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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII

MARII ADUNĂRI NA ȚIONALE

wl
Ieri/ la ședința de deschidere a sesiunii Marii Adunări Naționale

Am în fața o foto
grafie sepia, nu mai 
mare de o jumătate 
de palmă, voalată de 
scurgerea timpului. Cî- 
teva zeci de oameni 
stau ciorchine în jurul 
unui tractor, ca într-o 
poză „amintire de 
mllie". Fotografia 
ceasta modestă, la 
nut, are valoare 
document 
nant

fa- 
a- 

mi- 
de

emoțio- 
în perspectiva

ii viitorul sezon estival, 
stațiunea Mamaia își va 
mări capacitatea de ca
zare cu peste 1000 

de locuri prin construcția unui 
nou complex hotelier, amplasat 
între hotelurile „Albatros" și 
„Istria". Constructorii înalță aici 
trei noi hoteluri turistice, cu 14, 
12 și 11 nivele.

Proiectanții s-au străduit să 
încadreze armonios noile con
strucții în ansamblul arhitectural 
al stațiunii. Majoritatea camere
lor vor fi amplasate cu vedere 
spre plajă. Exterioarele hote
lurilor vor fi executate din ten
cuieli cu marmură albă. Par
terul fiecărui hotel va avea 
un hol mare, har de zi, salon de 
recepție, precum și o terasă a- 
menajată cu jardiniere pe care

Luni dimineața, la Palatul Ma
rii Adunări Naționale s-au des
chis lucrările celei de-a Vl-a se
siuni c,'.Marii Adunări Naționale 
a Rep\ Micii Socialiste România 
— în cea de-a V-a legislatură a 
sa.

Ora 10. Deputății și invitații 
au întâmpinat cu îndelungi a- 
plauze pe conducătorii de partid 
și de stat la intrarea în sala de ■ 
ședințe.

în loja din dreapta au luat loc 
tovarășii Nicolde Ceaușescu, 
Chivu Stoica. Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodna- 
'taș, Alexandru Drăghici, Paul 
Miculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, Alexandru 
Moghioroș, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte- Răutu, Vasile Vîlcu.

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii asistă nu
meroși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R., ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de ști
ință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene, ziariști 
români și corespondenți ai pre
sei străine.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați 
'zoastră.

Lucrările sesiunii au 
chise de președintele 
dunări Naționale, Ștefan Voitec.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
deputatului Leontin Sălăjan.

Deputății au votat în unani
mitate ORDINEA DE ZI, care 
cuprinde :

1. Verificarea legalității alegerii deputaților în locurile vacante din circumscripțiile electorale nr. 15 Ocna Șugatag, regiunea Maramureș, nr. 10 Tei, orașul București, nr. 1 Oradea-Nord, regiunea Crișana.2. Proiectul de lege pentru a- doptarea planului de stat al economiei naționale pe anul 1967.3. Proiectul de lege pentru a- doptarea bugetului de stat pe anul 1967.4. Proiectul de lege privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară.5. Proiectul de lege cu privire la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare.6. Proiectele de lege pentru aprobarea decretelor cu de lege emise de Stat de la Marii Adunări7. Modificări unor comisii Marii Adunări

în țara

jost des- 
Marii A-

putere de către Consiliul ultima sesiune a Naționale.în componența permanente ale Naționale.

La primul punct al ordinei de 
zi; deputatul Demostene Botez, 
președintele comisiei de validare, 
a prezentat raportul comisiei.

Marea Adunare Națională a 
validat cu unanimitate de voturi 
mandatul deputatului Vaier Ga- 
brian, ales în circumscripția e- 
lectorală nr. 15 Ocna Șugatag, 
regiunea Maramureș, mandatul 
deputatului Miron Nicolescu, a- 
les în circumscripția electorală 
nr. 10 Tei, orașul București, și 
mandatul deputatului Pompiliu 
Macovei, ales în circumscripția 
electorală nr. 1 Oradea-Nord, re
giunea Crișana.

Trecîndu-se la punctul doi al 
ordinei de zi, deputatul Maxim 
Berghianu, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege pentru adoptarea planu
lui de stat al economiei 
nale pe anul 1967.

în continuare, deputatul 
Vijoli, ministrul finanțelor, 
zentat expunerea la proiectul de 
lege pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1967.

După închiderea ședinței de di
mineață, s-au întrunit în ședințe 
de lucru comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

în ședința de după-amiază, de
putatul Manea Mănescu, pre
ședintele Comisiei economico- 
financiare, a prezentat raportul 
acestei comisii cu privire la pro
iectele de lege pentru adoptarea 
planului și bugetului de stat pe 
anul 1967.

A început apoi discuția gene
rală asupra celor două proiecte 
de lege. Au luat cuvîntul depută
ții Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., loan Stanatiev, directo
rul general al uzinelor „Industria 
sîrmii" din Cîmpia Turzii, 
Gherghina Cojocaru, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Cuza Vodă, regiu
nea București, Petre Duminică, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Argeș al P.C.R., Gheorghe 
Neculau, directorul Combinatului 
de celuloză și hîrtie din Brăila, 
Ion Mărcuș, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Brașov, David La- 
zăr, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Petroșeni al P.C.R., Ni- 
colae Giosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Emil Oniga, directorul general al 
uzinelor „Tractorul" din Brașov, 
Szabo Emeric, directorul gospo
dăriei agricole de stat din comuna 
Valea lui Mihai, regiunea Cri
șana.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

în Editura politică a apărut:

Cirâtare la plenara C. C. al P. C» R.
din

Broșura a

națio-

Aurel 
a pre-
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tarea Planului de Stat

pe anul 1967 și a Buge

vor fi instalate bănci pentru o- 
dihnă. O mare atenție s-a acordat 

■ ridicării confortului. Camerele, de 
cite două paturi, sînt prevăzute 
cu noaptiere, taburete, dulapuri 
înzidite pentru haine, portbaga
je etc. La fiecare etaj se vor 
instala telefoane, iar la parter pa
tru posturi telefonice vor face po
sibilă o deservire operativă a tu
riștilor în convorbirile interne și 
internaționale.

între cele trei hoteluri se con
struiește un restaurant cu o ca
pacitate de 850 locuri. Legătura 
acestuia cu hotelurile se face 
prin terase acoperite. Pe o supra
față de circa 800 mp, unde res
taurantul va fi neacoperit, se va 
construi un bazin cu apă în jurul 
căruia se vor planta plopi, meste
ceni și sălcii. în cadrul comple
xului se vor construi spații de 
parcare a mașinilor, iar pe lingă 
aleile de acces se vor planta ar
bori, arbuști, trandafiri etc.

în momentul de față construc
ția celor trei hoteluri se află la 
primul etaj. Pentru grăbirea lu
crărilor, la structura de rezisten
ță se folosește metoda cofrajelor 
alunecătoare. în felul acesta se 
ușurează munca iar o dată cu 
turnarea pereților se execută și 
turnarea planșeelor.

tului de Stat
Vasile MIHAI
corespondentul „Scînteii"
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CE AȚI FACE DACĂ AȚI 
FI ȘEFUL SERVICIULUI 
TRANSPORTURI DE LA 
PREPARAREA CĂRBUNE- 
LUI-LUPENI I

Această întrebare am 
pus-o eu ieri după-amiază 
unui număr de 168 532 de 
persoane cu profesiuni și 
vîrste diferite. Iată 
șurile :

132 658 cetățeni 
puns aproximativ 
felul ăsta : „Mi-aș 
bun sfîrșit sarcinile profe
sionale, iar în orele libere 
m-aș duce cu familia la spec
tacole, la meciurile de fot
bal ale echipei „Minerul"- 
Lupeni; sîmbătă seara, dacă 
aș fi liber aș sta la televizor 
să văd noul serial „Baronul" 
și „Un bilet la alegere".

17 318 persoane au răspuns 
lapidar: „Nu ne amestecați 
în chestia asta".

18 550 cetățeni au refuzat 
să răspundă motivînd astfel:

răspun-

au răs- 
cam în 
duce la

„întrebarea este neserioasă. 
Nu știm de ce nu-ți cauți 
dumneata de sănătate ?“ 
Drept pentru care i-am scos 
din competiție. Și nu mai 
vorbesc cu ei toată viața 
mea pentru că nu au simțul 
umorului. Nu le dau nu
mele celor 18 550 de cetă
țeni din aceleași motive.

Un cetățean a răspuns cu 
lacrimi în ochi: „Eu dacă 
aș fi șeful serviciului trans
porturi de la prepararea căr
bunelui Lupeni, mi-aș lua 
lumea în cap".

Un alt cetățean (optimist): 
„în incinta secției de pre
pararea cărbunelui aș des
chide o fabrică de zahăr".

Patru au dat
(pescari probabil): am pro
teja apa Jiului.

De aici încolo 
noastră se va ocupa de cei 
care au dat răspunsurile cele 
mai năstrușnice. Vom începe 
deci cu cetățeanul înlăcri
mat.

răspunsul

ancheta

ceÎNTREBARE: De 
ți-ai lua lumea în cap P

RĂSPUNS : Actualul șef 
al preparației mi-e prieten și 
știu cît de disperat este.

ÎNTREBARE : De ce este 
disperat P

RĂSPUNS : Cărbunele
preparat aici la Lupeni tre
buie trimis la cocseriile din 
Hunedoara. După cum bine 
știți, cărbunele nu se trimite 
prin poștă ci se încarcă în 
vagoane speciale.

ÎNTREBARE : Și C.F.R.- 
ul nu pune vagoane speciale 
la dispoziție P

RĂSPUNS : Ba da. Le 
pune, dar murdare. 60 la 
sută din totalul vagoanelor 
care intră sînt nedescărcate 
complet de balast, smoală, 
borhot, minereu de fier, ni
sip, lignit, cărbune cnerge-

ÎNTREBARE : Și pentru 
atîta lucru trebuie să-ți iei 
lumea în cap P

RĂSPUNS • „Atîta lu-

istorică : primul trac
tor românesc, I.A.R.22, 
in ziua apariției sale 
pe lume. 26 decembrie 
1946. De atunci, după 
calendar, au trecut 
douăzeci de ani. Dar 
după constructorii 
brașoveni, care cu
nosc și o altă măsură 
a timpului, au trecut 
peste 177 000 de trac
toare...

O altă fotografie, în 
culori, de dată recen
tă, înfățișează la lu
cru un tractor fabricat 
recent, la Brașov, în 
peisaj tailandez. De
desubt inscripția: „Big 
elephant" (marele ele
fant). De asemenea, 
după trecerea cu suc
ces a examenelor la 
care a fost supus — 
menționează expedito
rul, o firmă comercia
lă din Bangkok — 
tractorul românesc 
este supranumit la noi 
și „regele cîmpurilor 
de orez". O imagine 
dintre multe. Căci 
tractorul nostru trage 
brazde în 40 de țări. 
Și-a creat nu numai o 
istorie, ci și o geogra
fie. O istorie și o geo
grafie a prestigiului.

it
Aproximativ la fie

care opt minute un 
nou tractor părăsește 
banda de montaj. Cele 
280 de bucăți din 1947 
— primul an de fabri
cație de serie — 
realizează 
mai puțin 
zile. Față 
'47, în 1970 
duce de aproape o 
sută de ori mai multe 
tractoare. Dar în urmă 
cu douăzeci de ani un 
tractor, acel prim trac
tor, era un vis.

Astăzi, la fiecare opt 
minute...

Atunci, apariția pri
mului a durat aproa
pe doi ani.

Nu.,.,,concepția .r sau 
fabricația propriu-zisă. 
Doi a durat bătălia. 
Căci pentru primul 
tractor românesc s-a 
purtat o bătălie îndîrji- 
tă și de proporții, de
pășind perimetrul u- 
zinei Î.A.R. Privesc cu 
atenție fotografia se
pia, voalată de vre
me. Dar timpul, epo
ca 
se, 
de 
să 
part9 refăcută, 
puri supte, 
muncite, oameni greu 
încercați de viață,

însă o for- 
co- 

nebănuită. 
dintre acești 

lucrează și 
uzină. îndată

celor ce își iubesc 
patria. Dar Maniu șf 
Brătianu urlă că 
«România nu poate și 
nu trebuie să fabrice 
tractoare». Cu alte 
cuvinte, după ei nu 
avem nevoie de in
dustrie si nici de mun
citori. Așa înteleq el 
patriotismul : să în
hame poporul la ca
rul trusturilor străine". 

Nu e greu să des
coperi esența acestui 
„patriotism" în valul 

diferitelor departamente

au rămas neșter- 
cu amprenta lor 
atunci. Hala atin- 
de război, abia în

Chi- 
trupuri

cru ?“ Acest „atîta lucru" a- 
duce pagube imense prepa- 
rației. Pentru că nu se poate 
trimite cărbunele cu impuri
tăți. Așa că trebuie să spă
lăm noi vagoanele. Povestea 
asta dăinuie din anul 1963

radiind 
ță și o hotărîre 
lectivă 
Mulți 
pionieri 
azi în 
după eliberare, își a- 
mintesc ei, părerile 
erau împărțite. Vă- 
zînd fabrica pe trei 
sferturi ruinată de pe 
urma bombardamen
telor, unii spuneau că 
ea nu va mai putea 
renaște ; alții, nu mai 
puțin sceptici, se în-o „Pe mesele

ministeriale și- chiar ale Consiliului Su
perior al Economiei Naționale zac uitate 
oferte de tractoare străine livrabile în con- 
dițiuni avantajoase și pe termen scurt. 
Oare să fie pentru ele mai mic interesul 
decît pentru acelea a căror fabricație în 
țară nu va fi cu putință niciodată?". (Dreptatea. 29 august 1946).

o „O mare biruință a tehnicii românești ! Primele tractoare fabricate în țară au fost predate guvernului. In urma lor, alte sute și mii de tractoare vor porni să schimbe fața țării". (Scînteia 1 ianuarie 
1947).e „Avertizăm responsabilii politici din 
farsa tractoarelor că cine rîde la urmă, 
ride mai bine! Și noi am început să rîdem! 
Ca cei de pe urmă". (Dreptatea, 14 februa
rie 1947).

® „Mult zgomot, trîmbițe și surle, tam
tam — „vinei vine! uite-l că. sosește trac
torul românesc să scape țara de foamete 
și de celelalte nenorociri", ...Oare indus
tria apuseană, americană spre exemplu, 
nu ne poate prezenta mașini mult su
perioare?" (Liberalul, 14 februarie 1947).e „în sfîrșit! Din capătul străzii se aud urale : Î.A.R.! Tractoarele 1 Asistența numără : unu... două... trei... patru... Cele treizeci de tractoare, vopsite galben închis, în bătaia razelor de soare par a fi de aur. Entuziasmul mulțimii crește, rie, două : la 1 Mai, duduie, oamenii văd, (Scînteia, 4 mai 1947). treizeci, gîndescLa 1 ianua- Motoarele viitorul".

lucru- 
aspră 
jurul

trebau cum'ar putea 
să se reprofileze fosta 
uzină de avioane. 
Vom produce tractoa
re — au hotărît co
muniștii. România nu 

. va mai fi eminamen
te agrară, vom con
strui o industrie pu
ternică, o agricultură 
mecanizată.

Cum stăteau 
rile și cît de 
era bătălia în
primului vestitor al in
dustrializării o arată 
și aceste rînduri din- 
tr-o moțiune a I.A.R.- 
iștilor, în ajunul ale
gerilor din '46 : „Fa
bricăm tractoare co
mandate de quvern 
care la primăvară vor 
răsturna brazdă nouă. 
Aceasta este dorința 
noastră și a tuturor

calomnii — în per-de
spectiva timpului, de 
un ridicol ridicat la 
cub — pe care-1 nă
pusteau asupra trac
torului fițuici de tipul 
„Dreptății" și al „Li
beralului". Oferim ci
titorului cîteva mostre 
de „idei" — în caseta 
de mai sus — ca și re
plica realității, din a- 
ceeași epocă.

Răsfoind colecția, 
am întîlnit într-unul 
din primele numere pe 
1947 ale ziarului nos
tru un articol din care 
desprindem : „Dacă
timpurile grele în care 
ne zbatem datorită ur

Victor VANTU(Continuare în pag. a V-a)

Articol scris pentru „Scînteia" de Eduardo 
Hughest GALE ANO, publicist Uruguayan

cu toate demersurile și recla- 
mațiile care s-au făcut.

ÎNTREBARE : Ai putea 
să dai niște cifre ?

RĂSPUNS : Da. Am la în- 
demînă un tabel. Iată-l :

Anul
vagoane 
murdare 
primite

ore folosite 
pt. curățire

cheltuieli 
provocate

(lei)

1963 (o lună) 492 2 573 23131
1964 6 902 10 457 101 903
1965 3 217 9 373 95 609
1966 (6 luni) 4 169 7 542 83 446

Pe lingă aceste cheltuieli 
mai intervin și următoarele : 
1. nerealizarea zilnică și rit
mică a planului de produc
ție ; 2. nerespectarea planu
lui de livrări către C.S. Hu
nedoara ; 3. nerecepționarea 
ritmică a producției de la 
exploatările miniere ; 4. ne
respectarea mediei de sta
ționare a vagoanelor în in
cinta exploatării noastre ; 5. 
reducerea efectivului de 
muncitori de la fluxul teh
nologic pentru curățirea va
goanelor murdare , 6. rezi
duurile rezultate din curăți
rea vagoanelor între liniile 
ferate constituie un factor 
permanent de accidente și 
împiedică manevra din punct 
de vedere al siguranței cir-

culației; 7. cheltuieli de ma
teriale și manoperă care con
duc la depășirea prețului de 
cost.

ÎNTREBARE : Această si
tuație desigur duce la dispe
rare, dar să nu fim pesimiști. 
Ne-au fost trimise și nouă 
niște copii după aceste ta
bele și noi la rîndul nostru 
le-am înaintat la Ministerul 
Căilor Ferate care s-a gră
bit să ne răspundă cu scri
soarea 28/3168-2/1966 : 
...„Considerăm că problema 
punerii la dispoziția prepa- 
rației Lupeni de vagoane 
murdare este rezolvată"... Ce 
părere ai ?(Continuare în pag. a V-a)

Solidaritatea internațională 
se naște, adesea, dintr-o si
militudine de situații — amin
tirea vreunei tragedii suferite 
în trecut, asprimea unei lupte 
prezente sau presentimentul 
unei nenorociri care ar putea 
veni. Din aceste trei izvoare 
se alimentează și solidaritatea 
popoarelor latino-americane 
cu cauza Vietnamului.

America Latină păstrează 
proaspete în memorie episoa
dele unor sîngeroase agre
siuni imperialiste, de pildă, 
recenta intervenție militară a 
S.U.A. în Republica Dominica
nă ; în prezent, de la nord la 
sud, ea cunoaște umilința di
verselor forme de dominație 
străină ; și, în sfîrșit, de la Rio 
Bravo pînă în Țara de Foc, a- 
ceastă vastă regiune a „lumii 
a treial începe să fie conștien
tă de faptul că ar putea să 
vină timpuri cînd lupta dintr-o 
țară sau alta ar putea să se 
asemene cu teribila încleștare 
dintre poporul vietnamez și 
trupele nord-americane agre
soare. Evident, imperialismul 
american visează la domina
ție mondială, dar, înainte de 
toate, el consideră că trebuie 
să-și asiqure cu orice preț 
dominația în „zona sa natura
lă de influență" adică în spa
țiul latino-american pe care îl 
socotește ca ariergarda sa 
particulară.(Continuare în pag a VT-a)
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prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării
După ce a arătat că recenta plenară a C.C. al P.C.R. a dezbătut proiectul planului de stat pe 1967 și a stabilit măsurile necesare în vederea realizării acestuia, vorbitorul a spus : Cuvîntarea rostită cu această ocazie de secretarul general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, a cuprins o analiză multilaterală a problemelor de mare actualitate, definind sarcinile asupra cărora trebuie concentrate forțele în vederea ridicării eficienței întregii noastre activități, îmbunătățirii conducerii și planificării, astfel în- cît să se asigure progresul rapid al economiei naționale. Pentru toate organele de stat și economice centrale, conducerile întreprinderilor, pentru toți oamenii muncii, indicațiile date cu acest prilej constituie un valoros îndreptar în activitatea ce o. desfășoară în vederea realizării cu succes a obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului.în continuare, au fost prezentate principalele rezultate obținute în primul an al cincinalului. în întreaga economie — a spus vorbitorul — s-a menținut un ritm susținut de sporire a producției materiale ; au continuat transformările în structura producției și procesul de creștere numerică și calitativă a forței de muncă ; s-a ridicat productivitatea muncii sociale și s-au îmbunătățit condițiile de viață ale poporului; s-au intensificat și diversificat relațiile economice externe ale țării.Elementul distinctiv al acestui bilanț constă în faptul că sarcinile de plan au fost depășite atît în industrie, cît și în agricultură. Toate ministerele și regiunile țării, a- proape toate întreprinderile au realizat producția industrială planificată ; nivelul acesteia a depășit cu aproape 2 la sută prevederile din planul cincinal și s-a realizat un ritm anual de creștere de 11,5 la sută. Esențial este că 38 la sută din depășirea cu peste 3 miliarde lei a planului se obține la energia electrică, în metalurgie, construcția de mașini și industria chimică, adică în ramurile determinante.Vorbitorul a subliniat că se înregistrează creșteri importante, mult superioare mediei pe ansamblul industriei, la o serie de produse ale industriei grele, ușoare și alimentare, că anul acesta a început producția unor tipuri noi de mașini-unelte de tehnicitate ridicată și s-a încheiat pregătirea tehnică a fabricației unui mare număr de mașini care urmează să fie produse în anul viitor. Aceasta ilustrează creșterea contribuției industriei noastre la înfăptuirea progresului tehnic în economia națională.în agricultură producția globală este cu 7,2 la sută mai mare decît prevederile planului, iar cantitatea de cereale a atins circa 13,8 milioane de tone, cea mai mare producție din istoria țării. S-au obținut peste plan 1,7 milioane tone de cereale și s-a depășit, de asemenea, producția prevăzută la floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi. Programul de amenajări pentru irigații din acest an a fost depășit cu 29 000 de hectare, la aceasta aducînd o contribuție esențială cooperativele de producție. Rezultate bune s-au obținut și în creșterea șeptelului și a producției animaliere.Volumul de investiții realizat pînă la sfîrșitul acestui an va fi cu 4 miliarde de lei mai mare decît în 1965, ceea ce aduce o nouă și însemnată contribuție la dezvoltarea forțelor de producție, la dotarea tehnică a economiei. Au intrat în funcțiune Hidrocentrala de pe Argeș, Uzina metalurgică București și Uzina de cupru din Baia Mare — două din obiectivele esențiale ale metalurgiei — Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej, instalația de solventare a motorinei de la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Fabrica integrată de lînă Constanța. Totodată, au fost dezvoltate și modernizate un număr important de capacități de producție din industria energiei electrice, construcțiilor de mașini, chimiei și industria ușoară.Ca o consecință firească a avîn- tului economiei naționale, volumul schimburilor comerciale externe a sporit față de anul precedent cu 12 la sută și se situează peste nivelul prevăzut în planul cincinal.în anul 1966 s-au obținut unele rezultate bune în ceea ce privește creșterea eficienței în întreaga economie națională. Productivitatea muncii în industrie a sporit cu a- proximativ 8 la sută, prevederile planului fiind depășite de către toate ministerele. De asemenea, s-a îndeplinit și depășit sarcina de reducere a prețului de cost și s-a realizat un volum de acumulări la bugetul statului mai mare decît cel stabilit. Exprimînd sintetic ritmul intens de creștere a producției materiale și eficiența acesteia, venitul național a sporit față de anul trecut cu circa 7 la sută.Veniturile bănești obținute de populație din sectorul socialist s-au mărit. în acest an cu aproape 9 miliarde de lei față de 1965, iar salariul real cu aproximativ 5,7 la sută. Se depășește planul la desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist, care au sporit cu 10 

la sută față de anul precedent; s-a îmbunătățit aprovizionarea cu mărfuri a populației de la orașe și sate, s-a lărgit gama sortimentelor și a crescut calitatea produselor. Pînă la sfîrșitul anului vor fi date în folosință, din fondurile centralizate ale statului, peste 50 000 apartamente. Sumele alocate pentru dezvoltarea învățământului, culturii, științei, ocrotirii sănătății și prevederilor sociale sînt, în 1966, cu aproape 2 miliarde de lei mai mari.întreaga activitate desfășurată în acest an, modul în care s-au realizat prevederile planului exprimă realismul programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului, hotărîrea întregului nostru popor de a înfăptui neabătut linia politică a partidului, de a îndeplini planul cincinal.Cu toate rezultatele însemnate obținute în dezvoltarea economiei, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a scos în evidență o serie de lipsuri în desfășurarea activității economice, care impun concentrarea a- tenției în anul viitor asupra diversificării producției, ridicării nivelului tehnic al industriei, prelucrării superioare a materiilor prime, folosirii cît mai judicioase a capacităților de producție și a forței de muncă, creșterii productivității muncii și sporirii eficienței economice în toate domeniile.în continuare, vorbitorul a înfățișat activitatea desfășurată de întreprinderi, ministere, celelalte organe centrale și C.S.P. precum și de brigăzi alcătuite din specialiști și activiști de partid în scopul găsirii de noi căi și mijloace pentru asigurarea unui ritm înalt de creștere a producției și obținerea unei eficiențe economice superioare în anul viitor.Conducerea de partid și de stat a orientat și îndrumat lucrările de îmbunătățire a planului pe anul 1967, care au fost apoi examinate pe larg la plenara C.C. al P.C.R. și sînt supuse astăzi dezbaterii Marii Adunări Naționale.Acest mod de a chibzui și de a hotărî asupra problemelor importante ale dezvoltării economiei naționale constituie o nouă și .puternică expresie a aplicării consecvente a principiului muncii colective, a profundului democratism care guvernează viața politică, economică și socială a țării noastre.Ceea ce caracterizează planul pe anul 1967 este faptul că el prevede creșteri mai mari decît cele cuprinse în cincinal.Urmînd cu consecvență orientarea dată de Congresul al IX-lea al partidului, de continuare în ritm susținut a industrializării țării, planul pe anul viitor stabilește creșterea producției industriale față de 1966 cu 11,3 la sută. Merită să fie relevat faptul că pe primii 2 ani ai cincinalului, ritmul mediu de sporire a producției industriale va fi de 11,4 la sută, depășind astfel ritmul de 10,9 la sută prevăzut inițial pentru această perioadă. Volumul producției industriale globale urmează să ajungă în anul 1967 la o valoare de 209,6 miliarde lei, cu circa 2 miliarde lei mai mult decît prevederile inițiale din planul cincinal.Pentru a menține avansul energetic necesar dezvoltării economiei, producția de energie electrică urmează să crească în 1967 cu 600 milioane kWh peste nivelul prevăzut pentru anul viitor în planul cincinal și cu 3,8 miliarde kWh față de anul 1966.în industria metalurgică, volumul producției va fi cu peste 150 milioane lei superior celui avut în vedere la elaborarea cincinalului. Producția de oțel va crește la 4 025 000 tone, nivel prevăzut în cincinal pentru anul respectiv, și sînt create prin plan condițiile materiale necesare pentru o eventuală depășire. La oțeluri aliate, producția va fi în anul viitor cu peste 27 000 tone mai mare decît în 1966. în metalurgia neferoasă, producția de zinc va fi mai mare față de prevederile cincinalului, iar cea de aluminiu, plumb și cupru se va situa la nivelele fixate inițial.Producția industriei construcțiilor de mașini va crește cu 11,7 la sută față de 1966 și va permite, prin structura și proporțiile ei, acoperirea în condiții mai bune a nevoilor interne și de export. Se va continua și intensifica acțiunea de asimilare a noi tipuri de mașini, utilaje, instalații, piese de schimbi Se impune un efort susținut pentru dezvoltarea capacităților de proiectare șl de pregătire tehnică a fabricării prototipurilor, pentru intensificarea ritmului de asimilare a produselor. Analiza profundă a fenomenelor negative existente în unele sectoare ale industriei construcțiilor de mașini, făcută la plenara C.C. al P.C.R., trebuie să mobilizeze pe toți factorii de răspundere pentru a acționa ferm în vederea creșterii nivelului calitativ al instalațiilor și a ponderii produselor complexe și de mecanică fină. Vom putea reduce astfel importul unor asemenea mașini, utilaje, instalații și în același timp vom valorifica mai bine resursele de metal, vom spori valoarea pe 

tonă a produselor fabricate. Totodată, deosebit de important pentru lărgirea gamei de produse ale industriei construcțiilor de mașini este colaborarea și cooperarea cu țările socialiste și cu celelalte țări în executarea de subansam- ble în vederea exportului pe alte piețe a unor produse cu un nivel ridicat de tehnicitate și complexitate. De aceea, vor trebui căutate căile de asigurare a unor asemenea cooperări reciproc avantajoase, care să ofere o bază temeinică pentru dezvoltarea schimburilor noastre comerciale.Urmărind în continuare dezvoltarea rapidă a industriei chimice, planul pe 1967 prevede în această ramură o producție cu 19,5 la sută mai mare decît cea din 1966. Creșteri superioare mediei pe ansamblul ramurii se prevăd la producția de îngrășăminte cu azot, fibre și fire sintetice, cauciuc sintetic și negru de fum. Sporuri mari se prevăd, de asemenea, în industria celulozei și hîrtiei.în industria de exploatare și prelucrare a lemnului, creșterea cu 6,4 la sută față de 1966 a producției globale va fi obținută, în continuare, prin valorificarea pe o treaptă superioară a materiei prime, mai ales pe seama sporirii producției de plăci fibrolemnoase și de mobilă, precum și prin utilizarea integrală a lemnului provenit din doborîturile de vînt.O dată cu dezvoltarea în ritmuri susținute a ■ ramurilor de bază pentru reproducția lărgită, proiectul planului de stat prevede accelerarea ritmului în industria bunurilor de consum, nivelul producției trebuind să fie în anul viitor cu peste 12 la sută mai mare decît în 1966. Deși creșterea prevăzută este mal intensă decît în trecut, totuși, producția bunurilor de consum rămîne în urmă față de cerințele crescînde ale populației, ceea ce ne obligă să căutăm mijloace suplimentare de a o spori.Subliniind necesitatea creșterii aportului cercetării științifice proprii și importanța deosebită pe care partidul și guvernul o acordă acestei activități, vorbitorul a a- rătat că peste 80 la sută din problemele și temele planificate vizează domeniile legate direct de producția materială.Eforturile pe care le face statul . pentru amplificarea cercetărilor științifice își găsesc expresia în faptul că planul pe 1967 prevede sporirea cu peste 55 la sută a investițiilor destinate lărgirii bazei materiale a cercetării. Pentru a obține cele mai bune rezultate în cercetarea științifică este necesar să fie evitată dispersarea mijloacelor, forțele să fie concentrate spre teme care se pot finaliza în creșterea volumului și a calității producției, în reducerea importurilor, producerea de înlocuitori, în- tr-o productivitate înaltă și costuri reduse, într-o eficiență tot mai ridicată a întregii activități economice.
★Prevederile planului pe 1967 în domeniul industriei sînt pe deplin realiste. Pentru a le înfăptui este nevoie, în primul rînd, să se asigure folosirea mereu mai intensivă o fondurilor fixe și în general a potențialului de producție al fiecărei ramuri și întreprinderi.Există condiții pentru a obține rezultate tot mai bune în creșterea producției și ridicarea calității produselor, în organizarea științifică a muncii, sporirea productivității și reducerea cheltuielilor de producție. Experiența a demonstrat că atunci cînd se manifestă inițiativă în utilizarea fondurilor fixe și circulante, cînd se analizează cu spirit de răspundere folosirea spațiilor, gradul de încărcare a utilajelor, organizarea fluxului tehnologic apar noi și noi rezerve. Asemenea rezerve există în toate ramurile, iar valorificarea lor constituie una dintre sarcinile de cea mai strictă actualitate. Sînt încă multe întreprinderi unde utilajele se folosesc nesatisfăcător. Intr-o serie de cazuri, normele de muncă nu reflectă înzestrarea tehnică. Un loc principal în activitatea întreprinderilor și ministerelor trebuie să-1 ocupe folosirea cît mai rațională a forței de muncă, domeniu în care sînt încă rezerve însemnate.Planul pe anul viitor prevede creșterea productivității muncii în industria republicană cu 7,6 la sută față de 1966, urmînd să se realizeze astfel o depășire a sarcinii stabilite în cincinal pentru anul 1967. Rezervele mari care există în întreprinderile noastre în organizarea producției, faptul că productivitatea muncii este cu mult sub nivelul atins în țările avansate din punct de vedere industrial ne îndreptățesc să considerăm că sarcina prevăzută în planul pe 1967 la acest indicator este minimală. încă din primele luni ale anului viitor trebuie să identificăm rezervele existente și să trecem neîntîrziat la aplicarea unor măsuri concrete în fiecare întreprindere încît productivitatea muncii să corespundă condițiilor create în economia noastră, eforturilor făcute de stat pentru dotarea cu utilaje moderne, pentru ridicarea calificării profesionale a cadrelor. 

Nu trebuie pierdut nici un moment din vedere că de nivelul productivității muncii sociale sînt legate nemijlocit mărimea salariului, creșterea într-un ritm mai accentuat a nivelului de trai al poporului.Țlnînd seama de amploarea problemelor legate de organizarea științifică a producției și a muncii, în condițiile dezvoltării rapide a economiei naționale, planul pe a- nul viitor prevede fonduri suplimentare. față de cele înscrise în cincinal pentru 1967, în scopul dotării cu utilaje de calcul a principalelor domenii și activități din e- conomie cu deosebire în proiectare, planificare șl statistică. Acest efort suplimentar marchează începutul unui program cuprinzător, elaborat din indicația conducerii de partid și de stat, care se va desfășura pînă în 1970 și în anii următori. Prevederile programului în legătură cu aspectele multilaterale ale dotării cu echipament electronic, ale asimilării în producția internă a unor tipuri de mașini moderne de calcul, pregătirii cadrelor vor da posibilitatea intensificării și modernizării activității de informație economică, de modelare a proceselor economice, de calcul și gestiune.Subliniind importanța bunei desfășurări a aprovizionării teh- nico-materiale, vorbitorul a arătat că planul pe anul 1967 asigură cantitățile de materii prime și materiale potrivit sarcinilor de producție, precum și stocurile necesare conform normativelor în vigoare. Cu toate că situația stocurilor se prevede a fi mal bună decît în anul 1966, în special în industria ușoară și industria construcțiilor, totuși la unele materiale importante stocurile n-au putut fi îmbunătățite. De aceea se impun organizarea operativă și eficiență, în fiecare întreprindere, a aprovizionării și desfacerii, reducerea normelor de consum, lichidarea stocurilor supranormative, gospodărirea judicioasă a materialelor repartizate prin plan.
Tovarăși,în agricultură proiectul de lege privind planul pe anul 1967 prevede o producție globală cu 1,7 miliarde de lei mai mare decît limita superioară stabilită în planul cincinal pentru anul respectiv.Potrivit orientării date de Congresul al IX-lea al partidului, în anul viitor se alocă, în continuare, sume importante pentru dotarea agriculturii cu tractoare și mașini agricole, lucrări de hidroameliorații, dezvoltarea creșterii animalelor, credite pentru cooperativele agricole de producție și altele. Reține atenția în mod deosebit volumul mare de lucrări de irigații prevăzut — peste 150 000 de hectare. în această acțiune un rol important îl au cooperativele agricole, care își propun să amenajeze, cu mijloace proprii și din surse locale de apă, peste 100 000 de hectare. Eforturile însemnate pe care statul, precum și cooperativele le fac pentru extinderea suprafețelor irigate solicită din partea fiecărei unități agricole o intensă preocupare pentru folosirea completă și eficientă a acestora, precum și a- sigurarea din timp a tuturor condițiilor de exploatare a sistemelor de irigații. Ca și în anii prece- denți, planul de stat pe 1967 situează producția de cereale și în special de grîu și porumb în centrul preocupărilor, urmărindu-se totodată dezvoltarea plantelor tehnice, în special a celor care ocupă suprafețe relativ mici, ca ricin, in, cînepă ș.a., dar care au importanță pentru economia națională. Se prevede, de asemenea, creșterea însemnată a producției de legume prin extinderea culturilor irigate și continuarea construirii de sere. Programul de dezvoltare a viticulturii și pomiculturii urmează să se realizeze în ritmul stabilit de planul cincinal.în domeniul zootehniei, producția de furaje din acest an și cea prevăzută pentru anul viitor creează condiții favorabile creșterii animalelor. Atenția principală se cere îndreptată spre folosirea cît mai rațională a furajelor. Gospodăriile agricole de stat trebuie să manifeste o grijă sporită pentru ca în complexele de tip industrial să se realizeze producția și prețul de cost prevăzute. Toate aceste măsuri, precum și sprijinul ce urmează a fi acordat membrilor cooperatori și producătorilor individuali pentru sporirea efectivelor de animale și în special de păsări, vor asigura o creștere însemnată a producției de carne și lapte.în continuare, vorbitorul a relevat că volumul de mărfuri transportate urmează să crească cu circa 3 milioane tone peste cifrele din planul cincinal, sporul obți- nîndu-se cu mijloacele de transport prevăzute inițial. Planul îndreaptă, în continuare, eforturile principale spre modernizarea transporturilor feroviare prin dotarea cu un număr însemnat de vagoane de mare capacitate și în primul rînd prin înzestrarea cu locomotive Diesel și electrice. Ponderea transporturilor efectuate cu astfel de mijloace de tracțiune va ajunge la 59 la sută. Totodată, se va intensifica acțiunea de automatizare a proceselor de exploa

tare feroviară, sporind siguranța în circulație. Va continua lărgirea parcului de mijloace auto, se vor moderniza 430 km de drumuri cu trafic intens și se va îmbunătăți starea drumurilor pe încă 960 km. în ritm susținut urmează să se desfășoare lucrările de construcție la podul peste Dunăre din zona Giurgeni — Vadul Oii. Capacitatea flotei maritime va spori cu încă 167 000 tdw, prin dotarea cu nave din producția internă și import, în anul 1967 vor fi date în exploatare primele circuite telefonice interurbane, care vor permite stabilirea de legături automate și semiautomate.
Tovarăși,Vastul program de sporire a capacităților în industrie, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice- materiale a agriculturii și a celorlalte ramuri productive, programul construcțiilor de locuințe, acțiunile în domeniul social-cultural vor fi susținute printr-un volum de investiții, din fondurile statului, în sumă de 52 miliarde lei, cu aproape 17 la sută mai mare decît cel realizat în 1966 și aproximativ egal cu cel din cursul primului cincinal. Se ajunge astfel la cea mai mare creștere anuală din cincinalul actual.In toate ramurile și îndeosebi în industrie este în plină desfășurare sau începe construirea unor obiective mari, care au un rol determinant pentru dezvoltarea economiei naționale în întreaga perioadă a cincinalului. Anul viitor trebuie să intre în producție primul grup de 315 MW al centralei termoelectrice de la Craiova și instalația de cracare catalitică de 1,1 milioane tone/an de la rafinăria Brazi. Continuă construcția noii oțelării din cadrul Combinatului de la Galați, care urmează să dea la sfîrșitul planului cincinal o treime din întreaga producție de oțel a țării, și intră într-o fază decisivă lucrările la noul laminor bluming de 3 milioane tone de la Hunedoara. încep lucrările de construire a fabricii de autoturisme și se deschide șantierul fabricii de osii montate cu roți monobloc. Sînt în plină construcție cele două uzine de îngrășăminte cu o capacitate de cîte 300 000 tone de amoniac pe an și lucrările de pe platforma Pitești, obiectiv de bază al industriei petrochimice românești.în anul viitor începe, de asemenea, sau sînt în plină execuție construcția celor mai mari uzine din industria bunurilor de consum : țesătoria de mătase Iași cu o capacitate finală de 20 de milioane de metri pătrați pe an, filatura Oltenița cu 200 000 de fuse, trei fabrici de zahăr avînd fiecare o capacitate zilnică de prelucrare de 3 000 tone și fabrica de ulei de floarea-soare- lui și soia care va prelucra 550 tone de semințe pe zi.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea sa la recenta plenară a C.C. al P.C.R., îmbunătățirea substanțială a activității în domeniul investițiilor constituie o sarcină de prim ordin a planului pe anul 1967. Trebuie avut în vedere că în proiectare, în organizarea și desfășurarea lucrărilor pe șantiere există încă unele neajunsuri. în acest an, din planul de investiții nu s-au realizat circa 2 miliarde de lei, au întîrziat punerile în funcțiune la unele lucrări importante, iar o serie de capacități intrate în producție nu au atins parametrii proiectați.Un prim element care condiționează direct ritmul realizării planului de investiții este elaborarea în timp util și în condiții corespunzătoare de calitate a documentației tehnice. Funcția economică a activității de proiectare trebuie să se manifeste și în creșterea eficienței investițiilor. Este necesar să fie înlăturată tendința criticată de conducerea partidului de a se proiecta construcții supradimensionate, de a se prevedea consumuri ridicate de fier beton, de con- strucții metalice și cherestea, care scumpesc nejustificat lucrările de investiții.Alegerea cu înalt simt de răspundere a tehnologiilor rămîne. de asemenea, o problemă de mare importanță.Realizarea unor obiective de mărimea celor prevăzute în programul de investiții pe anul 1967 ridică probleme deosebite privind munca pe șantiere. De aceea, se impun organizarea șantierelor după metode științifice, precum și desfășurarea ritmică a lucrărilor. Ultimii ani au scos în evidență neajunsuri serioase în această privință. Analiza experienței pozitive, ca și a rezervelor existente, arată că este necesar și pe deplin posibil ca în primul trimestru să se realizeze 20—25 la sută din volumul anual de investiții.O problemă a planului de investiții, care a fost pusă mereu în atenție și își păstrează actualitatea, este respectarea termenelor planificate de punere în funcțiune a uzinelor noi și realizarea la timp a parametrilor tehnici-economici proiectați. Pentru remedierea defecțiunilor care împiedică atingerea parametrilor proiectați este necesar, potrivit indicațiilor conducerii partidului, să fie constituite colective de specialiști care, pe baza analizei concrete în unitățile res

pective, să stabilească măsurile tehnice și organizatorice ce trebuie luate la fiecare instalație, precum și termenele pe fiecare uzină cînd se vor realiza parametrii din proiect.Plenara C.C. al P.C.R. a criticat în mod îndreptățit faptul că ministerele și în primul rînd organele centrale de sinteză, care au o privire de ansamblu asupra economiei, nu studiază în permanentă fenomenele noi, pentru a putea iniția la timp măsuri menite să ducă la îmbunătățirea substanțială a activității. Astfel, de ani de zile se întocmesc documentații tehnice voluminoase care se elaborează în mai multe faze, repetînd numeroase elemente de la o fază la alta, în anul viitor vor fi luate noi măsuri de simplificare a metodologiei de investiții prin reducerea fazelor de proiectare și sporirea competențelor în ce privește aprobarea documentațiilor. Potrivit metodologiei în vigoare, în actualul cincinal ar urma să fie supuse avizării organelor centrale și aprobării Consiliului de Miniștri peste 2 000 de documentații de investiții ; prin lărgirea competentei ministerelor, numărul acestora se va reduce la aproximativ o treime. De asemenea, se are în vedere simplificarea elaborării proiectelor și reducerea numărului de faze prin înlăturarea proiectelor de ansamblu, care consumă peste 7 milioane ore efective de proiectare, ceea ce echivalează cu munca pe un an a 3 000 de proiectant!. Toate acestea nu numai că nu diminuează, ci, dimpotrivă, amplifică răspunderea celor chemați să exercite un control riguros asupra repartizării și eficienței fondurilor de investiții.In continuare, ocupîndu-se de problema dezvoltării legăturilor comerciale externe, vorbitorul a spus: Planul pe 1967 prevede creșterea volumului comerțului exterior cu aproape 20 la sută față de anul acesta. Schimburile comerciale eu țările socialiste vor deține, în continuare, ponderea principală ; concomitent, se lărgesc relațiile economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-politică. Efortul valutar din ce în ce mai mare necesar pentru acoperirea importului reclamă o examinare atentă, plină de discemămînt a cererilor, examinare care să pornească în primul rînd de la luarea în considerare a tuturor posibilităților interne.Realizarea ireproșabilă a sarcinilor de livrare a mărfurilor pentru export constituie, în continuare, un obiectiv central al activității economice. în acest scop, prezintă o deosebită însemnătate asimilarea la timp a produselor noi, ridicarea permanentă a calității mărfurilor la nivelul celor mai bune realizări din alte țări și respectarea riguroasă a condițiilor contractuale.
Tovarăși,Volumul sporit al activității e- conomice în anul 1967, eforturile deosebite ce se cer pentru îndeplinirea amplului program de investiții impun o preocupare susținută pentru gospodărirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești, practicarea unui regim strict de economii. Sarcina de reducere a prețului de cost, înscrisă în planul de stat pe anul viitor, trebuie considerată minimală.Un accent deosebit este necesar să fie pus pe reducerea cheltuielilor de producție și, în primul rînd, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie. Este întemeiată critica adusă Comitetului de Stat al Planificării la recehta plenară a C.C. al P.C.R. cu privire la faptul că a existat o preocupare insuficientă pentru -a- nalizarea cauzelor care determină un nivel ridicat al cheltuielilor materiale. Va trebui ca. împreună cu cadre de specialiști din celelalte organe centrale de sinteză, cu oameni de știință, să studiem cu toată temeinicia căile de reducere a cheltuielilor materiale de producție.In ansamblul preocupărilor pentru scăderea consumurilor de materii prime și materiale un loc special trebuie să-l ocupe economia de metal. Deși normele consumului de metal au scăzut la multe produse, ele se mențin totuși ridicate și, u- neori, chiar așa mari cum sînt, se depășesc. Este necesar ca ministerele. celelalte organe centrale șl sfaturile populare să analizeze si să ia măsuri eficiente. încă din primul trimestru al noului an, pentru reducerea în continuare a normelor de consum. Institutele de proiectări, serviciile de concepție și tehnologice ale întreprinderilor sînt datoare să revizuiască proiectele, în special ale produselor cu consum mare de laminate, precum și procedeele tehnologice de fabricație și să promoveze mai larg folosirea sortimentelor de otel economice și cu caracteristici superioare, precum si a înlocuitorilor. Comitetul de Stat pentru Construcții. Arhitectură și Sistematizare nu s-a preocupat în suficientă măsură ca normativele, pe care le elaborează, să asigure reducerea consumului de materiale în construcții și a admis introducerea în 

proiecte a unor consumuri exagerate de metal și alte materiale. Doresc să subliniez că nici Comitetul de Stat al Planificării nu a exercitat un control sistematic și eficient asupra consumurilor de materiale, mai ales la cele mult solicitate. Indicația dată de conducerea partidului de a se revizui normele de consum în construcții va trebui să prindă viată în termenul cel mai scurt.Micșorarea costurilor de producție poate fi obținută și pe calea diminuării cheltuielilor neproductive. Ca urmare a slabei preocupări pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice și organizarea judicioasă a producției, într-o serie de ramuri și întreprinderi se înregistrează pierderi din rebuturi. In multe unităti economice se cheltuiesc sume importante pentru transporturi inutile, depozitarea mărfurilor, remedierea defecțiunilor, pentru penalizări și bonificații, determinate de calitatea nesatis- făcătoare a unor produse sau de) lipsuri în organizarea prbc^g.luț- de producție. Va trebui inKasifi- cată acțiunea de rentabilizare a întreprinderilor, de reducere a alocațiilor acordate de la bugetul statului pentru depășirea costurilor de producție.
Tovarăși deputați,întreaga politică de sporire a producției și productivității muncii, de dezvoltare a economiei naționale, este subordonată scopului fundamental urmărit de partidul și statul nostru — creșterea sistematică a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc, făurirea bunăstării tuturor cetățenilor patriei. îmbunătățirile aduse indicatorilor principali ai planului, îndeosebi în ce privește majorarea producției industriale și agricole, determină sporirea venitului național cu peste 8,5 la sută, comparativ cu realizările preliminate pe 1966. Repartizarea venitului național pentru acumulare și consum prevăzută în proiectul planului de stat pe 1967 corespunde proporțiilor stabilite în planul cincinal.Veniturile reale socotite pe locuitor urmează să crească cu 7 la sută, comparativ cu realizările din 1966, îndeosebi ca rezultat al creșterii fondului de salarii și a veniturilor provenite din producția agricolă. O importanță deosebită pentru îmbunătățirea condițiilor de viață o va avea aplicarea măsurilor de majorare a pensiilor în medie cu 27 la sută. Incepînd cu anul viitor se introdui e sistemul de pensionare a țărănimii cooperatiste din fondurile constituite prin contribuția cooperativelor agricole și a membrilor acestora.Corespunzător creșterii veniturilor bănești ale populației, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va ajunge la 81 miliarde lei, cu 9 la sută mai mult decît realizările din anul în curs. Sînt stabilite, totodată, măsuri pentru lărgirea nomenclatorului produselor solicitate de populație asigurarea prin plan a unor sorti, mente cu prețuri mai reduse, a articolelor pentru copii, îmbunătățirea, sub toate aspectele, a activității comerțului socialist. Va crește volumul și se va extinde gama serviciilor necesare populației.Fonduri importante sînt prevăzute pentru extinderea bazei materiale a învățămîntului, pentru construirea de noi școli și instituții de artă și cultură. Rețeaua de televiziune va fi extinsă.în cursul anului viitor se vor construi și da în folosință, din fondurile centralizate ale statului, peste 60 000 apartamente, cu un grad sporit de confort, la care se adaugă locuințele construite de populație, cu sprijinul statului. Sînt prevăzute noi lucrări gospo- dăreșri-edilitare, măsuri de îmbunătățire a transportului în comun, de electrificare a satelor. Extinderea în continuare a rețelei de policlinici și spitale, înzestrarea lor cu aparatură modernă vor contribui la îmbunătățirea asistentei sanitare a populației.O profundă influență pozitivă va avea în viata oamenilor muncii ansamblul de măsuri elaborate de partid și guvern cu privire la creșterea natalității și întărirea familiei. Inspirate dintr-o înaltă răspundere pentru noile generații, pentru viitorul patriei, aceste măsuri vor crea condiții tot mai bune pentru sporirea populației în pas cu cerințele progresului economic și social, pentru creșterea și educarea copiilor, pentru o viguroasă dezvoltare a națiunii noastre socialiste.în încheiere, subliniind că există perspective favorabile pentru a realiza și în cel de-al doilea an al cincinalului obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, tovarășul Maxim Berghianu a spus : Sîntem încredințați că poporul nostru, însuflețit de un fierbinte patriotism, va munci cu hărnicia, și priceperea ce-1 caracterizează pentru a da viață sarcinilor de răspundere ale celui de-al doilea an al cincinalului, apropiind astfel și mai mult perspectiva luminoasă a vieții de bunăstare, civilizație și cultură pe care și-o făurește sub conducerea încercatei sale călăuze — Partidul Comunist Român.
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Manea MânescuAnalizînd proiectul de plan si buget, comisia a constatat că programul pe anul 1967 se încadrează în orientările, ritmurile și proporțiile dezvoltării economice și so- cial-culturale a tării stabilite prin planul cincinal pentru perioada 1966—1970.Considerăm necesar să relevăm atenția deosebită și grija cu care conducerea partidului și statului a analizat posibilitățile de îmbunătățire a dimensiunilor planului și bugetului de stat pentru anul următor, indicînd o serie de măsuri pentru punerea în valoare a noi resurse de care dispune economia patriei noastre.Pășim în noul an cu rezultate bune obținute în anul 1966. Depășirea planului producției industriale, obținerea celei mai mari producții de cereale din tara noastră, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost peste prevederile planului, ridicarea bunăstării populației ne îndreptățesc să apreciem că realizările din anul 1966 sînt cele mai bune din întreaga perioadă de dezvoltare planificată a economiei noastre naționale.Constituie un succes deosebit fapim, că planul la producția marfă livrată, indicator care reflectă gradul de utilitate a producției materiale pentru societate, se îndeplinește, pentru prima dată în acest an, de către toate ministerele și în toate regiunile tării. In cursul anului 1966 au fost puse în funcțiune și au început să se construiască obiective cu pondere mare în producția cincinalului. Se extind continuu relațiile economice externe ale României.în concordantă cu dezvoltarea susținută a economiei s-au creat condiții pentru ridicarea nivelului de trai al Dopulației, telul permanent și fundamental al politicii partidului si statului nostru. Au sporit veniturile bănești ale oamenilor muncii de la orașe și sate, s-au asigurat populației cantităti mai mari de mărfuri, s-au dat în folosință un număr însemnat de apartamente de locuit construite din fondurile statului, s-a, extins activitatea în domeniul învățămîn- tului, al științei și culturii, al o- crotirii sănătății.Bugetul de stat pe anul 1966 a asigurat finanțarea economiei și a acțiunilor social-culturale, înc’ne- indu-se excedentar.Cu toate neajunsurile pe care le-am avut în domeniul investițiilor, realizările obținute în îndeplinirea planului și a bugetului în acest an dovedesc preocuparea sporită a întreprinderilor de stat și cooperatiste, a ministerelor și celorlalte instituții centrale, pentru îndepliî irea obiectivelor stabilite, hotărîr,:a cu care întregul nostru popor, în frunte cu clasa muncitoare înfăptuiește, sub conducerea înțeleaptă a partidului, sarcinile stabilite de cel de-al IX-lea Congres.Rezultatele bune în îndeplinirea planului atestă soliditatea si dinamismul economiei noastre, întărirea finanțelor tării și stabilitatea monedei naționale, constituind o bază puternică pentru trecerea la îndeplinirea sarcinilor de plan pe cel de-al doilea an al cincinalului.Comisia economico-financiară consideră necesar să sublinieze că, pentru îndeplinirea în bune condi- țiuni a planului de stat și bugetului pe anul următor, ministerele și celelalte organe centrale, sfaturile populare și întreprinderile trebuie să se călăuzească în întreaga lor activitate după aprecierile, concluziile și sarcinile stabilite la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la plenară, în economia noastră există însemnate resurse care trebuie valorificate pentru accentuarea dezvoltării unor ramuri și sectoare în care sînt rămîneri în urmă, pentru creșterea în ritm și mai susținut a productivității muncii și reducerea substanțială a cheltuielilor de producție.Anul 1967 se caracterizează printr-un amplu program de investiții. Vor începe sau vor fi în plină construcție importante obiective, fabrici, uzine, combinate și modernizări care au rol hotărîtor pentru dezvoltarea economiei naționale în anii cincinalului și în perspectivă.Comisia economico-financiară consideră necesar să se acționeze cu hotărîre pentru mărirea eficienței economice a investițiilor, pentru găsirea de soluții constructive cît mai economice în ce privește consumurile de materiale și îndeosebi de metal, pentru scurtarea duratei de execuție a investițiilor, punerea în funcțiune la termenele stabilite a noilor obiective și realizarea integrală a indicatorilor tehnici și economici proiectați.Dezvoltarea industrială în ritm susținut a țării noastre în anul următor constituie expresia caracterului dinamic al economiei noastre și a continuării cu fermitate a politicii de industrializare a tării. Ramurile hotărîtoare pentru progresul întregii economii — energia electrică, siderurgia, construcțiile de mașini și chimia — sînt prevăzute cu ritmuri mai mari decît media pe ansamblul industriei. Totodată se prevede o creștere accentuată a producției bunurilor de larg consum, cu deosebire în sectorul industriei ușoare și al producției obiectelor de folosință îndelungată, care vor contribui la satisfacerea într-o măsură mai 

mare a nevoilor populației, cu un volum sporit de mărfuri, într-un sortiment mai variat și de calitate mai bună.în anul viitor vor fi continuate eforturile — ca și în acest an — pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii. îmbunătățirea dotării tehnico-materiale a agriculturii, creșterea suprafețelor irigate, volumul sporit de îngrășăminte chimice, creează condiții pentru ca agricultura — ca ramură de bază a economiei noastre — să-și îndeplinească, mai bine decît în trecut, rolul său în asigurarea aprovizionării populației cu produse alimentare, a industriei cu materii prime și în livrarea de cantități sporite de produse la export.Gospodăriile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare, cooperativele agricole de producție trebuie să folosească mult mai bine baza materială, agrotehnica, cadrele de specialitate și experiența organizatorică, să realizeze producții și venituri sporite, să fie rentabile.Este de datoria tuturor întreprinderilor să acționeze cu mai multă hotărîre pentru îmbunătățirea calității producției, pentru respectarea obligațiilor contractuale, a livrărilor la fondul pieței și la export, pentru întărirea disciplinei economice ; trebuie mărită exigența în tratarea și rezolvarea problemelor în întreaga activitate economică.Un obiectiv de cea mai mare însemnătate pe care partidul îl pune în fața întregului nostru popor este ridicarea continuă a productivității muncii, întrucît numai în acest mod țara noastră va putea să-și dezvolte în ritmuri înalte producția materială, să asigure resursele necesare pentru progresul și prosperitatea întregii națiuni.Pe seama productivității muncii se va obține și în 1967 cea mai mare parte a sporului producției industriale. Este îndeajuns să arătăm că numai un singur procent de creștere suplimentară a productivității muncii reprezintă un plus de producție industrială de peste 2 miliarde lei.Comisia economico-financiară consideră necesar să recomande ministerelor, sfaturilor populare, întreprinderilor să ia măsuri pentru organizarea științifică a producției, utilizarea mai intensă a capacităților de producție și timpului de lucru al mașinilor, mai buna folosire a cadrelor și asigurarea unei asistențe tehnice competente în toate schimburile și ).a fiecare loc de muncă, îmbunătățirea normelor de muncă în pas cu dotarea tehnică, întărirea disciplinei în producție.Așa cum s-a subliniat în concluzia plenarei Comitetului Central al partidului, reducerea cheltuielilor de producție reprezintă una din sarcinile majore ale activității noastre economice pentru a asigura o rentabilizare mai bună a economiei. Importanța aplicării unui regim riguros de economii reiese din faptul că un singur procent de reducere a cheltuielilor materiale de producție în industrie echivalează cu circa 1,5 miliarde lei acumulări suplimentare la bugetul statului.în anul 1967 se prevede intensificarea cercetării științifice în toate domeniile, în vederea sporirii contribuției științei la progresul economic și social-cultural al țării. Programul de cercetare științifică prevede soluționarea unor probleme din domeniul științelor tehnice, chimice și fizice care prezintă o mare importanță pentru dezvoltarea ramurilor hotărîtoare ale economiei.înfăptuirea prevederilor planului pe anul 1967 va asigura ridicarea în continuare a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii. Accentuarea dezvoltării industriei bunurilor de consum va contribui la satisfacerea într-un grad mai înalt a nevoilor populației.Proiectul bugetului de stat pe anul 1967 este întocmit în deplină concordanță cu prevederile proiectului planului de stat, asigură resursele financiare necesare pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, pentru nevoile social-culturale și creșterea veniturilor populației.Dezvoltarea producției materiale, sporirea productivității muncii și a eficienței economice fac să crească simțitor veniturile bugetului pe anul următor — care provin în majoritatea lor din activitatea economică a întreprinderilor socialiste. Veniturile bugetului de stat asigură finanțarea activității economice și a acțiunilor social-culturale prevăzute în planul de stat pe anul următor, rezultînd și un excedent de 1 miliard de iei.Preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru ridicarea bunăstării populației se reflectă și în fondurile alocate pentru învățămînt, sănătate, știință, cultură și asigurări sociale de stat, care se ridică la peste un sfert din totalul bugetului țării. în proiectul de buget sînt cuprinse și fondurile necesare majorării pensiilor și aplicării de la 1 ianuarie 1967 a sistemului îmbunătățit de pensionare.Dezvoltarea economiei în ritmurile prevăzute, îndeplinirea programului de investiții, necesită realizarea integrală și în mod (Continuare în pag. a V-a) 

în aceste zile în care încheiem cel dinții an al planului cincinal 1966—1970 — a spus vorbitorul — putem trece în revistă cu îndreptățită satisfacție importantele succese dobîndite de oamenii muncii, sub conducerea Partidului Comunist Român, în actuala etapă de dezvoltare economică, de progres și prosperitate, pe care o parcurge țara noastră.Depășirea planului de producție industrială și agricolă pe anul 1966 — adică a unor sarcini care ele însele erau superioare prevederilor pentru acest an cuprinse în Directivele Congresului al IX-lea al partidului — valorificarea unor rezerve de creștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost, îmbunătățirea sistemului de urmărire și a-
PROIECTUL BUGETULUI

DE STAt PE ANUL 1967Pentru cel de-al doilea an al planului cincinal, bugetul de stat are de făcut față unor sarcini sporite. Continuarea neabătută a politicii de industrializare, dezvoltarea și modernizarea agriculturii și transporturilor, intensificarea acțiunilor destinate creșterii nivelului de trai — între care importanta majorare a pensiilor și îmbunătățirea sistemului de pensionare — fac necesare eforturi susținute pentru mobilizarea rezervelor financiare din economie.în proiectul de buget pe anul 1967, veniturile se ridică la 124,1 miliarde de lei, cu peste 16 miliarde de lei mai mult decît în anul precedent, iar cheltuielile totalizează 123,1 miliarde de lei, cu un spor de 18,2 miliarde de lei față de anul 1966. Bugetul pe anul 1967 va avea, așadar, un excedent planificat de 1 miliard de lei.Veniturile înscrise în proiectul bugetului de stat pe anul 1967 a- sigură, împreună cu creditele ban
Veniturile bugetului de statVeniturile bugetului provin, într-o proporție covîrșitoare, din economia socialistă, ca rezultat al activității harnice și rodnice a milioanelor de oameni ai muncii. în anul 1967, veniturile bugetare din economia socialistă se vor ridica la 116,7 miliarde de lei, iar impozitele și taxele de la populație vor reprezenta mai puțin de 6 la sută din totalul veniturilor bugetului.în anul 1966, vărsămintele la buget ale întreprinderilor și organizațiilor economice au continuat să sporească. Rezultate bune în îndeplinirea planului de acumulări bănești au înregistrat în acest an îndeosebi industria metalurgică, industria materialelor de construcții, industria ușoară, industria petrolului și altele.Mai există însă întreprinderi care nu-și îndeplinesc planul de beneficii, care dau acumulări bănești sub posibilitățile lor, cum sînt unele întreprinderi ale Direcției generale utilaj energetic, metalurgic și de construcții din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, ale Direcției generale a silviculturii, exploatării și industrializării lemnului din Ministerul Economiei Forestiere și altele.într-o serie de întreprinderi planificate cu pierderi nu a existat suficientă preocupare pentru rentabilizarea activității pe calea reducerii prețului de cost. întreprinderile care fabrică produse cu pierderi, precum și organele lor tutelare trebuie să ia măsurile cele mai hotărîte pentru lichidarea a- cestei stări de lucruri, pentru reducerea și eliminarea pierderilor, pentru realizarea de beneficii, în- cît activitatea lor să contribuie la creșterea și nu la diminuarea acumulărilor bănești pe întreaga economie națională.Adîncile transformări care au loc în baza tehnică a industriei, ridicarea sistematică a calificării oamenilor muncii, îmbunătățirea organizării producției trebuie să-si găsească reflectarea într-o creștere mai mare a acumulărilor bănești, principala sursă de formare a veniturilor bugetului de stat, factor determinant al asigurării ritmului de dezvoltare, al creșterii nivelului de trai.

Cheltuielile bugetului de statîn volumul total al cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 1967, ponderea principală — adică circa 67 la sută — o au cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, care însumează 82,4 miliarde de lei. Față de realizările preliminate ale anului 1966, acest capitol de cheltuieli prezintă pe anul 1967 o creștere de 11,3 miliarde de lei. La sumele alocate prin buget se adaugă un volum sporit de credite bancare pe termen scurt, al căror sold la sfîrșitul anului 1967 va fi de 54,2 miliarde de lei.Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru finanțarea economiei naționale va fi destinată investițiilor. în anul 1967 alocațiile de la

prezentată de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor
naliză a realizării indicatorilor economici și financiari și-au găsit expresia în execuția bună a bugetului de stat pe anul 1966.Potrivit datelor preliminare, veniturile bugetului pe anul 1966 însumează 108,1 miliarde de lei, cu peste 700 milioane de lei mai mult decît cele planificate și cu 11,1 miliarde de lei mai mult decît veniturile realizate în anul 1965. Cheltuielile bugetare se ridică la 104,9 miliarde de lei, rezultînd un excedent de 3,2 miliarde de lei.Aceste cifre sintetice demonstrează puternicul dinamism al dezvoltării economice a României. Ele ne întăresc convingerea că. prin munca rodnică, entuziastă, a poporului nostru, marile obiective ale cincinalului vor fi înfăptuite în întregime.

care, resursele financiare necesare pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute în planul de dezvoltare a economiei naționale.Legătura strînsă dintre creșterea resurselor financiare și creșterea cantitativă și calitativă a producției a fost subliniată în repetate rînduri în documentele de partid și de stat. „Trebuie să avem permanent în atenție — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român — faptul că numai în condițiile asigurării unei dezvoltări susținute a întregii economii, a sectoarelor hotărîtoare pentru mersul înainte al societății noastre, ale realizării tuturor obiectivelor stabilite de cel de-al IX-lea Congres al partidului, vom putea crea resursele materiale și financiare necesare înfăptuirii măsurilor ce ni le-am propus, creșterii continue a bunăstării tuturor cetățenilor".
Este necesar ca în toate unitățile, fondurile materiale și bănești să fie gospodărite cît mai judicios și cu cît mai multă economie. Trebuie dusă o acțiune fermă, sistematică pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție,, prin creșterea productivității muncii și folosirea deplină a timpului de muncă, realizarea de economii la consumul de materii prime și materiale, lichidarea rebuturilor, reducerea cheltuielilor neproductive.Sporirea acumulărilor bănești este influențată direct și hotărîtor de creșterea eficientei economice, unul din obiectivele de bază ale planului cincinal.Reducerea la minimum a numărului mașinilor și instalațiilor nefolosite în producție, redistribuirea operativă a utilajelor declarate disponibile, atingerea cît mai grabnică a parametrilor proiectați la capacitățile de producție intrate în funcțiune, creșterea numărului de schimburi în producție — sînt numai cîteva din rezervele care pot și trebuie să aducă o contribuție însemnată la realizarea unor rezultate corespunzătoare dezvoltării e- conomiei.O influență pozitivă asupra acumulărilor bănești are îmbunătățirea în continuare a calității producției. Numeroase întreprinderi au produs în anul 1966 mărfuri mai rezistente, mai frumoase, mai bine finisate. Totuși, mai sînt întreprinderi, de exemplu în industriile chimică și electrotehnică, ale căror rezultate nu sînt încă pe măsura eforturilor făcute de statul nostru pentru a le înzestra cu tehnica cea mai modernă. în sectorul bunurilor de consum există de asemenea deficiențe în ce privește organizarea unei producții de calitate superioară, în sortimente corespunzătoare cerințelor populației. în anul' viitor, colectivele tuturor unităților productive vor trebui să-și sporească exigența, urmărind realizarea unor produse care să ducă în țară și peste hotare, ca un mesager prețuit, faima lucrului bine făcut în fabricile și uzinele noastre.

buget destinate investițiilor, împreună cu sursele proprii ale întreprinderilor, vor asigura finanțarea unui volum total de investiții din fondurile statului de 52 miliarde de lei, cu aproape 8 miliarde de lei mai mult decît în anul 1966. Acesta constituie cel mai mare efort anual pe care statul nostru l-a făcut pînă azi pentru creșterea puterii economice a patriei, pentru progresul ei multilateral.Alături de cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, un loc important în proiectul de buget pe anul 1967 îl ocupă cheltuielile destinate finanțării acțiunilor social-culturale. Pentru aceste acțiuni sînt prevăzute în proiectul 

de buget 27,3 miliarde de lei, cu 3,1 miliarde lei mai mult decît în anul 1966.Militind consecvent pentru apărarea păcii, pentru relații de bună înțelegere cu toate popoarele, țara noastră își păstrează totodată
Finanțarea industrieiDezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției necesită alocarea, în anul viitor, a unor fonduri importante pentru finanțarea industriei. Alocațiile de la buget și mijloacele proprii ale întreprinderilor ce se vor folosi în industrie pentru investiții, reparații capitale, mijloace circulante și alte scopuri vor atinge în anul 1967 suma de 38,7 miliarde de lei, la care se vor adăuga creditele bancare.Analizînd activitatea de investiții pe anul 1966, recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român a scos în evidență că, pe lîngă importantele realizări obținute, s-au înregistrat și o serie de deficiențe care necesită o examinare temeinică, în vederea luării unor măsuri de remediere hotărîte, operative și eficiente.Pentru îmbunătățirea realizării planului de investiții există în prezent premise favorabile, cum ar fi aprobarea planului cincinal cu desfășurarea pe ani pînă la nivelul întreprinderilor, creșterea capacităților de proiectare, îmbunătățirea întocmirii documentației tehnice și economice, lărgirea competenței titularilor de investiții în avizarea și aprobarea documentației la unele obiecte. Aceste premise trebuie valorificate pe deplin.în activitatea de investiții, respectarea termenelor planificate de dare în funcțiune a obiectivelor și
FinanțareaAnul acesta, eforturile materiale și de muncă făcute în agricultură au contribuit la obținerea unor roade deosebit de bogate.Pentru realizarea și în viitor a unor producții agricole mereu sporite, în anul 1967 se va cheltui de la buget și din resursele proprii ale unităților agricole de stat și cooperatiste suma de 15,5 miliarde de lei pentru investiții, producție și alte scopuri.Gospodăriile agricole de stat și-au dezvoltat baza materială, o parte din ele obținînd în anul 1966 rezultate financiare îmbunătățite la producția vegetală. în sectorul zootehnic continuă însă să se înregistreze realizări sub posibilități. Consiliul Superior al Agriculturii va trebui să ia măsuri ca fiecare gospodărie agricolă de stat să asigure o eficiență cît mai ridicată a fondurilor investite în lucrările de hidroameliorații și irigații, în mașini și utilaje agricole, în complexele industriale de creștere și îngrășare de animale și păsări, în plantațiile pomiviticole. De asemenea, trebuie să se a- corde o atenție deosebită aprovizionării, depozitării și folosirii îngrășămintelor chimice, astfel ca acestea să ducă la o creștere mai mare a producției agricole, la reducerea mai accentuată a prețului de cost.Stațiunile de mașini și tractoare au îndeplinit planul de lucrări în anul 1966, multe unități îmbună- tățindu-și activitatea financiară comparativ cu anul precedent. Totuși, mai sînt unități care nu gospodăresc cum trebuie parcul de tractoare și mașini agricole, care nu cheltuie în mod economicos mijloacele bănești. Pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor economice-financiare ale stațiunilor de mașini și tractoare se impun folosirea cît mai completă a parcului de mașini și utilaje, intensificarea si diversificarea în mai mare măsură a lucrărilor, executarea unui volum sporit de

Finanțarea acțiunilor destinate 
creșterii nivelului de traiîn pas cu realizările obținute în economie și ca o consecință firească a lor, în anul 1966 au fost înregistrate rezultate pozitive și în ce privește satisfacerea nevoilor materiale și culturale ale populației.Ridicarea sistematică a nivelului de trai s-a oglindit în volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist, care a crescut cu 10 la sută față de anul 1965, sporuri însemnate înregistrîndu-se la bunuri de valoare mare și folosință îndelungată. Ca urmare a creșterii veniturilor salariaților și membrilor cooperativelor agricole de producție, acțiunea de economisire prin C.E.C. s-a dezvoltat în continuare, soldul general al economiilor populației crescînd pînă la sfîrșitul anului 1966 cu circa 38 la sută față de anul precedent.O importanță deosebită pentru ridicarea nivelului de trai al poporului prezintă cheltuielile bugetare pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, a căror pondere în totalul cheltuielilor bugetare este de 22,1 la sută. în anul 1967, aceste cheltuieli vor fi în medie pe locuitor de aproape două ori mai 

neslăbită vigilența, întărindu-și capacitatea de apărare. în proiectul de buget pe anul 1967, pentru cheltuielile de apărare este prevăzută suma de circa 5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 4 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.
realizarea la timp a tuturor indicatorilor tehnici-economici proiectați constituie sarcini centrale.Vastul program de investiții industriale implică o mare răspundere a ministerelor, celorlalte instituții centrale, sfaturilor populare și întreprinderilor în ceprivește folosirea cu eficiență maximă a fondurilor alocate, realizarea ritmică a lucrărilor planificate. La nivelultuturor organelor care participă la activitatea de investiții, trebuie să se cimenteze convingerea că îndeplinirea ritmică a programului de investiții pe anul 1967 prezintă o importantă hotărîtoare pentru realizarea prevederilor pe întregul cincinal.Pentru creșterea mijloacelor circulante la întreprinderile industriale existente și dotarea cu asemenea mijloace a întreprinderilor noi se prevede a se cheltui de la buget, în anul 1967, suma de 2,2 miliarde de lei. Colectivele de muncă au obținut realizări însemnate în buna gospodărire a mijloacelor circulante, însă continuă să aibă în față un cîmp larg deschis inițiativelor si eforturilor în această direcție. Ele trebuie să urmărească menținerea stocurilor de materii prime și materiale la nivelul strict necesar, lichidarea stocurilor de prisos, accelerarea desfacerii produselor finite, reducerea continuă a cheltuielilor de producție și de circulație.
agriculturiilucrări pentru cooperativele agricole de producție și alte unităti.Statul va continua să acorde cooperativelor agricole de producție și în cursul anului 1967 sprijin material și financiar pentru sporirea producției vegetale și animale. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, are datoria să contribuie în mai mare măsură la îmbunătățirea activității economice a cooperativelor agricole de producție, astfel ca toate acestea să devină unități puternice, capabile să asigure cantități sporite de produse agricole și venituri tot mai mari țăranilor cooperatori.Deși în domeniul agriculturii au fost obținute realizări însemnate, există încă rezerve importante pentru mărirea producției, pentru reducerea prețului de cost, în noul an, eforturile celor care lucrează în agricultură vor trebui să fie îndreptate în continuare spre transformarea unităților a- gricole de stat și cooperatiste în unități economice rentabile.Relevind că realizările obținute în producția industrială și agricolă au permis sporirea volumului schimburilor noastre economice cu străinătatea, tovarășul A. Vijoli a spus :Dezvoltarea în continuare a comerțului nostru exterior impune intensificarea preocupărilor pentru creșterea eficienței acestuia, ca o latură importantă a eficientei economice generale. îmbunătățirea structurii exportului, reducerea cheltuielilor de producție și obținerea unor preturi cît mai a- vantajoase la produsele exportate vor duce la creșterea încasărilor în valută și a rentabilității exportului. Totodată, unul din principalele și permanentele obiective în activitatea de comerț exterior trebuie să fie utilizarea fondurilor valutare cu rezultate cît mai bune la importul produselor necesare economiei naționale.

mari decît in anul 1960. Pentru finanțarea învățămîntului sînt prevăzute 7,5 miliarde de lei, destinate dezvoltării învățămîntului de cultură generală și profesional, calificării muncitorilor prin școli și pregătirii cadrelor cu studii medii de specialitate în meseriile legate nemijlocit de promovarea progresului tehnic — în primul rînd în ramurile de bază ale industriei — extinderii învățământului superior tehnic și economic. Pentru acțiunea de ocrotire a sănătății s-au prevăzut 5,3 miliarde de lei, cu un spor de 200 milioane de lei față de anul 1966, determinat în special de dezvoltarea rețelei sanitare și de intensificarea unor acțiuni profilactice.în domeniul științei, alocațiile de 1,8 miliarde de lei prevăzute în buget vor asigura, printre altele, realizarea temelor fundamentale și aplicative prevăzute în programul unitar al cercetării științifice.Pentru asigurările sociale și ocrotirea mamei și a copilului se prevăd însemnate creșteri de cheltuieli de la buget, determinate îndeosebi de majorarea pensiilor și de noua reglementare a pensio

nării, care ele singure reclamă în anul 1967 fonduri suplimentare de la buget de circa 1,5 miliarde de lei, precum și de realizarea măsurilor pentru creșterea natalității și sprijinirea familiilor cu mai mulți copii. Majorarea pensiilor și noul sistem de pensionare, măsuri care pun în lumină înaltele țeluri umaniste ale politicii partidului și statului nostru, duc la îmbunătățirea condițiilor de viață ale unui mare număr de cetățeni și familii.Pentru construcțiile de locuințe se vor aloca de la buget și din fondul întreprinderii peste 3,4 miliarde de lei.Fondurile alocate acțiunilor social-culturale în proiectul bugetului de stat pe anul 1967 arată încă o dată că pentru partidul și guvernul nostru creșterea continuă a producției industriale și agricole nu constituie un scop în sine, că prin aceasta se urmăresc ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural, sporirea bunăstării tuturor cetățenilor țării.
Bugetele 
organelor 
locale ah 
puterii de statBugetele sfaturilor populare pe anul 1967 însumează 18,7 miliarde de lei. Din totalul veniturilor bugetelor locale, 6,7 miliarde de lei — adică aproape 36 la sută — reprezintă venituri proprii, restul resurselor fiind puse la dispoziție de bugetul republican. în cadrul veniturilor proprii ale sfaturilor populare, ponderea principală o au vărsămintele din beneficiile întreprinderilor și organizațiilor economice locale, care totalizează peste 3 miliarde de lei.în anul 1966, în activitatea întreprinderilor economice locale au fost îmegistrate o serie de rezultate pozitive care trebuie consolidate și lărgite. Ținînd seama de sarcinile importante ale industriei locale în cincinal, comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să acorde și mai multă atenție îndeplinirii planurilor de producție și creșterii calității, în special la produsele din industria de prelucrare a lemnului și metalelor, precum și la unele materiale de construcție. O grijă deosebită va trebui acordată sporirii producției de bunuri de consum și dezvoltării sectorului prestărilor de servicii. Folosirea integrală a capacităților de producție, reducerea prețului de cost, rentabilizarea produselor și creșterea acumulărilor bănești vor trebui urmărite în continuare cu toată răspunderea.în ceea ce privește cheltuielile, 7,5 miliarde de lei — adică peste 40 la sută din total — sint afectate finanțării economiei locale.Cheltuielile cele mai importante prevăzute în bugetele locale privesc finanțarea acțiunilor social- culturale, însumînd 9,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 53 la sută din totalul cheltuielilor bugetelor organelor locale ale puterii de stat.Comitetele executive ale sfaturilor populare trebuie să urmărească îndeaproape eficiența acestor cheltuieli. Fondurile tot mai importante care se cheltuiesc pentru satisfacerea nevoilor economice-so- ciale pe plan local impun chibzuială, spirit gospodăresc în folosirea lor, întărirea controlului.

★Succesele obținute în primul an al planului cincinal — a spus în continuare vorbitorul — dovedesc caracterul științific al acestui plan, modul realist și creator în care conducerea de partid și de stat rezolvă problemele complexe ale economiei în fiecare perioadă a dezvoltării sociale.Pentru consolidarea rezultatelor obținute, pentru realizarea de noi succese în îndeplinirea sarcinilor planului cincinal, sînt necesare întărirea spiritului de răspundere al conducerilor și colectivelor din unitățile economice, ridicarea pe o treaptă superioară a disciplinei de plan și financiare. Tn acest scop, controlul trebuie întărit la toate nivelele și în toate formele sale.Asigurînd finanțarea economiei și a acțiunilor destinate ridicării nivelului de trai material și cultural, organele financiare și bancare vor intensifica în continuare controlul economic-financiar, sprijinind unitățile pentru perfecționarea permanentă a producției, pentru folosirea cît mai eficientă a fondurilor materiale și bănești, pentru sporirea rentabilității.După ce a supus spre adoptare contul general de încheiere a exercițiului bugetar 1965, care cuprinde la venituri 97,0 miliarde de lei, iar la cheltuieli 93,1 miliarde de lei, cu un excedent de 3,9 miliarde de lei, ministrul finanțelor a spus în încheiere :Urmînd cu nețărmurită încredere indicațiile partidului, poporul nostru se pregătește pentru un nou an de muncă avîntată, de înfăptuiri. Hărnicia, priceperea, conștiința patriotică a oamenilor muncii stau chezășie că planul și bugetul de stat pe anul 1967 vor fi îndeplinite cu succes.
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CUVÎNTUL DEPUTATULUI
DUMITRU POPA

Bilanțul rezultatelor obținute anul acesta în toate domeniile de activitate — a spus vorbitorul — este rodul muncii entuziaste, pline de abnegație a întregului nostru popor, care, sub conducerea partidului, își înalță patria tot mai sus, spre noi culmi ale bunăstării și progresului. La succesele obținute în realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul pe anul în curs, un aport însemnat au a- dus colectivele întreprinderilor și instituțiilor din Capitală. Planul producției industriale pe anul 1966 a fost îndeplinit pe ansamblul orașului București cu 9 zile înainte de termen ; se estimează a se obține, pînă la finele anului, o depășire a planului de producție cu circa 800 milioane lei și un plus de încasări la producția marfă vîndută și încasată de peste 630 milioane lei. Planul productivității muncii pe a- cast an a fost depășit cu 1,8 la sută ; peste două treimi din sporul producției industriale s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii.Orașul București cunoaște o puternică înflorire, se îmbogățește cu noi unități industriale și edificii social- culturale, care îi conferă o înfățișare nouă, corespunzătoare etapei pe care o trăim. In Capitală au intrat în funcțiune, numai în acest an, 43 obiective industriale noi. Pînă la sfîrșitul anului se vor da în folosință circa 12 500 apartamente, 15 complexe comerciale etc. Se construiesc Institutul politehnic, Centrul de televiziune și alte obiective cu caracter social-cultural șl tehnico-edilitar.în domeniul investițiilor am 
fi putut obține rezultate și mai bune dacă toate șantierele ar fi fost asigurate la timp cu proiectele, utilajele și materialele de construcții necesare. Desigur, tovarăși, multe din aceste neajunsuri se datoresc unor deficiențe în activitatea întreprinderilor și instituțiilor din orașul București. Am rămas însă surprins că pe unele șantiere activitatea a avut de suferit din cauza lipsei de cărămidă; din anul 1965 un număr însemnat de fabrici de cărămidă ale sfaturilor populare și-au încetat activitatea din dispoziția Ministerului Industriei Construcțiilor. Eu aș ruga pe tovarășul Dumitru Mo- sora, ministrul industriei construcțiilor, să ne explice cum 
a fost posibilă o asemenea situație și ce măsuri intenționează să întreprindă ministerul pentru a lichida această stare de fapte în viitor.Proiectul planului îmbunătățit pe anul 1967 prevede sarcini sporite pentru toate sectoarele de activitate și, îndeosebi, pentru ramurile de bază ale producției industriale. Intrucît planul prevede că a- proape 70 la sută din sporul de producție planificat va trebui să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii, este necesar ca în viitor să analizăm mai temeinic rezervele existente în acest domeniu, să mobilizăm toți factorii pentru folosirea cît mai deplină a capacității utilajelor și instalațiilor, precum și a suprafețelor de producție. Ministerele vor trebui să acorde o mai mare atenție fundamentării pe baze științifice a indicilor de utilizare planificați.în raportul cu privire la proiectul bugetului de stat pe anul 1967 se arată că resursele necesare pentru finanțarea dezvoltării economiei naționale urmează să fie obținute cu deosebire pe seama sporului de venituri din economia socialistă, prin creșterea eficientei economice în toate sectoarele de activitate.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
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Prevederile cuprinse în proiectul de plan al dezvoltării economiei naționale pe anul 1967 și în proiectul bugetului de stat, prezentate sesiunii noastre, reflectă pe deplin consecvența cu ware partidul, 

Rezultatele obținute în 1966 atestă că majoritatea unităților economice au toate posibilitățile să rezolve în mod corespunzător această sarcină. în această privință avem însemnate rezerve neutilizate încă. în afara întreprinderilor care au depășit consumurile planificate de materiale, cum sînt Uzina de radiatoare și echipament metalic, C.I.L. Pipera, fabrica de încălțăminte „Progresul11 și altele, există încă multe unități la care cheltuielile pe mia de lei producție marfă sînt mult mai mari în raport cu cele realizate în alte țări. Pierderile materiale din rebuturi se mențin la un nivel ridicat, iar faptul că însuși prin plan s-a prevăzut un a- numit procent de rebuturi nu a stimulat colectivele întreprinderilor să lupte pentru lichidarea lor.Foarte just s-a subliniat în materialele prezentate că în domeniul utilizării metalului există însemnate rezerve. în acest an, numai în 4 întreprinderi constructoare de mașini din Capitală (Uzinele „Vulcan", „Grivița roșie", „Timpuri noi" și Uzina de radiatoare) au fost depășite consumurile de metal planificate cu peste 1 800 tone. De altfel, înseși consumurile planificate nu au constituit o pîrghie puternică pentru a determina întreprinderile să gospodărească cu grijă fondul de metal alocat. Și astăzi sînt întreprinderi care execută produse concepute cu mulțl ani în urmă, la care se utilizează cantități exagerate de metal. Eu consider că e necesar ca tovarășul ministru al industriei construcțiilor de mașini să dea explicații cum a fost posibil să se admită însuși, prin normele exagerate, un consum atît de mare de metal și ce măsuri intenționează să întreprindă ministerul pentru a înlătura rămî- nerile în urmă existente și a asigura o folosire cît mai chibzuită a metalului.în anul 1967 atenția noastră va fi îndreptată în direcția mobilizării colectivelor de oameni ai muncii spre a gospodări mai chibzuit valorile materiale și bănești încredințate și de a lupta cu hotărîre împotriva risipei de orice fel.Relevînd că în anul 1966 cea mai mare parte a întreprinderilor din Capitală și-au respectat contractele cu beneficiarii, livrînd produse de bună calitate și la termenele stabilite, vorbitorul a subliniat totodată că la sfîrșitul lunii noiembrie un număr de circa 3100 contracte scadente (2,7 la sută) erau nerealizate parțial sau total. în anul 1967 va trebui să muncim astfel încît fiecare întreprindere, secție, atelier să-și realizeze exemplar sarcinile ce-i revin, să respecte întocmai disciplina economică. Avem pentru a- ceasta toate condițiile create. Cunoașterea din timp a principalelor prevederi ale planului pe anul viitor a dat întreprinderilor posibilitatea de a asigura condițiile necesare înfăptuirii ritmice a sarcinilor din primele zile ale lunii ianuarie. O ilustrare a acestei pregătiri este faptul că, încă din trimestrul IV al acestui an, întreprinderile industriale ale orașului București realizează o producție medie lunară e- chivalentă cu cea planificată pentru anul viitor.Avînd drept călăuză permanentă indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și la Conferința organizației de partid a orașului București, întreprinderile și instituțiile din Capitală își vor aduce întreaga lor contribuție la înfăptuirea politicii înțelepte a partidului și statului nostru.

întregul nostru popor luptă pentru traducerea în viată a Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R.Conștient de sarcinile de mere însemnătate ce-i revin, colectivul întreprinderii „In

dustria sîrmei" din Cîmpia Turzii, punînd în centrul preocupărilor sale creșterea nivelului tehnic al producției și îmbunătățirea calității, a acordat o atenție deosebită problemelor legate de perfecționarea tehnologiilor de fabricație. în acest domeniu am acordat o mare însemnătate întăririi legăturilor de colaborare tehnico-științifică ale uzinei, cu specialiști din diferite institute de cercetare șl învățămînt superior. Rezultatele se concretizează în aplicarea în producție a noi procedee tehnologice perfecționate.în continuare vorbitorul a arătat că, cu toate rezultatele bune obținute, mai sînt încă însemnate rezerve asupra cărora colectivul uzinei va trebui să acționeze în anul viitor. în vederea reducerii în continuare a consumului de metal, colectivul uzinei va a- profunda șl finaliza în producție rezultatele unor studii și cercetări.O problemă deosebit de importantă care ne preocupă în prezent este reducerea grosimii stratului de carburant al produselor laminate si trefilate, domeniu în care cercetările făcute în ultimii ani nu au dat încă rezultate satisfăcătoare. De aceea în anul

Noi, cei care lucrăm pe o- goarele cooperativelor agricole, ne mîndrim cu faptul că anul acesta s-au obținut 13,8 milioane tone de cereale, cea mai mare producție din istoria României. Aceasta demonstrează cît se poate de grăitor superioritatea agriculturii socialiste, care pune în valoare întinsele și mănoasele cîmpii, priceperea și hărnicia țărănimii.Cu satisfacție putem arăta că membrii cooperativei agricole „1 Mai" din comuna Cuza Vodă, regiunea București, au încheiat anul 1966 cu rezultate bune la producția de cereale și plante tehnice. Am recoltat în medie 3 600 kg de porumb-boabe, 2 000 kg de floarea-soarelui, iar la grîu, deși condițiile climaterice au fost nefavorabile pentru a- ceastă cultură, am obținut 1 700 kg la hectar. Realizări importante avem la sfecla de zahăr, la . care am obținut 40 000 kg la hectar. Aceste rezultate se datoresc faptului că statul ne-a sprijinit cu tractoare, mașini și utilaje moderne, cu cantități sporite de îngrășăminte chimice, că ne-am străduit să ne îmbogățim neîntrerupt cunoștințele profesionale, să organizăm mai temeinic munca consiliului de conducere, a brigăzilor și echipelor, că ne-am preocupat să punem mai larg în practică cuceririle științei a- gricole.Folosind cu spirit gospodăresc creditele acordate de stat și fondurile proprii, am realizat lucrări de investiții care contribuie la valorificarea mai rațională a pămîntului, la dezvoltarea producției în sectorul zootehnic. Indicațiile prețioase date la recenta plenară a C.C. al P.C.R. de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
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PETRE DUMINICĂ
înfățișînd contribuția oamenilor muncii din regiunea Argeș în contextul realizărilor obținute în întreaga țară, vorbitorul a amintit recenta dare în funcțiune a hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, inaugurarea Uzinei chimice Pitești, punerea în funcțiune a noi capacități de producție în sectoarele petrolier, minier, forestier, agricol, social-cultural. Pe seama noilor capacități și a sporirii continue a productivității muncii, contribuția regiunii la producția industrială a țării va crește de la 3,3 la sută în 1965, la 5,3 la sută în 1970.Relevînd că în anul viitor volumul investițiilor din regiune va fi de aproape două ori mai mare decît cel reali

1967 uzina va continua cercetările în acest sens și va colabora mai strîns cu institutele din țară și cu oamenii de știință, pentru a găsi soluții cu o mai mare eficiență economică.Vom orienta în mai mare măsură activitatea de cerceta- S re spre îmbunătățirea caracteristicilor fizico-mecanice ale otelurilor produse, sprijinind astfel pe beneficiarii noștri să realizeze produse cu un consum de metal cît mai redus.îmbunătățirea activității în uzina noastră impune o mai ritmică aprovizionare cu semifabricate de la cele două combinate — C.S.H. și C.S.R.. în acest sens este necesar să se facă simțite în mai mare măsură sprijinul și coordonarea din partea forului tutelar.în ce ne privește, vom lua în continuare măsuri pentru obținerea unor indici la nivelul celor obținuți pe plan mondial la agregate similare. De asemenea, ne vom ocupa de înlăturarea rebuturilor și declasatelor. în încheiere, vorbitorul a relevat hotărîrea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzinele „Industria sîrmei" de a munci cu toată priceperea și energia pentru înfăptuirea prevederilor planului pe 1967 — al doilea an al cincinalului.

legătură cu dezvoltarea în continuare a bazei tehnice- materiale a întregii agriculturi, precum și prevederile proiectului planului de stat pe 1967, ne mobilizează și mai mult în activitatea noastră. Am reținut, totodată, îndatorirea ce ne revine nouă, cooperatorilor, în ce privește dezvoltarea investițiilor, îndeosebi pentru extinderea suprafețelor irigate. Cu toate că ne aflăm într-o zonă secetoasă, prea puține fonduri reținute pentru investiții au fost folosite pentru lărgirea suprafețelor irigate. Din această cauză, în prezent avem amenajate pentru irigat doar 114 ha. Măsurile luate în ultimul timp de către partidul și statul nostru pentru extinderea irigațiilor, coordonarea eforturilor cooperativelor, precum și mai buna orientare în utilizarea fondurilor de investiții, permit cooperativei noastre ca pînă în anul 1970 să-și mărească suprafața irigată la 700 ha. Pe această cale vom putea obține producții mari și constante.Anul pe care îl încheiem a fost un an bogat în evenimente pentru viața țăranilor oooperatori. A avut loc Congresul de constituire a uniunilor cooperatiste, au fost luate o serie de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității economice, financiare și organizatorice a cooperativelor, la ridicarea nivelului de viață al țărănimii cooperatiste.Prevederile proiectului planului de stat pe anul 1967 a- sigură condiții și mai bune pentru dezvoltarea agriculturii cooperatiste, pentru ca acest sector să-și aducă o contribuție tot mai mare la înflorirea patriei; de aceea, eu îl voi vota cu toată încrederea.

zat în 1966, vorbitorul a subliniat că pe baza unor analize aprofundate, la fiecare obiectiv în construcție, au fost stabilite măsuri pentru pregătirea minuțioasă a șantierelor și intensificarea ritmului de lucru, astfel ca în trimestrul I să fie realizat cel puțin 20 la sută din planul anului viitor. în analizele cu beneficiarii, proiectanții și constructorii, s-a pus un accent mai mare pe grăbirea întocmirii documentațiilor, clarificarea din timp a tuturor problemelor privind contractarea și a- chiziționarea utilajelor tehnologice și a unor materiale din țară și import. Au fost primite aproape în totalitate proiectele pentru primele trei luni ale anului 1967. Reali

zarea ritmică a planului de investiții pe luni și trimestre, respectarea termenelor de punere în funcțiune cer o preocupare susținută pentru organizarea temeinică a muncii pe șantiere, pentru sincronizarea în timp a diferitelor faze și operații, în vederea asigurării unui decalaj optim.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 1966, ridicarea calitativă a întregii activități, sporirea eficienței economice trebuie să ocupe un loc de prim ordin în activitatea noastră. Referindu-se în această ordine de idei la necesitatea de a se acorda o atenție sporită scurtării duratei de execuție șl atingerii parametrilor proiectați înainte de termen, vorbitorul a arătat că Uzina de aluminiu Slatina a atins cu aproape un an mai devreme capacitatea proiectată și indicatorii de calitate, dar că mai sînt unități în regiune care n-au atins unii parametri proiectați. Putem și trebuie să construim mai repede. Ne preocupă în mod deosebit scurtarea duratei de execuție pentru ca noile capacități să producă mai devreme, să satisfacă în mai bune condițiuni cerințele tot mai mari de produse atît pe piața internă cît și externă. în această direcție acordăm o mare atenție aprovizionării ritmice a șantierelor cu materiale de construcții, întăririi disciplinei în producție.Referindu-se la consumul e-
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GHEORGHE NECULAULa realizările înfățișate în actuala sesiune un aport substanțial l-au adus și oamenii muncii care lucrează. în industria chimică — a spus vorbitorul. Eforturile lor sînt concretizate acum, la sfîrșit de an, prin depășirea volumului producției globale, înregistrîn- du-se o creștere a producției de peste 21 la sută față de a- nul anterior.în anul viitor — a spus vorbitorul — industria chimică va spori producția de celuloză și'Semiceluloză cu 18 la sută, iar producția de hîr- tie cu peste 15 la sută — la aceasta o pondere însemnată avînd-o și Combinatul de celuloză și hîrtie de la Brăila.Referindu-se apoi la uneia realizări obținute de către colectivul combinatului de celuloză și hîrtie de la Brăila, vorbitorul a spus : în ultimii ani producția și varietatea sortimentelor au sporit atît prin Intrarea în funcțiune a unor noi fabrici și instalații, cît și prin depășirea capacităților proiectate la obiectivele date în exploatare în anii șesena- lului. în prezent volumul producției industriale este de 3 ori mai mare decît în anul 1962. Atingerea capacității proiectate la fabrica de celuloză chimică a ridicat o serie de probleme generate de ne- concordanța capacităților in- teruzinale, care însă au fost rezolvate în parte, astfel că în anul 1966 această instalație și-a realizat producția planificată.în continuare, vorbitorul a spus : Intrucît în cadrul Ministerului Industriei Chimice sînt instalații care n-au intrat la timp în funcțiune sau nu au atins parametrii proiectați, vreau să întreb pe tovarășul ministru Constantin Scarlat ce măsuri preconizează ministerul să ia pentru punerea în funcțiune la termenele planificate a noilor obiective industriale și pentru realizarea parametrilor tehnico-economici proiectați la obiectivele intrate în producție ?

Am luat cunoștință cu satisfacție de prevederile proiectelor planului și al bugetului de stat pentru 1967 și am reținut înalta răspundere care ne revine pentru asigurarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite — a spus vorbitorul. Referindu-se la problema construirii de locu

xagerat de metal în construcții, în special de oțel-beton, vorbitorul a spus : Doresc să întreb pe conducătorii ministerelor care au întreprinderi de construcții ce a stat la baza stabilirii unor soluții care au determinat această situație și mai ales, dacă sînt prevăzute măsuri imediate și eficace în vederea reducerii consumului de metal la strictul necesar impus de specificul construcției ? Desigur, ținem seama că și nouă ne revine sarcina de a depune eforturi sporite pentru diminuarea consumurilor specifice.Abordînd problemele legate de ridicarea calificării cadrelor ce von mînui mașinile și instalațiile moderne cu care vor fi înzestrate unitățile în construcție, vorbitorul a arătat că într-un viitor apropiat urmează să fie definitivate, împreună cu ministerele respective, planurile de școlarizare de lungă durată pentru noile obiective. Cu toate acestea o parte din muncitori vor trebui să fie calificați la locul de muncă. Este necesar ca și ministerele, îndeosebi Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Ușoare, să sprijine din timp această acțiune prin selecționarea cadrelor de specialiști care să ajute la calificarea muncitorilor.Cu satisfacție deplină și încredere nestrămutată în viitor, voi vota din toată inima Proiectul planului de stat și Proiectul de buget pe anul 1967.

Scoțînd în evidență sarcinile . importante prevăzute pentru anul viitor, cînd volumul producției globale va crește cu 50 la sută față de acest an, urmînd ca 65 la sută din sporul de producție să fie obținut pe seama creșterii productivității ’ muncii, vorbitorul a spus : Pentru realizarea acestor sarcini, un sprijin prețios îl constituie indicațiile date personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu ocazia vizitei conducerii de partid și de stat la combinatul nostru. Pe baza acestor indicații, s-au luat încă din acest an o serie de măsuri concretizate în eliminarea locurilor înguste, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, ridicarea calității produselor, intensificarea activității de cercetare aplicativă, precum și în ridicarea pregătirii cadrelor.Ținînd seama că în ultimii ani au existat unele greutăți în aprovizionarea la timp cu materii prime și materiale, vorbitorul a arătat că pentru anul care urmează forurile competente vor trebui să ia măsuri practice spre a soluționa în bune condiții această problemă. Consider necesar ca Ministerul Industriei Chimice să continue și în a- nul viitor acțiunea de asimilare în țară și extinderea gamei de piese de schimb necesare combinatelor ce s-au construit în ultimii ani. La aceasta cred că este cazul să aducă o contribuție mai Substanțială și Ministerul Indus- striei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei U- șoare, Uniunea Generală a Cooperativelor Meșteșugărești și Industria locală.Permiteți-mi să exprim deplina mea adeziune față de prevederile proiectelor de plan și de buget pe care le voi vota din toată inima, fiind convins că traducerea lor în viață va marca un nou pas înainte pe calea dezvoltării ascendente a economiei naționale.

ințe, obiective social-culturale și diverse dotări tehnico-edi- litare, în regiunea Brașov, el a subliniat că cunoașterea din timp a planului pe acest an, experiența cîștigată în ultimii ani au dus la creșterea capacității de proiectare, la ridicarea nivelului calitativ al documentațiilor și la o mai bună 

organizare a șantierelor. Planul de investiții al Sfatului popular al regiunii Brașov a fost integral realizat, au fost puse în funcțiune toate obiectivele planificate pe 1966. Nu în aceeași măsură s-a acționat însă pentru asigurarea documentației necesare locuințelor proprietate personală, ce se construiesc cu sprijinul statului, din care cauză abia în ultimele luni au fost atacate doar 158 de apartamente, ceea ce este puțin față de numărul mare de cereri și de posibilitățile de care dispune regiunea.în anul 1967 — a continuat vorbitorul — în regiunea Brașov se vor construi peste 3 000 apartamente, 72 săli de clasă, importante obiective de asistență sanitară ; se vor continua și deschide noi șantiere pentru lucrările de canalizare și alimentare cu apă, se vor extinde cu 36 km rețelele tehni- co-edilitare existente, se vor moderniza 140 000 mp de străzi și multe altele. Practic este încheiată deja acțiunea de pregătire a realizării acestui important volum de investiții, ceea ce ne-a permis să deschidem un front de lucru larg, care asigură folosirea, în condiții de lucru normale, a întregului efectiv de constructori pe timpul iernii. Ne preocupăm în continuare ca apartamentele pe care le construim să răspundă în și mai mare măsură cerințelor actuale. Practica ne-a învățat că, dacă sîntem exigenți, se pot găsi rezerve importante pentru reducerea costului construcțiilor, micșorarea consumurilor de materiale și în special de oțel. Considerăm că un ajutor prețios ne poate da în această direcție Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, prin elaborarea unor indicații corespunzătoare. De asemenea, considerăm că C.S.C.A.S. trebuie să acționeze pe linia stabilirii unor măsuri care să creeze în mai mare măsură proiectanți- lor posibilitatea de a se dedica muncii de concepție menite să

DSubliniind că în dezvoltarea economică a României socialiste industria extractivă din regiunea Hunedoara are un rol însemnat, vorbitorul a arătat că anul acesta industria regiunii a asigurat aproape jumătate din producția de cărbune a țării, 60 la sută din producția de minereu de fier, precum și importante cantități de minereuri cuprifere și minereuri complexe. Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni mineri din regiune au dat peste plan însemnate cantități de cărbune, minereu de fier și concentrate de metale neferoase.Planul de stat pe 1967 — a spus în continuare vorbitorul — pune în fața industriei miniere din regiunea Hunedoara sarcini sporite. Producția de cărbune va trebui să crească cu 8 la sută față de anul 1966, iar cea de minereuri complexe cu 10,8 la sută.Referindu-se în continuare la unele probleme ale industriei cărbunelui, vorbitorul a spus: Pentru construirea și punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție și dezvoltarea celor existente, combinatului carbonifer din Valea Jiului i s-au alocat an de an fonduri de investiții în valoare de sute de milioane lei, iar pentru perioada 1966— 1970 s-au prevăzut în acest scop aproape 3 miliarde lei.Cu toate rezultatele obținute, trebuie însă să arătăm că în ce privește eficiența fondurilor de investiții alocate pentru dezvoltarea capacităților de producție și îmbunătățirea indicatorilor de recuperare la preparații noi avem încă multe de făcut.Concomitent cu creșterea capacităților de producție realizate pe seama investițiilor, un factor de mare însemnătate pentru creșterea producției și productivității muncii îl constituie organizarea pe baze științifice a producției și a muncii. în acest scop atenția noastră este îndreptată spre folosirea din plin a dotării tehnice, mecanizarea operațiunilor care necesită un volum mare de murfeă, utilizarea rațională a fondului de timp de lucru.în cuvîntul tovarășului 

ducă la o mai mare varietate a ansamblurilor de locuințe, potrivit specificului orașelor din regiunea noastră.Se impune din partea noastră o mai mare răspundere în stabilirea soluțiilor în vederea creșterii eficienței economice a investițiilor. Vom acorda o mai mare atenție, în 1967, creșterii disciplinei pe șantiere, organizării mai raționale a lucrărilor și folosirii la întreaga capacitate a utilajelor de care dispunem, pentru a desfășura mai ritmic lucrările de construcții-montaj și a e- vita aglomerarea punerii în funcțiune în ultimul trimestru al anului.O dată cu pregătirea condițiilor de lucru pe anul viitor, cu adîncirea analizei economice a lucrărilor de investiții, ne-a preocupat în mod deosebit folosirea cu grijă a terenului de construcțig ^prih aplicarea indicațiilor Tivind mărirea densității spațiului de locuit, domeniu în care am obținut rezultate bune. Cefem însă Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare să vină în în- tîmpinarea acestei preocupări.în ultimul timp au avut loc cîteva accidente de cale ferată, dintre care unele în regiunea Brașov. Aș ruga pe tovarășul ministru al Căilor Ferate să informeze sesiunea Marii Adunări Naționale ce măsuri s-au luat pînă în prezent și ce se întreprinde în viitor pentru deplina siguranță a transporturilor.Vorbitorul a apreciat ca greșită măsura luată de Ministerul Industriei Construcțiilor de a închide unele fabrici de cărămizi ale industriei locale și a arătat că cerințele șantierelor au impus redeschiderea acestor unități, în încheiere, vorbitorul a. exprimat convingerea că traducerea în viață a documentelor supuse spre aprobare Marii Adunări Naționale va contribui din plin la creșterea bunăstării poporului nostru, la ridicarea României socialiste pe o nouă treaptă de progres și civilizație.

Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat că sînt încă rezerve mari în privința utilizării integrale a fondului de timp de lucru, a îmbunătățirii structurii efectivelor de salariați. La combinatul carbonifer din Valea Jiului, de pildă, creșterea cu numai 1 la sută a gradului de folosire a fondului de timp și a numărului de muncitori direct productivi ar conduce la o sporire a productivității muncii cu peste 2 la sută și la realizarea unei producții suplimentare de circa 120 000 tone de cărbune anual. De aceea, va trebui să luăm toate măsurile pentru a îmbunătăți raportul dintre muncitorii de bază și cei auxiliari precum și pentru mai buna folosire a timpului de lucru.în continuare vorbitorul a arătat că rezolvarea problemelor complexe pe care te ridică îndeplinirea integrală; și în mod ritmic a sarcinilor de plan pe anul 1967 și în anii viitori ai cincinalului necesită sprijin permanent din partea organelor centrale economice, în primul rînd din partea Ministerului Minelor.Acțiunea’ privind construirea de locuințe proprietate personală, care să se execute din fondurile populației cu sprijinul statului, a ștîrnit un mare interes și în rîndul locuitorilor din regiunea Hunedoara, în această direcție — a spus vorbitorul — doresc să fim informați de ce s-a întîrziat luarea măsurilor cu privire la construirea acestor locuințe și ce se va face în viitor pentru realizarea în bune condiții a acestei sarcini ?Pășind cu hotărîre în ce/ de-al doilea an al cincinalului și urmînd cu devotament indicațiile prețioase date de către conducerea de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute în regiunea noastră — a spus vorbitorul în încheiere - muncitorii, inginerii și tehnicienii din bazinul carbonifer al Văii Jiului și din celelalte centre miniere hunedorene se angajează în fața Marii Adunări Națtenale să-și aducă întreaga contribuție la realizarea prevederilor planului pe 1967.
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pentru adoptarea Planului de Stat pe anul 1967 

și a Bugetului de Stat

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAEAgricultura, ca și celelalte ramuri ale economiei, se bucură de sprijin și atenție deosebită din partea partidului și guvernului. Se întărește an de an baza tehnico-materială.în acest an, agricultura a adus o contribuție importantă la asigurarea mai bună a populației cu produse agroali- mentare, a industriei cu materii prime și la crearea de disponibilități pentru export. Valoarea producției globale agricole este în acest an cu 7,2 la sută mai mare decît prevederile din plan și cu 11,2 la sută față de cea din anul trecut. Au fost obținute recolte sporite de cereale și plante tehnice. La porumb s-a realizat o producție de circa 7,9 milioane de tone, cu peste 2 milioane de tone mai mult decît în 1965. Și în domeniul creșterii animalelor se poate vorbi de rezultate pozitive pe an- r nblul agriculturii, atît în sporirea efectivelor cît și a producției de lapte, carne și lînă.Aprecierile în legătură cu realizările din agricultură făcute la recenta plenară de către secretarul general al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pentru noi, lucrătorii din agricultură, un imbold de a ne spori eforturile în vederea obținerii unor rezultate și mai bune.Așa cum a reeșit din proiectul planului de dezvoltare a e- conumiei naționale și al bugetului de stat pe 1967, oamenilor muncii din agricultură le revin sarcini sporite. în prevederile din plan, producția globală agricolă este de 72,4 miliarde lei, depășindu-se cu 1,7 miliarde lei varianta maximă din planul cincinal, iar livrările la fondul de stat sînt mai mari cu circa 700 milioane lei. Consider că aceste prevederi de sporire a aportului agriculturii la creșterea avuției naționale sînt realiste ; ele se referă la o producție mai mare de grîu, porumb, le- -gume, lapte, carne și altele, pe care avem toate condițiile să o realizăm, planul pe 1967 fiind bine corelat cu baza tehnico-materială și cu ansamblul măsurilor luate pînă în prezent sau care se vor lua în continuare pentru sporirea producției agricole.Agricultura va primi în 1967 investiții de circa 6 miliarde lei. Majoritatea acestor fonduri se vor folosi pentru dezvoltarea și diversificarea mecanizării, extinderea chimizării și irigațiilor — ca direcții hotărîtoare ale intensificării agriculturii, precum și pentru construirea de noi combinate și complexe de creștere și în- grășare a animalelor pe principii industriale în gospodăriile de stat, de sere, crame, plantații de vii și pomi.în anul viitor agricultura va primi 580 mii tone de îngrășăminte chimice, substanță activă, cu circa 180 mii tone mai multe decît anul acesta. Au fost luate măsuri pentru repartizarea lor pe sectoare și pe culturi. Va trebui însă să luăm măsuri energice pentru ca aceste comori să ajungă cît mai repede în unități, să fie

CUVÎNTUL
EMILDupă ce a arătat că, în ziua deschiderii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, s-au împlinit 20 de ani de cînd a fost fabricat primul tractor românesc, că planul de producție pe acest an va fi realizat și depășit de colectivul uzinei „Tractorul" din Bra-

GIOSANdepozitate în condiții corespunzătoare pentru a hu se pierde puterea lor de fertilizare. De asemenea, ne vom o- cupa cu mai multă atenție de folosirea în mod rațional a îngrășămintelor.în anul viitor va trebui să îmbunătățim substanțial activitatea S.M.T.-urilor, prin folosirea mai rațională a parcului de mașini și tractoare. De mare importanță pentru sporirea randamentului tractoarelor și mașinilor este acțiunea întreprinsă, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, de permanentizare în continuare a brigăzilor d>e tractoare în cît mai multe cooperative agricole, de a crea condiții de muncă și de viață mai bune pentru mecanizatori, în 1967 se va introduce un sistem de finanțare îmbunătățit, care asigură mai operativ finanțarea S.M.T.-urilor, în raport cu realizarea planului de lucrări, precum și urmărirea reducerii prețului de cost planificat.O atenție mai mare trebuie să acordăm în 1967 dezvoltării gospodăriilor agricole de stat. După cum este cunoscut, un număr important de gospodării de stat lucrează cu pierderi planificate. Consiliul Superior al Agriculturii, cu sprijinul comitetelor regionale de partid, a analizat în acest an activitatea tuturor gospodăriilor de stat care înregistrează pierderi planificate — și sîntem în posesia unor concluzii cu privire la stabilirea celui mai corespunzător profil al producției în fiecare unitate, a măsurilor de ridicare a nivelului producției, de sporire a eficienței mijloacelor materiale și financiare, de reducere a cheltuielilor. Pe baza indicațiilor primite din partea conducerii de partid, efectuăm o analiză multilaterală a activității de conducere, economice și financiare a gospodăriilor de stat în ansamblul lor, analiză care va fi-supusă unei largi dezbateri cu specialiștii și lucrătorii din aceste unități.După cum este cunoscut, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a dezbătut și aprobat studiul prezentat de Consiliul Superior al Agriculturii, cu privire la măsurile ce urmează a fi luate pentru realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. în domeniul lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Realizarea pînă la sfîrșitul cincinalului a circa 1 milion de ha irigate, 1,5 milioane ha terenuri apărate contra inundațiilor, prin lucrări de îndiguiri și desecări, precum și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, de care depinde creșterea într-un ritm accelerat a producției agricole, constituie pentru Consiliul Superior al Agriculturii, pentru toți lucrătorii din agricultură o- biective centrale pentru înfăptuirea cărora ne vom mobiliza toate forțele.Sîntem încredințați că sarcinile mari ce revin agriculturii vor putea fi îndeplinite cu succes — a spus în încheiere vorbitorul.
DEPUTATULUI
ONIGAșov, vorbitorul a spus : Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., la recenta plenară, sarcinile de viitor, mersul nostru înainte impun ridicarea calitativă a întregii noastre activități economice.

Și în fața uzinei noastre stau sarcini complexe și mobilizatoare, în special pe linia diversificării producției, ridicării permanente a performanțelor tehnico-funcțio- nale a tractoarelor. în anii care urmează va trebui să a- similăm 6 noi tipuri de tractoare, deosebit de necesare mecanizării, în continuare, a agriculturii noastre socialiste. Am luat încă de pe acum o serie de măsuri menite să asigure grăbirea ritmului de asimilare și un înalt nivel tehnic noilor produse. Paralel cu asimilarea noilor produse, va trebui să creștem preocuparea și pentru modernizarea permanentă a celor existente în fabricație. Noi sîntem con- știenți că, chiar la tractorul de 65 cai putere, apreciat ca fiind la nivelul tehnicii actuale, va trebui să efectuăm necontenit cercetări pentru perfecționarea caracteristicilor tehnico-economice, menținîn- du-1 astfel competitiv pe piața externă. în acțiunea de modernizare a tractoarelor un rol important îl va avea strîn- gerea legăturilor de colaborare cu noul institut de cercetări și proiectări pentru automobile și tractoare, recent înființat ca urmare a măsurilor luate de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității de cercetare științifică.Scoțînd în evidență că un domeniu în care va trebui să se acționeze cu mai multă ho- tărîre este ridicarea gradului de folosire a capacităților de producție și a forței de muncă, vorbitorul a spus în continuare : Desfășurarea unei producții ritmice este strîns legată de o bună aprovizionare tehnico-materială și mai ales de respectarea cu strictețe a obligațiilor ce decurg din planul de colaborare. Cred că ar fi util ca Ministerul Industriei

Construcțiilor de Mașini să studieze și să adopte un sistem de programare a fabricației pieselor și a ansamblurilor executate de colaboratori în- tr-o strînsă legătură cu producția de tractoare, prin crearea unui decalaj care să asigure o livrare ritmică. în același timp consider necesar să fie revizuite actualele reglementări' privind penalizările furnizorilor și răspunderea personală a cadrelor de conducere din întreprinderile care nu-și respectă obligațiile contractuale, deoarece actuala legislație este puțin mobilizatoare. Solicit, de asemenea, ca Ministerul Industriei Metalurgice să determine uzinele siderurgice ca, paralel cu îmbunătățirea calității oțelurilor, domeniu în care s-au obținut unele rezultate bune, să lupte mai mult și pentru respectarea termenelor de livrare a laminatelor prevăzute și extinderea livrărilor în lungimi multiple. Ridic această problemă, deoarece de multe ori sîntem puși în situația să admitem prin derogare folosirea unor materiale supradimensionate. Din această cauză, precum și datorită ponderii mari a laminatelor cu lungimi nemultiple și grosimi cu toleranțe pozitive, ca și a unor deficiențe în gospodărirea materialelor, în anul 1966 uzina noastră a consumat în plus peste normele admise aproape 800 tone metal, ceea ce a avut un efect negativ asupra prețului de cost.Asigur Marea Adunare Națională că muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre își vor pune toată energia, talentul și capacitatea lor creatoare pentru a da viață obiectivelor prevăzute în plan, convinși fiind că prin aceasta își aduc contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste.

I 
I
I 
I 
I

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
SZABO EMERICîn numele oamenilor muncii din circumscripția electorală Valea lui Mihai, regiunea Crișana, îmi exprim recunoștința față de conducerea partidului și statului nostru pentru preocuparea neobosită și grija permanentă ce o a- cordă avîntului continuu al agriculturii, sector de mare importantă în ansamblul economiei noastre naționale.Lucrătorii din gospodăriile de stat din regiunea Crișana muncesc neobosiți pentru a livra statului cantități sporite de cereale și produse a- nimale. Această preocupare este strîns legată de obținerea unor produse cît mai ieftine. Printr-o mai bună organizare a muncii și a producției, tona de carne de porc se obține în trustul gostat Crișana cu cheltuieli tot mai reduse. în același timp însă, cheltuielile pe tona de grîu, porumb și de alte produse cerealiere se mențin încă ridicate. Avem încă multe posibilități de e- liminare a cheltuielilor neeco- nomicoase, de sporire a rentabilității. în această direcție este necesar să acordăm o a- tenție mai mare lucrărilor hidroameliorative. Producția de pe mii de hectare este influențată nefavorabil în fiecare an de inundații și excesul de umiditate în terenurile joase. Pentru a înlătura acest neajuns, în cadrul gospodăriilor de stat din regiune s-au efectuat șanțuri de desecare pe o suprafață de aproximativ 7 000 hectare. Lucrările continuă pentru alte 15 000 de hectare. Totodată ne preocupăm să folosim cu eficiență mai mare cele 4 200 de hectare amenajate pentru irigații și să extindem irigațiile pe noi terenuri.Urmînd indicațiile partidu

lui privind intensificarea și specializarea producției, am ales plantele de cultură și speciile de animale cele mai corespunzătoare condițiilor existente. în zona nisipurilor extindem plantațiile vitipo- micole care se comportă bine. Pînă acum am plantat 300 hectare și, în viitorii ani, vom ajunge la peste 800 hectare cu livezi. Pe celelalte terenuri mai fertile cultivăm în principal cereale — grîu și porumb. în anul 1966, cu toate că au fost condiții climaterice nu prea prielnice, datorită aplicării lucrărilor agrotehnice la un nivel ridicat, am obținut producții medii la hectar de peste 3 300 kg la grîu, 5 300 kg la porumb boabe și 2 900 kg la orz.Un loc important în activitatea unității noastre îl ocupă zootehnia. Producția de lapte pe care o obținem la vacă furajată este de peste 3 400 litri; de la fiecare oaie am tuns, în medie, cîte 10,06 kg de lînă.Creșterea continuă a producției agricole a făcut ca gospodăria noastră să aducă și în acest an statului beneficii de aproximativ 3 000 000 lei, cu aproape jumătate milion lei mai mult față de a- nul trecut. Sîntem conștienți că se cere un efort susținut pentru a da produse agricole în cantități tot mai mari, de o bună calitate și la un preț de cost scăzut. Pentru a realiza aceste obiective vom mobiliza toată hărnicia și priceperea lucrătorilor din gospodăria noastră.Consider că proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei naționale în anul 1967 corespunde cerințelor și posibilităților noastre și îl voi vota cu toată încrederea.
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ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

mărilor unui război dezastruos au 
pus probleme dificile tehnicienilor 
de la I.A.R., pe care aceștia totuși 
le-au rezolvat, cu atît mai mare 
este victoria obținută, mai ținînd 
și seama că este prima construcție 
românească fără ajutor din afară 
și care va servi unei opere de 
pace. Tributarii marilor trusturi 
străine de la „Dreptatea" nici nu 
puteau lua altă atitudine decît cea 
antinațională pe care au luat-o ; a 
lăuda această faptă demnă a uzi
nelor I.A.R. ar fi contrariu mentali
tății și intereselor lor". Semnatarul, 
ing. Radu Mărdărescu, conducea 
pe atunci lucrările de concepție a 
tractorului. îl întîlnesc la Brașov ; 
profesor universitar la Politehnică 
și președinte al comisiei regionale 
pentru cercetarea științifică.

— Ce v-a îndemnat atunci să 
scrieți acel articol ?

— M-a indignat faptul că 1 se 
căutau tractorului noduri în papură. 
Așa-ziși specialiști, care nu văzu
seră în viața lor un tractor și cu 
atît mai puțin o uzină, își învălu- 
iau reaua-credință în sofisme de 
ordin tehnic și economic. Unii mai 
naivi puteau să-i creadă. Pe vre
mea cînd am început lucrul la 
tractor eu nu eram comunist. M-am 
apropiat de partid și am intrat în 
rîndurile sale atras de fermitatea 
și înțelepciunea planurilor sale de 
industrializare a țării, de încrede
rea și grija față de tehnica româ
nească.

Gheorghe Linteș, secretarul co
mitetului de partid de la secția 
tractor greu, îmi arată cu vîrful 
unghiei un punct pe fotografia din 
26 decembrie 1946 :

— Iată-mă-s. Cum, nu mă recu
noașteți î

— Nu prea.
— Eram nedormit, de-aia. îna

inte de a-1 vedea pornind, noi 
n-am mai părăsit fabrica vreo 24 
de ore. Și ne era o foame 1 Nu 
v-a spus cumva nea Ilie cum am 
probat primele tractoare î (Ilie 
Trandafirescu, unul dintre „pio
nierii" tractorului. Erou al Muncii 
Socialiste ; acum pensionar, dar a- 
deseori prezent însă în uzină). 
Erau niște grădini părăsite, am 
tras brazdă prin ele și am 
semănat cartofi. Cînd s-au fă
cut cartofii, i-am scos și-i coceam, 
în pauza de. prînzișor, în cuptoa
rele de la tratament termic. Asta, 
dacă vreți, pentru culoare de 
epocă, Cum am tras la primul 
tractor ? Cu ambiție. Lucrurile 
sînt limpezi, n-o să mai repet 
ce importanță politică avea atunci 
apariția primului tractor, ce carte 
mare încerca reacțiunea să joace 
împotriva noastră. Aveam însă și 
motive mai personale de ambiție. 
Spuneți-i demnitate. Eram îndîrjițl 
de cît auzeam pe la colțuri că 
„ciobanii s-au găsit să facă trac
toare î" Aveam printre noi meca
nici cu mîini de aur și ingineri 
de primă clasă, oameni care pe 
vremea I.A.R.-ului capitalist nu

și-au putut da măsura. Aproape 
cam de cînd exportăm noi trac
toare, eu am tot fost plecat cu ele 
prin străinătate, și de cîte ori ni 
se înmîna o medalie, un cer
tificat de calitate mă gîndeam 
ce trebuie să mai sughiță 
în clipa aia cei ce ne făcuseră 
cîndva ciobani.

★
Unii îl numesc muzeu, alții nu. 

Fapt este că undeva în incinta 
uzinei pot fi văzute cele 17 tipuri 
de tractoare care au tras, unul 
după celălalt, în continuare, adînca 
brazdă de 20 de ani. Unele pe roți, 
altele pe șenile, cu puteri și prin
cipii de funcționare diferite, cu fe
lurite întrebuințări — cît de deose
biți sînt între ei acești copii ai a- 
celorași părinți 1 Un element co
mun ar putea fi, totuși, regă
sit, deși pe trepte diferite, în tot 
acest monom desfășurat pe o spi
rală. Nu o piesă materială. Un spi
rit, un mobil omenesc : setea de 
perfecționare.

— Poate încercați o sinteză, 
cîteva linii directoare urmărite în 
evoluția tractorului românesc — 
m-am adresat constructorului șef, 
ing. Tiberiu Budu.

— Cu riscul inevitabil de a lăsa 
multe pe dinafară. înainte de toate, 
țin să spun că drumul ascendent al 
tractorului românesc, care concu
rează astăzi cu cele mai bune rea
lizări similare de pe piața mon
dială, se datorează partidului, 
conducerii sale. Am fost călăuziți, 
sprijiniți și încurajați permanent 
atît în strădania de a crea mașini 
la nivelul cerințelor în creștere ale 
agriculturii noastre, cît și de a ne 
putea prezenta cu cinste în com
petiția mondială. Așadar, ce s-a 
urmărit ? Iată cîteva elemente : 
a) tractoare care să mecanizeze o 
gamă cît mai largă de lucrări agri
cole ; b) scăderea prețului de 
cost al lucrărilor agricole, prin 
ridicarea productivității tractoa
relor ; c) mărirea universalită
ții mașinilor; d) îmbunătățirea 
condițiilor de lucru ale trac
toristului. Pînă aici m-am ferit să 
intru în detalii, în performanțe ob
ținute, de frica tehnicismului. Dar 
la acest din urmă punct, privind 
direct omul, merită atenție „servo- 
direcția", mecanism care-i ușurea
ză de zece ori efortul.

Această scrutare a traiectoriei 
tractorului, oricît de sumară, su
gerează și o schiță de profil co
lectiv al constructorilor săi. Al 
celor care au scos uzina din punc
tul mort al unor ziduri fumegînde 
și au înălțat-o pe treapta de „sta- 
ție-pilot" a tot ceea ce este modern 
în construcția de mașini. Par- 
curgînd diverse statistici, m-au fra
pat două cifre cu un deosebit re
lief. Prima : în acești douăzeci de 
ani au intrat la Politehnică 561 de 
muncitori (reîntorși în uzină 167). 
A doua : economiile realizate prin 
aplicarea a 3 524 de inovații se 
ridică la cîteva zeci de milioane 
— ceea ce șeful planificării, ing. 
Herman, a „tradus* cu ochi de

economist : echivalentul a 1 590 de 
tractoare. La „Tractorul" nu se 
face economie de materie cenușie 1 
Sau, după o expresie a ingineru- 
lui-șef de concepție, Iulian Cazacu, 
orientată la viitor : „Va trebui să 
punem în mișcare un mare fond 
de gîndire tehnică și economică".

Tractoarele de mîine ? Un mare 
fond de gîndire pus în mișcare.

★
Din numărul total al mași

nilor fabricate la „Tractorul" 
aproximativ un sfert au fost ex
portate. Notăm, documentar, parti
cipările la tîrgurile și expozițiile in
ternaționale de la Tripoli, Geneva, 
Verona, Milano, Hanovra, Paris, 
Frankfurt, Izmir, Damasc, Helsinki, 
Viena, Salonic, Brno, Leipzig. Nu
mai în 1966. Cheia aprecierilor de 
care se bucură peste hotare ? Am 
în față numeroase mărturii și apre
cieri. Unele scot în evidență adap
tarea tractorului la cele mai grele 
condiții naturale, asemeni scrisorii 
unui importator brazilian care no
tează succesul obținut în defrișa
rea unei păduri virgine ; altele — 
universalitatea sau anumite per
formanțe tehnice.

N-am uitat — spunea tov. 
Linteș — întîlnirea cu un egip
tean din apropiere de Cairo. 
Ahmad El-Holi îl cheamă. Avea 
opt copii. îi plăcuse foarte mult 
tractorul nostru și cînd l-a cum
părat, mi-a zis : „De-acum am nouă 
copii". Altădată în Irak, în cîmpia 
Mesopotamiei. Ne obișnuisem cu 
unul dintre clienții noștri care ne 
vizita ioarte des în cuprinsul ter
menului de garanție. Apoi nu ne-a 
mai căutat deloc. După cîteva luni, 
îl întîlnesc la Bagdad și-l întreb 
despre motivul absenței. „Știi de 
ce ? Fiindcă am pătruns tainele 
tractorului vostru. El e ca și covo
rul persan. Cu cît e mai folosit, cu 
atît e mai valoros și-ți place mai 
mult". Și încă ceva.

Știți că pe scară internațio
nală se practică demonstrații și 
concursuri, care sînt un veritabil 
maraton de rezistență a mașinii. 
Așa a fost și la Chantilly-sur-Seine, 
unde s-au adunat cîteva sute de 
fermieri. Starteri, cronometrori — 
atmosferă de finală olimpică. Erau 
cinci probe pe cinci porțiuni de 
teren, fiecare eliminatorie. Ultima 
porțiune era de-adreptul mlaștină. 
Aveam emoții mari : ne aliniasem 
alături de cele mai reputate fir
me mondiale. Am trecut cu succes 
și ultima probă.

— Dar ce părere ai, tovarășe 
Linteș, fiindcă sîntem exact la pro
blemă, de următoarea cugetare : 
„Industria grea ca punct principal 
de grijă al politicii noastre econo
mice este sinonimă cu răsturnarea 
premiselor existenței noastre... Ea 
nu cadrează nicidecum cu rosturile 
noastre de țară mică, pacifică, și 
nici cu necesitatea pentru noi de a 
ne prezenta pe piețele străine".

— Ce mai e și asta ?
— „Dreptatea" din '47...
Unele post-scriptum-uri ale isto

riei sînt de o ironie ucigătoare.

Premiera filmului românesc „Golgota"

Raportul Comisiei economîco-financiare(Urmare din pag. a IlI-a)ritmic a acumulărilor planificate, executarea cheltuielilor cu mult spirit gospodăresc. Comisia economico-financiară consideră necesar ca ministerele, întreprinderile economice și unitățile bugetare să ia măsuri hotărîte pentru realizarea producției și a celorlalte sarcini cu cheltuieli cît mai reduse, pentru înlăturarea pierderilor, a risipei de materiale, a cheltuielilor neproductive. Rentabilizarea tuturor întreprinderilor și a produselor cu pierdere trebuie să constituie o preocupare permanentă a colectivelor din întreprinderi, direcții generale, ministere și sfaturi populare.îndeplinirea în bune condi- țiuni a planului de stat și a bugetului de stat pe anul 1967 cere respectarea riguroasă a

disciplinei economice, exercitarea unui control operativ și exigent asupra modului în care se realizează sarcinile și se gospodăresc fondurile materiale și bănești în toate sectoarele vieții economice și sociale a țării.Comisia economico-financiară propune adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale și a bugetului de stat pe a- nul 1967.Proiectele de lege privind planul și bugetul de stat pe anul viitor au fost avizate favorabil de Comisia economico-financiară și de celelalte comisii permanente, în redactarea care a fost prezentată tovarășilor deputați.Comisia propune, de asemenea, adoptarea contului general de încheiere a exercițiului

bugetar pe anul 1965, care cuprinde la venituri 97,0 miliarde lei, iar la cheltuieli 93,1 miliarde lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli de 3,9 miliarde lei.Măsurile luate de partid și guvern cu privire la conducerea economiei și planificării, precum și programul noilor măsuri prevăzute în concluziile plenarei C.C. al P.C.R., sînt o garanție că activitatea noastră economică și social- culturală se va îmbunătăți continuu în anii cincinalului.Oamenii muncii, strîns uniți în jurul partidului, vor depune întreaga lor capacitate de muncă și pricepere pentru înfăptuirea prevederilor planului de stat și a bugetului pe anul 1967, care va constitui o nouă treaptă în ridicarea, puterii economice a țării, a bunăstării poporului român, în realizarea

mărețelor obiective stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara noastră.Creșterea potențialului economic al României socialiste constituie o contribuție la întărirea continuă a sistemului socialist mondial, o manifestare a internaționalismului proletar, un aport la lupta pentru pace și progres social în lume.întregul nostru popor, în frunte cu clasa muncitoare, pornește la înfăptuirea celui de-al doilea an al cincinalului cu încrederea și hotărîrea nestrămutată că drumul indicat de gloriosul nostru partid comunist constituie chezășia dezvoltării națiunii noastre socialiste, a prosperității și fericirii patriei noastre scumpe — România socialistă.
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Filmul „Golgota", realizat de regizorul Mircea Drăgan, după un scenariu scris împreună cu Nicolae Tic, a fost prezentat luni seara, în premieră, la cinematograful „Patria" din Capitală.Cu acest prilej au fost prezentați publicului principalii realizatori ai filmului. Rolurile sînt deținute de Draga

Olteanu, Ioana Drăgan, Viorica Farkaș, Violeta Andrei, Reka Nagy și Nunuta Hodoș, alături de Gheorghe Dinică, Sebastian Papaiani, Virgil Platon, Sabin Făgărășanu, Gheorghe Pătru, George Mărutză, Mihai Berechet. Imaginea a- partine operatorului George Cornea. (Agerpres)
Elisabeta Polihroniade - 
campioană a țării la șah

Meciul de baraj pentru de
semnarea campioanei repu
blicane la șah a luat sfîrșit 
aseară cu victoria maestrei 
internaționale Elisabeta Poli
hroniade. Cîștigînd (în 42 de 
mutări), partida a 4-a Poli
hroniade a totalizat 2,5 punc
te, față de 1,5 puncte cît a 
obținut partenera sa Suzana 
Makai.

Elisabeta Polihroniade, de 
profesie ziaristă, cucerește 
pentru prima oară titlul de 
campioană a țării. Șahistă re
marcabilă, ea a participat cu 
succes la numeroase turnee 
internaționale și a făcut par
te din echipa României, cla
sată pe locul doi la campio
natul mondial.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri în tară : Vremea a fost 

relativ umedă, cu cerul acoperit 
în Banat și Ardeal, unde au 
căzut ninsori locale. în celelalte 
regiuni, vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin în Cîmpia 
Dunării și Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 
minus 6 grade la Toplita și plus 
4 grade la Adjud, Rm. Sărat și 
Mangalia. Izolat, în cursul di
mineții, s-a semnalat ceață. în 
Buocrești: Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat în general

slab. Temperatura maximă a 
atins zero grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 decembrie. în 
țară : Vreme rece, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros în 
jumătatea de vest a tării, unde 
vor cădea precipitații locale. în 
rest, precipitații izolate. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, 
local mai coborîte, iar maximele 
între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală. în București : 
Vreme rece, cu cerul variabil. 
Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

Priviți în 
vagoane

(Urmare din pag. I)
RĂSPUNS : Da, este re

zolvată. Adică se trimit în 
continuare.

ÎNTREBARE : Ai cazuri 
concrete ?

RĂSPUNS: Da. Tabelul 
de mai sus nu este la zi. In 
luna iulie a.c. s-au trimis 656 
vagoane murdare, în august 
843, în septembrie 855, în 
octombrie 610, în noiembrie 
594...

ÎNTREBARE: Decem
brie ?

RĂSPUNS : Încă nu s-a 
încheiat luna, nu s-a făcut 
calculul. Dar să nu ai grijă, 
vor fi destule.

ÎNTREBARE : Drept să 
spun, m-au surprins răspun
surile durnitale competente 
fi bine documentate. Cum te 
numești ?

RĂSPUNS : Nistor Moldo
vean și sînt supraveghetorul 
secției de încărcare-prepa- 
rare Lupeni.

ÎNTREBARE : Cum con
siderați răspunsul pe care 
l-am primit de la Ministe
rul Căilor Ferate cu adresa 
arătată mai sus ?

RĂSPUNS : Dar dum
neata P

Să trecem peste întrebarea 
care mi s-a pus. S-ar putea 
să spun că a fost un răspuns 
formal și să mi se reproșeze 
că sînt subiectiv. Să-mi văd 
mai bine de ancheta mea.

ÎNTREBARE adresată ce
tățeanului optimist: Dum
neata ziceai că dacă ai fi șe
ful serviciului transporturi de

la prepararea cărbunelui, ai 
deschide o fabrică de zahăr. 
Cum devine asta P

RĂSPUNS : Simplu: In 
vagoanele care vin pentru 
încărcat cărbune se găsesc 
uneori cîte 5—6 tone de sfe
clă de zahăr. Se aruncă. Aș 
face o fabrică de zahăr și 
n-am mai avea pierderi.

ÎNTREBARE : Dar cu ba
lastul pe care l-ai găsi în 
vagoane ce-ai face ?

RĂSPUNS : Cu balastul, 
pietrișul, piatra, nisipul, 
smoala și celelalte aș repara 
străzile desfundate, asta bine 
înțeles dacă mi s-ar da auto
rizație.

ÎNTREBARE : E de la 
sine înțeles că nu ți s-ar do 
autorizație pentru că n-ai 
putea să justifici de unde 
ai materialul, tn cazul ăsta 
cum te-ai descurca P

RĂSPUNS : Ca și pînă 
acum. Adică le-aș arunca în 
apa Jiului.

ÎNTREBARE : Dar legile 
interzic P

RĂSPUNS : Am făcut rost 
de o „derogare". Dacă n-ar 
fi, preparația s-ar pierde 
printre munții de strînsun 
de prin vagoane.

D-aia spuneau cei patru 
pescari că ar proteja ava 
Jiului.

Ne apropiem de sfîrșitul 
anchetei și ar fi necesare 
niște concluzii. Eu aș propu
ne să le tragem după obți
nerea rezultatelor anchetei 
care va urma probabil. Sîn- 
teți de acord P



Demonstrații 
interzicerii P1 KHARTUM 26 (Agerpres). — Luni în capitala sudaneză au a- vut loc noi demonstrații de protest împotriva interzicerii Partidului comunist, precum și incidente între manifestant? și grupuri de adepți ai partidelor din coaliția guvernamentală.Poliția a folosit gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc pentru a-i

împotriva
C. din Sudandispersa pe demonstranți, care scandau lozinci împotriva refuzului Adunării Constituante de a aproba verdictul Tribunalului Suprem privind legalizarea Partidului comunist. Demonstranții au adresat Consiliului Suprem o notă în care cer recunoașterea verdictului și califică refuzul drept „o insultă adusă justiției".

SCRISOAREA ADRESATĂ 
POPORULUI AMERICAN 

ile președintele C C alF.N.C din Vietnamul de sud

SAIGON 26 (Agerpres). — Cu 
ocazia sărbătorilor de sfîrșit de 
an, Nguyen Huu Tho, președin
tele Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, a adresat po
porului american o scrisoare în 
care se spune printre altele: „Sud-vi'etnamezii’ ; prețuiesc și admiră tradițiile dș luptă pentru libertate și dreptate ale poporului american, înregistrînd cu adîncă bucurie succesele dobîndite în lupta sa pentru pace, democrație, îmbunătățirea condițiilor de trai șț împotriva segregației rasiale. Poporul nostru, care nutrește o ură crescîndă față de guvernul S.U.A., consideră însă că are interese și aspirații comune cu poporul american". „Cei ce ne calcă patria în picioare și ne măcelăresc poporul, se spune în continuare îp scrisoare, sînt tot aceia care nesocotesc drepturile sfinte ale poporului american pentru libertate, democrație și pro

gres social. Am urmărit cu a- dîncă simpatie și admirație acțiunile multor tineri americani care și-aU ars* ordinele de chemare nevoind să vină. în Vietnamul de sud pentru a ucide femei,, bătrîni și copii nevinovati. Pronunțîndu-se împotriva agresiunii guvernului S.U.A. în Vietnamul de sud. și pentru respectarea drepturilor . legitime ale populației sud-vietnameze, poporul american luptă în același timp pentru a păstra viața copiilor săi".Guvernul american a intensificat în ultimul timp agresiunea în Vietnam, dar poporul nostru este hotărît să înfrunte toate greutățile, să suporte cele mai grele suferințe și sacrificii pentru a dobîn- di victoria finală în lupta sa pentru independență și pace, menționează scrisoarea, care se încheie cu cele mai bune urări adresate poporului american de Nguyen Huu Tho, în numele întregii populații sud-vietnameze.

„Luna 13" transmite

Semnarea 
Programului 
de colaborare 
culturală 
intre România 
și CubaHAVANA 26 (Agerpres). — La Havana a fost semnat Programul de colaborare în domeniul științei,. învățămîntului și culturii între Republica Socialistă România și Republica Cuba pe anii 1967— 1968.Din partea română programul a fost semnat de Vasile Mușat, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Cuba, iar din partea cubană de Jose Aguilera Maceiros, prim-adjunct al ministrului educației. La semnare au fost de fată reprezentanți ai Ministerului A- Tacerilor Externe, ai Ministerului TEducației și .ai Consiliului. Național al Culturii din Cuba, precum și membrii Ambasadei Republicii Socialiste România la Havana.

Ședința Comisiei 
C. A. E. R. pentru 
industria alimentarăVARȘOVIA 26 (Agerpres). — Zilele acestea, la Poznan a avut loc cea de-a 6-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară. La lucrări au participat delegați din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară, U.R.S.S. în calitate de observatori, au fost prezenti reprezentanți ai Republicii Cuba și ai R. D. Vietnam.Comisia a tras concluziile cu privire la activitatea ei în perioada precedentă. La ședință au fost discutate probleme ale mecanizării și automatizării proceselor de producție, ale lucrărilor de cercetare teh- nico-științifică coordonate în perioada care a trecut, precum și alte probleme ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul industriei alimentare. Comisia a adoptat planul său de activitate pe anul 1967. Ședința s-â desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă deplină.

SENSUL SOLIDARETAȚiE 
LATINO-AMERICANELOR
CU VIETNAMUL EROIC(Urmare din pag. I)

Solidaritatea fiecărui popor din 
America Latină cu cauza patrio- 
ților vietnamezi este direct pro
porțională cu gradul de con
știință pe care fiecare popor 
l-a dobindit din propriile sale 
suferințe, din înțelegerea cauzelor 
profunde ale umilirii și mizeriei pe 
care el le îndură și din nevoia pro
prie de a lupta pentru a schimba în 
mod radical starea actuală de lu
cruri din țara sa. Acest lucru și-a 
găsit o expresie logică în aceea 
că în zona ocupată de trupele 
constituționaliste, conduse de co
lonelul Caamano, în eroicele zile 
ale rezistentei dominicane con
semnele de luptă din Santo Do
mingo s-au îmbinat cu lozincile de 
solidaritate cu Vietnamul. înfrun- 
tînd imperialismul, oamenii de pe 
teritoriul situat între rîul Ozana șl 
Marea Caraibilor au înțeles mai 
bine că el este același inamic în 
toate cele patru puncte cardinale 
ale globului și că trebuie să i se 
riposteze prin lupta unită a tuturor 
popoarelor care își cuceresc sau 
își apără libertatea.

Există însă și forme mai subtile 
de penetrație si dominare imperia
listă decît debarcarea a 40 000 
de „pușcași marini”, care au 
făcut să. sîngereze Republica Do
minicană. Există cazuri în care 
tentaculele nu apar în mod vizi
bil. Mă refer, de pildă, la întreprin

derile care au firmă „națională”, 
dar care au fost .create de mono
polurile străine sau care au trecut 
în mîinile lor prin simple lovituri de 
bursă și ale căror beneficii revin, 
bineînțeles, monopolurilor. Tot așa 
se întîmplă și cu unii generali, care, 
formați la academiile militare ale 
S.U.A., recurg la lovituri de stat de 
cite ori Interesele imperialiștilor 
sînt considerate în pericol; și, în 
sfîrșit, la fel se petrec lucrurile cu 
mulți politicieni, funcționari și zia
riști din țările Americii Latine care 
fac imperialismului diferite servicii, 
scutindu-1 de incomoda sarcină de 
a interveni în mod direct. In aces
te condiții, se înțelege că lupta 
antiimperialistă este mai dificilă, iar 
apărarea unor cauze drepte ca cea 
a Vietnamului este sluiită cu ab
negație mai cu seamă de lideri 
politici și sindicali exponenți ai 
năzuințelor maselor muncitoare, 
de intelectuali de stînga, care în
țeleg mai bine ceea ce se întîm
plă în mod real în lume în lumina 
a ceea ce se petrece în țările lor.

Atunci cînd ne referim la păre
rile opiniei publice latino-america- 
ne nu trebuie pierdut din vedere că, 
cu mici excepții, aceasta nu este 
informată în mod obiectiv despre 
evenimentele politico-sociale care 
zguduie lumea și care scriu isto
ria vremurilor noastre ; de aceea, 
fie că ignorează cu totul faptele, fie 
că le cunoaște prin intermediul Uf 
nor versiuni deformate care trădea-r

ză sensul lor real. Un vast meca
nism ridicat la scara întregului 
continent se îndeletnicește cu difu
zarea minciunii ori de cîte ori se 
consideră că prin repetare ea 
devine un adevăr, conform cunos
cutei formule a lui Goebbels.

Presa, radioul, televiziunea bom
bardează zilnic opinia publică cu 
informații parțiale sau denaturate. 
In legătură cu războiul din Viet
nam, de pildă, știrile sînt astfel fil
trate îneît precumpănesc declara
țiile care încearcă să prezinte a- 
gresiunea ca o „sfîntă cruciadă” 
în numele „democrației*. Nu tre
buie uitat că în America Latină 
aproape toate canalele de infor
mații cu largă posibilitate de difu
zare sînt controlate direct sau in
direct de monopolurile nord-ameri- 
cane, atunci cînd nu sînt cu totul 
în proprietatea lor.

Pe de altă parte, există în Ame
rica Latină peste 80 de milioane 
de analfabeți care nu au acces la 
nici un fel de informație, iar foar
te mulți latino-americani abia știu 
să scrie și să citească.

în aceste condiții devine de 
înțeles cît de greu este ca opinia 
publică să cunoască adevăratul 
caracter și amploarea războiului 
de agresiune dus de S.U.A. în Viet
nam. Evident, marea majoritate are 
drept criteriu al adevărului expe
riența proprie, atît de amară și de 

.. dureroasă, îneît poate să contra- 
țcareze efectele mașinii de dezin

Anul ce se încheie predă noului an 
1967 ștafeta luptei intense șl hotărîte 
a popoarelor pentru apărarea dreptu
rilor și intereselor lor naționale. Pe 
toate meridianele globului popoarele 
s-au ridicat împotriva politicii impe
rialiste de agresiune și șantaj, pentru 
libertate, apărarea independenței și 
suveranității naționale, pentru respec
tarea dreptului lor sacru de a fi sin
gure stăpîne la ele acasă.

Clișeul din stînga sus înfățișează pe 
servanții unui tun din artileria de 
coastă a R. D. Vietnam : ei resping cu 
succes un atac al navelor de război a- 
mericane. Clișeul din dreapta repre
zintă o unitate a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
deschizînd focul asupra inamicului.

In Belgia, vestea transferării 
din Franța a sediului N.A.T.O. 
pe teritoriul țării a fost pri
mită cu vii proteste de către for
țele iubitoare de pace. Clișeul al 
treilea reprezintă o astfel de mani
festație la Bruxelles. La alt capăt 
al lumii, în Japonia, se succed ma
nifestațiile împotriva prezenței sub
marinelor nucleare americane în 
porturile țării (în clișeul al patrulea 
se vede o asemenea manifestație na
vală în portul Yokosuka), împotriva 
bazelor militare americane, pentru 
retrocedarea terenurilor ocupate po
porului japonez.

Ultimele două clișee reprezintă: luptă
tori angolezi pregătindu-se într-o tabă
ră de instrucție pentru a se angaja în 
lupta împotriva colonialiștilor portu
ghezi ; în Siria, mulțimea manifestea
ză în jurul unui sediu al societății 
„Iraq Petroleum Company” exprimîn- 
du-și satisfacția pentru măsurile luate 
de guvern în apărarea drepturilor le
gitime ale Siriei în fața marelui 
monopol internațional.

MOSCOVA 26 (A- 
gerpres). — Dumi
nică, a doua zi după 
aselenizarea lină a 
stației automate so
vietice „Luna-13", au 
fost recepționate pe 
Pămînt primele fo
tografii transmise de 
aceasta.

In fotografia trans
misă în cursul primei 
legături stabilite cu 
„Luna-13" este înfăți
șat un fragment din 
panorama lunară din 
regiunea Oceanului 
Furtunilor cu o su
prafață relativ nete
dă, „maritimă" și 
unde există fisuri 
destul de întinse. In 
comparație cu stația 
precedentă, „Luna-9", 
care a aselenizat pe 
Un sol destul de mun
tos, la granița dintre 
Oceanul Furtunilor și 
„continent", „Luna- 
13" s-a plasat mult 
la nord, adică chiar 
pe „fundul" Ocea
nului Furtunilor.

In fotografia trans
misă duminică, ca și 
în cele recepționate 
în februarie de la 
stația „Luna-9", se 
vede clar microstruc
tura suprafeței lu
nare. După cum a de
clarat unui cores
pondent al agenției 
TASS prof. Iuri Lip- 
ski, înfățișarea supra
feței lunare confir
mă concluzia des
prinsă și de pe urma 
materialelor furniza
te de „Luna-9" și a- 
nume că pe Lună nu 
există un înveliș gros 
de praf.

In baza acestor in
formații s-a stabilit 
că pătura exterioară 
a suprafeței lunare, 
care are o grosime 
de cîțiva centimetri, 
este relativ mai puțin 
solidă, în timp ce pă
turile de sub ea sînt 
mult mai solide.

—----------------------------------- -------------------------

RțS TOKIO. Primul ministru al Japoniei, 
““ Eisaku Sato, a dizolvat luni Camera 
Inferioară a Parlamentului japonez a 
cărei sesiune urma să înceapă la 27 de
cembrie. Se apreciază că alegerile gene
rale parlamentare vor avea loc la sfîr- 
șitul lunii ianuarie 1967.

Egj BONN. Intr-un interviu acordat re- 
vistei vest-germane „Echo der 

Zeit" cancelarul vest-german, Kiesinger, 
s-a referit la obiectivele guvernului său 
pentru anul 1967. Referitor la politica 
externă, Kiesinger a amintit, între altele, 
întărirea alianței atlantice, continuarea 
efortului de unificare a Europei occi
dentale, lărgirea colaborării cu Franța, 
acțiuni în favoarea destinderii relațiilor 
R.F.G. cu țările răsăritene.

PEKIN. Agenția China Nouă anunță 
că în zilele de 25 și 26 decembrie 

două avioane aparținînd forțelor militare 
aeriene ale S.U.A. au pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, în provincia 
Guandun. Un purtător de cuvînt al 
M.A.E. al R. P. Chineze a fost autorizat 
să adreseze un avertisment S.U.A.

NEW YORK. Intr-un interviu acor- 
dat săptămânalului „Newsweek", pre

ședintele Johnson a făcut unele declarații 
referitoare la evenimentele care au in
tervenit la Dallas imediat după asasi
narea fostului președinte, Kennedy. A- 
cestea sînt total diferite de cele relatate 
în manuscrisul cărții Iui William 
Manchester „Moartea unui președinte". 
Pe de altă parte se anunță că William 
Manchester, autorul acestei cărți, a fost 
internat duminică seara într-o clinică din 
orașul Middletown. Medicii au anunțat 
că el suferă de pneumonie.

formare șl de înșelătorie oricît de 
puternică ar fi ea. Dar, firește, a- 
ceasta nu exclude necesitatea de 
a cunoaște faptele în mod concret.

Este caracteristic, de pildă, că o 
bună parte a opiniei publice lati- 
no-americane nu știe că în țările 
acestui continent moare un copil la 
mai puțin de un minut, fie de boa
lă, fie de foame, iar mulți nu se 
ridică pînă la a înțelege cine este 
vinovat de acest genocid. La fel unii 
nu știu că zilnic nord-vietnamezii 
sînt bombardați cu circa un milion 
,și jumătate kg de bombe sau că 
în Vietnamul de sud Statele Unite 
experimentează diferite bombe, 
gaze toxice, produse chimice, arme 
bacteriologice ; nu cunosc crimele 
și fărădelegile comise de interven- 
ționiști în rîndul populației civile. 
Majoritatea opiniei publice nu știe 
că S.U.A. au cheltuit în acest an 
pentru războiul din Vietnam, după 
datele publicate în „Newsweek”, o 
sumă de bani echivalentă cu 12 
„Alianțe pentru progres” și că anul 
viitor războiul va costa dublu.

în ciuda tuturor acestor factori, 
mișcarea de solidaritaie cu Viet
namul se dezvoltă. S-au format co
mitete pentru apărarea Vietnamu
lui în multe țâri din America Lati
nă. Aceste comitete organizează 
diverse acțiuni de solidaritate —< 
conferințe, expoziții, diferite mani
festații de protest. Experiența a- 
xată că puterea de înrîurire a 
acestor manifestări este mai mare 
atunci cînd în cadrul lor se ridică 
și probleme naționale sau de 
interes comun pentru întregul 
spațiu latino-american. In țările 
conduse de dictaturi militare, mobi
lizarea maselor la acțiuni de soli
daritate cu Vietnamul constituie, 
se înțelege, o sarcină extrem de 
grea, care se îndeplinește în con
diții semilegale sau chiar de ilega
litate.

Datorită motivelor menționate la 
începutul acestui articol, mulți la
tino-americani trag din desfășura

rea evenimentelor din Vietnam 
concluzii pentru propria lor luptă. 
Ei își dau seama că un popor mic, 
chiar într-o luptă inegală cu pu
terea tehnică cea mai importantă 
din lumea capitalistă contempora
nă, este de neînvins atunci cînd e 
animat de voința care fierbe ’ în 
sîngele vietnamezilor.

Chiar șl guvernele latino-ameri- 
cane cele mai aservite imperialis
mului încep să-și dea seama de 
deplasările care au loc în opinia 
publică ca urmare a războiului din 
Vietnam. Este semnificativ că re
crutarea de soldați pentru 
războiul din Vietnam — o ru
șine a Americii — se face 
în Bolivia cu vădită jenă, aproape 
clandestin ; ajutorul „simbolic” pe 
care cîteva guverne latino-ameri- 
cane l-au dat în alimente și medi
camente regimului generalului Ky 
a fost hotărît aproape în secret. 
Numai cu totul excepțional cîte un 
politician latino-american îndrăz
nește să-și proclame deschis ali
nierea la poziția S.U.A. și să spri
jine masacrul săvîrșit de ameri
cani în Vietnam, cum a fost cazul 
fostului ministru de externe argen- 
tinean, Zavala Ortiz, la trecerea sa 
prin Saigon.

Desigur, aceste guverne consi
deră de-a dreptul primejdios ca 
latino-americanii să înceapă să se 
întrebe și să întrebe despre ceea 
ce se întîmplă în Vietnam. Lor nu 
le-ar conveni să se știe, de exem
plu, că portoricanii, care din 
punctul de vedere al Washing
tonului nu sînt apți să voteze sau 
să se autoguverneze, sînt în schimb 
buni pentru a muri în sud-estul 
asiatic; nu le-ar conveni să se 
afle că bombele cu napalm care 
au fost folosite împotriva patrioți- 
lor peruvieni au fost experimenta
te în Vietnam.

Dar este inevitabil ca adevărul 
să devină cunoscut șl să-i însufle
țească pe latino-americani în pro
pria lor luptă antiimperialistă.
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• Teatrul de operă și balet: AIDA
— 19.
® Teatrul de stat de operetă : PA
GANINI — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le” (sala Comedia) : DIN JALE SE 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, 
(sala Studio) : DINU PĂTURICA
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : HENRIC AL IV-lea —
19.30, (sala Studio) : ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala din B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1 a Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra") : NEÎNCREDERE ÎN 
FOIȘOR — 19,30.
• Teatrul Mic: RICHARD AL II-lca
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă’ : MUȘ
CHETARII MĂGĂRIEI SALE —
9.30, NOTA ZERO LA PURTARE —
15.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 10; 16,30, (sala 
din str. Academiei) : POVESTEA 
PORCULUI — 10; 17.
• Teatral satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Palatului) : CU 
FOTBAL ȘI FĂRĂ FOTBAL —
19.30.
• Circul de stat : SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R.S. CEHOSLOVACĂ — 19,30.

• GOLGOTA — cinemascop : PA
TRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15.
• NEVESTE PERICULOASE — ci
nemascop : REPUBLICA — 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
BUCUREȘTI (completare Marea 
Sarmatică... Marea Neagră) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MO
DERN (completare Orizont științific 
nr. 7) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21.
e FALSTAFF: LUCEAFĂRUL
(completare Orizont științific nr. 7), 
10; 12,30; 15: 17,30; 20, POPULAR
— 15,30; 18; 20,30.
O CONTELE DE MONTE CRISTO 
(ambele serii): CINEMATECA — 10; 
13,15.
• UCIGAȘII DE FEMEI : CAPI
TOL — 9; 11; 13,15; 15,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : CA
PITOL — 18,15; 20,45, EXCELSIOR 
(completare Marca Sarmatică... Ma
rca Neagră) — 9,15; 12; 14,45;
17,30; 20,15.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
FESTIVAL (completare A cui e șo
seaua ?) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, GRIVIȚA — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, ARTA (completare 
Consfătuirea de constituire a Con
siliului Național al organizației de 
pionieri) — 9; 11; 13; 15,30; 18; 
20,30, MELODIA (completare Po
duri peste timp) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE: LUMINA — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• OMUL DIN RIO : VICTORIA — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DRU
MUL SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Vox Maris)
— 15; 17,45; 20,30, MIORIȚA (com
pletare Consfătuirea de constituire 
a Consiliului Național al organiza
ției de pionieri) — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• FANTOMAS șl FANTOMAS SE

DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
CENTRAL — 8,45; 12,30; 16,15; 20. 
® ZORBA GRECUL: UNION — 
15,15; 18; 20,45.
O FAUST XX : UNIREA (comple
tare Pilula) — 15,30; 18; 20,30.
© LOCOMOTIVA FURATĂ — ÎN
FLORIM ȘI NOI CU ȚARA — 
PUȘCA ȘI UNDIȚA — ROBINSON: 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în conti
nuare.
o MINUNATA ANGELICA — cine
mascop : GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 
18; 20,30, FERENTARI — 10; 15; 
18; 20,30, PACEA — 15,45; 18; 20,15. 
O GIUSEPPE LA VARȘOVIA: FE
ROVIAR (completare Poduri peste 
timp) — 9; 11,15; 13,30; 16; 10,30; 
20,45, TOMIS (completare Marea 
Sarmatică... Marca Neagră) — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45.
© TUNELUL — cinemascop : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare 6 000 de ani) — 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
e NOTRE-DAME DE PARIS — ci
nemascop : DACIA — 8,30 — 15,45 
în continuare ; 18,15; 20,45.
© WARLOCK — cinemascop : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30, LIRA
— 15,30; 18; 20,30.
© CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop : BUCEGI (completare Mi
metism) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (completare Ma
rea Sarmatică... Marea Neagră) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
AURORA (completare începutul) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, FLO
RE ASC A (completare Scoica) — 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA 
(completare Pata) — 8,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
e CIMARON — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în regiu
nea Hunedoara) — 14,45; 17,30; 20,15, 
PROGRESUL (completare Plasma)
— 15.30; 18; 20,30.
® FERNAND COW-BOY : VITAN 
(completare George Coșbuc, cîntă- 
rețul pămîntului românesc) — 15; 
17,30; 20,
a CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,45; 
20,30.
O W1NNETOU — cinemascop (am
bele serii) : MUNCA — 10; 16; 19,30. 
O A FOST CÎNDVA HOȚ : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20.30.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascon : COSMOS — 15,30; 18; 
20,30. VIITORUL — 15,30; 18; 20 30, 
o CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? : COLENTINA — 
15; 17.30: 20.
O COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop : COTROCENI — 14; 
17; 20.
O BARBĂ ROȘIE — cinemascop 
(ambele serii): RAHOVA — 15,30; 19.

18,00 — Pentru cei mici : A fost 
odată... „Vreau să trăiesc 
printre stele". Ecranizare 
după o poveste de Victor 
Eftimiu.

— Pentru școlari : 1001 de în
trebări.

18,50 — Publicitate.
18,58 — Ora exactă.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,27 — Buletin meteorologic.
19,30 — Pagini din istoria filmu

lui în România. Emisiune 
realizată în colaborare cu 
Arhiva națională de filme.

20,00 — „Povestea unei păpuși" — 
film.

20,20 — Telecronica economică.
20.45 — Filmul artistic : „Mîine,

Mexicul”.
22,17 — Varietăți pe peliculă.
22,35 — Telejurnalul de noapte.
22.45 — închiderea emisiunii.
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