cadrelor cărora le încredințăm folosirea importantelor capacități energetice. Știm că și în acest domeniu avem rămîneri în urmă și lipsuri. De aceea vom trece neîntîrziat la elaborarea unui plan concret, a cărui urmărire și realizare o vom înscrie ca unul din obiectivele de bază ale activității ministerului nostru.
★Lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R.. precum și dezbaterile actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale au scos puternic în evidență, pentru toate sectoarele din e- conomie, faptul că îndeplinirea exemplară a planului de investiții este o. sarcină esențială a cincinalului în care pășim. Este evident pentru noi toți efortul deosebit pe care îl face statul nostru în

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
IOAN BORDAȘIn cadrul programului general de dezvoltare a economiei naționale vor cunoaște o continuă înflorire toate regiunile țării. Regiunea Brașov se va îmbogăți pînă la sfîrșitul cincinalului cu noi obiective în industrie, agricultură și în domeniul social-cultural. Volumul total al investițiilor în cincinal va fi de peste 12,6 miliarde de lei. Se prevede că în 1970 producția industrială globală a regiunii să crească cu 66 la sută față de anul 1965, ajungînd la aproape 32 miliarde lei. Creșteri importante se prevăd în ramurile de bază : în domeniul construcțiilor de mașini producția se va dubla, în chimie va fi cu peste 70 la sută mai mare. Urmează ca în 1970 să se realizeze 37 000 de autocamioane și autotractoare, 27 500 de tractoare, 20 milioane de rulmenți, 55 000 tone de zinc de cuptor, 146 000 tone de acid sulfuric, peste 66 milioane m.p. de țesături și diferite alte produse, dintre care multe vor fi destinate exportului.Productivitatea muncii în industria regiunii va crește cu 47 la sută, urmînd ca peste 80 la sută din sporul producției industriale să se realizeze pe această cale.Pentru satisfacerea cerințelor tot mai complexe și variate ale economiei naționale, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului au fost luate măsuri pentru adîncirea procesului de diversificare a producției, îndeosebi în fabricația de mașini, utilaje, instalații și agregate, prin asimilarea de noi produse cu caracteristici tehnico-economice ridicate și prin modernizarea celor existente.Pentru mecanizarea complexă a agriculturii și mai ales a lucrărilor din pomicultură, legumicultură, lucrările în pantă, cît și pentru creșterea posibilităților de folosire a mijloacelor de transport, în actualul cincinal vor fi asimilate încă 6 noi tipuri de tractoare, noi variante de autocamioane, de remorci basculante, de autoutilitare și altele.Paralel cu aceasta în centrul preocupărilor noastre va sta îmbunătățirea permanentă a calității produselor și mai ales a autocamioanelor și tractoarelor, încît ele să fie mereu competitive pe piața mondială.

Posibilitățile de realizare a 
sarcinilor prevăzute în proiec

asigurarea cu investiții a necesităților economiei naționale. Pentru perioada 1966—1970 Ministerului Energiei Electrice i s-au alocat investiții de 1,8 ori mai mari față de cei cinci ani precedenți. Conștienți fiind de eforturile ce s-au făcut în acest domeniu, vom lua toate măsurile pentru a gospodări în modul cel mai judicios valorile încredințate. Vom reanaliza cu cea mai mare grijă toate lucrările înscrise în plan, pentru a le realiza cu costuri minime în condițiile unei eficiente economice maxime și în deplină siguranță de funcționare. Economiile ce le vom realiza le vom folosi pentru construirea de noi obiective, necesare sistemului nostru, iar ca urmare vom propune devansarea unor lucrări care se impun pentru continua îmbunătățire a deservirii consumatorilor din industrie, construcții, agricultură.Pe marele șantier de la Porțile de Fier s-a încheiat de curînd, cu succes, cu două luni înainte de termen, prima fază de deviere a apelor Dunării. A devenit astfel posibilă atacarea din plin a lucrărilor de excavații și be- tonare în albia fluviului.In prima jumătate a lunii iulie se va roti, intrînd în probe, primul grup al hidrocentralei de pe Argeș, iar pînă la sfîrșitul anului toate cele patru agregate vor fi date în funcțiune, asigurînd capacitatea finală prevăzută în plan. In acest fel va fi dată în exploatare o lucrare inginerească de înalt nivel tehnic cu care, pe bună dreptate, ne mîndrim cu toții, ea reprezentând un succes de seamă al concepției românești de proiectare, al priceperii constructorilor noștri.Potrivit proiectului de plan, în perioada 1966—1970 se vor pune în funcțiune noi și importante puteri în centrale hidroelectrice. Va fi continuată prima etapă a cascadei de a- menajări de pe rîul Argeș, va fi încheiată amenajarea integrală a Bistriței. Lucrări ample se vor executa și pe șantierul Lotru, obiectiv de seamă în planul de legătură cu cincinalul de după 1970.Sub conducerea partidului, al cărui sprijin îl simțim permanent, energeticienii noștri, punînd în muncă întreaga lor capacitate, experiență și . devotament, asigură prin mine Marea Adunare Națională că vor îndeplini sarcinile mari, de cinste, care le stau în față.

tul planului cincinal sînt confirmate de entuziasmul cu care oamenii muncii români, maghiari și germani din regiunea Brașov au primit planul de producție pe anul 1966, la a cărui dezbatere au participat aproape 180 000 salariați și s-au făcut aproximativ 10 000 propuneri, cu o eficiență economică de peste 132 milioane lei, cît și de rezultatele bune obținute în primele cinci luni ale acestui an.Pentru îndeplinirea sarcinilor sporite ce decurg din planul cincinal, în atenția noastră va sta în continuare introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje de mare productivitate. Pe această linie vom pune un accent mai mare pe autoutilare, domeniu în care principalele întreprinderi constructoare de mașini din regiunea Brașov au acumulat o valoroasă experiență.La Uzinele Steagul Roșu, Tractorul și Rulmentul, în cadrul acțiunii de autoutilare au fost proiectate și executate peste 260 de mașini și agregate de înaltă productivitate, reușindu-se în felul acesta să se rezolve o serie de probleme importante din procesul de producție și să se economisească însemnate fonduri valutare. Sarcini importante în domeniul autoutilării sînt prevăzute și pentru etapa următoare. în prezent, la Uzinele Rulmentul se găsesc în faza de proiectare și execuție 28 de mașini și agregate pentru prelucrarea și superfinisarea rulmenților, care vor duce la creșterea durabilității rulmenților cu aproximativ 20 la sută. De altfel, întreaga fabricație de bile de rulmenți se face pe mașini concepute și proiectate de uzină, mașini care au fost cerute și livrate și la export.în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al P.C.R. se subliniază importanța mare pe care o au folosirea cu maximum de eficiență a capacităților de producție, utilizarea rațională și completă a timpului de lucru. Un mijloc eficace în această direcție îl constituie organizarea științifică a producției și a muncii. Pe baza indicațiilor conducerii partidului, comitetul regional de partid a întreprins o largă acțiune în acest sens. în marea majoritate a 

întreprinderilor din regiune s-au format colective din cei mai buni specialiști, ingineri, tehnicieni, economiști, cu o bogată experiență, care desfășoară o muncă sistematică de studiere a tuturor laturilor activității economice a întreprinderilor, stabilind cele mai eficiente metode de organizare.Deși s-a scurs puțin timp de la începerea acestor acțiuni, rezultatele obținute sînt concludente, demonstrînd existența unor rezerve importante în toate întreprinderile. în cadrul acestei acțiuni numai în unitățile aparținînd ramurii construcțiilor de mașini au fost reorganizate pe fluxuri
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

VASILE VÎLCU
Marea Adunare Națională dezbate planul de dezvoltare în perspectivă a economiei naționale. Așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului, planul 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 treantă superioară a procesului de de- săvîrșire a construcției socialiste.De la constituirea uniunilor cooperativelor agricole, ca organe proprii de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste. au trecut doar cîteva luni. în acest timp scurt, uniunile cooperatiste, sub conducerea organelor de partid. în colaborare strînsă cu consiliile agricole, au reușit să rezolve si să inițieze acțiuni importante pentru activitatea de producție și economico-financiară a cooperativelor agricole.O preocupare de seamă a uniunilor în această perioadă a constituit-o definitivarea planului de perspectivă a agriculturii cooperatiste ne perioada 1966—1970. parte integrantă a planului de stat al întregii economii naționale.Recent. Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție. în plenara sa. a analizat, planurile întocmite de către cooperative. din care reiese că cifrele orientative au fost însușite de acestea. Dezbaterile au scos în evidență noi rezerve de sporire a producției, au subliniat caracterul țealist al planului, faptul că el asigură o justă orientare a producției în cooperative, o dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii cooperatiste, ceea ce va determina întărirea eco- nomico-organizatorică a cooperativelor, ridicarea nivelului de trai al membrilor cooperatori.Cooperativele agricole si-au prevăzut sarcini care să a- sigure o creștere a producției globale în 1970 de 44 la sută față de realizările anului 1965. Potrivit planului, ritmul mediu anual de creștere a producției în sectorul cooperatist va fi de 7,5 la sută, ritm superior celui prevăzut pentru întreaga agricultură. în producția vegetală, ritmul anual de creștere va fi de peste 6 la sută, iar în sectorul zootehnic de peste 11 la sută.Considerăm că, prin așezarea planului de perspectivă, s-a reușit să se asigure o corelație justă între sporirea producției, valorificarea acesteia și retribuirea muncii, care va constitui o bază trainică pentru consolidarea economico-organiza- torică a cooperativelor și creșterea cointeresării materiale a cooperatorilor.Avînd în vedere că porumbul, grîul și floarea-soarelui sînt culturi de importanță deosebită pentru economia națională, vom lua toate măsurile ca prin stabilirea și realizarea planurilor anuale să creăm condiții care să asigure integral volumul de producție planificat la aceste culturi.O atenție deosebită vom a- corda culturii cartofului. Pentru satisfacerea cererilor de consum mereu crescînde cu a- cest produs, ne vom preocupa să imprimăm producției de cartofi din zonele cu tradiție un caracter intensiv. Paralel cu aceasta, uniunile cooperatiste. împreună cu consiliile a- gricole vor organiza pînă în 1970 noi zone de cultură a cartofului în condiții de irigare și cu agrotehnică corespunzătoare, unde să se obțină cel puțin 30 000 kg/ha.Extinderea plantațiilor viti- pomicole în perioada cincinalului o vom realiza prin concentrarea în podgorii consacrate, în bazine cu tradiție unde există încă suprafețe însemnate de terenuri în pantă, nisipoase, improprii culturilor agricole. De asemenea, vom urmări ca, acolo unde condițiile permit, să organizăm plantații de vii și pomi intensive. irigate. în scopul realizării unei producții sporite de pe suprafețe reduse.Uniunii Naționale a Cooperativelor îi revin sarcini importante privind constituirea fondului de stat de legume, cartofi, fructe și struguri de 

tehnologice raționale procesele de producție la peste 1 300 produse și repere, rezultînd o economie anuală de manoperă de 350 000 om/ore. Considerăm că această problemă de mare actualitate, căreia conducerea partidului îi acordă o importanță deosebită, trebuie să se bucure de mai multă atenție și din partea ministerelor.îmi exprim acordul deplin cu proiectul planului cincinal prezentat în sesiune și îmi voi da votul cu toată încrederea, avînd ferma convingere că el reprezintă programul măreț și însuflețitor al înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste.

masă pentru consumul intern și export.Pornind de la sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului privind dezvoltarea zootehniei, unitățile cooperatiste din agricultură au prevăzut o creștere simțitoare a efectivelor de animale care, alături de sporirea producției animaliere, să asigure creșterea ponderii acestui sector în economia cooperativelor agricole.Creșterea producției la carnea de bovine se va realiza în principal prin organizarea de îngrășătorii în unități cu condiții corespunzătoare. A- ceastă acțiune va permite cooperativelor să livreze tineretul bovin la greutatea vie de 300—400 kg și să utilizeze eficient în furajare cantitățile mari de produse secundare e- xistente în cooperative. Vom îndruma cooperativele să organizeze îngrășătorii specializate pentru livrări de taurine și batali la export, activitate ce va aduce unităților venituri sporite. Un alt obiectiv principal al planului cincinal este soorirea producției de carne de porc cu anroaoe 100 la sută fată de realizările perioadei 1962—1965. Această creștere se va realiza în primul rînd prin organizarea de îngrășătorii în cooperativele din zonele cerealiere.Prevederile din planul de perspectivă în legătură cu dezvoltarea bazei tehnice-ma- teriale puse la dispoziția cooperativelor agricole de către stat dau garanția îndeplinirii sarcinilor de plan, asigură desfășurarea în condiții optime a proceselor de producție. Concomitent cu asigurarea de către stat, a unui număr însemnat de mașini și unelte agricole perfecționate, vor crește considerabil mijloacele de producție proprietate obștească a coonerativelor agricole. In a- cest scop, volumul investițiilor prevăzut în olanul de nerspec- tivă va totaliza, ne întreaga perioadă 1966-—1970, suma de peste 16 miliarde lei din fonduri nroprii, la care se adaugă 3.5 miliarde lei din credite de la stat.Uniunea Națională va avea în centrul preocupărilor folosirea rațională a fondurilor în vederea creșterii producției vegetale și animale. Investițiile vor fi orientate în primul rînd către obiective cu eficiență economică ridicată și imediată, cum sînt irigațiile, fertilizarea solului, construcții zootehnice, sere și altele. Cantitățile de îngrășăminte chimice folosite pe ogoarele cooperativelor vor ajunge în 1970 la 803 000 tone substanță activă, iar suprafețele irigate, la cel puțin 500 000 hectare.O latură importantă a activității noastre o va constitui dirijarea investițiilor către zonele și unitățile cu pondere mare în producția-marfă. Vom urmări ca prin amplasarea teritorială a culturilor și speciilor de animale să asigurăm fiecărei cooperative agricole o structură rațională a producției în care ramurile să se îmbine armonios, astfel încît cu cheltuieli materiale și forțe de muncă minime să se obțină maximum de producție.Concomitent cu organizarea și desfășurarea în condiții optime a lucrărilor agricole, u- niunile cooperativelor agricole și-au îndreptat atenția spre rezolvarea unor probleme care vor contribui la realizarea și depășirea sarcinilor stabilite în planul de perspectivă privind dezvoltarea agriculturii cooperatiste în anii 1966—1970. în centrul preocupărilor noastre au stat în această perioadă problemele legate de valorificarea în condiții mai bune a produselor agricole, organizarea Departamentului de valorificare a legumelor și fructelor, de îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnico- materială a cooperativelor, repararea mașinilor agricole, utilajelor,și parcului auto, îmbunătățirea evidenței contabile și a controlului financiar-ges- tionar. La ele se adaugă măsurile privind introducerea sistemului unitar de pensionare a membrilor cooperatori, care să asigure/ plata pensiilor, înce- pînd cu luna ianuarie 1967, și multe altele. In rezolvarea tu- tur c<acestor probleme am pri un ajutor multilateral din partea conducerii partidu

lui și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în etapa i- mediat următoare ne preocupă cîteva probleme importante, printre care: inițierea unor lucrări și acțiuni intercoopera- tiste privind folosirea mai bună a fondului funciar, extinderea irigațiilor, ameliorarea pășunilor și fînețelor naturale, combaterea eroziunii solului ; elaborarea unui sistem de pregătire și școlarizare periodică a cadrelor din cooperative în vederea ridicării nivelului lor profesional : crearea unui fond de semințe și furaje cu scopul întrajutorării cooperativelor agricole.Un rol de seamă în realizarea sarcinilor de plan îl are a- plicarea corectă a prevederilor statutului cooperativei agricole, dezvoltarea democrației cooperatiste, întărirea rolului a- dunărilor generale, îmbunătă
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ION NASTA
Ascultînd expunerea tovarășului Ion Gheorghe Maurer cu privire la proiectul planului cincinal, pe perioada 1966- 1970, am trăit sentimente de adîncă mîndrie, pentru programul multilateral de înflorire a țării noastre. Sarcini mărețe ne revin și nouă, minerilor. în dezvoltarea rapidă a bazei energetice a țării. Am reținut că din totalul investițiilor care se alocă pentru dezvoltarea industriei carbonifere 40 la sută sînt destinate extracției de lignit din regiunea noastră.Lucrez la deschiderea de noi mine, în cel mai tînăr bazin carbonifer al țării, bazinul Valea Motrului, regiunea Oltenia. Producția minelor din Valea Motrului va crește în anii cincinalului de la circa 710 000 tone în 1965 la 3 620 000 tone lignit în 1970. Aceste prevederi se pot realiza, întrucît producția se extrage din unități cu capacități mari, al căror flux tehnologic din subteran și de la suprafață este asigurat în condițiile unei mecanizări complexe. Sîntem dotați cu combine de abataj și înaintare, stîlpi hidraulici, transportoare de mare capacitate, utilaje moderne care contribuie în mod substanțial la reducerea efortului fizic al muncitorilor la operațiunile cu volum mare de muncă, asigurînd în același timp un nivel ridicat de mecanizare al fluxului tehnologic.Am reținut din expunere că una din cele mai mari sarcini ce ne revin nouă minerilor este îmbunătățirea eficienței economice a investițiilor, prin reducerea costurilor lucrărilor miniere de deschidere și pregătire. Informez sesiunea Marii Adunări Naționale, că minerii din bazinul Motru s-au angajat să respecte sarcina ce le-a fost trasată de a dubla productivitatea muncii față de ce am realizat pînă acum, în așa fel ca în 1970 lignitul extras din bazinul nostru să fie cu 40 la sută mai ieftin decît cel scos în prezent din alte mine de lignit ale țării.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
ZAHARIA STANCUNe aflăm din nou întruniți aci, pentru o dezbatere lucidă, atentă și minuțioasă, a planului nostru economic, de data aceasta a cincinalului 1966—1970 — plan cincinal al cărui cadru a fost fixat la Congresul al IX-lea al partidului. Nu mai este de mult o situație nouă, o sarcină nouă, nici pentru noi, ca reprezentanți ai poporului, nici pentru poporul nostru însuși, care a cunoscut și a cîntărit a- ceste cifre și aceste coloane, înaintea noastră, a celor de aci, și care chiar în acest moment ne observă de aproape și urmărește dezbaterile de- putaților săi.Nouă este însă și va fi nouă totdeauna bucuria cu care la fiecare asemenea dezbatere noi vedem modifieîndu-se cifrele planului mereu în mai sus, mereu în mai spornic, mereu în mai mare, mai mult și mai bun. Noi știm că fiecare modificare a fiecărei cifre de plan, reprezintă, deopotrivă, un progres realizat o dată cu executarea planului trecut, și un progres ce se va realiza cu certitudine și în curînd, o dată cu executarea viitoare a planului pe care îl dezbatem. Dezbaterea planului economic, a cifrelor cuprinse în el, are efectul de a ne da senzația cea mai vie, cea mai directă a însuși fenomenului, a procesului de progres neîncetat în care se găsește cuprinsă țara noastră. Este ca și cum am putea cuprinde întreaga întindere a patriei noastre, de sus de tot, în raza unui imens, vrăjit ochi ciclopic. Cînd, cu un asemenea ochi, cu care ne înarmează planul, putem observa totalitatea vie a înaintării noastre ordonate și si

țirea stilului de muncă al consiliilor de conducere și al uniunilor, aplicarea neabătută a principiului muncii colective. Acestea vor constitui obiective de prim ordin în activitatea organelor de conducere a uniunilor și cooperativelor noastre.Asigurăm Marea Adunare Națională că uniunile cooperativelor agricole de producție, harnica și talentata noastră țărănime cooperatistă vor munci cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid cu privire la dezvoltarea agriculturii cooperatiste, îndeplinindu-și cu cinste misiunea ce le revine în viața societății noastre socialiste, pentru binele și fericirea întregului popor, pentru dezvoltarea necontenită a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Rezultatele pe care le-am obținut pînă în prezent confirmă că putem realiza sarcinile despre care am vorbit, în termen și în bune condiții. Astfel, în luna iunie, minerii din abatajul nr. 10 de la Exploatare? minieră Horăști, au stabilit u' nou record republican, în cec ce privește viteza de avansa' în abatajele frontale, realizîi 61 metri lunar la o lungime frontului de 100 de metri, e trăgînd 18 000 tone lignit.Nu pot să închei fără : arăt faptul că noi simțim di. plin sprijinul partidului și guvernului nostru. în rezolvarea problemelor majore legate de dezvoltarea industriei carbonifere în cadrul regiunii noastre. Recenta vizită a conducerii de partid și de stat în bazinul nostru carbonifer a umplut de bucurie inimile minerilor noștri. Indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.. privind dezvoltarea producției de lignit cît și în direcția ridicării condițiilor de viață ale minerilor vor constitui îndrumarul activității noastre de viitor. De o mare însemnătate și de un real folos atît pentru stat cît și pentru noi este recomandarea ca minerii care locuiesc în comunele învecinate să fie sprijiniți în a-și construi locuințe proprii și să se creeze condiții de transport de acasă la locurile de muncă. Minerii noștri sînt conștienți că prin începerea acțiunii de sistematizare a localităților rurale, astfel ca locuitorii să beneficieze în condiții cît mai bune de școală, magazine comerciale, electrificare, partidul nostru urmărește crearea premiselor ca satele să se ridice treptat la nivelul de viață al orașelor.Asigur Marea Adunare Națională că minerii din bazinul carbonifer Motru vor depune toată hărnicia lor pentru traducerea în viață a sarcinilor ce le revin din programul măreț de dezvoltare a economiei naționale concretizat în planul cincinal supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni.

gure pe drumul unei vieți mereu mai îmbelșugate, mereu mai civilizate, desigur că bucuria de care vorbeam devine în același timp mîndrie •— mîndria că aceste progrese extraordinare sînt făurite de noi toți împreună, și cînd spun noi toți înțeleg desigur noi toți oamenii muncii, noi toți cetățenii României socialiste, noi toți — poporul român, sub conducerea înțeleaptă și biruitoare a Partidului Comunist Român.Eu sînt un meșteșugar al literaturii; prin aceasta particip deci, direct, la munca de cultură a poporului nostru. E firesc ca eu să fiu cu deosebire atent la capitolul dezvoltării culturale, cu o a- tenție în care concentrez toată forța interesului și mîn- driei pe care le resimt, ca deputat și cetățean și pentru realizările din domeniul petrochimiei sau al electrificării și pentru înzestrarea cooperativelor agricole, și pentru creșterea producției de oțel. Veți înțelege cît de mare poate fi bucuria mea a- flînd că în ultimul an al cincinalului vom cheltui 31 miliarde lei pentru activitățile social-culturale — cu aproape 10 miliarde lei mai mult decît în anul 1965.în anii construcției socialiste s-a realizat, o știm cu toții, o literatură nouă, de care — cu toate lipsurile și slăbiciunile ei care se ivesc ici și, colo — avem tot dreptul să fim mîndri, tot atît de mîp- dri ca de oricare alta din mărețele realizări ale poporului nostru.Dezvoltarea literaturii noastre se datorește, în primul
(Continuare în pag. a IV-a) j
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(Urmare din pag. a III-a)rînd, creșterii neîncetate a bunei stări materiale a poporului nostru, bună stare care este fructul construirii socialismului în patria noastră. Socialismul, care nu poate lua ființă fără cultură, implică vocația lui pentru cultură în însăși idealul ridicării bunei stări materiale a maselor. De aceea, a spus vorbitorul, noi scriitorii, noi toți cei ce contribuim la făurirea și creșterea literaturii, artei și culturii noi socialiste, privim cu cea mai mare atenție coloanele planului cincinal și sîntem fericiți cînd vedem că toate aceste coloane sînt adevărate surse de bunuri pentru popor, căci astfel ele devin și adevăratele surse ale progresului literaturii și culturii noaștre.Astăzi apare clar că esența activității scriitoricești, a fiecărui scriitor în parte și a întregului front literar în ansamblu, a fost și este făurirea unui instrument esențial, care să dea valoare și forță creației artistice și literare. Acest instrument se numește responsabilitatea omenească, cetățenească și comunistă a scriitorului față de patria sa, •ață de poporul său, ca și ață de epoca și lumea în care •'ăieș.te.Noi credem, tovarăși, că o i-rmitate ideologică neabătu- i, dar vie, înrădăcinată în ealități, că o vibrație pa- .riotică adîncă, amplă, cu- prinzînd fenomenul național de la orizonturile cele mai îndepărtate ale trecuțului pînă la treptele cele mai îndrăznețe ale viitorului — că o iubire fierbinte și o atenție nedezmințită față de oamenii muncii și o cunoaștere pro
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

TEODOR HAȘPeste puțin timp se împlinește un an de la istoricul Congres al partidului nostru, care, dînd expresie năzuințelor înaripate ale oamenilor muncii, a trasat prin hotărîri- le sale viitorul plin de lumină al pațriei noastre socialiste. Astăzi ne-am întrunit în marele sfat al țării pentru a dezbate și aproba planul cincinal, întemeiat pe hotărârile Congresului al IX-lea.Sarcinile cuprinse în proiectul planului cincinal au un caracter profund științific, realist și mobilizator, fiind stabilite pe baza unei analize temeinice a posibilităților și necesităților economiei naționale. Proiectul supus dezbaterii esțe rodul unei ample activități de analiză și studiu, rezultatul unei vaste munci colective.La dezbaterea sarcinilor de plan pe anul în curs, alături de oamenii muncii din întreaga țară au participat și peste 80 000 de salariați din regiunea Crișana, dintre care 4 500 au făcut propuneri de îmbunătățire a indicațopilor de plan.Proiectul planului cincinal reflectă atenția depsebiță pe care o acordă partidul nostru repartizării juste'a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. în anii actualului cincinal s-au preyăzut pențru regiunea Crișana fondyri în sumă de peste 6 miliarde lei, din care pentru obiective industriale peste 4 miliarde lei. Vpr fi realizate obiepțive indy- ștriale de mare însemnătate pentru economie națională cum sînt : o fabrică de zahăr, două fabrici de mobilă, o fabrică de produse din bețop celular autpclavizat, o fabrică de incălțărpințp, o uzină de reparat mașini agricole și altele. Uzina de alumină își va mări capacitatea cu încă 60 000 tone pe an. iar la Centrala electrică de termoficare Oradea se Va extinde puterea instalată pină la 100 MW-Ca urmare a inveșțițiilor ce se vor efecțya în actualul cincinal și a îmbunătățirii întregii activități economice, producția globală industrială în regiunea noastră va crește în 1970’ cu peste 70 la șută față de 1965. peste două treimi din acest spor obținîndu-se pe seama creșterii productivității muncii.Documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român pun ca o preocupare centrală pentru organele de partid și de stat mărirea eficienței economice a investițiilor, a întregii activități economice. Asigurarea unei înalte eficiențe a investițiilor presupune o preocupare multilaterală și permanentă din partea tuturor factorilor care concură la realizarea obiectivelor. înfăptuind indicațiile date de conducerea de partid și de stat în această direcție, noi am luat măsuri pentru a întocmi la timp documentațiile necesare. La ora actuală constructorii din regiunea noastră au la dispoziție 99 la 

fundă a activității lor, față de compatrioții noștri care trăiesc laolaltă cu noi și muncesc laolaltă cu noi — noi credem că aceste coordonate sînt determinante pentru un spirit scriitoricesc responsabil. In această direcție, spre acest țel, s-a exercitat, neobosit, generos și sfatul partidului și sprijinul său.Eu însă vă pot asigura că responsabilitatea scriitorilor români față de sarcinile ce le revin în ansamblul efortului național vibrează puternic și din ce în ce mai puternic. Ca scriitor, resimt aceasta cu deosebire, atunci cînd cercetez capitolele, coloanele și cifrele planului de stat, unde văd — ca într-nna din acele oglinzi minunate în care, oamenii își pot întrezări viitorul — anii ce vin, cu înfăptuirile lor mărețe, cu biruințele lor grandioase, dar și cu grelele strădanii, cu neprecupețitele eforturi pe care acestea le reclamă de la fiecare membru al marii familii a compatrioților mei. Datoria scriitorilor și a literaturii noastre este să se consacre acestor oameni, acestei opere, acestor zile, în primul rînd.Vă pot asigura că la bilanțul executării planului pe ca- re-1 dezbatem astăzi, vor putea fi înscrise înfăptuiri care nu sînt prevăzute ' aci numeric, singurele care nu pot fi prevăzute: opere literare de bună calitațe, de cuprinzător adevăr, de” rodnic ș'i durabil folos, pentru sufletul românilor constructori ai socialismului, pentru strălucirea culturii române, pentru faima patriei noastre în lumea întreagă 1Acesta e înțelesul grav și entuziast al votului meu !

sută din proiectele pentru o- biectivele ce urmeaza a fi realizate în acest an. De asemenea, s-a început munca de elaborare a proiectelor pentru anul viitor. Pe șantiere au fost create condiții bune de lucru, s-a organizat temeinic munca, realizîndu-se lucrări de bună calitate. Din planul anual de investiții, în primele cinci luni s-a realizat 34 la șută. In a- tenția noastră stă' și respectarea termenelor planificate de intrare în funcțiune a aoi- lor obiective și atingerea în timpul prevăzut a tuturor parametrilor proiectați. De pildă, la stația de preparare a bauxitei de la Dobreșți și la Uzina de alumină Oradea, prin organizarea temeinică a probelor tehnologice, prin pregătirea din timp a cadrelor și crearea condițiilor pențru buna desfășurare a procesului de producție, principalii parametri proiectați au fost realizați. în momentul de față ne concentrăm forțele pentru realizarea parametrilor la Centrala plecțrică de țermofi- care din Oradea.Considerăm că realizările de pînă acum ny epuizează posi- țjjîițgțyg pg le avem de a folosi mai rațional fondurile (ie investiții și de a economisi sume importante. în același timp, socotim că Ministerul Industriei Chimice trebuie să la măsuri. corespunzătoare pentru ca utilajele necesare dezvoltării capacității ide producție la Uzina ele alumină să fie la nivelul actual al tehnicii moderne, evitînd astfel neajunsurile care au avut loc în construcția primei părți a uzinei.Calea prinpipală de sporire a eficienței activității economice este creșterea neîntreruptă a productivității muncii- Continuînd preocuparea noastră în această direcție, V91P mobiliza colecțivele tuturor întreprinderilor să ia măsuri pentru organizarea științifică a producției și a muncii, în vederea folosirii din plin a capacităților de producție și a forței de muncă, utilizării raționale a fondului de timp, să se preocupe de întărirea disciplinei în muncă, de ridicarea calificării muncitorilor și tehnicienilor și generalizarea metodelor și a experienței înaintate.Considerăm că este necesar ca și ministerele, prin specialiștii de care dispun, precum și institutele de cercetări să dea un mai mare sprijin practic întreprinderilor în rezolvarea acestor probleme, mai ales prin documentații de specialitate și răspîndirea largă a experienței cîștigate de întreprinderile fruntașe.Sarcinile planului cincinal sînt mari, mobilizatoare. Avem insă certitudinea înfăptuirii lor cu succes. Această convingere este întemeiată pe realizările de pînă acum înfăptuite sub conducerea partidului.Pentru oamenii muncii din vechea Românie, ziua de mjine 

a lor și a țării era o mare și întunecată, necunoscută. Astăzi, astfel de necunoscute nu mai există pentru oamenii muncii din patria noastră. în linii generale, ei cunosc viitorul pe ani întregi și îl plămădesc cu propriile lor mîini. O parte din acest viitor este în
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

IOSSF UGLARConsider de o importanță deosebită faptul că planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970 cuprinde un program clar de activitate a ministerelor, a Întreprinderilor, pentru fiecare an în parte. Aceasța creează posibilități cu mult mai mari decît în trecut pentru cunoașterea direcțiilor principale în care trebuie concentrate eforturile, ceea ce permite folosirea judicioasă a resurselor de care dispunem și realizarea ritmică a obiectivelor.Politica partidului și statului nostru de continuare a industrializării socialiste a țării și de îmbunătățire neîncetată a repartizării teritoriale a forțelor de producție se oglindește și in creșterea puterii economice a regiunii Maramureș. Este semnificativ faptul că producția industrială a anului 1938 se” realizează în prezent în numai 25 de zile. Astăzi, maramureșenii simt din plin roadele politicii partidului și statului nostru de construire a socialismului. Pentru viața tot mai fericită și îmbelșugată ce li se asigură, maramureșenii poartă a- dincă recunoștință și mulțumesc din inimă Partidului Comunist Român.Vizitele conducerii de partid și de stat în diferitele regiuni ale țării, consfătuirile organizate în ultimul timp cu lucrătorii din construcții, comerț și cei din industria constructoare de mașini, expresie a consultării partidului cu masele, au dat un nou impuls colectivelor de muncă pentru a aplica în viață Directivele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Pe baza indicațiilor conducerii de parțid și de stat, am acordat o atenție deosebită pregătirii din timp a tuturor .condițiilor pentru ca sarcinile ce revin regiunii noastre din planul cincinal să poată fi îndeplinite ritmic încă din primele zile ale anului. în centrul activității noastre au stat găsirea de noi resurse e- conomice și valorificarea superioară a lor, preocuparea pentru organizarea științifică a producției și a muncii, pentru folosirea cu eficiență maximă a fondurilor de investiții. O preocupare centrală este sporirea continuă a calității produselor.Din proiectul planului cincinal rezultă că un loc central în dezvoltarea multilaterală a economiei naționale îl ocupă înfăptuirea vastului program de investiții în condiții de eficacitate sporită. Așa cum arată tovarășul Njcolae Ceaușescu „orice ban investit și material consumaț, orice lucrare executată, să-și atingă scopul, să răspundă u- nor necesități reale, să contribuie la creșterea avuției naționale a poporului".Experiența pe care am cîș- tigat-o în anii construcției socialiste arată că prin organizarea temeinică a activității de proiectare și de pprisțruc- ție, întărirea răspunderii tuturor factorilor care concură la realizarea investițiilor, a- plicarea consecvență a cointeresării mațeriale, se obțin efectele scontate în gospodă
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE PETREIn contextul transformărilor radicale prin care a trecut patria noastră sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, etapele succesive de dezvoltare și modernizare a stațiunilor balneare de pe litoralul românesc al Mării Negre demonstrează deosebita grijă și continua preocupare a partidului și statului nostru pentru sănătatea și odihna oamenilor muncii.Dacă în anul 1950, întreaga capacitate de cazare a stațiunilor de pe litoral era de 5 000 de locuri, astăzi ea este de aproape 8 ori mai mare. Astfel, stațiunea Mamaia dispune de 31 de hoteluri, cu o capacitate totală de 16 500 de locuri, 18 restaurante și alte construcții cu caracter de exploatare hotelieră. Stațiunile Efo- rie-Nord, Eforie-Sud, Techir- ghiol, Mangalia s-au dezvoltat an de an, dîndu-se în exploatare noi cage de odihnă în complexe cu dotările necesare — cantine, restaurante, baze de tratament echipate* cu cea mai modernă aparatură medicală, amenajări cultural-sportive ș.g, S-a îmbunătățit on- ținuy baza materială pe :ru organizarea odjhnei elevilc. și 

scris în planul cincinal, pe care, exprimînd sentimentele celor ce m-au trimis aci, îl voi vota cu profunda convingere că aplicarea lui în viață va ridica patria noastră pe noi culmi ale progresului și civilizației.

rirea chibzuită a fondurilor financiare alocate și' darea în funcțiune la termen a obiectivelor planificate. De exemplu, în urma revizuirii soluțiilor tehnice, a urmăririi permanente a consumurilor specifice de materiale și utilizării complete a fondului de timp, prin îmbunătățirea a- sistenței tehnice, la Flotația Centrală, cheltuielile de investiții proiectate pe tonă de minereu s-au redus de la 52 200 lei la 44 200 lei. Folosind aceleași metode, țesăto- ria nr. 2 de la întreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu Mare a intrat în probe tehnologice cu 30 zile înainte de termen, dînd peste plan 60 000 mp țesături.In direcția folosirii eficiente a fondurilor de investiții și în regiunea noastră mai există rezerve. Unele ministere. printre care Ministerul Minelor și Ministerul Economiei Forestiere, precum și Consiliul Superior al Agriculturii, nu asigură la timp documentațiile, adoptă uneori soluții neeficiențe sau aduc modificări proiectelor, fapt ce are consecințe negative asupra respecțăr'ii termenelor de dare în funcțiune a obiectivelor " construite și încarcă costul acestora. Consiliul Superior al Agriculturii, bunăoară. a aprobat proiectul pentru Complexul avicol de la G.A.S Spini. executat de Institutul de studii și proiectări agricole, deși prevedea un cost ridicat, ’ ca urmare a gr doptării de soluții cy ele^ mente supradimensionate.In' prezent ne conpentrăm eforturile pentru a asigura condițiile necesare realizării cu maximum de eficientă â noilor, obiective ce le vom construi în anii cincinalului. De pildă, pentru cele două fabrici din cadrul Combinatului de industrializare a lemnului din Sighetul Mar- mâției, a ' căror construcție începe în acesț an, avem asigurată documentația tehnică, materiale de construcție, o parte din utilaje etc.Aceeași atenție o acordăm și pentru celelalte objective ce se vor construi în regiune. Avem în vedere ca noile construcții să fie amplasate în locurile cele mai potrivite și astfel dispuse îneît să nu irosim nici un petec din fondul funciar de care dispunem, precum și să reducem la minimum cheltuielile pentru a- menajări de noi ’drumuri, canalizării rețele de lumină etc. De asemenea, urryărim șă șe determine capacitatea optimă pentru fiecare obiectiv, să se adopte cele mai economicoase și eficiente soluții constructive, să se aleagă cele mai potrivite tehnologii.Exprimîndu-mi acordul deplin cu prevederile proiectului de lege pentru adoptarea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970 asigur Marea Adunare Națională că muncitorii, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiupeâ Maramureș își vor pune toată energia, talentul și capacitatea creatoare în slujba' îndeplinirii o- biectivelor mărețe’ stabilite pentru gctualul cincinal.

studenților, prin sporirea capacității de cazare și creșterea gradului de confort al taberelor de la Năvodari și Cpsti- neșți.Crește an de an prestigiul frumoaselor noastre stațiuni care atrag un număr tot mai mare de vizitatori. Numai în anul 1965 pe litoralul Țvlării Negre și-au petrecut concediul sau au venit la tratament peste 280 000 de persoane, din care 113 000 de turiști străini. La această cifră se adaugă un număr important de cetățeni veniți la odihnă individual, precum și copiii din tabere și colonii.Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român prevăd că în perioada 1966—1970, capacitatea de cazare pe litoral va crește cu încă 32 500 locuri, valoarea investițiilor alocate în acest scop întrecînd suma de 1 miliard de lei.Acest vast program de investiții a și început să fie realizat, dîndu-se în funcțiune încă la începutul acestui sezon balnear, un nou complex cu 1 000 de locuri la Mamaia.Pentru anii următori, programul de construcții hote

liere, căsuțe, campinguri este mult amplificat, asigurîndu-se o diversificare cît mai mare a gradului de confort, precum și zone de odihnă mai retrase și liniștite.Problema organizării transportului feroviar, rutier, aerian și naval spre litoral trebuie soluționată coordonat cu dezvoltarea stațiunilor, întru- cîț condițiile de transport pot completa sau, într-o egală măsură, pot compromite reușita organizării odihnei și turismului. Mijloacele de telecomunicații vor trebui și ele să fie adaptate la cerințele unor stațiuni moderne. Apelăm la Oficiul Național de Turism „Carpați" să întreprindă acțiuni mai eficace pentru folosirea completă a spațiului de cazare, în tot timpul sezonului.Paralel cu dezvoltarea și creșterea capacității stațiunilor de pe litoral, îmbunătățirea dotării tehnico-edilitare a acestora a permis organizarea nivelului necesar de confort.Una din prestațiile importante, destinate deservirii populației localnice și a turiștilor, o constituie transportul local în comun, al cărui volum s-a dublat față de anul 1960. Aceasta a fost cu putință prin dezvoltarea bazei tehnico-ma-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

BUCUR ȘOHIOPUîn cadrul dezvoltării științifice, armonioase și multilaterale a întregii economii naționale, proiectul de plan prevede ca producția Ministerului Industriei Alimentare să ajungă de la 30,5 miliarde lei în 1965, la 49 miliarde lei în 1970, adică să crească cu 61 la sută față de 58 la sută cit era prevăzută creșterea in lucrările de fundamentare a Directivelor.Pentru industria alimentară unul din obiectivele de bază ale planului’ cincinal îl constituie ridicarea continuă a calității produselor în condițiile creșterii eficienței economice în acest sector.'în conformitate cu cerințele unei alimentații raționale, științifice, producția industriei alimentare va crește în următorii ani în special la alimentele de bază, bogate în elemente nutritive valoroase cum sînt proteinele animale, grăsimile vegetale, zaharoase șl vitaminele. Astfel, producția de carne va crește cu circa 70 la sută, conservele de carne cu 95 Ia sută, laptele de consum inclusiv laptele praf cu 39 la sută, conservele de legume și fructe cu peste 80 la sută, uleiuri cu peste 70 la sută.Creșterea consumului alimentar va fi asigurată și prin diversificarea producției, creșterea numărului de sortimente și lărgirea livrării produselor in ambalaje mici, frumoase, estetice. Va crește volumul semifabricatelor alimentare, se- mipreparatelpr cylinare, ceea ce va contribui la ușurarea muncii femeii în gospodărie.Proiectul de plan prevede continuarea pe un front și mai larg a dezvoltării și modernizării bazei tehnice de producție a industriei alimentare. Avem de executat în ca- drul Ministerului Industriei Alimentare în perioada 1966— 1970, un volum de investiții de 8,4 ’ miliarde lei. sumă care este cu 68 la sută mai mare decît valoarea lucrărilor realizate în perioada planului economic de 6 ani. Aceasta dovedește politica științifică a partidului, care paralel cu dezvoltarea producției mijloacelor de producție, a ramurilor industriei grele, acordă atenția cuvenită dezvoltării industriei bunurilor de consum, yrjpțre care a industriei alimentare.Structura investițiilor arată că peste 70 la sută din fonduri sini destinate construcțiilor de fabrici și unități noi, față de numai 50 la șută cit s-a cheltuit în ultimii 5 ani. Aceasta va accentua și mai mult transformarea industriei alimențare într-o industrie nouă, cu un grad avansat de mecanizare și automatizare.Sub îndrumarea și cu sprijinul permanent și multilateral primit din partea partidului, industria alimentară a înregistrat în anii anteriori — în cadrul dezvoltării și înfloririi întregii noastre economii naționale — progrese însemnate. Avîrid în centrul atenției îmbunătățirea permanentă a calității produselor, lucrătorii din industria alimentară au reușit ca, an de an, să fabrice și să livreze consumatorilor produse alimentare de o calitate mai bună, în sortimente tot mai variate și într-o formă de prezentare corespunzătoare.Creșterea cantitativă și îmbunătățirea calității producției au fost obținute prin dezvoltarea și modernizarea continuă a bazei tehnice de producție a industriei alimentare.Au fost puse în funcțiune 66 fabrici și 59 secții de producție, s-au modernizat și dezvoltat 53 unități existente.Cu toate aceste realizări, în activitatea noastră mai per- 

teriale, ca efect al dotării an de an cu un număr important de autobuze, troleibuze, realizarea unei moderne baze de exploatare și lărgirea rețelei de troleibuze.în actualul cincinal se prevăd extinderea în continuare a rețelei de troleibuze, împrospătarea parcului de autovehicule, instalarea de noi stații de redresare, realizîndu-se astfel o deservire simțitor îmbunătățită, în strictă corelare cu dezvoltarea stațiunilor de pe litoral.în complexul de probleme pe care le ridică primirea și deservirea vizitatorilor și a populației locale, o pondere însemnată deține activitatea de prestații, de desfacere a produselor și de alimentație publică prin comerțul socialist, în perioada noului plan cincinal, comerțul de stat de pe litoral va cunoaște în continuare o dezvoltare accentuată ; volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va crește în anul 1970 cu circa 65 la sută față de realizările din 1965. Aceasta necesită ridicarea activității comerciale la nivelul cerințelor. în acest sens, ne bizuim pe sprijinul Ministerului Comerțului Interior.

sisță încă lipsuri, a căror lichidare reprezintă pentru noi o sarcină importantă. Mai sînt cazuri cînd se livrează beneficiarilor mărfuri de calitate necorespunzătoare, atît la consumul intern, cît și la livrările pentru export, peea ce reflectă munca slabă a unor colective din întreprinderi in organizarea și controlul producției, un grad scăzut de exigență din partea direcțiilor generale, a direcțiilor și a celorlalte organe din minister. Alte deficiențe s-au manifestat în relațiile cu producătorii agricoli, cu care contractăm materia primă, existînd cazuri cînd unele întreprinderi nu au preluat la timp unele cantități de produse sau nu au respectat instrucțiunile pentru determinarea justă a calității produselor. Vom lua în continuare măsuri pentru consolidarea relațiilor economice, de bună învoială, pe bază de contract comercial, cu drepturi și obligațiuni reciproce. La rîn- dul nostru cerem ajutorul cooperativelor agricole de producție, G.A.S.-urilor, pentru ca, în cadrul îndatoririlor prevăzute în contracte, să livreze mărfuri de palitate șj' jn mod ritmic, respectând graficele de livrare încheiate.în cpnfornmtate cu indica- țiiie tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, în cuvînțul de închidere rostit la recenta Plenară a C. C. al P.C.R., în centrul preocupărilor noastre va sta problema organizării științifice a producției și a muncii, a organizării întreprinderilor, a organizării tuturpr secțiilor de producție pe principiul gospodăririi socialiste. întreprinderile vpr trebui să capete un profil bine precizat, c'y o specializare pe un nomenclator de sorțimente resțrînș. Specializarea întreprinderilor industriei alimentare va favoriza și conpențrapea producției agricole marfă în cpoperatiye|e cu condiții naturale și spcial-economjce cele mai favorabile.O măsură importantă cu efecte deosebit de favorabile asupra costurilor investițiilor va fi aceea subliniată în' expunerea tovarășului președinte Ion Gheorghe Maurer de a elabora proiecte cu construcții mai ușoare, mai ieftine și posibil de executat intr-un tâmp mai scurt. Considerăin că a- ceastă măsură își găsește un larg cimp de aplicare în in- dușțria alimentară,’ în care specificul sezonier al producției din unele subramuri permite folosirea unor soluții con- ștrucțiye ușoare și ieftine.O mare rezervă în’sporirea eficienței econornice și în scăderea prețului de cost al produselor alimentare o constituie organizarea mai bună a muncii, folosirea niai eficientă a fondurilor bănești, ridicarea productivității fizice și valp- i’ice a muncii, eliminarea risipei și a pierderilor de materii prime ce se produc în diferitele’ etape ale producției- Vom acorda o ațenție deosebită folosirii la capacitatea integrală a utilajelor. Vom intensifica activitatea științifică a institutelor noastre de cercetări și vom lărgi activitatea de ridicare a nivelului de pregătire tehnică și economică a cadrelor, prin toate formele de școlarizare și de pregătire la locul de muncă.încadrați în munca entuziastă a întregului popor pentru realizarea noului plan cincinal, muncitorii, inginerii și tehnicienii din indusțria alimentară vor mobiliza întreaga lor capacitate, toate forțele de care dispun pentru a realiza sarcinile de mare răspundere ce le revin.

CUVÎNȚUL DEPUTATEI
VERONICA ARDELEANUîn perioada cincinalului — al cărui proiect de plan este supus dezbaterii — chimiei îi revin sarcini de mare însemnătate, printre care și aceea a dezvoltării industriei de medicamente.Vorbind despre preocupările colectivului fabricii de antibiotice Iași, aș vrea să relev, în primul rînd, faptul că măsurile luate în scopul organizării pe baze științifice a producției au avut ca efect îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație pe baza cărora s-au obținut un important spor de producție și economii anuale antecalculate în valoare de 3 milioane de lei.O preocupare importantă a uzinei noastre este realizarea tuturor produselor la nivelul exigențelor calitative ale terapeuticei mondiale. Succesele obținute în acest domeniu au fost posibile în mare parte și datorită stabilirii, pe baze riguros științifice, a criteriilor de determinare a calității.Informez sesiunea noastră că din gama celor 18 antibiotice și derivați, 15 sp încadrează Ia ora aptuală în prescripțiile celor mai pretențioase farmacopei internaționale.O .confirmare în plus a capacității creatoare a colectivului n.pșțru, a calității produselor pe care eî le fabrică, este creșterea considerabilă, în ultimii ani, a producției cerute la export. în acest an, aproape 30 la suță țiip volumul producției realizate este destinat pieței externe, față de numai cîteva procente în urmă cu doi ani.în anii cincinalului urmoază să fie pusă în funcțiune o secție pentru fabricarpa biostimu- latorilor pe bază de antibiotice și vitamine, care va spori în 1970 producția de tetraxiț} de circa 10 ori față de 1965, ași- gurîndu-se sectorului zoptph- nic produse cu o ridicată valoare nutritivă. Concomitent cu sporirea producției, va fi lărgită gama de sorțimente, prin asimilarea unor produse de semisinteză și derivați de antibiotice cu un larg spectru
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

MIHAIL LEVENTEîn perioada șesenalului veniturile bănești ale populației au cunoscut o creștere însemnată, iar în structura lor se oglindesc transformările so- ciai-economice care au avut loc în tara noastră. Este deosebit de semnificativ faptul că numărul salariaților cu venituri lunare de peste 1 100 de lei a fost, în anul 1965, de trei ori și jumătate mai măre față de 1959. Importante măsuri au fost luate de partid și guvern și pentru ridicarea veniturilor țărănimii.Creșterea veniturilor bănești ale populației se reflectă în mod .direct în volumul sporit al desfacerilor de mărfuri și în structura acestora. Pentru a ilustra într-o formă sintetică realizările în ridicarea bunăstării poporului, menționăm pa în perioada planului de șase ani sporul mediu al populației a fost de 0.7 la sută, iar creșterea medie a desfacerilor de mărfuri a fost de 11,1 la sută.în anij cincinalului dezvoltarea ramurilor hotăritpare ale economiei naționale se va desfășura concomitent cy creșterea continuă a nivelului de tpai, care — așa cum s-a arătat — este obiectivul principal al politicii parțidylui. în anul 1970. fondul de consum va fi cu cjrca 40 la șută mai mare d.ecit îp anul 1965. ceea ce va permite creșterea susținută a consumului personal al oamenilor muncii.în înfăptuirea politicii partidului pentru crpșțerea nivelului de trai al populației, un rol important îi revine comerțului socialist. în corelație cu creșterea veniturilor și structura acestora, volumul desfacerilor de mărfuri va fi îp anul 1970 de 107,5 miliarde de lei, cu 59 la sută mai mare față de realizările anului 1965. Va avea loc o orientare mai accentyată a cererii populației către produsele nealimentare.In acest an a avut loc consfătuirea lucrătorilor vdin comerț, care a dezbătut căile de punere în practică a indicațiilor date de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., de a îmbunătăți activitatea în comerț.Prețioasele concluzii ale consfătuirii, cît și propunerile și sugestiile făcute constituie pentru noi și furnizori un îndreptar valoros, concretizat într-un plan de măsuri, în curs de desfășurare. Pentru a- ceasta va trebui să folosim toate rezervele existente. Una dintre aceste rezerve o constituie îmbunătățirea muncii de planificare șj a relațiilor dintre industrie și comerț.Pentru a da posibilitatea furnizorilor să-și adapteze în mai mare măsură dotarea cu utilaje, aprovizionarea cu materii prime și materiale, pre

antibacterian și cu întrebuințare vastă în terapeutica umană. Prin realizarea acestor sortimente, producția de antibiotice de semisinteză va crește în 1970 de 1,7 ori.în scopul atingerii sporurilor prevăzute, specialiștii noștri au și început să efectueze cercetări pentru a descoperi noi posibilități care să permită ridicarea potențialului biochimic al microorganismelor producătoare de antibiotice și vitamine, în vederea sporirii cu 50 la sută a producției pe fiecare șarjă.în prezent ne preocupă automatizarea procesului de condiționare a antibioticelor și a celui de producere a aerului steril. Prin aceste modernizări, scontăm pe îmbunătățirea randamentelor la aceste faze de producție, ceea ce va avea ca efect realizarea unor economii anuale de peste 2 milioane de lei. O parte din aceste perfecționări vor fi realizate cu ajutorul fondurilor pentru lucrări de mică mecanizare, pe care statul ni le pune la dispoziție în condiții avantajoase.Cred că este, în prezent, momentul să se studieze posibilitățile de a se produce în țara noastră hormoni steroizi și acizi aminici. ceea ce ar permite reducerea importului cu circa un milion de lei valută anual. în această direcție, este necesar ca Ministerul Industriei Chimice sa sprijine organizarea cercetării și colaborării cu institutele de specialitate dip țară. Propun, de asemenea, ca Ministerul învă- țamîntului să analizeze posibilitatea înființării, pe lingă Universitatea „Alexandru loan Cuza" din Iași, a unei secții de microbiologie industrială, care să asigure pregătirea cadrelor de specialitate necesare întregii industrii fermentative din sectorul chimic ș’i alimentar..Colectivul nostru privește cu cea mai mare răspundere sarcinile mari ce-i revin în noul cincinal și esțe ferm hotărît sa Ie înfăptuiască cu succes.

cum și procesul tehnologic la cererile comerțului, se vor lua măsuri in vederea contractării fondului de mărfuri înainte de definitivarea planurilor anuale de producție. Pentru satisfacerea cererii populației cu mărfuri de serie mică, articole mărunte de uz casnic și artizanat, potrivit indicațiilor conducerii partidului, industria locală și unitățile cooperației meșteșugărești se vor orienta în inai mare măsură spre producerea acestora. Ministerul Comerțului Interior se va îngriji să folosească cît mai mult resursele acestoi’ furnizori.O altă rezervă importantă o constituie raționalizarea căilor de circulație și anume lărgirea aprovizionării directe a unităților cu amănuntul de către întreprinderile producătoare. ale cărei urmări sînt: fojosirea niai economicoasă a spatiilor de depozitare și desfacere. a mijloacelor de transport, precum și reducerea cheltuielilor de circulație. Pentru cointeresarea industriei în această acțiune. împreună cu ministerele producătoare, vom lua măsuri pentru o mai echitabilă distribuire a rabatului comercial între întreprinderile furnizoare și cele comerciale.Un mijloc important pentru îmbunătățirea activității comerciale îl constituie introducerea unor forme organizatorice noi. Una dintre aceste forme, pe care o vom experimenta încă în cursul acestui an, este organizarea de întreprinderi comerciale integrate, care să efectueze atît operațiunile de comerț cu ridicata, cît și desfacerea cu amănuntul.Creșterea inițiativei conducerii întreprinderilor comerciale constituie, de asemenea, o preocupare actuală a Ministerului Comerțului Interior. în curînd se vor elabora reglementări care să ducă la sporirea răspunderii întreprinderilor comerciale, transferîn- du?se acestora unele dintre actualele sarcini ale organelor care le coordonează, inclusiv ale Ministerului Comerțului Interior.Din recenta consfătuire a lucrătorilor din comerț a reieșit și necesitatea de a aduce îmbunătățiri actualului sistem de salarizare, legîndu-1 în principal de volumul desfacerilor, continuitatea în aprovizionare, varietatea sortimentală oferită, calitatea serviciului și beneficiilor realizate de fiecare o- biectjv de muncă. Pe această cale, apreciem că se vor crea condiții obiective nu numai pentru aprovizionarea magazinelor cu mărfuri, în volumul și structura sortimentală solicitată de consumatori, ci șl
(Continuare în pag. a V-a)
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DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

MIHAIL LEVENTE
(Urmare din pag. a IV-a)pentru creșterea nivelului calitativ al deservirii, pentru schimbarea radicală în bine a comportării lucrătorilor din comerț.Creșterea veniturilor populației are drept consecință o- rientarea intr-o mai largă măsură a cererii către servicii, în acest domeniu există posibilități' largi și în comerț, mai ales în sectorul hotelier și de alimentație publică. Cu toate că, în ultimii ani, în unele localități turistice s-au făcut progreșe în acest sens, totuși deservirea complexă a turiștilor se practică încă într-un număr prea mic de unități. Un cîmp larg pentru dezvoltarea serviciilor există și în unitățile comerciale alimentare și nealimentare. Este încă re- strînsă desfacerea produselor „gospodina" și a altor semi-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAE BĂDESCUDomeniului construcțiilor, arhitecturii și sistematizării îi revin prin planul cincinal sarcini și răspunderi pe cît de însemnate, pe atît de frumoase și mobilizatoare. Dintre numeroasele probleme pe care le ridică proiectul de plan, voi evidenția cîteva.Amplasarea noilor investiții s-a făcut pe baza îmbinării efortului de ridicare a regiunilor mai slab dezvoltate cu criteriile de eficiență economică. în concordanță cu dezvoltarea pe regiuni a industriei și agriculturii au fost repartizate și principalele obiective din domeniul transporturilor, al circulației mărfurilor, al clădirilor social-culturale și de locuit, al gospodăriei comunale.Lichidarea diferențierilor dintre regiuni, în ceea ce privește nivelul de dezvoltare e- conomică și culturală, este un proces de lungă durată. Actualul plan constituie o etapă importantă, asigurînd o îmbunătățite substanțială a acestei Situații. Cu toate acestea, dezvoltarea armonioasă a bazei tehnico-materiale a socialismului pe întreg teritoriul patriei necesită continuarea și a- profundarea studiilor în cadrul fiecărei regiuni, pentru fiecare raion și localitate, în vederea stabilirii profilului dezvoltării viitoare, potrivit fiecăruia, în funcție de condițiile sale specifice.Consider că rezolvarea acestor probleme ar necesita constituirea unor organe speciale, care să pregătească studiile necesare pentru viitorul plan cincinal și pentru perspectiva mai îndepărtată. Coordonarea acestei acțiuni ar putea fi realizată de' către o Comisie de sistematizare a teritoriului național, compusă din reprezentanți ai Comitetului de Stat al Planificării, ai Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și ai altor instituții interesate, dis- punînd ca organ de lucru de un colectiv complex, care în viitor ar urma să se transforme înțr-un institut de sistematizare teritorială.O caracteristică principală a planului o constituie pregătirea și elaborarea lui la un nivel calitativ superior. Pentru principalele aspecte și domenii de activitate au fost elaborate sau sînt în curs de întocmire studii cadru, pentru întreaga perioadă de plan.în problema locuințelor, s-a elaborat și este supus aprobării un studiu complex pentru realizarea celor 300 000 de a- partamente prevăzute în cincinal. Studiul prevede lărgirea gamei , tipurilor de apartamente. de la patru tipuri de bază existente, la nouă, cores- punzînd mai bine diferitelor structuri de familii. A fost sporită proporția spațiului locuibil prin creșterea diferențiată a camerei principale, in raport cu mărimea apartamentului.In sfîrșit, șe fac propuneri ppntru realizarea unor blocuri experimentale, atît pentru studierea unor structuri și elemente contructive noi, cît și pentru ilustrarea concretă a distribuției șl funcționalității noilor apartamente propuse.în ce privește folosirea intensivă a teritoriilor urbane, reflectată în densitatea suprafeței locuibile obținute pe hectar în cadrul noilor ansambluri de locuit, în fața urbaniștilor stau două sarcini deosebit de importante : pe de o parte, asigurarea condițiilor mai bune de viață, confort și igienă, prin stabilirea unor distanțe potrivite între clădiri, de natură să permită numărul necesar de ore pentru însorire și izolarea vizuală, prevederea de suprafețe destinate dotărilor ansamblului de locuințe respectiv, rezervarea de spații plantate, în funcție de amplasarea orașului și mi- croraionului, păstrarea de suprafețe libere pentru clădiri și amenajări care urmează a fi 

preparate culinare. Vom lua măsuri pentru introducerea pe scară largă a expedierii la domiciliul cumpărătorilor a unor produse alimentare, precum și a celor care necesită condiții speciale de transport, cum sînt; mobila, frigiderele, televizoarele și altele.în proiectul planului cincinal sînt prevăzute însemnate fonduri pentru dezvoltarea și modernizarea activității comerciale și turistice din țara noastră. Ele sînt de circa două ori mai mari decît cele investite în cei 5 ani anteriori. Folosirea lor judicioasă, potrivit indicațiilor conducerii partidului, precum și valorificarea rezervelor interne, care există în organizarea activității comerciale, vor îngădui comerțului să îndeplinească rolul însemnat ce-i revine în ridicarea continuă a nivelului de trai.

realizate în viitor ; pe de altă parte urbaniștilor li se cere să folosească cu cea mai mare a- tenție fiecare metru pătrat de teren orășenesc, urmărind pe toate căile obținerea densităților raționale maxime pentru fiecare ' ansamblu de locuințe în parte, ieftinirea lucrărilor tehnico-edilitare. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare a luat măsuri și a inițiat studiile necesare pentru crearea condițiilor rezolvării ambelor laturi ale problemei.Pentru realizarea sarcinii trasate de conducerea de partid privind creșterea eficienței economice în construcțiile industriale și agricole, comitetul nostru seva preocupa cu mai multă fermitate'de eliminarea, prin elaborarea de normative și prin avizare, a exceselor de suprafețe și volume construite, de respectarea criteriilor generale de proiectare și execuție ; va promova noi tipuri de elemente prefabricate ce au fost’elaborate, care vor crea condiții pentru extinderea industrializării construcțiilor.O altă cale a creșterii efi? cienței economise p constituie comasarea, rezolvarea în ppr mun a unor funcțiuni. Trebuie arătat însă că folosirea acestei căi este adesea îngreunată de interese unilaterale ale unor departamente. La Consfătuirea constructorilor ni s-a atras a- tenția că folosirea în comun de către mai multi beneficiari a surselor de apă, energie și a lucrărilor edilitare pentru investițiile industriale creează posibilități de economisire a fondurilor de investiții.Ideea comasării a stat și la baza propunerii ca în București — în loc să se realizeze sedii separate pentru un număr de institute de proiectare, cu dezavantajul pulverizării volumului consțruit, cu riscul pa în timp clădirile să devină fie neîncăpătoare, fie prea mari — să fie realizat un sediu comasat pentru mai multe institute. Aceasta ar prezenta posibilitatea realizării unei clădiri impunătoare, care ar mobila urbanistic unul dintre punctele centrale ale orașului, ar permite compartimentarea după nevoi a spațiului necesar fiecărui institut, ar ocaziona asigurarea unor deserviri comune și de mai înalt nivel tehnic.De cel mai mare folos a fost, pentru noi, vastul schimb de experiență prilejuit de convocarea din inițiativa partidului a primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții. Dezbaterea amplă a tuturor problemelor principale, indicațiile din cuvîntarea cuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea eficienței economice a construcțiilor industriale și agricole, lărgirea varietății arhitecturale, sporirea densității la hectar în noile ansambluri de locuit, elaborarea principiilor fundamentale ale sistematizării orașelor și satelor, au condus la elaborarea unui larg plan de măsuri, a căror îndeplinire va contribui substanțial la îmbunătățirea muncii din acest domeniu de activitate.Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare îi revin sarcini sporite din conținutul proiectului de plan. Crearea condi- țiilor pentru îndeplinirea a- cestor sarcini necesită studii temeinice, dintre care unele, în curs de desfășurare, ar fi trebuit să fie mai de mult încheiate. O serie de precizări trebuie aduse în domeniul tehnicii construcțiilor și al sistematizării ; mai avem multe de făcut pentru eliminarea fenomenelor de uniformitate în cadrul arhitecturii și pentru promovarea unei arhitecturi variate și specifice țării și regiunilor noastre, pe calea stimulării inițiativelor creatoare ale arhitecților, de care depinde în ultimă instanță 

îndeplinirea acestei sarcini; putem totuși afirma că au început să apară, pe cîteva planșete, mlădițele noii arhitecturi, care a întrunit deja aprecieri pozitive atît în țară cît și pe plan internațional.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CRISTOFOR SIMIONESCUExprimîndu-mi dintru-nceput respectul pentru volumul și calitatea muncii care a creat premisele concretizărilor din proiectul planului cincinal, doresc totodată să subliniez, cu deplină satisfacție că științei și rosturilor ei în dezvoltarea economiei naționale li se a- cordă prin litera legii de stat, cuprinderea într-un articol special. Se conferă astfel atributul științei contemporane de „forță nemijlocită a producției" substanța obiectivelor prinse în 480 teme de cercetare (dintre care aproape 60 la sută aparțin științelor tehnice) și a răspunderilor pe care le implică realizarea lor.Atenția cu care au fost îmbrățișate problemele științei se vădește deci nu numai prin hotărîrile luate în trecuta sesiune a Marii Adunări Naționale, ci și prin selectarea din cadrul programului unitar al cercetării științifice elaborat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, a unui număr de teme de importanță deosebită pentru stat.Și în actualul cincinal, chir miei i se rezervă primul lop în cadrul investițiilor industriale, circa 20 la sută din totalul investițiilor alocate in- dpsțriei, iar șubramurii sale — petrochimia — peste 50 la șută din aceste investiții. £u- ngșcută fiind ponderea pe carp o deține industria chimică în ansamblul economiei țărilor celor mai înaintate dim lume, precum și însemnătatea șa ca pîrghie în reyoluția tehnico- științifică contemporană, menținerea acestui ritm de dez- voltare este pe deplin justificată. Slujitorii chimiei românești trebuie șă răspundă prin tot ce au mai bun ea pricepere și putere de muncă, șprp a împlini această înaltă mir șiune, care se traduce în <iq- meniul compușilor macrorpole- culari (mase plastice, fibre sintetice, cauciuc, celulpză) prin (depășirea sarcinilor din pirpctivele Congresului al IX- lea, iar în domeniul deservirii industriei textile prin asigm rarea aproape în exclusivitate cu materiale fibroase din producția internă.Este firesc ca cercetarea științifică în chimie să se plaseze pe firul acestor preocupări, ca știința să sprijine consistent tehnologia chimică. Problemelor mari de cercetare ale industriei chimice moderne, ca de pildă : combaterea coroziunii, obținerea catalizatorilor de mare eficacitate pentru diverse procese chimice

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VOINEA MARINESCUȚin să subliniez caracterul armonios al structurii proiectului de plan legat de dezvoltarea proporționată a diferitelor sectoare ale vieții economice și social-culturale și judicioasa repartiție teritorială a obiectivelor în toate regiunile țării.Referindu-mă la ocrotirea săpătății, aș dori să arăt că ștarea de sănătate a populației din țara noastră s-a îmbunătățit cpntinuu prin scăderea rapidă și accențuată a mortalității generale și infantile, scăderea mortalității și morbidității prin boli transmisibile și cu extindere în masă, creșterea continuă a duratei medii de viață. în prezent, cu numeroși indicatori ai stării de șăpătate, ne sițpăm la nivelul țărilor dezvoltafe din punct de vedere economic. Dacă în trecut țara noastra înregistra cei mai crescuți indici de mortalitate generală și mortalitate infantilă din Epropa, în 1965 am ajuns la o mortalitate generală de 8,6 la mie, față de 19 la mie în 1938. Acest, indice ne situează printre primele 10 țări din lume cu cea mai mică mortalitate generală. Mortalitatea infantilă a scăzut la 4,4 la sută, față de 18 la sută în 1938.în prezent, anual rămîn în viață circa 140 000 locuitori mai mult ca în 1938, dintre care 70 000 copii sub un an. în schimb, natalitatea înregistrează în ultimii ani o scădere progresivă. Nivelul scăzut al natalității din țara noastră impune o analiză aprofundată a cauzelor determinante și inițierea unor măsuri complexe medicale, economico-sociale, cultural-educative și legislative. La indicația conducerii de partid, organele de stat competente examinează măsurile corespunzătoare pentru redresarea acestei situații.Cu toate realizările obținute în sectorul ocrotirii sănătății, mai există neajunsuri în ceea ce privește asigurarea și utilizarea în modul cel mai rațional a bazei tehnico-materiale

Oa deputat în Marea Adunare Națională susțin cu entuziasm proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale pentru perioada 1966— 1970.

și alte asemenea — nu li se mai poate da ocol. De rezolvarea competentă a acestora — cu forțele științifice capabile de care dispunem — depind succesele în exploatarea instalațiilor' atingerea și depășirea parametrilor, elasticitatea proceselor tehnologice etc.De altfel, numărul mare de teme (69) cu care participă științele chimice la planul de stat — selecționate din programul unitar al cercetării întocmit de Consiliul Național, cu participarea largă a chi- miștilor — probează că în fața noastră stau obiective clare, că s-au precizat direcțiile hotărîtoare pentru fecunditatea investigațiilor și că numai de priceperea și munca noastră depinde materializarea studiilor valoroase pentru economia țării.Regiunii Iași, i șe asigură prin proiectul de plan un ritm mai viu de creștere a producției industriale, investiții mai substanțiale pentru învățămînt și știința.Dezvoltarea industriei chi- mice în regiunea' noastră este rațional coordonată cu obiective în domeniul înyățămîntu- lui superior și al științei. Astfel, către' sfîrșitul' cincinalului se vpr aloca însemnate investiții' pentru sporirea spațiului de învățămînt al Facultății de chimie industrială de la Institutul politehnic Iași, iar pentru activitatea științifică se extind? Institutul de chimie macromoleculară al Filialei Academiei. La începutul viitorului deceniu țabloul lașului modern, care va îmbrățișa un puternic complex de industrie, învățămînt și cercetare chimică, j-eprezintă un simbolic omagiu adus de puterea populară fondatorului școlii românești de 'chirpie, îpi Petru Eoni.Q seamă de viitpațe objective industriale și social-culturale s-au definitivat pentru lașj, în urma yi'zitei de neuitat făcută de conducerea de partid și de stat în vechea capitală a Moldovei.Noi ne exprimăm și cu acesț prilej recunoștința și stima pentru modul în care au fost rezolvate problemele dezvoltării multilaterale, armonioase a regiunii, asigurînd conduce^ rea partidului și statului că, alături de ceilalți oameni ai muncii, intelectualitatea din Iași își va spori în viitor contribuția la progresul general al patriei socialiste.

existente, deficiențe în funcționalitatea și eficiența unor unități sanitare, precum și in comportamentul unor cadre medico-sanitare față de omul bolnav.Pentru ramura ocrotirii sănătății, pe perioada 1966— 1970, sînt alocate importanțe fonduri de investiții, care însumează peste 2 677 milioane lei, iar repartiția unităților sanitare propuse a se construi pe teritoriu și sectoare de activitate ține seama de urgentele și necesitățile ocrotirii sănătății pe întreg cuprinsul țării.Se prevede intensificarea măsurilor profilactice, antiepidemice, de igiena și protecția muncii, îmbunătățirea asistentei de urgență și ambulatorii, a asistenței medicale spitalicești. dotarea rețelei sanitare cu utilaje și aparatură medicală, creșterea eficienței și o- perativității asistenței medicale și dezvoltarea asistenței balneo-climatice.Pentru dezvoltarea și întărirea asistentei medicale ambulatorii și' de urgenta la care șe adresează în ' primul find populația și unde există încă deficiențe materiale și fupcțip- nale, se prevede construirea în această perioadă a 45 policlinici (fiecare cu o capacitate medie de 500 000 consultații și tratamente anual), precum și alte unități sanitare. O deosebită dezvoltare se va da asistenței stomatologice prin construirea și organizarea unui important număr de cabinete stomatologice și creșterea numărului cadrelor de specialitate.în această perioadă vor fi date în funcțiune în construcții noi circa 7 400 paturi de spital și va începe construirea unor unități spitalicești care însumează aproximativ 10 900 paturi- Spitalele ce se construiesc sînt unități puternice, cu capacități între 500—900—1 000 paturi și 1 500 paturi complexul clinic București, în care se asigură o bună funcționalitate, o eficiență tehnică și econo

mică ridicată și condiții de confort pentru bolnavi.Se vor construi complexe sanatoriale balneo-climatice prevăzute cu puternice baze de tratament pentru folosirea la maximum a factorilor naturali de cură cu care este atît de înzestrată țara noastră.Mijloacele materiale și financiare acordate sectorului de ocrotire a sănătății în cadrul planului cincinal impun Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale și sfaturilor populare obligația' de a în; tocmi documentațiile necesare, de a urmări execuția în termen și în cele mai bune condiții a lucrărilor, precum și pregătirea din timp a cadrelor medico-sanitare necesare.Ținînd seama că un spital de 1 000 paturi cuplat cu policlinica este un adevărat complex de sănătate publică, personalul medico-sanitar și ad- ministrativ-gospodăresc trebuie să se ridice la nivelul sarcinilor ce revin acestei instituții, prin pregătirea tehnică profesională, disciplină în muncă, etică profesională, grijă pentru avutul obștesc, devotament pentru omul bolnav. Pentru aceasta, Ministerul Sănătății șj Prevederilor Sociale va îmbunătăți actele normative privind funcționalitatea unităților sanitare, atribuțiile și' sarcinile cadrelor medico-sanitare de toate categoriile și nivelele de funcțiuni, va intensifica activitatea de îndrumare și control.Succesele medicinii moderne se dat.oreșc în mare parte introducerii în practică a cuceririlor tehnice și cercetării științifice din' diferite domenii. Mijloacele moderne de
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
ALEXANDRU SENCOVICIProiectul planului cincinal, care are la bază prevederile Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., reprezintă un program multilateral, științific fundamentat, a cărui înfăptuire va duce la ridicarea pe o țrpapța mai înaltă a operei de construcție a socialismului în țara noastră.Pgntru perioada 1966—1970 industriei ușoare îi revin sarcini deosebit de importante privind creșterea și diversificarea producției^ ridicarea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.' Prever derile cuprinse în proiectul de plan cincinal se prezintă îmbunătățite la toți indicatorii de plan față de nivelele prevăzute prin Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. Planul' cincinal prevede realizarea unei producții globale pe întreaga ramură de peste 159 miliarde lei, cu 4,7 miliarde lei mai mult decît era stabilit în Directive. în continuare vorbitorul a spus : Prin îmbur nătățirea adusă planului de producție se creează condiții pentru livrarea suplimentară către fondul pieței, în perioada 1966—1970, a unei cantități de circa 7,6 milioane mp țesături de bumbac, confecții' în valoare de 200 milioane lei, 13 milioane perechi încălțăminte și altele. Totodată livrările de produse pentru export sînt mai mari cu peste 87 milioane lei valută față de prevederile inițiale.O dezvoltare deosebită va cunoaște producția de confecții, care va atinge în anul 1970 o valoare de aproape 12,2 miliarde lei, din care 8 miliarde lei la Mjnisterul Industriei Ușoare. La baza acestei orientări au stat avantajele pe care le reprezintă industria confecțiilor atît pentru consumatori cît și pentru economia națională. Dacă același volum de confecții s-ar executa în condiții neindustriale ar fi necesar să se consume o cantitate de țesături cu 10 la sută mai mare, ceea ce pe întreaga perioadă 1966—1970 ar reprezenta un consum de țesături în plus în valoare de 1,5 miliarde lei. îp același timp consumatorii realizează prin achiziționarea confecțiilor de serie o economie pe întreaga perioadă de circa 4 miliarde lei ca urmare a prețului de cost 'mai scăzut al acpștor confecții.Ridicarea continuă a calității produselor, sarcină trasată de conducerea de papțid și de stat, se situează pe primul plan al preocupărilor noastre, încă în acest an ya începe producția de țesături țip bumbac în amestec cu fibre chimice polieșterice. De asemenea, va începe producția de piele artificială dublată cu 'tricot, un produs nou. care prin procesul tehnologic capătă un aspect asemănător cu pielea naturală. Din acest produs se vor confecționa articole de îmbrăcăminte și marochinărie. Vom

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
MIHAIPe baza Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului, economiei forestiere îi revin sarcini importante în domeniul gospodăririi raționale a patrimoniului forestier, 

investigație permit cunoașterea mai exactă a mecanismelor de producere a bolilor, a proceselor de cronicizare și dau soluții științifice de prevenire și tratament. Cercetarea științifică medicală se va orienta spre studiile legate de profilaxia și combaterea bolilor cardio-vasculare, neuro- pșihice, reumatism, tumori, boli profesionale etc.în raport eu dezvoltarea impetuoasă și multilaterală a industriei noastre, vor fi extinse Studiile referitoare la efectele biologice imediate sau tardive ale expunerilor organismului la substanțe chimice, agenți fizici sau terapeutici. Se vor întreprinde studii și cercetări care sa permită măsuri mai eficace de profilaxie în bolile virotice și în special găsirea și perfecționarea vaccinurilor și preparatelor biologice specifice. In același timp, instituțiile de cercetare științifică medicală vor aborda și vor extinde cercetările fundamentale și de perspectivă de imunolo- gie și genetică medicală, care vor aduce elemente noi în cunoașterea patologiei și terapiei bolilor. Aceste direcții de orientare a planului de cercetare științifică medicală corespund necesităților practice ale ocrptirii sănătății populației din țara noastră.Grija conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea economică și socială a patriei noastre, pentru progres și prosperitate, pentru viața și sănătatea harnicului nostru popor muncitor însuflețește și mobilizează pe toți oameni} munpii la realizarea mărețelor sarcini prevăzute în plănui cincinal.

dezvolța în continuare producția de tricpțuri și țeșături dublate cu folii din spume poliu- retanice (buret sintetic), mult solicitate dp consumatori.Noi tehnologii vor fi extinse și în industria de încălțăminte. Pe baza acestora vom produce în 1970 aproape 64 milioane perechi încălțăminte, cu 51 la sută mai mult decît în 1965. O mare extindere o va lua și producția de încălțăminte ușoară din înlocuitori de piele, care va ajunge în anul 1970 numai în întreprinderile M.I.U. la 4 milioane perechi. Producția de încălțăminte din înlocuitori de piele va permite realizarea pe întreaga perioadă 1966—1970 a unei economii de 19 000 tone piei brute din import, în valoare de aproximativ 60 milioane lei valuta.Realizarea noilor produse, țesături, tricotaje și încălță- ipinte din înlocuitori ridică tot mai mult rolul industriei chimice din țara noastră, ca principal furnizor de materii prime al industriei ușoare. Dacă materiile prime chimice carp se asigură din țară în peripada 1966—1970 ar fi aduse din import, ar fi necesare fonduri valutare suplimentare de 1,5 miliarde lei valută. Solicităm sprijinul lucrătorilor care activează în ramura industriei chimice pentru a ne livra aceste materii prime la timp și de bună calitațe. în același timp Ministerul Industriei Ușoare va lua măsuri prin institutele și laboratoarele sale uzinale să creeze din timp condiții pentru folosirea eficientă a acestor niaterii prime.Pentru realizarea creșterilor de producție din perioada 1966—1970, planul cincinal prevede numai la Ministerul Industriei Ușoare un volum de investiții de 10,5 miliarde lei, care reprezintă față de perioada de 5 ani anteriori o creștere de 2,8 ori. în această perioadă va începe construcția a 42 de întreprinderi noi ale industriei ușoare.Pentru realizarea acestui volum de investiții, Ministerul Industriei Ușoare solicită sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor pentru realizarea în termen a construcțiilor destinate noilor obiective industriale; al Ministerului Comerțului Exterior pentru contractarea la timp a utilajelor din import; al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pentru livrarea utilajelor ce se prevăd a se realiza în țară și care reprezintă o valoare de circa 1,7 miliarde Jej-Exprimînd gîndurile și aspirațiile lucrătorilor din industria ușoară care, în aceste zile, Ta fel ca și întregul nostru popor, au privirile ațintite spre sesiunea noastră, mă angajez ca vom depune eforturi susținute, inițiativă și energie creatoare pentru realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul cincinal.

SUDERextinderii rețelei de drumuri, exploatării și valorificării judicioase a masei lemnoase și a produselor accesorii, precum iși al prelucrării industriale complexe a lemnului în pro

duse semifinite și finite superioare.în silvicultură se vor împăduri în terenuri fpreșțiere o suprafșța de 27 0 00Q hectare, din care o parte însemnata cu specii de valoare economică ridicată-Prin extinderea rețelei de drumuri forestiere, .care în 1970 ya prezenta o densitate de hectar de pădure cu 50 la șută mai mare față de anul 1960, prin doțarea sectorului de exploatări și tranșpprturi cu npi utilaje și mecanisme perfecționate, majoritatea realizate de industria noastră constructoare de mașini, gradul de mecanizare a principalelor operațiuni din exploatările forestiere va crește simțitor.în proiectul de plan pe care îl dezbatem se prevăd pentru sectorul forestier sarcini importante privind creșterea producției industriale.Cele mai ridicate nivele de dezvoltare se vor înregistra în industria de produse semifinite superioare și finite din lemn. în următorii cinci ani producția de plăci aglomerate din lemn se va dubla, cea de plăci fibrolemnoase va crește de 2,7 ori, iar de furnir de 2,3 ori. Producția de mobilă va crește de aproape 1,8 ori. Creșterile prevăzute în industria mobilei se vor obține în proporție de 85 la sută pe seama capacităților existente, îndeosebi prin mărirea coeficientului de schimburi, devenind posibil să se renunțe la construirea unor fabrici noi.Sporurile însemnate de producție vor asigura satisfacerea în mai mare măsură a necesităților interne, ponsțituind totodată resurse suplimentare de mărfuri pentru .export. O trăsătură a .exportului de produse lemnoase o copșțițuie creșterea în copținuare a p.onderii exportului de mobilă și produse sepnifipitp superioare, concomitent cu reducerea exportului dp produse lemnoase tradiționale, cum este cheresteaua Pe întreaga ramură, ex- port.ul de mobilă va crește în cincjnșl dg pește 1,7 .Qli-îp perioada 1966—1970, economia forestieră ya beneficia îp continuare dp iipporțante fondpri de jnyestițij.Noile unități indusțrialp ce șe ypr construi., prpcum și utilizarea pp deplip a capacităților exisțpnte, asigură obținerea unor sporpri substanțiale de producție, aproape în totalitate pe seama ridicării continue a gradului de folosire a
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al PlanificăriiTovarăși deputați,Dezbaterea în Marea Adunare Națională a proiectului de lege cu privire la dezvoltarea economiei noastre pe perioada 1966—1970 încheie o etapă de activitate intensă pentru elaborarea planului cincinal pe baza sarcinilor stabilite prin Directivele Congresului al IX-lea al partidului. în limbajul cifrelor, al proporțiilor și ritmurilor, a- cest plan de perspectivă cuprinde întreaga dezvoltare economică și socială a țării în perioada următoare de cinci ani.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la recenta plenară a Comitetului Central, trăsătură caracteristică a planului cincinal o constituie faptul că el asigură dezvoltarea armonioasă, ascendentă a economiei naționale, are un caracter profund realist și reflectă direcțiile fundamentale stabilite de Congres pentru înaintarea României pe calea de- săvîrșirii construcției socialiste.întocmirea planului cincinal s-a făcut pe baza analizării aprofundate a condițiilor și resurselor economiei naționale, a cunoașterii legilor obiective ale dezvoltării sociale, a cerințelor vieții, a fenomenelor noi care apar în cadrul societății.Prin cpea ce aduce nou ca metodologie de fundamentare .știipțițică, prin defalcarea pianului pe gini, vasta muncă desfășurată în toate celulele vi.eții economice pențrp activizarea rezervelor interne, și modul în care s-au analizat problemele sporirii eficienței economice în toate domeniile de activitate, putem afirma cu deplin temei că partidul nostru aduce p contribuție valoroasă, teoretică și practică în domeniul conducerii și planificării economiei socialiste.Proiectul de plan este rodul unei ample munci colective, desfășurată pe toate treptele, pornind de la întreprindere — ca verigă de bază, cu rol principal în înfăptuirea sarcinilor :— și pînă la organele centrale- Această vastă acțiune Sr-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a conducerii partiduluț, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un sprijin prețios l-au primit ministerele, organele de planificare și sinteză centrale 

materialului lemnos, avîn-> du7se în vedere că în actualul cincinal masa lemnoasă ex- ploatață se ya menține la un niyel"aprpdP.e ^constant.Din prelucrarea lemnului de mici dimensiuni și mărunt în produse stratificate se obțin materiale cu caracteristici dimensionale și fizico-mecanice superioare lemnului obișnuit, care înlocuiesc cheresteaua. Numai pe această cale șe vor ecopomiși anual peste 1 200 Q00 m .c cherestea, lucru care ne permite a echilibra balanța de cherestea, fără majorarea cotei de taiere anuală în viitor.în ansambju, valoarea ce se va obține dintr-un metru cub de masă lemnoasă exploatată va crește de la 572 lei în 1965, la peste 800 lei îp 1970.Sarcini deosebite stau în fața lucrătorilor din sectorul forestier și în ceea ce privește creșterea productivității muncii și sporirea volumului de acumulări. Pe seama creșterii producției, a îmbunătățirii calității produselor și a reducerii continue a prețului de cost, acumulările ce se vpr reșliza de către economia forestieră și care vor fi vărsate bugetului statului vor spori cu peste 50 la sută în 1970, în comparație cu 1965.în vederea îndeplinirii sarcinilor importante ce ne revin în următorii ani, este necesar să îmbunătățim munca de îndrumare și control a întreprinderilor, pentru diminuarea pierderilor de material lemnos în exploatări, reducereg consumurilor specifice, eliminarea rebuturilor, întărirea exigenței privind calitatea produselor.Datorită grijii pe care partidul o acordă oameniloi’ muncii, în prpiectul de plan sînt prevăzute înșemnațe fonduri pențry acțiuni social-culturale și de proiecție a muncii. Ne revine sarcina să completăm și să perfecționăm continuu sistemele de securitate tehnică a muncii, punînd un accent deosebit pe asigurarea epfilpamentului de protecție, pe' instruirea individuală a muncitpriipp; în școpul aplicării corecte a normelor de protecție la fiecare loc de muncă.Arătînd că oamenii muncii din sectorul fprpștier au îndeplinit planul semestrului I înainte' de termen, vorbitorul a spus: Acest lucru demonstrează că cifj’ele n,oului plan cincinal sînt reale și corelale cu potențialul tehnic, material, finan.ciar și uman.

prin analiza la nivelul conducerii superioare de partid timp de două săpțămîni a fiecărei ramuri a economiei naționale, aceasta constituind o înaltă școală a modului cum trebuie abordate problemele pentru cheltuirea economicoasă a mijloacelor rpat.eriale și fjnan.ciare și măsurilor necesare pentru ridicarea eficienței economice a întregii noastre activități și a rentabilizării tuturor ramurilor economiei naționale.Referțndu-se la studiile și analizele ainple făcute, pentru fundamentarea temeinică a pianului cincinal, vorbitorul a spus : Cgpa pe a caracterizat activitatea de elaborare a pla- nylui cincinal a fost descoperirea și valprificarea iptr-o cît mai maEe măsură a rezervelor din economie, ridicarea eficienței economice.Precizînd sarcinile pe fiecare an în parte, pe ministere și întreprinderi, planul cincinal creează tuturor unităților economice perspectiva clară a dezvoltării pînă în 1970, permite valorificarea superioară a resurseloi’ și capacităților de producție, asigură condiții pentru pregătirea din timp a măsurilor complexe necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute. ' Aceasta constituie un important factor de mobilizare a celor chemați să înfăptuiască planul, le întărește răspunderea în îndeplinirea o- biectivelor stabilite. Modul nou de elaborare a planului cincinal reprezintă una din măsurile principale luate de partid pentru înfăptuirea indicațiilor Congresului al IX- lea privind îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale.Prin proiectul de plan cincinal șe prevede în 1970 o creștere a producției industriale de 73 la sută față de anul 1965. în loc de circa 65 la sută cît s-a stabilit în Directive. Pentru a se crea condițiile necesare reproducției socialiste lărgite se prevede creșterea cu prioritate a producției mijloacelor de producție, care fn anul 1970 va fi cii 77 la sută mai mare față de 1965. De asemenea, o creștere însemnată înregistrează producția bunurilor de consum — 65 la sută.Prin intensificarea proceselor de producție în agricultură, îndeosebi pe baza creșterii 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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gradului de mecanizare și chimizare și a extinderii irigațiilor, proiectul de plan prevede sporirea producției agricole în perioada 1966—1970 cu 26 la sută—32 la sută fată de media realizată în cinci ani prece- denți.în proiectul de plan își găsesc aplicare indicațiile date de conducere pentru ridicarea pe o treaptă superioară a dezvoltării științei — prevăzîn- du-se mijloacele necesare pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnice-materiale a a- ’ cesteia — precum și legarea mai strînsă a activității de cercetare de problemele concrete ale economiei.Exprimînd grija permanentă pentru ridicarea bunăstării poporului, caracterul profund umanist al politicii partidului, prevederile planului asigură o creștere susținută a veniturilor oamenilor muncii, a consumului populației, un program important de construcții de locuințe, extinderea acțiunilor social-culturale.în expunerea recentă a tovarășului secretar general la Plenara Comitetului Central, document de o înaltă valoare științifică și practică, au fost cuprinse toate problemele stringente și de mare actualitate ce stau în fata ministerelor, întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii pentru a da viață planului cincinal, au fost înfățișate toate aspectele principale ale vieții noastre economice. Ea va constitui o călăuză în activitatea noastră a tuturor. De asemenea am ascultat raportul amplu al tovarășului Ion Gheorghe Maurer care a prezentat aspectele generale ale dezvoltării economiei pînă în 1970, reliefînd sarcinile principale ale proiectului de plan.Vă rog să-mi îngăduiți să rețin atenția asupra cîtorva probleme care consider că au o însemnătate deosebită.O problemă centrală a planului cincinal o constituie investițiile, modul de repartizare a acestora și eficiența lor. Faptul că volumul total al investițiilor însumează peste 280 miliarde lei, fiind practic egal cu cel realizat în 15 ani pre- cedenți la un loc, constituie dovada elocventă a creșterii potențialului nostru economic.O atenție deosebită s-a a- cordat repartizării teritoriale judicioase a forțelor de producție, urmărindu-se amplasarea unor noi obiective în centre mai puțin dezvoltate, pentru a crea puncte industriale care să polarizeze toate celelalte elemente ale dezvoltării economice și sociale în raioanele și orașele respective. Un important aspect politic și social legat de repartizarea teritorială a forțelor de producție îl constituie creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în industrie și, o dată cu aceasta, creșterea nivelului de- viață și cultură a tuturor regiunilor țării.Avem elaborat un program de investiții, bine chibzuit în ce privește direcția de orientare și proporțiile pe ramuri. Oricît ar fi de bine însă stabilite, la nivelul unui plan cincinal, prioritățile și structura planului de investiții, rămîn în continuare importante opțiuni de formulat, numeroase probleme de precizat pentru ca investițiile să reprezinte în- tr-adevăr acea pîrghie care poate aduce o contribuție ho- tărîtoare în înfăptuirea politicii noastre economice. Trebuie clarificate, de exemplu, aspecte ale tehnologiilor pe care intenționăm să le aplicăm; evoluția rapidă a tehnicii ne va obliga la precizarea mai riguroasă a profilului și a dimensiunilor unor întreprinderi; va trebui să căutăm soluții constructive noi care să reducă ponderea, încă mare, a construcțiilor în volumul total de investiții. Și — ceea ce este deosebit de important — va trebui să chibzuim în continuare. temeinic, pentru ca la alegerea unui anumit obiect de investiții să se asigure eficienta economică cea mai ridicată, privită în accepțiunea sa largă — ca aport al investiției respective la creșterea venitului național si a productivității muncii sociale.Experiența elaborării planului cincinal a scos în evidență că se pot realiza importante economii de investiții, prin folosirea mai bună a capacităților, prin dezvoltări și re- utilări în întreprinderi existente.Un rol deosebit în realizarea programului de investiții revine proiectanților care, prin soluțiile tehnice ce le propun, pot contribui la folosirea cît mai eficientă a fondurilor materiale și ■■ bănești. Pe lîngă aplicarea măsurilor adoptate pentru lărgirea bazei de proiectare. vor trebui studiate posibilitățile de cointeresare a proiectanților pentru realizarea de economii la lucrările de investiții extinzînd în acest scop și munca în acord.La întocmirea planului de Investiții s-a avut în vedere concentrarea eforturilor pe 

principalele obiective productive.Așa cum s-a subliniat în lucrările recentei plenare a Comitetului Central al partidului nostru, în îndeplinirea planului de investiții pe 1966 se înregistrează serioase în- tîrzieri în realizarea lucrărilor. Multe dintre lucrările noi, care, la aprobarea planului pe anul 1966, nu aveau încă documentația tehnico-economică, nu au nici în prezent create condițiile necesare pentru deschiderea șantierelor, rămî- neri în urmă mai mari pre- zentînd lucrările din planul Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Ușoare, Ministerului Economiei Forestiere, Consiliului Superior al Agriculturii, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și altele. De asemenea, întîrzieri există și în contractarea importurilor de instalații complexe.însemnătatea hotărîtoare a realizării întregului program de investiții constă și în aceea că peste 30 la sută din sporul producției planificate în pe-- rioada 1966—1970 urmează sase obțină pe capacități noi, în unele ramuri această proporție fiind mai ridicată, ca de exemplu la Ministerul Industriei Chimice, unde peste 75 la sută din sporul producției globale se va realiza prin investiții noi alocate. De aceea o problemă deosebită a planului este intrarea în funcțiune la termenele stabilite a obiectivelor și realizarea la fiecare unitate nouă a capacităților prevăzute în proiecte.Pe măsura dezvoltării și diversificării producției, concomitent cu promovarea progresului tehnic, se amplifică rolul comerțului exterior în construcția economică, capătă o importanță crescîndă participarea țării noastre la diviziunea internațională a muncii, în cincinalul 1966—1970 va spori considerabil volumul comerțului nostru exterior, în cadrul căruia schimburile cu țările socialiste vor deține în continuare partea preponderentă. De asemenea, se prevăd creșteri însemnate ale volumului schimburilor comerciale și cu celelalte țări..Trăsătura principală și de fapt una din caracteristicile evoluției structurii comerțului nostru exterior, o constituie creșterea exportului de produse industriale. Pe baza indicațiilor date de Conducerea Superioară de partid și de stat, proiectul de plan prevede o majorare însemnată a exportului de produse cu un grad înalt de prelucrare. A- ceastă orientare este ilustrată de faptul că, la nivelul anului 1970. ponderea mașinilor și utilajelor în volumul total al exportului crește de la 19 la sută în 1965 la 28 la sută, iar aceea a produselor chimice de la 8 la sută la 15 la sută. Pe ansamblu, valoarea unei tone de marfă exportată sporește în această perioadă de la 450 lei valută, la peste 600 lei valută.Accentuarea ponderii produselor cu un grad mare de industrializare și extinderea exportului necesită creșterea competitivității, o prospectare amănunțită a piețelor, o cercetare neîntreruptă, multilaterală și atentă a conjuncturii. Pe de altă parte, această structură a comerțului exterior implică accelerarea ritmului de asimilare a noilor produse, menținerea permanentă a producției la nivelul tehnic și calitativ al celor mai bune realizări similare din străinătate și respectarea riguroasă a condițiilor contractuale. Totodată schimbarea structurală a exportului necesită o și mai strînsă legătură a organelor de comerț exterior cu ministerele și întreprinderile furnizoare ; aceasta se impune pentru a cunoaște în permanență nivelul tehnic și calitativ al produselor, în comnarație cu cele similare ale firmelor cu tradiție. pentru adoptarea mai rapidă la cerințele partenerilor externiRămîne ca o necesitate de prim ordin identificarea permanentă de noi posibilități de sporire a exportului, care deși prezintă o creștere însemnată în raport cu realizările prece- ■ dente și cu dezvoltarea industriei. se situează încă sub nivelul posibilităților noastre și al exportului realizat de țări cu un potențial economic apropiat. în egală măsură trebuie să ne preocupăm și de realizarea unor economii de fonduri valutare la import.Experiența elaborării planului cincinal ne-a arătat că — pe baza unui studiu elaborat — a fost posibilă diminuarea prevederilor de import la unele materii prime și materiale pe anii 1967—1970 cu 280 milioane lei valută. Pe această linie este necesar să se elimine unele tendințe de a se apela la importuri, fără a analiza posibilitatea fabricării în țară a produselor solicitate.Așa cum s-a subliniat la recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului, principala problemă care trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor organelor și organiza

țiilor.! de partid, a ministerelor și celorlalte unități centrale, a fiecărei întreprinderi, o constituie sporirea eficienței economice în toate ramurile.în proiectul de plan, creșterea eficienței întregii activități economice este reflectată într-o formă sintetică în sporirea venitului național — cu peste 47 la sută, superioară prevederilor din Directive.Pentru a realiza această creștere a venitului național, o preocupare deosebită a constituit-o analiza posibilităților de reducere continuă a cheltuielilor materiale de producție. factor principal în realizarea sarcinilor stabilite în domeniul prețului de cost. In perioada 1966—1970 se prevede reducerea prețului de cost cu peste 10 la sută în industria republicană, cu 14,5 la sută în transporturi și a cheltuielilor de circulație în comerț cu cel puțin 9 la sută. Aceste sarcini trebuie considerate minimale, urmărindu-se cu perseverentă reducerea în continuare a nivelului cheltuielilor materiale • în toate ramurile de activitate. Trebuie ținut seama de faptul că în această privință există însemnate rezerve în • numeroase întreprinderi. Consumul la unele materii prime și materiale se menține ridicat, iar folosirea insuficientă a unor capacități de producție determină majorarea amortismentului pe unitatea de produs ; toate acestea se reflectă pe ansamblul economiei în proporția relativ mare za cheltuielilor materiale de producție în produsul social, cu influențe directe asupra mărimii venitului național.în cadrul preocupării pentru reducerea cheltuielilor de producție va trebui urmărită îndeaproape îndeplinirea în termen a indicatorilor' tehnico- economici cuprinși în documentațiile aprobate pentru întreprinderile și secțiile noi, dat fiind faptul că există numeroase cazuri cînd indicatorii proiectați nu se realizează la nivelul prevăzut. Realizările obținute la multe obiective noi arată că, prin organizarea și pregătirea temeinică a probelor tehnologice, prin clarificarea prealabilă a tuturor problemelor printr-o aprovizionare ritmică cu materii prime și materiale, întreprinderile noi pot realiza în termen scurt indicatorii din proiecte.Nivelul cheltuielilor materiale de producție este influențat nefavorabil și de volumul ridicat al pierderilor pe seama rebuturilor, care în a- nul 1965 au însumat în întreprinderile industriei republicane 740 milioane lei. O atenție deosebită solicită de asemenea problemele legate de pierderile ce se înregistrează la u- nele întreprinderi și produse care reclamă dotații de la bu- getul de stat. Printr-o analiză atentă a cauzelor ce determină astfel de pierderi se vor putea lua măsuri eficiente pentru eliminarea lor treptată, ceea ce va duce la sporirea rentabilității producției.O contribuție importantă la creșterea eficienței economice o are productivitatea muncii, care în planul cincinal se prevede să sporească la un nivel superior prevederilor din Directive în toate ramurile.O importanță deosebită au măsurile pentru organizarea științifică a producției și a muncii, care asigură pregătirea judicioasă și desfășurarea normală a proceselor tehnologice, organizarea mașinilor în flux sau pe grupe, ritmicitatea producției, folosirea deplină și eficientă a timpului de lucru, introducerea de norme cu motivare tehnică. Acestea creează condițiile ■ pentru extinderea și perfecționarea sistemului informațional, a cercetării operaționale și a celorlalte posibilități pe care le oferă modelarea matematică și tehnica electronică de calcul. Organizarea pe baze moderne a producției în întreprinderi constituie o condiție principală pentru desfășurarea unei activități tot mai eficiente.Un factor important al sporirii eficienței economice este și asigurarea ritmicității producției, care depinde în măsură însemnată de aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. La recenta Flenară a Comitetului Central al Partidului s-au adus, în mod justificat, numeroase critici sistemului actual de organizare și planificare a aprovizionării, modului greoi de repartizare și circulație a materiilor prime și materialelor. în scopul înlăturării acestor neajunsuri, sînt în curs de pregătire măsuri care au în vedere creșterea rolului relațiilor economice directe dintre întreprinderi, înființarea unor organe de aprovizionare apropiate de consumatori, reducerea treptată a numărului de produse repartizate centralizat.O atenție deosebită va trebui acordată măsurilor pentru lichidarea stocurilor su- pranormative existente și preîntîmpinarea formării în viitor a unor asemenea stocuri.Pentru realizarea sarcinilor actualului cincinal Un factor decisiv este întărirea continuă a disciplinei de plan, expresie a datoriei tuturor lucrătorilor din economie de a rezolva problemele planului în cadrul

strict al mijloacelor materiale și financiare prevăzute.în mod deosebit se cere să fie întărită disciplina de plan în domeniul realizării investițiilor și construcțiilor. Prin eșalonarea pe ani a planului cincinal s-au creat condiții ca titularii de investiții, proiec- tanții și organele de avizare, cunoscînd din vreme sarcinile ce le revin, să-și organizeze activitatea în cadrul unei discipline riguroase. Se va evita astfel începerea unor lucrări de investiții prin derogări de la legislația în vigoare, se vor putea concentra din timD toate eforturile pentru realizarea; lucrărilor în termenele planificate.în condițiile creșterii complexității economiei noastre naționale se impune întărirea disciplinei contractuale, întreprinderile furnizoare și consumatoare trebuind să respecte cu strictețe obligațiile ce decurg din contractele încheiate, pentru a evita consecințele negative ce pot rezulta în realizarea planului de producție.în acțiunea ce s-a desfășurat pentru elaborarea planului cincinal au ieșit și mai pregnant.în evidență unele neajunsuri. metode depășite în munca de planificare, din analiza cărora am tras prețioase învățăminte. Ne vom preocupa cu stăruință pentru perfecționarea metodelor noastre de muncă, considerînd metodele de conducere și planificare a economiei ca un proces continuu de adaptare a acestora la necesitățile economiei naționale în permanentă dezvoltare.îmbunătățirile care s-au a- dus pînă în prezent în metodologia de planificare se bazează pe analiza critică a experienței acumulate în decursul celor peste 15 ani de economie planificată, pe criti- cile formulate la Congresul al IX-lea privind înlăturarea subiectivismului și voluntarismului din munca de planificare.Dezvoltind tot ce a fost pozitiv și înlăturînd aspectele negative din această muncă, noi considerăm că ceea ce s-a realizat acum este o etapă calitativ nouă în îmbunătățirea planificării, care răspunde complexității crescute a economiei naționale.Sub directa îndrumare a Conducerii partidului sînt în curs de elaborare propuneri de îmbunătățire a con du cerii și planificării economiei naționale. Păstrînd principiul centralismului democratic se are în vedere găsirea unor forme cît mai' corespunzătoare pentru lărgirea drepturilor și competenței întreprinderilor în organizarea și conducerea proceselor de producție, îmbunătățirea metodelor de planificare și aprovizionare tehnico- materială, creșterea cointeresării materiale și a răspunderii pentru modul cum se realizează sarcinile de plan. Toate acestea vor constitui cadrul necesar pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului cincinal.Potrivit sarcinii trasate de conducerea partidului, Comitetului de Stat al Planificării îi revine sarcina de a urmări îndeaproape modul cum se realizează toți indicii de plan, proporțiile principale ale dezvoltării economiei pe ansamblu și pe ramuri. Pentru a- ceasta va trebui să crească potențialul științific de analiză operativă al lucrătorilor Comitetului de Stat al Planificării în urmărirea executării planului de stat,- în analiza fenomenelor economice și sociale care apar și să propună măsurile necesare în vederea păstrării și asigurării ritmurilor și proporțiilor în dezvoltarea economiei naționale înscrise în planul cincinal. Concomitent cu aceasta va trebui să depunem eforturi susținute pentru perfec

ționarea continuă a muncii, pentru crearea premiselor necesare introducerii metodelor matematice de calcul în planificare, a folosirii balanței legăturilor reciproce- între ■ ramuri, care ne pot da posibilitatea fundamentării mai științifice, a optimizării și prezentării în mai multe variante a planurilor noastre, pentru o eficiență cît mai ridicată. Față de sarcina trasată ca încă de la începutul anului 1967 să înceapă pregătirea următorului plan cincinal, vor trebui urgentate propunerile de îmbunătățire a elaborării planului cincinal.Va trebui să dezvoltăm, în continuare, colaborarea cu oamenii de știință, cu specialiști din diferite ramuri ale economiei, să întărim conlucrarea cu Comitetul de Stat pentru Statistică, Consiliul Național al Cercetării Științifice, cu celelalte ministere, organe centrale și locale, pentru realizarea sarcinilor ce ne revin în domeniul planificării și al urmăririi realizării tuturor indicatorilor planului.Aprecierea pozitivă dată de către conducerea partidului la recenta Plenară a Comitetului Central, activității desfășurate de Comitetul de Stat al Planificării, ne obligă să depunem eforturi susținute pentru a îndeplini sarcinile ’ noi șf de mare răspundere pe care ni le-au trasat partidul și guvernul. încredințăm Marea A- dunare Națională că vom înfăptui aceste sarcini printr-o muncă stăruitoare.în etapa următoare ne revine sarcina ca. în colaborare cu ministerele să elaborăm măsuri pentru buna executare a planului cincinal. O atenție deosebită va trebui să o dăm acțiunii de prelucrare a planului cincinal, pentru cunoașterea temeinică a sarcinilor de plan de către fiecare întreprindere, elaborîndu-se totodată măsuri concrete care să asigure executarea planului în cele mai bune condiții.în cuvîntul tovarășilor de- putați s-au adus numeroase critici la adresa ministerelor și organelor centrale de planificare și finanțare, s-au făcut numeroase propuneri și sugestii de îmbunătățire a muncii în economie. Toate a- cestea vor trebui să fie analizate cu deosebită atenție, pe baza lor urmînd a se elabora măsurile corespunzătoare.Chezășia viitoarelor succese în desăvîrșirea ' construcției socialiste în patria noastră o constituie politica înțeleaptă a încercatului nostru Partid Comunist, care slujește cu credința poporul, spre a-i crea un trai mai bun, mai îmbelșugat. Asigurînd înflorirea națiunii socialiste române, politica partidului și guvernului nostru este puternic sprijinită de mase și se bucură de încrederea lor deplină, întrucît întreaga activitate a partidului, a Comitetului său Central corespunde întrutotul intereselor vitale ale poporului.Vizitele conducerii de partid și de stat în diferitele regiuni ale țării au prilejuit puternice manifestații de dragoste fierbinte și încredere nemărginită a poporului în călăuza sa încercată — Partidul Comunist Român. Oamenii muncii și-au manifestat hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut politica partidului și în a- ceastă manifestare își găsește încă o dată expresie legătura puternic cimentată dintre partid și popor.Chemat la o muncă asiduă și deloc ușoară, întregul popor răspunde cu încredere și optimism, convins fiind că în a- cest fel viața sa va deveni tot mai înfloritoare și mai bogată, îmi exprim deplina convingere că poporul nostru, harnic și talentat, animat de un profund patriotism, va munci cu entuziasm pentru a da viată mărețului program stabilit de Congresul partidului, concretizat în planul ce-1 vom adopta.
A apărut 
primul număr 
al revistei

La redacfia noastră a sosit primul 
număr al unei noi publicații, ,,As
tra", revistă lunară cu profil politic- 
social-cultural, tipărită sub egida 
Comitetului pentru cultură și artă al 
regiunii Brașov.

Apărută într-o regiune cu vechi 
fradijii, de care se leagă activitatea 
neobosită a-unor cărturari de seamă, 
luptători pentru libertate și dreptate 
socială, precum Coresi, Andrei Mu- 
reșanu, Timofei Cipariu, George Ba- 
rijiu și mul|i alfii, revista se anunjă 
și prin numele său ca o continua
toare a prestigioasei „Asociafiuni 
transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului român" fundată 
cu peste un secol în urmă.

Noua publicafie își propune să se 
integreze organic „în eforturile ge
nerale îndreptate spre dezvoltarea 
economiei naționale, a științei și 
culturii, a literaturii și arfei” din (ara 
noastră.

îndemnurile călduroase adresate 
la aparijia „Astrei” de personalități 
ale culturii noastre, cum sînt : Tudor 
Arghezi, C. Daicoviciu, Ion Pas, 
Zaharia Sfancu, Eugen Jebeleanu, 
Anton Breitenhofer, Szemler Ferenc, 
Al. Dima, Tiberiu Brediceanu, des
chid primul număr al revistei. Din 
sumarul bogat și variat, vădind

preocuparea colectivului redacțional 
de a contura un profil propriu al 
publicației, refin atenfia o serie de 
articole ce dezbat probleme științi
fice, istorice, cultural-artistice. Sem
nalăm colocviul pe tema : .„Știinfa 
— dimensiune a epocii noastre", 
discuția despre arhitectura Brașovu
lui intitulată „Personalitatea orașu
lui", studii și articole care exprimă 
opinii și comentează creații din do
meniul literaturii, muzicii, artelor 
plastice, teatrului, cinematografiei.

Revista confine, de asemenea, un 
pliant policrom ce reunește repro
duceri ale operelor lui Ștefan Lu- 
chian, însoțite de cuvinte omagiale 
ale artistului poporului Al. Ciucu- 
rencu și ale altor artiști.

La realizarea acestui număr al re
vistei își aduc contribuția o serie 
de oameni de cultură, poefi, pro
zatori — mul)i dintre ei tineri. Ne ex
primăm convingerea că revista va 
acorda și în viitor aten(ia cuvenită 
promovării și stimulării unor noi ta
lente, fiind o tribună de afirmare 
a forjelor intelectuale din regiune.

Luînd în dezbatere probleme 
esențiale, de o vie actualitate, „As- 
tra’ își va aduce contribuția la con
tinua dezvoltare și înflorire a noii 
noastre culturi socialiste.

, * - '
(Urmare din pag. I) rea continuă a învățămîntului, condiție indispensabilă < pențru de- săvîrișirea" șif îilflorilea economiei, științei și culturii în țară noastră.Partidul și guvernul au convingerea deplină că învățătorii și profesorii, de toate gradele vor continua cu abnegație munca lor fără preget, sădind în inimile și mințile elevilor dragostea pentru glorioasele tradiții ale luptei poporului nostru pentru eliberarea socială și națională, educîndu-i astfel să devină cetățeni luminați și patrioți, constructori activi și conștienți ai socialismului și comunismului.Distincțiile acordate reprezintă, așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al IX-lea al P.C.R.. aprecierea partidujui, a întregului nostru popor pentru munca plină de devotament pe care o desfășoară, zi de zi, cei 175 000 de slujitori ai școlii, pentru înarmarea tinerei generații cu știința și cultura înaintată.Cei prezenți la solemnitate au primit cu căldură cuvintele de înaltă apreciere ce le-au fost a- dresate de președintele Consiliului de Stat.Luînd 'cuvîntul. profesorul emerit Nicu Vlad a spus printre altele : Partidul m-a învățat că a fi dascăl adevărat înseamnă să muncești cu pasiune, pricepere și perseverență pentru ca elevii să-și însușească comorile științei și culturii naționale și universale, să devină constructori demni ai societății socialiste, patrioți înflăcărați, să cunoască și să cinstească tradițiile glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, mărețele realizări obținute sub conducerea partidului pentru prosperitatea patriei noastre. Mergînd pe această cale, am dorit din toată inima și am stăruit fără oboseală ca o dată cu însușirea unor cunoștințe trainice, elevii mei să trăiască împreună cu mine astfel de sentimente, gîndindu-mă că în ceea ce ei vor izbuti să înfăptuiască după terminarea școlii, vor nune ceva și din căldura inimii mele și a tuturor învățătorilor și profesorilor lor.înaltele titluri conferite astăzi — a spus profesoara emerită Magdalena Torok — exprimă deosebita prețuire de care se bucură activitatea didactică si munca neobosită a învățătorilor și profesorilor pentru creșterea fiilor patriei noastre socialiste. Dragostea de părinte a partidului nostru pentru tînăra generație, preocuparea permanentă pentru continua dezvoltare a în- vățămîntului și grija pentru slujitorii lui se reflectă în viața tuturor școlarilor.. în școlile din orașul Satu Mare și regiunea Maramureș alături de elevii români se pregă.-.

★Pentru activitate îndelungată' și merite deosebite, precum și. pentru contribuția adusă în'dezvoltarea învățămîntului de cultură generală și a învățămîntului profesional și tehnic, s-a conferit:Titlul de „ÎNVĂȚĂTOR EME
RIT AL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA" tovarășilor : Alb Panfil, directorul Muzeului etnografic Lupșa-Cîmpeni, Balaban loan, Liceul Boroaia-Făl- ticeni, Băcioiu Nicolae, Liceul nr. 24 București, Bică Vasile, Liceul Hîrșova, Bărăscu Maria, Școala generală nr. 24 Constanța, Bucur Valentina, Școala generală Sudiți- Fetești. Cătuneanu Elena, Liceul nr. 1 Iași, Chircev Eugenia, educatoare Grădinița de copii nr. 5 Cluj, Chiriac Valeriu, inspector Secțiunea de învățămînt a radonului Focșani, Corleancă Maria, Școala generală nr. 8 Brăila, Crăciun Avram, Școala generală nr. 3 Sebeș, Delarăscruci'Oltea, redactor principal Editura didactică și pedagogică, Dudu Mafia, Școala generală Stănești-Curtea de Argeș, Duică Gheorghe, Liceul Sinaia, Dimitriu Gheorghe, Școala generală nr. 7 Galați, Florea Marin, Școala generală Darabani-Negru Vodă, Florea Constantin, Școala generală nr. 8 Bacău, Georgescu Floarea, Liceul „I. L. Caragiale" Ploiești, Georgescu Ștefania, Școala generală nr. 3 Călărași, Gher- lan Nicolae, Școala generală nr. 8 Reghin, Greceanu Carp, pensionar București, Hareț Măria, Școala generală nr. 52 București, Hidan Florica, pensionar Cluj, Iohannes Maria, Școala generală nr. 9 Timișoara, Lăzărescu Ion, Școala generală Tițești-Pitești, Manarcă Gheorghe, Școala generală Petriș- Bistriță, Muntean Augustin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Reșița, Negrău Emilia, pensionară O- radea, Nemiș Vasile,- Școala generală Rudăria-Bozovici, ^Niculescu Vasile, Școala generală nr. 179 București, Odobescu Eugenia, Școala : generală nr. 2 Vaslui, Pe- trovici Dumitru, Școala generală Sușca-Moldova Nouă, Piskolți Ka- talin. Școala generală nr. 2 Tg, Mureș, Pîrvan Elena, Școala generală Țiganii de Jos Tulcea, Popescu Vasile, Școala generală Ar- cești-Slafina. Redeanti loan,' inJ spector Secțiunea de ’mVățămînț a raionului' Orăștie, Rus'u MironA Școala generală' Vid'ra'Ăău-Ludus,' Sălăgean Maria, Școala generală nr. 1 'Sâtu-Mare, Șbrban'Gheor- ghe, Școala generală ‘nr. 1 Ne- grești-OaȘ, Stancovean'ii Ioana, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Oltenia, Ștefănescu- Florica, Școala generală Gura Rîului-Sibiu, Stoica Elena, Școala generală Agnita, Suciu Grigore, Școala generală Tisești-Tg. Ocna, Tecșa Veronica, Școala generală Lupeni, Un- gurenașu Victoria, ■ Școala generală Văculești-Dorohoi, Vasil Vasile, Școala generală Beltiug-Satu Mare;. Vlad Ion, Școala generală Is- vor-Craiova, Vleja Nicolae, Școala generală Covasna-Voinești Tg.■ Secuiesc, Zidaru Lidia, Școala generală nr. 6 Brașov.Titlul de „PROFESOR EMERIT

tesc și' elevi maghiari și de altă naționalități, care, pe baza drepturilor consfințite de Constituție, au ■posibilitatea de a învăța în limba maternă și sînt' educați în spiritul dragostei și devotamentului pentru patrie și partid, al frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta comună pentru desăvîrșirea construirii socia-1 lismului.Vorbind despre prețuirea deosebită de care se bucură în țara noastră munca cadrelor didactice și arătînd că aceasta se datorește grijii permanente a partidului pentru tînăra generație și educatorii ei, profesorul emerit Ion Popescu, a spus : Cîți dintre înaintașii noștri, dascăli și cărturari iluștri, n-ar fi rîvnit la cinstea care ni se face nouă astăzi I Le lipseau acestora meritele și dreptul la o răsplătire similară? Nu! A lipsit numai grija fața de munca și de meritele lor. Noi avem fericirea să trăim într-o societate nouă, cu o altă morală, cu alte perspective. De aceea ne și mîndrim că putem să ne aliniem în rîndurile primelor detașamente care și-au văzut, în anii marilor înfăptuiri din țara noastră, apreciată și răsplătită munca mai mult decît au sperat vreodată.A luat apoi cuvîntul învățătorul emerit Valeriu Chiriac. Partidul — care a chemat întreaga suflare o- menească de pe întin’sul patriei pe băncile școlii — a spus el, se bucură în inimile, în sufletele noastre de cele mai adinei sentimente de dragoste și devotament. In țara care cheltuiește pentru nevoile în- vățămîntului 6,8 la sută din bugetul său, vedem limpede culmile civilizației spre care poporul nostru este condus cu clarviziune și înțelepciune de partid. în frunte cu Comitetul său Central.Asigurăm conducerea de partid si de stat că vom ști să aprindem în inimile curate ale elevilor noștri flacăra de nestins a dragostei pentru țară, pentru poporul nostru, respectul pentru istoria lui eroică, în încheierea cuvîntului lor vorbitorii au exprimat recunoștința față de partid și guvern, pentru înalta apreciere acordată activității lor. au asigurat în numele tuturor cadrelor didactice că vor munci cu devotament pentru a face din elevii școlilor noastre fii credincioși ai .patriei, ,ai„ partidului, pentru ridicarea continuă a rolului școlii în opera de construire a socialismului în țara noastră, că, alături de întregul popor, își vor aduce contribuția' la înfăptuirea. importantelor o- biective ale planului cincinal, menit' să ridice România pp ppi trep- te ale civilizației și culturii. ■La sfârșitul solemnității,,• condu-, cătorii de partid și de stat s-au întreținut cordial cu cei prezenți.(Agerpres) >
*

AL REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA" tovarășilor: A- bramiuc loan, Liceul pedagogic Bacău, Agapie Dumitru, Școala generală Boiu — Sighișoara, Bălan Teodor, pensionar Suceava, Banea Gheorghe, pensionar București, Bărcăcilă Alexandru, pensionar Turnu Severin, Baiulescu Ion, pensionar Pitești, Bighiu Petru, Școala generală Dobrovăț — Iași, Bâte Elvira, Liceul nr. 10 Timișoara, Blideanu Eugeniu, director general Ministerul învățămîntului, Că- linescu Marin, Liceul nr. 2 Mediaș, Ciurea Vasile, pensionar Suceava, Costescu Mihail, pensionar Craiova, Costin VaSile, Liceul „Avram Ian- cu“ Brad, Daneș Florea, redactor șef' la Revista învățămîntului profesional și tehnic, Demian Aron, pensionar Deva,' Dimofte Ion, pensionar București, Drăgan Nicolae Liceul nr. 1 Mediaș, Fusu Elena, Liceul nr. 1 Constanța, Găvănescu Eduard, Liceul nr. 1 Arad, Giuve- lic Hristița. Liceul nr. 3 Galați, Hîrza: Amelia, Liceul „Unirea" Turnu Măgurele, Hristea Nicolae, Liceul ,,Mihai Viteazu" Turda, Ior- dănescu Aurelian, Liceul „Gh. La- zăr“ București, Jozsa Ianos, pensionar Cluj, Ițcuș Nicodim, pensionar Suceava. Klemm Werner, Liceul nr. 4 Sibiu. Lăduncă Spiridon, pensionar Focșani. Lungu Ion, Liceul nr. 2 Constanța, Marton Eugen, Liceul nr. 3 Oradea, Macovei Zaharie, Liceul pedagogic Oradea, Măruță Toma, pensionar Craiova, Mihalașcu Dumitru, Liceul „N. Bălcescu" Pitești, Mircea Dan, pensionar Bacău. Mărculescu Eftirrtie, pensionar Brașov. Muntean Petru Centrul școlar agricol Sibiu, Nico-- laescu Elena, Liceul nr. 15 București; Niculescu Mafia. Liceul nr. 1 Tîr- goviște. Nicolescu Andrei, Liceul nr. 3 Brăila, Oproiescu Petru, Liceul nr. 1 Tîrnăveni. Partenie Elena. pensionar Iași. Păun Stelian, șeful Secțiunii de învățămînt a regiunii București, Păunei Ion, Liceul „B. P. Hașdeu" Buzău. Peli- grad Nicolae. Liceul nr. 2 Pitești, Petrescu Silvia. Liceul „I. L. Cara- . giale" București. Popescu HristacheLiceul de muzică nr,. 1 București, Popescu Ion. Liceul ,,Gh. Lazăr" București, Popovici Ecaterina, Liceul .,Mihail Eminescu" Botoșani, ■Rachjer Nicolae. Liceul nr. 1 Făgăraș. Rădășanu Stela, Liceul „Ștefan cel Mare". Sucea va. Marin Răduca- ■nu. Școala generală Potlogi-Titu, Roibănescu Constantin, pensionar București, Severin Petru. Școala de muzică Turnu Severin, Simionescu Gleb, inspector Secțiunea de învă- țămînt a orașului- București, Stro- escu George, Liceul „V. Roaită" Rîmnicu Vîlcea. Szabo Valentin, inspector Secțiunea de învățămînt a raionului Tg. Mureș. Teodorescu Cornelia, inspector Ministerul în- vățămîntului, Theodosiu Dumitru, pensionar București, Torok Magdalena, Liceul „Mihail Eminescu" Satu Mare, Vasiliu Aspasia, Liceul „I. L. Caragiale" Ploiești, Vlad Nicu, șeful Secțiunii de învățămînt a regiunii Argeș.Prin același decret au fost decorați cu „ORDINUL MUNCII" clasa a IlI-a 106 tovarăși și cu „ME
DALIA MUNCII" 187 tovarăși.
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Marea Adunare Naționala a Republicii Socialiste România hotărăște ;
anual de 1Q>5 la sută — 11)6 la sută, din care Grupa 
A va creșțe eu 70 la suță 77 la suță și Grupa B 
cu 60 la sută — 6Ș la sută. Pe ramyri și pe ani, 
prQduețig globală în miliarde lei — prețuri compa
rabile îp vigoare — va fi de :

Art. 1. = Se adoptă planul de stat de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1966—1970, cu desfă
șurarea indicatorilor pe ramuri și pe ani,

Arț, 2. — Producția globală a întreprinderilor 
industriale socialiste va spori în anul 1970 față de 
1965 cu 66 la sută 73 la. sută, într-un ritm mediu1966 19,67 ' 1968 1969 197QTotal producție globală , « , . 184,6 207 ' ’ 228,5 ’ 253 —258,5.... ’ 280 —291,8>— Grupa A . 126,0 141,165,8 156,4 174,0=478,2 193,8=202,6— Grupa B , , , , ............................. 58,6 72,1 79,0= 80,3. 86,2=, 8.9,2din cgrg pe principalele ramuri:— industria qpergiei electrice și termice— industria, combustibilului . . . 5,3 64 7,4 8,2= 8,3 9,2= 9,312,8 13,4 1.4,0 14,8— 15,0 15,6— 15,8T- industria metalurgiei feroase (inclusiv extracția minereurilor feroase) 15,7 17,8 20,0 23,Q= 23,3 26,5= 26,9— industria, metalurgiei neferoase (inclusiv extracția minereurilor neferoase) 6,8 7,1 7,« 8,2— 8,3 8,8= 9,1industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor . . . 39,0 44,0 49,8 56,0=, 58,2 62,8= 68,1industria chimică, a celulozei și hîrtiei......................................................... 16,? w6,? 23,2 27,5= 28,7 32,5= 34,5x_,-„ wnforialelor- de eon- 5,6 7,0 7,8= 7,9 8,5= 8,6' U îlu- 14,4 15,6 16,7 17,8— 18,0 19,1—19,5(ec--ită- 25.9 28,8 31,4 34,0= 34,6 36,9= 38,738,9 43,7 47,4 51,1= §1,5 55,0= 56,0

ț

x

amenajarea pentru irigații cțip fondurile sta-c) .
tului, în anii 1966—1970, a pește 400 mii hectare și 
executarea unor lucrări de îndiguiri și desecări pen
tru a se ajunge în anul 1970 la o șuprafață apărată 
contra inundațiilor de 1.500 mii hectare.

Art. 9. — Consiliul de Miniștri va sprijini coope
rativele agricole de producție, astfel ca acestea. §1 

1966

poată amenaja pentru irigații, din surse locale de 
apă, 250—300 mii hectare în anii 1966—1970, folo
sind în acest scop fonduri proprii și credite acor
date de stat,

Art. 10. — Volumul total al mărfurilor transpor
tate cu mijloace de folosință generală în anii 
1966—1970 va fi de :

1967 1968Volumul total al mărfurilor transportate — mil. tone....................... 284,4
Art. 11. — Ponderea țraețiunii Diesel și electrice 

în volum total de transport pe calea ferată va ajun
ge la 80 la sută în 1970.

Art. 12. — Se vor moderniza 2 900 lțm drumuri 
cu trafic intens și se vor- aplica îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 5 000 km drumuri cu trafic mai 
scăzut. Se va da în exploatare în anul 1969 podul 
de șosea peste Dunăre, la Hîrșova.

Art. 13. — Capacitatea flotei maritime coiper-— științe fizice și matematice , . .-= științe chimice— științe tehnice ........din care:— industria petrolului—r energetică ...— metalurgie . .— construcții de mașini— industria lepinujui .— industria ușoară . .— industria alimentară ,............................. .....— construcții, materiale de construcții, hidrotehnică, arhitectură

ft ’• ft », ft
ft ft ft ft. ft.
< • • R ft ft.

ft

4

1969 1970312,9 340,7—347,1 371,7—381,9 408,4—423,4
ciale va cțeș.te pînă la finele anului 1970 cu 420 
mii t.d.w.

Art. 14. — Din cadrul programului unitar al 
cercetării științifice, elaborat de Consiliul Național 
al Cercetării Științifice, planyl de șțaț va cuprinde 
480 teme de cercetare de importanță deosebită, re
partizate pe domenii de 
astfel:ft: ft• ♦•< ft-

cercetare și pe ramuri

«, 4, ft

b 9 b R

«
>.

b
ft
M

4

ft

ț 

ț 

ț

k w 

ft 
B

a
ft

a
*

32
69

272
teme teme temeft, * ft ft ft ft T ft. ’.-r- electrotehnică, electronică, automatizări . • $ i- t r. t ft

• ft *
♦
ft.

♦
I

B * ft.
ft R
ft B.
• 4

ft

ft

*

9
9

0, ft

*. "
' ft) ft

B «

ft *

> t
- ?• t

ft.

ft.

a
B 
ft 
b 
ft

O B
b

ft
ft.

ft 

ft
f

ft

, •
ft 
ft 

ft

121332312916171363

teme teme teme teme teme teme teme teme teme

too

A

> 1=1970 producția principalelor produse industriale —
■ toarele nivele ;

exprimată în yni-.

1966 1967" 1968 ' 1969 ' ' 1970— ft 0 20,2 24,0 27,2 30,0— 30,45 33,0= 34,0juți. J ft ■ 13,2 14,7 16,6 19,2 22,2i • » 12,8 13,05 13,2 13,2 13,2
ț a b 15,0 16,0 17,45 18,05 18,5< B • 3650 4025 4760 5630 6360
ft » • 239 250 310—317 4Q0—430 510—545
» « ■ 43,8 50 60 75 75• • 0 18,5 17,5 22,6 25,0 27,5tare
• k i> 17,2 20,0 23,6 28,0 35,0=37,0
• 0 h TT 8 12.ce ma-/. ’ * 125 129 150—160 210—223 240—260..chierea0 e 0 8,5 9,1 10,3 11,5—12,4 13,5—14,5■).;.) ■:■ ■ 1290 1510 1700=1770 2100—2300 2500—270000%)'■* . *5:|? .ti • ! î ft ft 495,2 671 760=790 1200—1235 1300—1328- C ■ .v-iuc siv. etic - -,r- 41 50 50 55 60■ ai sinte-

X’/ . ' J “V ■• • • A 95,5 114,2 125—128,4 175—186 220—241,4- F nre . .tirb chimice—• mr ■ • •00 36,9 54,1 57,0 60,0—62,2 75=83,5• A'.-v ■ • : • • 0 • 1505 1600 1670 1800 2150- rim-. •, • •. • 287 334 392 439 450- uimeni ■'. «... 6,0 6,4 6,9 7,4 7,5•r. Flăv; du merate și— n;ij / .... 272 306 345—355 440—464 580—630Mo.: ■ .ă
«•Bl 3,0 3,5 ' 4,0 4,5-4,7 4,9—5,1— •Âe « .--' n•îi • • s ‘ 320 330 340 420 450— mii- BăcV- 1 ț 4 I 105 120 150 230—250 270—3001 ft B ft • 134 151 160 190—200 230—250

a i a a b 450 481,6 491,7 520—523,4 . 565—571,3* ft ft • • 79,7 88,3 96,1 104—106,7 . 120—123,7
ft ft ft * * 43,7 47,9 53,5 56=58,3 61—63,7• . .al 340 410 435—442,5 470=481 500=524•' 17'*’ -.or 4 tope • e 178.1 228,5 240 270=2(75 280=295• > • 0 0 422 485 540 555 600

— științe geologice și geografice............................  ............științe agricole și silvice , , ........................................    . .— științe medicale, economice, sociale și umanistice.....................................................................  .
Art. 15. — Volumul țqțal al investițiilor centralizate din fondurile statului pe „ ,Ț i , , , r

fi de 280,5 miliarde Iei, de 1,66 ori mai mare decît în perioada 1961—1965. Pe principalele ramuri ale 
■economiei vor- fi alocațe următoarele volume de investiții:

165437
perioada 1966—1970 va

ft teme teme teme
Volum de investiții, în miliarde lei Nivel de creștere în 1966—1970 față de 1961—1965Industrie . . ................................................................ . . 156,6 1,64 oriAgricultură.................................. ...... * • • 0 • • *•000 « . 35,7 1,66 oriTransporturi și telecomunicații............................. • • . • • • • b • • 0 . . 32,2 L89 oriînvățamînt, cultură, știință, ocrotirea sănătății .... • ••••• . . 9,3 1.64 oriConstrucții de locuințe și gospodărie comunală .... . . 23,8 1.39 ori

Art. 16. — Investițiile centralizate din fondurile statului vor fi repartizate pe ani, pe total economie
și principalele ramuri, astfel: — în milioane lei —1966 1967 1968 1969 1970Investiții — total ....... 46.400 52.000 56.700 60.850 64.550din care repartizat pentru :— industrie....................................» 25.850 31.460 33.800 34.210 31.240— industria construcțiilor .... 1.320 1.090 1.180 1.350 1.660= agricultură.............................................. 5.730 6.110 7.080 8.080 8.660= din care credite pentru coope-rativele agricole de producție 500 600 704 716 980— transporturi și telecomunicații . 5.410 5.570 6.070 7.300 7.880= comerț, alimentație publică, hote-luri, silozuri și baze de depozi-tare .......................................................... 940 920 1.250 1.430 1.410— învățămînt, cultură, ocrotirea să-nătății >.................................................... 1.180 1.180 1.420 1.700 1.920
= știință............................ 260 340 330 460 530— construcții de locuințe .... 3.390 3.120 3.260 3.640 4.110= gospodărie comunală , . • , - 1.340 1.220 1.240 1.250 1.240
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Poruino . . . , Sfeclă de zahăr . Floarea soarelui . Cartofi de toamnă Legume . . . . Frycte și strqguri Carne în viu , . Lapte • « • • Lîriă....................... ft

le Miniștri al Republicii So-, 
i măsuri ca ministerele, alte 
litetele executive ale sfatu- 
le și ale orașelor București 
eze producția industrială în 
văzute în plan, în care scap

ifică a producției și a mun- 
dieioasă a proceselor tehno- 
și extinderea normării teh- 
tă a timpului de lucru;
iă a capacităților de produc^ 
ndicelui de utilizare a insta-, 
i îmbunătățirii coeficientului 
ninării locurilor înguste;
•eșteri mai mari a producției 
sutilarea unităților existente,

;otal. . .
ida 1966—1970 la principalele 
.ră — următoarele producții:
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Arț. 8. — în scopul creșterii producției agricole 
se vor lua următoarele măsuri :

în scopul realizării în tșrțnene scurte și în condiții 
de eficiență economică sporită a unor capacități șu- 
pli menta re de producție;

d) acordarea unei atenții deosebite realizării pro
ducției de oțel și a sortimentelor de oțeluri aliate, 
de produse electrotehnice și electronice, de piese 
de schimb, îngrășăminte și fibre chimice, bunuri 
de consum, precum și îndeplinirea sarcinilor de 
asimilare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și a 
produselor noi,'

Art. 5. — Producția globală agricolă — media 
perioadei 1966=1970 — va creșțe cu 26 la sută — 
32 la sută față de media anilor 1961—1965.

Art. 6. ■= Producția marfă a gospodăriilor agri
cole de stat — 
livrare =■ va

1966
9,6

produse agricole
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exprimată în miliarde lei prețuri de
fi de;

1967 1968 1969 197010,1 10,7 11,6 12,2
urmează să se obțină — în medieMedia anuală1966—1970mii tone 4.975 — 5.200mii tone 7.600 — 7.785mii tone 4.015 = 4.130mii tone 670 — 705mii tone 3.130 — 3.490mii tone 2.560 = 2.887mii tone 2.640 = 2.690mii tone 1.150 = 1.216mii hl. 3O.4OO —33.000mii tone 29,2= 29,9

sporirea parcului de tractoare șj combine, care»)/ .... .. ..
la finele fiecărui an ya fi de :-T în mii bucăți

451,5

1966 1967 1968 1969 1970
Tractoare = total ...*«•« 87,7' ' 92 97 107 ' 116Combine cereale = total . . 40,5 41,6 43,6 46,7 49,7

b) punerea la dispoziția agriculturii a următoarelor canțități de îngrășăminte chimice :
1966 1967 1968 1969 1970

605 1138756 1024Mii tone substanță activă . » a R

Rezerva de investiții va fi folosită cu precădere 
pentru dezvoltarea industriei, în vederea începerii 
unor lucrări a căror punere în funcțiune să se reali
zeze în primii ani ai cincinalului următor,

Art. 17, = în vederea creșterii eficienței investi
țiilor, Consiliul de Miniștri va lua următoarele 
măsuri:

a) aprobarea construirii noilor obiective econo
mice se va face numai după asigurarea folosirii de= 
pline a capacităților de producție existente :

b) dimensionarea obiectivelor ce se construiesc 
se va face în strictă concordanță cu cerințele și spe
cificul pentru care șînt destinate ; în acest scop se 
vor adopta construcții ușoare, economice, coma- 
sînd clădirile și amplașînd instalațiile îp aer liber 
ori de cîțe ori esțe posibil, iar în cadrul amplasa
mentelor stabilite se vor alege terenuri care să nu 
impună consolidări și fundații costisitoare și care 
să permită folosirea utilităților și cooperarea cu 
alte obiective din zonele învecinate ;

c) se vor stabili norme de natură să asigure că 
în proiectele noilor obiective productive se vot 
include numai lucrările care condiționează nemij
locit realizarea producției respective, pentru a nu 
greva investițiile indușțriale și cheltuielile de pro
ducție cu lucrări edilitare și social-adminisțrațive 
destinate dezvoltării orașelor.

Art. 18. — Amplasamentele stabilite pentru noile 
obiective industriale și social-culturale nu voi’ putea 
fi modificate decît în cazuri excepționale, de către 
Consiliul de Miniștri, pe baza unei temeinice fun
damentări, cînd se asigură rezultate tehnico-recono- 
mice superioare și condiții pentru dezvoltarea cu 
precădere a unor regiuni și raioane mai puțin in
dustrializate.

Art. 19. — în vederea realizării investițiilor pre
văzute pe anii 1966—1970, Consiliul de Miniștri va 

. lua măsuri pentru :
i a) sporirea capacității de proiectare în vederea 
asigurării la timp a documentațiilor tehnice și îm
bunătățirea calității acestora ;

b) contractarea din timp a utilajelor, îndeosebi a 
’’ 1966

celor cu ciclu lung de fabricație, pentru a asigura 
livrarea acestora corelat cu punerea în funcțiune a 
capacităților ;

c) îmbunătățirea organizării muncii pe șantiere 
în vederea executării în ritm susținut a lucrărilor, 
respectarea termenelor de punere în funcțiune pla
nificate și realizarea parametrilor proiectați-

Art. 20. — Productivitatea muncii pe salariat va 
crește pe întreaga perioadă cu 40 la sută — 44,9 la 
sută în industria de șțat, ou 30 la sută — 35,5 la 
sută în activitatea de construcții ■.montaj și cu 
28 la sută — 29 la suță în transporturile feroviare.

Art. 21. — Numărul salariaților va ajunge în anul 
1970 la Ș 200 mii,

Art. 22. — în anii 1966—1970 se vpr califica prin, 
școli 584 mii cadre, din care : 334 mii muncitori cali
ficați, 130 mii cadre cu pregătire medie de specia
litate, 120 mii cadre cu pregătire superioară.

Arț, 23, — Reducerea prețului de cost va fi în 
anul 1970 față de 1965 de peste 10 la sută în indus
tria republicană, de 14,5 la sută în transporturi, iar 
nivelul relativ al cheltuielilor de circulație se va 
micșora cu cel puțin 9 la sută.

Art. 24. — Sarcinile de reducere a prețului de 
cost și a cheltuielilor de circulație se consideră mi
nimale, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru 
creșterea eficienței folosirii mijloacelor materiale și 
bănești cu care sînt dotate întreprinderile, pentru 
reducerea pe unitatea de produs a consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibil și energie, 
concomitent cu îmbunătățirea calității produselor. 
Se va acorda o atenție deosebită realizării prețului 
de cost și rentabilității prevăzute în documentațiile 
tehnice qle noilor secții și întreprinderi.

Art, 25. — Volumul total al schimburilor de măr
furi cu străinătatea (în prețuri 1966) va crește în 
anul 1970 cu 50 la sută — 55 la sută față de 
anul 1965.

Art. 26. — Voluniul livrărilor dș. mărfuri la ex
port (în prețuri 1966), exprimat în miliarde lei va
lută, va atinge următoarele nivele :

1967 1968 1969 1970
Volumul livrărilor de mărfuri la‘ export , . 7,2

Arț. 27. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca ministerele, alțe organe centrale și comitetele 
executive ale sfaturilor populare regionale și ale 
orașelor București și Constanța șă asigure :

a) asimilsi’ea m teymppe cît mai scurte a noilor 
produse pentru export în unitățile existente și în 
cele, cgre uțmsâgă a fi PQRȘtfMiț'e îp acest scop ;

b) respectarea strictă a obligațiilor ce- decurg 
din contractele comerciale extețne, privind terme
nele de livrare, nivelul tehnic și calitativ al mărfu
rilor,

Afț- 28], — Vp.Jumul tptgl al desfacerilor de măr
furi cu amănuntul, exprimat în prețurile în vigoare 
la 1.1,1966, ya creșțe cu 55 la șută — 59. la sulă îp 
anul 1970 față de 1965.

Art. 29. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca 
ministerele producătoare șă realizeze integral și 
ritmic livrările de mărfuri către comerț, în canti
tățile și sortimentele corespunzătoare satisfacerii 
cerințelor diferitelor categorii de cumpărători.

Art. 30. — în perioada 1966—1970 se vor construi 
din fondurile statului 3Q0 mii apartamente, repre
zentând o suprafață locuibilă de 9 milioane mz.

Art. 31, — Salariul real, va crește în .l97Q,cu 25 
la sytă față de 1965 ; veniturile reale ale țărănimii,-

7,6 8,4—8,5 9,2—9,3 10,3—10,4
pe o persoană, vpr crește în 1970 cu 20 la sută — 25 
la șyț.ă față de 1965.

Se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea tuturor 
categoriilor de pensii cu începere de la 1 ianuarie 
1967; în anul 1970, nivelul mediu al pensiei de 
bătrinețe ya crește cu 35 la sută față de 1965.

Ărt. 32. — Consiliul de Miniștri al Republicii So- 
cialișțe Rpmânia este autorizat :

a) să desfășoare pe ministere, alte organe cen
trale și comitetele executive ale sfaturilor populare 
regipn'ale și ale orașelor București și Consțanța — 
titulari ai planului de stat — prevederile din pla
nul de stat de dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1966—1970 și șă transmită gcestora sarcinile ce 
le revin pe fiecare an. Sarcinile desfășurate pe ani 
și țitulgri ai planului de stat vor fi defalcate de 
aceștia pe întreprinderi sau alte unități subordo- 
flățe ;

b) să elaboreze măsurile ce trebuie luate pen
tru realizarea sarcinilor planificate ;

c) să prezinte în fiecare an spre adoptare Marii 
Adunări Naționale proiectele plgnyrilpr de stat 
anpale, îmbunătățite față de șarcinile trasate prin 
planul cincinal pentru anul respectiv, ca urmare a 

□realizărilor din anii precedenți și a unor elemente 
kQoi apărute în economia națională-

Să înceteze agresiunea 
americană împotriva 
poporului vietnamez!
(Urmare din pag. I)bombardamentele și orice acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam. Susținem cu toată hotărîrea poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Fronțului Național de Eliberare din Viețpamul de sud pentru soluționarea problemei vietnameze. Cercurile guvernante din Statele Unite ale Americii trebuie să dea ascultare opiniei publice mondiale, glasurilor lucide din rîndul poporului american și să înceteze războiul împotriva poporului vietnamez":De microfon se apropie muncitorul TUDOR MOISE de la Uzinele „23, Aygpșț". El a vepiț aici direct de la locui de muncă, ca mesager al nestăvilitei mînii ce a cuprins întregul colectiv al marii uzine bucureștepe la aflqrea veștilor despre atgcul pij-ațereșo al bombar- dierelor americane : „In pupiele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la Uzinele „23 August1’, condamn cu hotărîre noua acțiune criminală a imperialiștilor americani, care creează noi pericole pentru pace îți Asia de șud-eșț și în întreaga lume. In același timp, ne exprimăm solidaritatea noastră in- ternaționalistă cu lupta dreaptă a încercatului popor vietnamez, pe care-1 asigurăm de întregul nostru sprijin".Studenta ANGELA BUSUIOC, pe care știrea bombardării u- nor importante centre populate din R. D. Vietnam a surprins-o in bibliotecă, pregătind examenul de stat, și-a întrerițpt preocupările și a ținut să exprime indignarea profundă a tineretului patriei noastre față de noile acțiuni agresive ale imperialismului american. „în a- ceste clipe — a spus ea — gîndul mi se îndreaptă către eroicul tineret. din nordul și sudul Vietnamului care, alături de întregul popor, luptă cu abnegație și cu sycces, cu o impresionantă dăruire de sine pentru apărarea demnității și o- noarei patriei lor, pentru libertatea de a munci și a-și construi țara după propria loy voință, Sîn- tem convinși că tot astfel cum ziua urmează nopții, lupta poporului vietnamez va fi încununată de victorie".„Chiar astăzi dimineață mi-gu căzut ochii pe o revistă apuseană, asupra a două fotografii — a spus în cuvîntul său acad. ZAHARIA 
STANCU, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. în prima dintre ele, prăbușită pe caldarîmul străzii u- nui oraș sud-vietnamez, o tînără femeie căuta neputincioasă a. strânge la piept un copilaș de doLteei anișori. în a doua imagine, fotoreporterul a surprins momentul cînd mîna mamei a căzut lingă trupul devenit neînsuflețit. Cu ochii e- norm de mari, copilașul privește spre cei ce au fost martorii asasinării acestei femei nevinovate de către cotropitorii pămîntului Vietnamului de sud. Ea este doar una din sutele și sutele de asemenea fotografii apărute în presa mondială.Urcînd o nouă treaptă în extinderea războiului lor agresiv împotriva poporului vietnamez — a spus vorbitorul — aviația americană a bombardat timp de un ceas periferia orașului Hanoi, capitala R.D. Vietnam, și orașul Hai- fong. Nu vrem să vorbim numai despre pagubele materiale cauzate, ne gîndim însă la faptul că în urmg acestor bombardamente s-au înregistrat și pierderi de vieți 0- menești, Tîlhăreasca atacare a celor două orașe are printre victimele ei femei, bătrîrți, copii. A- ceastă nouă și teribilă mîrșăvie ne umple inimile de mînie. Cuvintele cele mai aspre sună prea blind atunci cînd condamnă asemenea acțiuni premeditate. Unin- du-ne glasul cu cel al milioanelor de oameni de pretutindeni, cerem cu toată hotărîrea să se pună ne- întîrziat capăt crimelor comise împotriva poporului vietnamez".în încheierea țțțitingului s-a dat citire unei moțiuni de protest, în care se spune printre altele: Noi, cetățenii cap,ițalei Republicii Socialiste România, condgipnăm cu indignare noile acte de război prin care imperialiștii americani extind agresiunea lor- barbară împotriva poporului vietnamez, cerem cu toată hotărîrea să înceteze imediat și necondiționat bombardamentele împotriva Republicii Democrate Vietnarn, să se pună capăt războiului de agresiune al Statelor Unite ale Americii în Vietnam, să fie retrase toate forțele militare intervenționiste ale Statelor Unite ale Âmericți și ale a- coliților lqr.Din rîndurile manifestanțildr este făcută propunerea ca o delegație să înmîneze moțiunea de protest ambasadei Statelor Unite la București. Pe drumul spre ambasadă, delegația gste urqiață ție coloanele partic'ipanțiior la miting. Mulțimea inundă bujeyqrdul N. Bălcescu. Lozincile scandate de demonstranți răsună pînă departe. Ele se amplifică o dgtă cy apropierea de clădirea ambasadei americane. Aici porțile sînt închise, perdelele trase. Ferecgți în interiorul clădirii, membrți ambasadei nu au ieșit să înfrunte oprobiul ' opiniei publice, legitim indignată de acțiunile odioase aje imperialiștilor americani. „Rușine, rușine !“ — strigă demonstranții, „Jos mîinile de pe Vietnam 1“ Pancartele purtate de demonstranți sînț fixate pe gardul ambasadei.^Vreme îndelungată, oamenii au rămas în fața ambasadei pentru a-și manifesta adînca revoltă împotriva agresiunii americane în Vietnam și sentimentele de puternică solidaritate cu cauza dreaptă a eroicului popor vietnamez.

j



Cu mînie legitimă, în întreaga lume

i
i

Opinia publică condamnă extinderea
agresiunii S U.A. în Vietnam

>1

Un avertisment sever
agresorilor
Declarația guvernului R. D. Vietnam

IN COMITETUL CELOR 18

Declarația șefului
HANOI 30 (Agerpres). ■— Minis

terul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Vietnam a dat pu
blicității la 30 iunie o declarație în 
care condamnă cu hotărîre bom
bardamentele aviației americane 
asupra periferiilor orașelor Hanoi 
și Haiphong. In declarație se 
spune:„La 29 și 30 iunie 1966, avioane americane au atacat în mai multe rînduri periferia Hanoiului și orașul Haiphong, bombardînd regiuni populate și centre economice. Este vorba în acest caz de un nou pas făcut de imperialiștii americani în escaladarea războiului lor de agresiune împotriva Republicii Democrate Vietnam. Imperialiștii americani au violat încă o dată într-un mod foarte grosolan acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și toate normele dreptului internațional. Nerușinatul atac a- supra capitalei — Hanoi — și a orașului Haiphong constituie un. act de încălcare grosolană a suveranității și independenței naționale a poporului vietnamez și o insolentă provocare la adresa lagărului socialist și a tuturor țărilor iubitoare de pace. Prin asemenea acte criminale, agresorii americani încearcă să intimideze poporul vietnamez și să iasă din impasul militar și politic în care au intrat ca urmare a înfrîngerilor grele suferite de corpul expediționar american în Vietnamul de sud.Bombardarea periferiei Hanoiului și a orașului Haiphong au demonstrat încă o dată natura agresivă și războinică a imperialismului american și caracterul mincinos al propunerilor de „pace" și „nego-

cieri fără condiții" ale autorităților americane.Guvernul Republicii Democrate Vietnam protestează energic și denunță în fața opiniei publicp inter-, naționale actele crirpirjale de agre-, siune sus-menționate ale, gpvgrnu-.. lui Statelor Unite împotriva Republicii Democrate Vietnam ,și , adrer sează un avertisment sever agresor rilor americani: fiecare paș pe care îl fac în escaladarea războiului .din Vietnam va fi incontestabil respins, fiecare acțiune criminală din par- tea lor va primi pedeapsa cuvenită. Războiul de .agresiune al imperialiștilor americani va suferi .o în- frîngere totală. Poporul vietnamez va învinge.Guvernul Republicii Democrate Vietnam și poporul vietnamez face apel cu insistență la. guvernele și popoarele țărilor socialiste și la țările iubitoare de pace și de dreptate din lume să continue să acorde sprijinul lor susținut și să ajute luptei patriotice a poporului vietnamez, să condamne cu severitate imperialismul american și să acțio-. neze cu hotărîre pentru a pune capăt războiului de agresiune.Guvernul Republicii Democrate Vietnam adresează popoarelor din întreaga lume și poporului american apelul ca în vederea păcii și dreptății, pentru interesele naționale să întărească solidaritatea lor militantă cu poporul vietnamez și să ceară cu fermitate ca imperialiștii americani să înceteze războiul criminal de agresiune în Vietnam, să fie retrase toate trupele americane și ca guvernul Statelor Unite să respecte drepturile naționale ale poporului vietnamez.

delegației
GENEVA 30 (Agerpres). — în ședința din 30 iunie 1966. ă Comitetului’ Celor T8’ stată jlen'tru dezarmare,’au Hiat c’uvînt’ul' toate delegațiile țărilol' socialiste și s^au referit la agresiunea americană din Vietnam. Din’ pârtba delegației 'Republicii ’So’ciâli^te' România ’a vorbit ambasadoi-ul Văsile Dumitrescu, șeful delegației române, care a spus :.......................

' „Delegația ' Republicii Socialiste 
Rotnă'nid dă expresie sentimentelor 
de profundă indignare și de repro
bare ale poporului român față, de 
agresiunea Ștqtelor.Unite ale Ame
rica. în Vietnam și condamnă cu 
toată tăria noile acte agresive în
treprinse împotriva Republicii De
mocrate Vietnam, precum și poli- 

escaladare a. războiului

Opinia publică sovietică condamnă cu adîncă indignare bombardamentele întreprinse de aviația americană asupra o- rașelor Hanoi și Hai- fong. La numeroase întreprinderi au avut loc mitinguri de protest. La uzinele „Stan- kolinia" mitingul s-a desfășurat sub lozinca „Jos mîinile de pe Vietnam". Vorbitorii au subliniat că ex-

române

După cum se știe guvernul 
francez a stabilit ziua de T iu
lie drept termen al începerii re
tragerii Franței din organismele 
integrate ale N.A.T.O. 
retragerea 
in preziua

Efectiv, 
a început ieri, joi, 
acestui termen.francez Jean Crepin

© RIPOSTA CURAJOASĂ A ARMATEI Șl
POPULAȚIEI R. D. VIETNAM © 1146 AVIOANE 
DOBORÎTE DIN AUGUST 1964

HANOI 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., grupuri 
de avioane americane au bombardat în după-amiaza zilei de 30 iunie o 
regiune de nord-est a periferiei orașului Hanoi.

Unitățile antiaeriene și populația capitalei Republicii Democrate 
Vietnam au doborît două avioane. ASTFEL NUMĂRUL AVIOANELOR 
AMERICANE DOBORÎTE DEASUPRA TERITORIULUI R. D. VIET
NAM DE LA 5 AUGUST 1964 SE RIDICĂ LA 1146.

PARIS
11 UN ACT CRIMINAL"

care reprezintă un grav pericol 
pentru pacea lumii.

A.șa cum delegația noastră a avut 
ocazia să sublinieze în repetate rîn
duri, trebuie ca Statele Unite ale 
Americii să pună imediat capăt 
bombardamentelor împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, să în
ceteze agresiunea, să fie retrase 
forțele armate americane de pe te
ritoriul vietnamez, să fie retrase de 
pe acest teritoriu toațe forțele ar- ——jjfcffjl vietnamez 

^Jrască .singur 
i, fără nici uncaniestec din a- 
Delegația română ține să-și

mate străine și poj 
să fie lăsat să-și hi 
soarta, fără nici un 
fără. 1 _ ,
unească glasul cu al celorlalte de
legații socialiste," înfierînd cu as
prime aceste acțiuni agresive ale 
guvernului Statelor Unite ale Ame
rica, care îl încarcă cu o grea răs
pundere".

Generalul ai predat funcția de comandant- șef al forțelor atlantice din Europa centrală, pe care a deținut-o pînă in prezent, generalului vest-german Johann Adolf von Kjelmansegg.Este pentru prima oară cînd un reprezentant al R. F.' Germane va deține un post atît de important în ierarhia N.A.T.O.
La 30 iunie au părăsit baza mi

litară de la Evreux primele două 
avioane americane 
„C.-130 Hercules" din 
aflate la această bază
de pe teritoriul Franței. Conform hotărîrii luate de guvernul american, restul de mericane vor fi septembrie.Ambasadorul Charles Bohlen, nie secretaruluiferului Afacerilor Externe al Franței, Herve Alphand, un memoriu al guvernului american în care face cunoscut guvernului francez că o dată cu retragerea forțelor militare franceze la 1 iulie 1966 din organismele integrate ale N.A.T.O. încetează și sprijinul nuclear dat de S.U.A. forțelor militare franceze aflate pe teritoriul Republicii Federale Germane.

de tipul 
cele 30 

a N.A.T.O.

28 de avioane a-retrase pînă la 1S.U.A. în Franța, a remis la 30 iu- general al Minis-

Revoluționar al Uniunii Birmane, a constituit un eveniment important în evoluția favorabilă a relațiilor de colaborare bilaterală economică, tehnico-științifică și culturală statornicite în ultimii ani între cele două țări. Timp de trei zile, solii poporului birman au vizitat întreprinderi industriale și a- gricole, instituții social-culturale ■ din Capitală, precum și din regiunile Ploiești și Bacău, avînd prilejul să cunoască realizările și preocupările actuale ale poporului ■ român. Pretutindeni, înalții oaspeți au fost primiți și înconjurați cu multă căldură — expresie a sentimentelor de prietenie și respect reciproc care animă popoarele român și birman.în țara noastră sînt cunoscute și apreciate rezultatele obținute de harnicul popor birman în procesul lichidării grelei moșteniri a dominației coloniale și al renașterii naționale pe tărîm economic și social. Ca rezultat al naționalizării, a luat ■ naștere un sector de stat care se dezvoltă și capătă preponderență. Se construiesc noi întreprinderi, producția industrială cunoaște o continuă creștere. Progrese se în- . registreăză și in agricultură, în . care s-a interzis prin lege exploatarea feudală.Relațiile statornicite între România și Birmania cunosc o continuă dezvoltare, spre binele ambelor popoare, în interesul păcii. în ultimii ani, cooperarea româno- birmană s-a intensificat, îndeosebi în domeniul economic.în cursul vizitei în România, între secretarul general mitetului Central al lui Comunist Român,
bombarda- asupia R. D. provoacă tuturor po- lumii. Ase-

tinderea mentelor Vietnam protestul poarelormenea mitinguri au avut loc astăzi la U- zin-ele .„Dinamo", „Krasnîi proletarii", și alte întreprinderi din Moscova, precum și la numeroase întreprinderi din Leningrad, Kiev, Novosibirsk etc.Ziarele publică scrisori de protest din

partea cetățenilor sovietici, comentarii și ecouri stîrnite în întreaga lume de raidurile criminale ale aviației americane. Sub titlul „Noi crime ale agresorilor americani", „Pravda" scrie : „Evenimentele sînt o mărturie a continuării criminalei „escaladări" a războiului aerian împotriva R. D. Vietnam".
A. MUNTEANU

de către aviația

I

Izolarea agresorilor

al Co- Partidu- Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Bir- mane, generalul Ne Win, a avut loc o întrevedere cordială. De asemenea, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a purtat cu generalul Ne Win convorbiri oficiale care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă. în cadrul întrevederii și convorbirilor a avut loc un larg Schimb de vederi în legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare și referitor la unele proble-

în domeniul relațiilor bilaterale — după cum subliniază Comunicatul comun — părțile au fost de a- cord că există posibilități pentru lărgirea continuă a sferei colaborării reciproc avantajoase în domeniul economic, tehnico-științific și cultural și au convenit să depună noi eforturi în vederea folosi- rii-lor maidepline.Abordînd unele probleme actuale ale vieții internaționale, cele două părți s-au declarat de acord că menținerea păcii și asigurarea securității internaționale constituie sarcina cea mai importantă care stă astăzi în fața întregii lumi.Conducătorii celor două state au fost unanimi în a aprecia că amestecul în treburile interne ale altor țări reprezintă una din cauzele principale ale încordării internaționale, că existența imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului periclitează eforturile popoarelor de a se dezvoltă pe calea pe care și-au ales-o. Referindu-se la agresiunea americană în Vietnam, părțile au subliniat 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 a- mestec și presiune din afs-ră, pe baza respectării principiilor suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a Vietnamului conform acordurilor de la Geneva din 1954.în cursul întrevederii și convorbirilor româho-birmane și-a găsit, de asemenea, un larg ecou ideea că Statornicirea unor relații de colaborare și bună vecinătate între toate țările lumii — indiferent de sistemul lor politic și social —■ dube 'la ’ întărirea încrederii și cooperării între popoare și constituie o contribuție’ însemnată Ia promovarea unui climat de înțelegere și destindere in relațiile internaționale.Prin întreaga sa desfășurare'.. Vizita în România a generalulu. ■ Win a adus o contribuție im" tantă la dezvoltarea legăturile prietenie dintre popoarele român, și birman,' la întărirea colaborării între țările noastre.
Gh. CERCELESCU

Majoritatea ziarelor 
franceze se intreabă 
dacă noul pas făcut de 
S.U.A. in escaladarea 
războiului din Viet
nam nii riscă să mă
rească primejdiile pen
tru pacea lumii.

„Combat" constată 
că „noua etapă a es
caladei a provocat o 
spărtură in axa anglo- 
saxonă". „In fapt, ara
tă ziarul, printr-o ho- 
tărire nefericită care 
riscă să fie urmată de 
altele asemănătoare, 
președintele Johnson 
nu a servit deloc 
prestigiul tării sale". 
„La Nation", organul 
U.N.R., partidul majo
rității guvernamenta
le, notează că deza
probarea stirnită de 
acest bombardament

ROMA

ministrul 
al S.U.A., 
să facă o 
care se

justificatoare.

1-a silit pe 
de război 
McNamara, 
declarație 
vrea
„Dar această declara
ție de intenții — scrie 
ziarul — nu a convins 
pe cei cărora le era 
destinată".

Chiar cercurile fran
ceze de obicei favora
bile politicii S.U.A. fn 
Vietnam, sini descum
pănite. De exemplu,

Aurore" scrie : „Pre
tutindeni in lume neli
niștea crește după 
bombardarea ' subur
biilor Hanoiului și a 
Haiphongului. Urcind 
această nouă treaptă a 
războiului americanii 
și-au atras criticile a- 
liatilor lor cei mai fi
deli, ca britanicii".

Reacțiile cele mai. 
vii se 'înregistrează in 
cercurile de stingă. 
Ziarul socialist „Le 
Populaire" scrie că 
bombardarea R. D. 
Vietnam este „absur
dă din punct de vede
re politic și criminală 
din punct de vedere 
moral". Numeroase 
organizații politice și 
sindicale, Partidul Co
munist, Partidul Socia
list Uniiicat, Confede
rația Generală a Mun
cii, Uniunea Femeilor 
Franceze, Mișcarea Ti
neretului Comunist, 
Liga Drepturilor O- 
mului, Mișcarea pen
tru pace etc. au pu
blicat’ declarații in 
care condamnă bom
bardamentul.

Georges DASCAL

Majoritalea statelor africane con
damnă fără rezerve noile crime ale 
S.U.A. împotriva poporului vietnamez. 
La Alger s-a anunțat joi că reprezen
tanții majorității țărilor africane la 
Organizația Națiunilor Unite au 
stigmatizat bombardamentele ameri
cane asupra periferiilor Hanoiului și 
a orașului Haifong, calificîndu-le 
„barbare" și „intolerabile”. Repre
zentanții a numeroase țări africane la 
O.N.U. consideră că acțiunea ameri
cană izolează și mai mult Statele 
Unite pe plan internațional.

„Cine ar îndrăzni ca după toate 
acestea, declara un diplomat african, 
să pretindă că Statele Unite apără 
demnitatea umană, atunci cînd bom
bele americane aruncate de-a valma 
ucid bărbați, femei și copii...”. Se 
anunță, de asemenea, în capitala al
geriană, că numeroși politicieni afri
cani, interogați asupra acțiunilor 
barbare ale S.U.A. au fost unanimi 
în aprecierea că „acest nou act 
agresiv nu va rămîne nepedepsit, că 

iubitoare de pace 
mobilizeze pentru a 
sprijin material și 

care luptă pentru 
și libertăți: în Viet-

foaie popoarele 
vor trebui să se 
acorda întregul 
moral acelora 
friumful dreptății 
nam, pentru ca agresiunii imperialis
te să i se pună pentru totdeauna 
capăt".

JOHNSON:

1

o Bombardarea americană a periferiilor orașelor Hanoi și Haiphong a produs o puternică indignare în rîndul opiniei publice mondiale. „Această nouă acțiune piraterească împotriva unui stat suveran, ca și întreaga agresiune fățișă a S.U.A. în Vietnam, este în contradicție flagrantă cu acordurile de la Geneva privind Indochina, cu dreptul internațional și Carta O.N.U. — se arată în DECLARAȚIA ADOPTATĂ DE ADUNAREA NAȚIONALĂ A R. S. CEHOSLOVACE — în care se subliniază că aceasta sprijină pe deplin poziția guvernului R. D. Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud cu privire la rezolvarea problemei vietnameze de a-și rezolva singur problemele fără amestec din afară.

C. BENGA

Premierul Ciu En-iai
a părăsit Pakistanul

Val de proteste
Un val de proteste a cuprins întreaga Italie la aflarea știrii S.U.A. au semănat distrugere moarte la periferiile Hanoiului în Haifong. Opinia publică progresistă, oameni de cultură și arta, parlamentari, o mare parte a presei condamnă cu indignare noul act criminal al imperialiștilor americani. Reprezentanți de frunte ai Partidului socialist, care fac parte din coaliția guvernamentală, și-au manifestat deschis indignarea-și îngrijorarea" lor ’ profundă.Un grup de depiitați din partea P.G.I.) printre care Luigi Longo, au

că 
și 
și

prezentat joi dimineață Camerei De-,, putatilor o interpelare în care spune, printre altele : primul ministru și pe ministrul externe dacă reține că este prime în mod a criminalului prime alarma colul pe care cea lumii agresiunea S.U.A.".Știrea despre noua agresiune americană a provocat în cursul nopții' manifestații spontane de protest în cartierele și suburbiile Romei.
Ion MARGINEANU

se „întrebăm pe de guvernul italian nu urgent necesar să ex- public o condamnare gest al S.U.A., să ex- italiană pentru peri- îl prezintă pentru pa-

declarația GUVERNULUI IUGOSLAVIA se spune, altele : „Popoarele și gu- Iugoslaviei condamnă ex-
• înR.S.F. printre vernultinderea bombardamentelor americane asupra regiunilor populate de la periferiile Hanoiului și asupra Haiphongului... Prin acest act, guvernul Statelor Unite își asumă o grea responsabilitate față de opinia publică mondială iubitoare de pace".

„S.U.A. vor persista 
in escaladarea
războiului"

• în numele GUVERNULUI ȘI AL POPULAȚIEI R. D. GERMANE, Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, a dat publicității o declarație de protest împotriva atacurilor aviației S.U.A. asupra Hanoiului și a portului Haiphong. El a declarat că „acest bombardament al aviației S.U.A. asupra populației pașnice din capitala vietnameză constituie o crimă de’ război care amintește prin brutalitatea și stupiditatea sa de crimele imperialismului german din timpul regimului hitlerist".

MOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : La 30 iunie, în ultima zi a șederii sale în Uniunea Sovietică, Charles de Gaulle și persoanele care îl însoțesc, au vizitat Divizia de gardă motorizată Tamanskaia, cantonată lîngă Moscova, unde au fost primiți cu căldură de soldați și ofițeri. Apoi el a depus o coroană de flori la placa memorială fixată pe fațada clădirii fostei Misiuni militare franceze la Moscova, în amintirea

piloților-eroi ai Regimentului Nor- mandie-Niemen".în cursul zilei s-au încheiat tratativele dintre cele două părți și a fost semnată Declarația comună.După recepția oferită de partea sovietică în Marele Palat al Kremlinului Alexei Gaulle Gaullesovietice de radio și televiziune.
— la care au rostit toasturi Kosîghin și Charles de — seara, generalul de a luat cuvîntul la posturile

RAWALPINDI 30 (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite că la 30 iunie Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze,, care a făcut o vizită neoficială în Pakistan, a părăsit Rawalpindi î'ndreptîndu-se spre pa- . trie. ...

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite, Lyndon Johnson, a făcut joi la Maha, statul Nebraska, o declarație în care a af .mat că S.U.A. 
„vor persista" în escaladarea răz
boiului din Vietnam și în bombar
darea teritoriului R. D. Vietnam. După cum relevă agenția Associated Press, declarația a survenit „în 
ciuda frontului de opoziție din 
interiorul țării" față de politica guvernului în Vietnam. El a pre
cizat că nu se știe cît va mai dura 
războiul din Vietnam și „cît de 
mari vor fi sacrificiile", alături de 
„cheltuielile financiare din ce în 
ce mai mari",

....   - ■</,...................................... - —'      ....................  ............................................................. ........ . ......................

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Scînteii', Tel. 17 60 1

BB ULAN BATOR. în comunicatul ““ cu privire la rezultatele alegerilor din 26 iunie pentru Marele Hural Popular se arată : la alegeri au participat 558 463 alegători, din 558 477 înscriși (99,99 la sută) ; pentru candidați au votat 99,99 la sută din numărul total al alegătorilor.
m PRAGA. La Festivalul interna- țional al filmelor de televizi- . une, filmul românesc „Omul și camera", realizat de V. Lazarov, de la Studioul de televiziune din București, a obținut premiul pentru regiei,/

ra BELGRAD. în comunicatul co- mun cu privire la vizita în R.S.F. Iugoslavia a lui Ibrahim Makhos, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Siriei, se arată că în cursul convorbirilor cu oficialitățile iugoslave a reieșit faptul că există mari posibilități în vederea extinderii' relațiilor bilaterale dintre cele două țări. în comunicat sînt condamnate acțiunile, „.militare ale S.U.A. în Vietnam, care constituie o încălcare fățișă a a- cordurilor de. la Geneva din anul 1954.

nu sd
BUENOS AIRES. 
Noul regim militar 
instalat in Argen
tina a lăsat să se 
înțeleagă că 
intenționează
predea puterile u- 
nui guvern civil, 
într-un „Decret a- 
supra revoluției 
argenfiniene" pu
blicat în timpul 
ceremoniei depu
nerii jurămîntului 
de către generalul 
Ongania, 
nat
de junta militară 
nu se prevăd nici 
un fel de alegeri 
și nu se stabilește 
nici o limită de 
timp pentru noul 
regim. în fotogra
fie : militarii au 
luat poziție în fața 
clădirilor oficiale 

din capitală

desem-
ca președinte

o
* “ » »

BRASILIA. Potrivit informați- iloi care circulă, a transmis France Presse, -se’ așteaptă ca numeroși ’membri' aî parlamentelor din statele ?io Grapde do SuL Sao Paulo, Guanabara și Pernambuco (Brazilia) să fie privați de drepturile politice pe 10 ani.
SKI BONN. O puternică explozie ““ într-una din minele bazinului carbonifer al Ruhr-ului a provocat moartea a șapte mineri și rănirea altor 30.

BAGDAD

LOVITURA
DE STAT
EȘUATĂ

BAGDAD 30 (Agerpres). — Joi 
în Irak a avut loc o încercare de 
lovitură de stat, organizată de 
fostul premier și comandant 
forțelor armate, 
Constituindu-se inir-un ,< 
•siliu revoluționar", grupul de re
beli a instituit legea marțială și 
restricții de circulație pe întregul 
•teritoriu al țării și a cerut preșe
dintelui țării, Abdel Rahman Aref 
„să nu opună nici un fel de re
zistență". După cîteva ore, postul 
Bagdad a anunțat că încercarea 
de lovitură de stat a eșuat. For
țele armate rămase fidele preșe
dintelui țării și primului ministru 
au arestat pe Abdel Razzak și pe 
alți lideri rebeli.

Un comunicat semnat de preșe
dintele Aref menționează că „au 
fost luate toate măsurile necesare 
pentru restabilirea situației".

al
Abdcl Razzak. 

într-un „Con-

17 60 20.-Abonamentele se fac Ia'oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi și Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


