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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE în decorul iernii renaște cadrul feeric al tradiționalului

Marți au fost reluate lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale.In lojile oficiale au luat loc conducătorii de partid și de stat.La lucrările sesiunii iau parte numeroși invitați. Asistă, de ase- rhenea, șefi de misiuni diplomatice, ziariști români și străini.în ‘continuarea discuției generale asupra Proiectelor de legi pentru adoptarea Planului și Bugetului de Stat pe anul 1967 au luat cuvîntul deputății: Constantin Mîndrea- nu, prim-secretar al Comitetului ' regional Dobrogea al P.C.R., Livia Nicoară, profesoară la liceul din comuna Deta — regiunea Banat, Neculai Agachi. director general al Combinatului siderurgic Hunedoara, Adalbert Crișan, secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., Dumitru Bejan, prim-adjunct al

ministrului comerțului exterior, Ilie Cîșu, secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R., acad. Costin Nenițescu, directorul Institutului de chimie organică al Academiei. Constantin Nistor, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Iași. Va- sile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Doggendorf, directorul S.M.T. Orțișoara, regiunea Banat, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, și ministrul industriei alimentare, Bucur Șchiopu.In cursul ședinței, ministrul căi-

lor ferate, deputatul Florîan Dănă- lache, și ministrul industriei chimice, deputatul Constantin Scar- lat, au răspuns la întrebările puse de deputați în sesiune, în legătură cu unele probleme privind domeniile de activitate ale ministerelor respective.De

rale, cele două proiecte de legi fost discutate, fiecare în parte, articole și supuse apoi în întregime votului secret.Marea Adunare Națională a a- probat legea pentru adoptarea Planului de Stat al economiei naționale pe anul 1967, precum și legea pentru adoptarea Bugetului

Anul
al

internațional
turismului"

H Legea pentru adoptarea Planului 
de Stat al economiei naționale 
pe anul 1967

Centrul

de televiziune București

In construcție•>

In fiecare seară de vineri emi
siunea „Avanpremiera* ne pune la 
curent cu noutățile televiziunii. Fi
xate asupra programului săptă
mânii următoare, camerele de luat 
vederi anticipează. De astă-daiă 
aici, prin intermediul coloanei de 
ziar, vă propunem o anticipație cu 
o bătaie mai lungă avînd în obi
ectiv unul dintre cele mai impor
tante edificii culturale de pe harta 
cincinalului : 
une București, 
este în plină 
nouă mărturie 

i ! statului nostru față de continua 
dezvoltare a bazei materiale a 
culturii.

„Camera de luat vederi", ațin
tită întîi asupra machetei, furni
zează Imaginea unui modern și 
inspirat ansamblu arhitectural, așa 
cum apare în imaginea alăturată. 
Desfășurat pe o suprafață de pes
te șase hectare, lîngă Piața Avia
torilor, în preajma salbei de lacuri 
din nordul orașului, ansamblul va 
adăuga un spor de fiumusete nou
lui peisaj urbanistic al Capitalei. 
Orientarea compoziției arhitectu
rale a fost qîndită în raport cu 
perspectiva pe care i-o deschide 
Calea Dorobanților, largă arteră 
de circulație, oferind ochiului o 
imagine panoramică. în adîncime, 
â viitoarei citadele a televiziunii, 

același timp, pe criterii func
ționale, amplasarea a avut în ve
dere necesitatea de a se asigura 
o cît mai bună legătură cu actua
lul studio, cu emițătorul de la 
Casa Scinteii și rețeaua de radio- 
relee din țară. Concomitent cu 
realizarea Centrului de televiziu
ne se va extinde, în viitorii ani, 
rețeaua de stații de televiziune și 
radio-relee.

Ca niște bijuterii pe o catifea 
verde, construcțiile se vor înălța 
în ambianța unui parc. Patru cor
puri de clădiri alcătuiesc Centrul 
de televiziune, dintre care primele 
trei — în ordinea accesului princi
pal — sînt de înălțimi apropiate : 
studiourile, atelierele de producție 
și clădirea destinată prelucrării 
peliculei. In suita de volume, ac
centul arhitectural cel mai puter
nic e pus pe corpul redacțional- 
artistic cu 13 etaje care domină 
întregul ansamblu, amintind linia 
impunătoare a unei clădiri din 
vecinătate — blocul grupului de 
automatizări din Floreasca. Cele 
patru corpuri, însumînd o supra
față desfășurată de aproape 53 000 
de metri pătrați, sînt astfel con
cepute în interdependența lor în- 
cît să asigure fluxuri de producție 
optime, pe măsura cerințelor teh
nice ale televiziunii mondiale. 
Proiectul, ca de altfel construcția 
propriu-zisă, asigură condiții pen
tru a se trece la elaborarea și 
transmiterea simultan a două pro
grame, iar în viitor la realiza
rea emisiunilor în culori.

— Pentru noi, adevărata piatră 
die încercare a constituit-o rezol- 
<Lrea necesităților tehnologice șl 
funcționale, avînd în vedere toc-

mal specificul pregnant tehnic al 
acestui ansamblu cu caracter de 
unicat — ne spune șeful proiectu
lui complex, arhitectul Tiberiu 
Ricci de la Institutul „Proiect-Bucu- 
rești". N-am fi reușit poate dacă în 
întregul proces de proiectare nu 
s-ar fi realizat o veritabilă sim
bioză între arhitecți și inginerii 
specialiști ai radioteleviziunii în 
tehnologia elaborării programelor, 
în instalații video, electroacustice 
și altele.

Desprinzîndu-le de imaginea ma
chetei, să fixăm deci „camerele 
de luat vederi" în interior, în culi
sele viitoarei producții a studiouri
lor de televiziune. înzestrarea teh
nică prevăzută în proiect, cu echi
pamente complet transistorizate, la 
nivelul performanțelor internaționa
le, creează toate condițiile unei 
creșteri substanțiale a emisiunilor, 
atît cantitativ cit și calitativ, pe 
măsura punerii treptate în funcțiune, 
de-a lungul cincinalului, a noului 
centru. Care va fi beneficiul tele
spectatorului ? Cum se va răsfrîn- 
qe pe micul ecran acest nou uni
vers material al televiziunii, înce- 
pînd cu noile spații de producție 
(studiouri, ateliere, pregătirea fil
melor) și sfîrșind cu aparatura de 
mare finețe ?

(Continuare în pag. aV-a)

H Legea pentru adoptarea Bugetului 
de Stat pe anul 1967

cadrul discuției, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, și ministrul industriei construcțiilor, Dumitru Mosora, au răspuns la întrebări ale unor de- putați.După încheierea discuției gene-

Un uriaș dispozitiv 
de organisme națio
nale va intra în ac
țiune, în întreaga 
lume, de la 1 ianua
rie, pentru a celebra 
ceea ce va fi una din 
cele mai populare și 
îndelungate manifes
tări în 1967 : „Anul 
internațional al turis
mului". încă de pe a- 
cum, mai multe co
misii — în Africa, A- 
merica, Asia, Europa 
— definitivează pla
nurile concepute cu 
minuțiozitate pentru 
asigurarea reușitei. 
Ele se sprijină pe 
activitățile prevăzute 
de 102 organizații 
naționale de turism, 
care la rîndul lor au 
apelat la concursul 
agențiilor de voiaj, 
companiilor aeriene, 
navale și feroviare, 
hotelurilor, cluburilor 
sportive, presei, ra
dioului și televiziunii.

se-
Cu 

sale

Inițiativa a pornit, 
după cum se știe, 
de la Consiliul eco
nomic și social O.N.U. 
(ECOSOC), cu 
diul la Geneva, 
prilejul ultimei
sesiuni, ECOSOC a 
votat rezoluția ce re
comandă desemna
rea anului 1967 drept port 
„An internațional al 
turismului". România 
se numără printre 
inițiatorii rezoluției. 
La 4 noiembrie, cea 
de-a 21-a Adunare 
Generală a Națiunilor 
Unite a aprobat a- 
ceastă rezoluție prin 
aclamații.

Turismul — ne spu
ne președintele Uniu
nii internaționale a 
organismelor < 
de turism, 
Haulot — este 
mul rînd un 
de apropiere 
poarelor, de lichidare

a prejudecăților ce le 
despart, de realizare 
a solidarității caro 
asigură pacea lu
mii, deci interesele 
vitale ale comunității 
umane. De altfel de
viza acestei mari ma
nifestări mondigle 
este „Turismul, pașa- 

pentru pace", 
țări 
care 

au

17 
între 
nia, 
ca, în anul 
primească turiști fără 
obligativitatea vizei 
din acele țâri euro
pene sau extra-euro- 
pene care vor aplica 
principiul reciproci
tății.

România este mem
bră a Comisiei mixte 
europene însărcinată 
cu organizarea „Anu
lui turistic interna
țional".

Horia LIMAN
Geneva

(Agerpres)

Noi capacități
de producție

la „Țesătura

Zilele acestea s-a termi
nat modernizarea sectoru
lui de țesătorie al ■fabricii 
„Țesătura". Acest fapt 
marchează încheierea unei 
etape din cadrul planului 
de extindere și moderni
zare a întreprinderii ieșe
ne. In țesătorie, au fost in
stalate peste 900 de răz
boaie automate. Noile ma
șini de înaltă tehnicitate 
permit realizarea unor pro
duse de calitate mult îm
bunătățite. Totodată a fost 
dată 
noua 
care 
4 000 
na te.
put montarea utilajelor in 
secția finisaj.

parțial în funcțiune 
filatură a fabricii, 

va produce anual 
de tone fire pieptă- 
Concomitent, a înce-

(Agerpres)

ȘCOALA
PERSONALITĂȚII

1

Copil, adolescent, adult — omul 
visează întotdeauna la faptele lui 
viitoare, conturîndu-le mai întîi în 
imaginație, în abstract, așa cum 
arhitectul își etalează pe hîrtia de 
calc proiectul viitorului edificiu. De 
la proiectele copilăriei, întîmplă- 
toare, capricioase, îmbrățișate și 
abandonate rapid, adolescentul în
cepe să trieze, să se fixeze la idea
luri mai stabile, mai reale, desco
perind o legătură tot mai trainică 
între înclinațiile, predispozițiile per
sonalității sale în germene și o 
nume profesiune.

Visul și efortul

a-

in

O vitrină de librărie. Din 
stradă, privirile se opresc pe 
cărți : „Puiul Moțat* privește 
cu coada ochiului la „Piticul 
cel fricos* ; legendele te 
plimbă în țara lui Vam ; a 
doua carte a lui „Apolodor" 
o caută pe prima epuizată de 
mult; vestitul Păcală . istori- . 
sește isprăvile sale lui „Nică 
fără frică" ; „loan Vodă* îm
parte dreptatea în timp ce 
„Ciopîrțilă* ciopîrțește tot ce [ 
întîlnește.

Din lăuntrul librăriei în a- 
ceeași vitrină zărești nasuri, 
ieșite din glugi calde, lipite 
de geam, obraji rumeniți de 
frig și ochi. Ochi cărora de
senele de pe coperți le amin

— Descoperirea unui ideal 
viață este expresia unei personali
tăți incipiente, dar munca, efortu
rile susținute pentru realizarea 
idealului propus constituie, în fapt, 
factorul creator al personalității, a- 
firmă profesorui de psihologie Va- 
sîle Pavelcu de la Universitatea din 
Iași. O personalitate se afirmă nu 
prin însușirea de a visa, de a avea

Idealuri cl prin forța, prin capaci
tatea de a le realiza.

Dar își dau seama tinerii de ne
cesitatea efortului, a muncii duse 
cu răbdare și perseverență, de im
portanța acestei condiții sine qua 
non a oricărei realizări ?

, Ne-am adresat unui tînăr în vîrs- 
tă de 18 ani, Călin Petrescu, student 
în anul I la Arhitectură.

— Arhitectura mă preocupă mai 
de mult. In ultimele vacanțe am 
făcut lungi excursii prin țară și, a- 
proape în joacă, am început să de
senez, să fac schițe după monu
mentele istorice pe care le vizitam, 
după simple case țărănești care 
aveau ceva deosebit, original. Ini-

încearcă să descopere alte căi de 
afirmare. Tentații există, o sumede
nie, iar vîrsta lor (au toată viața 
înainte), le permite să mai aleagă 
o dată și încă o dată. Și astfel, 
drumul consecvent spre un ideal 
precis se poate transforma într-un 
zig-zag printre aspirații. In chip 
paradoxal, efortul, atît cît e, devine 
risipă, iar graba se transformă în 
întîrziere.

Valoarea mMM

ANCHETA 
SOCIALĂ

țial, era o ocupație, ca multe altele, 
în timpul liber. Cină mi-am dat 
seama că simpla ocupație devine 
preocupare, am început să mă pre
gătesc mai temeinic la matematică, 
să muncesc mai mult la planșeta 
de desen. Hotărârea era luată, idea
lul'meu era să. devin arhitect.

Dar azi, după ce prima treaptă 
spre acest vis a fost urcată?

— Abia acum îmi dau seama ce 
profesie grea mi-am ales. Sînt zile 
de atelier cînd plec de-acasă di
mineața la 7 și mă întorc seara la 
10. Unii colegi spun că exagerez, 
că merge și altfel, mai lenta. Eu 
însă vreau să devin un arhitect bun 
și cred că asta-i singura cale.

— Dozarea și continuitatea efor
tului duce la primele succese și, 
prin, ele, la stabilirea definitivă a 
idealului, ca în cazul de mai sus, 
apreciază Const. Păunescu, cerce
tător principal la Institutul de știin
țe pedagogice. Drumul acesta, apa
rent simplu și firesc, e în realitate 
destul de dificil și cunoaște uneori 
perturbări mai mici sau mai mari. 
In primul rînd, datorită vîrstei. E o 
vîrstă la care dorința de afirmare 
apare' în unele cazuri exploziv. Ti
nerii se grăbesc, se precipită, vor 
să devină cunoscuți, să arate ce 
pot cît ai bate din palme. Și por
nesc într-un maraton cu iuțeala 
unei curse de viteză. Cînd li șe 
taie respirația, și e normal să fie 
așa, se opresc dezorientați și apoi

neîmpliniți, Ștefan Din- 
Liceul nr. 15 din Capi- 
mai bun matematician 
Are o puternică încli-

La 17 ani 
că, elev la 
tală, e cel 
din școală,
nație spre algebră și e convins că 
va aduce contribuții noi în teoria 
numerelor, în teoria structurilor. 
Eroii lui sînt matematicienii. Eva
riste le Galois și Dan Barbilian. 
Apare, așadar, ideea modelului, a 
personalității proeminente care con
stituie un exemplu fascinant pentru 
tineri, care creează discipoli, 
vățăcei dornici să urmeze 
maestrului. Modelul e uneori 
soană reală, cunoscută de 
alteori un personaj intrat în 
sau chiar un erou literar.

în- 
calea 

o per- 
tînăr, 

istorie

Pciul DIACONESCU

tesc pe regii trufași, vrăjitori 
și zîne despre care au auzit.

Literatura pentru cei mici 
începe de la cîntecul de lea
găn șl crește o dată cu ei. 
Șoapta la început neînțelea
să capătă deodată tîlc, de
vine cuvînt.

In jocul lor cuvintele se 
prefac în doină și poveste și 
străbat mînă-n mînă cu copi
lul graiul părinților. Multă 
vreme încă știutul se mai în- 
gînă cu neștiutul și gîndul 
treaz cu visul căruia nu-i dai 
de capăt. O lume în care ti
nerețea e fără bătrînețe și 
viața fără de moarte, o lume 
în care totul e crezut și ade
vărat... căci, dacă n-ar ii nu 
s-ar povesti...

Scriitorii pentru cei mici 
iubesc copiii, sau își iubesc 
propria copilărie trecută în 
amintire. De aceea literatura 
lor e scrisă cu dragoste și 
răscolește tot vălmășagul de 
simțăminte și qînduri qrefînd 
trăsături puternice ce dăinuie 
de multe ori peste copilărie 
și adolescență, 
gic, care-i dă 
mului optica 
reazem, 
viața, pe pantele alunecoase 
ale incertitudinilor și senti
mentelor.

Unele 
niciodată, 
populară 
legată de tradiție șl 
de-a lungul vremurilor 
fantezia și poezia întregului

(Continuare în pag. aV-a)
(Continuare în pag. aV-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL. PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

CONSILIULUI DE STAT 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIAAm onoarea de a transmite mulțumiri călduroase Partidului, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului frate român pentru urările sincere adresate cu ocazia celei de-a 6-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud.Fie ca solidaritatea dintre poporul din Vietnamul de Sud și poporul român să se consolideze tot mai mult.

NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului National de Eliberare 
din Vietnamul de sud
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pentru adoptarea Planului de Stat pe anul 1967 

și a Bugetului de Stat
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CONSTANTIN MÎNDREANU

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NECULAI AGACHICu mîndrie patriotică, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderilor din regiunea Dobrogea raportează îndeplinirea planului de producție pe întreg anul 1966 la data de 20 decembrie. Valoarea producției peste plan este de 129 milioane lei. Realizările din acest' an reprezintă o creștere de 13,2 la sută față de cele ale anului 1965. Se desfășoară în condiții bune lucrările de investiții pentru dezvoltarea portului Constanța, centrala electrică de ter- moficare, fabrica de mobilă și furnire. Au început, de asemenea, lucrările pregătitoare pentru construcția podului peste Dunăre de la Vadul Oii. Flota maritimă a tării a fost înzestrată în acest an cu încă 

9 nave a căror capacitate este de 120 000 tone, aceasta fiind prima etapă a realizării sarcinii trasate de Congresul al IX-lea al partidului.în anul 1967 volumul producției industriale al întreprinderilor din regiunea noastră trebuie să crească cu peste 13 la sută. Noi am luat măsurile ce se impun pentru ca din primele zile ale anului viitor să pornim cu toate forțele la realizarea sarcinilor de plan ce ne revin.în agricultură, cu toate condițiile climaterice mai puțin favorabile care au fost în a- cest an în regiunea noastră, s-au obținut producții medii la hectar mulțumitoare, li- vrîndu-se la fondul central al statului însemnate cantități de cereale.Pentru noi, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și hidroameliorative constituie o preocupare de seamă. Un lucru important ce trebuie relevat este faptul că sistemul de irigare ce urmează a fi construit în regiune se bazează pe folosirea actualei albii a canalului Carasu pe aproape 40 km, ceea ce va conduce la ieftinirea considerabilă a lucrărilor. Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că vom realiza a- ceste lucrări la termenele stabilite și de bună calitate. Cadrele de cercetători din stațiunea experimentală, precum 
și. cele din unitățile producti

CUVÎNTUL DEPUTATEI
LIVIA NICOARĂ

Ca profesoară, doresc să Bubliniez că anul pe care-1 încheiem a fost bogat în roade și în ce privește dezvoltarea învățămîntului de toate gradele.în regiunea Banat, în acest an au fost alocate învățămîn- tului fonduri în valoare de aproape 300 milioane lei. Au fost date in folosință 223 noi săli de clasă din fond central și contribuție voluntară. Pentru dotarea școlilor și laboratoarelor cu mobilier și material didactic s-au cheltuit a- proximativ 14 milioane lei. Numai pentru manualele școlare distribuite elevilor din regiunea noastră în acest an școlar fondurile cheltuite se ridică la 9 milioane lei.Proiectul bugetului de stat pe anul 1967 — a continuat vorbitoarea — prevede resursele necesare pentru finanțarea economiei naționale, a științei și culturii, pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele.Alocarea an de an a unor fonduri tot mai mari pentru învățămînt arată că instruirea și educarea tinerei generații este una din preocupările de bază ale partidului și guvernului, ale societății noastre. Pregătirea de noi măsuri privind îmbunătățirea și perfecționarea învățămîntului — după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- rea la Conferința organizației de partid a orașului București — este o nouă dovadă a acestei griji permanente.Aș vrea să spun că această nouă dovadă a interesului pe care-1 manifestă conducerea de -partid față d'e progresul învățămîntului a fost primită cu multă satisfacție de cadrele din învățămînt. Totodată, în legătură cu această problemă îmi permit să adresez o întrebare Ministerului învățămîntului : în ultimul timp cadrele 

ve, își vor aduce o contribuție mai mare la generalizarea în producție a măsurilor legate de cultivarea celor mai corespunzători hibrizi de porumb, de aplicarea corectă a lucrărilor agrotehnice și a sistemului de îngrășare a pămîn- tului în condiții de irigare etc.în continuare, vorbitorul s-a referit la cîteva probleme specifice regiunii Dobrogea. Sîn- tem preocupați — a spus el — de îmbunătățirea continuă a activității din portul Constanța, avînd în vedere și faptul că anul viitor sarcinile sporite ale comerțului nostru exterior trebuie realizate în condițiile efectuării lucrărilor de modernizare și extindere,.Ministerele și întreprinderile trebuie să livreze mărfurile în mod ritmic pentru a se evita ca, în perioadele de vîrf, spațiile de manipulare și depozitare din port să se aglomereze.Pe baza hotărîrilor adoptate de Congresul al IX-lea al partidului privind dezvoltarea turismului în țara noșstră, baza tehnico-materială a litoralului a crescut în mod simțitor. Avînd în vedere că pentru anul viitor este prevăzută creșterea capacității de cazare pe litoral cu încă circa 4 000 locuri, ne vom preocupa cu toată răspunderea de terminarea la timp a noilor construcții, de pregătirea și buna desfășurare a sezonului anului viitor din toate punctele de vedere.în legătură cu fondurile a- locate în 1967 pentru domeniul social-cultural, vorbitorul l-a întrebat pe ministrul sănătății și prevederilor sociale ce măsuri preconizează pentru o cît mai bună deservire medicală a populației în circumscripții, policlinici și spitale, cu atît mai mult cu cît în regiunea Dobrogea se constată deficiențe în activitatea unor unități sanitare și mai ales în calitatea asistentei acordate de unele cadre medico-sanitare.în încheiere vorbitorul s-a declarat întru totul de acord cu prevederile proiectului planului de stat și ale proiectului de buget pe anul 1967.

didactice au făcut o serie de sugestii publicate și în presă referitoare la îmbunătățirea planului și programelor școlare, la descongestionarea, la simplificarea lor ; doresc să cunosc ce măsuri va lua Ministerul învățămîntului pentru alcătuirea unor planuri și programe școlare îmbunătățite, mai adecvate vîrstei elevilor, puterii lor de înțelegere, con- ținînd în același timp elementele noi ce apar în domeniul fiecărei discipline.Răspunzind grijii părintești pe care partidul o poartă tineretului școlar, cadrele didactice își. sporesc eforturile pentru a pregăti generația de mîine la înălțimea cerințelor tot mai mari pe care le impune dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii.Simțim răspunderea pentru faptul că viitorul patriei noastre depinde de cadre cu o înaltă pregătire teoretică și practică, cu un larg orizont științific și cultural — și de aceea nu vom precupeți eforturile pentru a insufla tineretului școlar dragostea și pasiunea pentru muncă, receptivitate față de tot ceea ce este nou în știință, tehnică și cultură.în strînsă colaborare cu organizațiile de tineret și cu familia, vom face totul pentru ca tinerii noștri să aibă înalte calități morale și cetățenești, să fie devotați partidului, patriei noastre socialiste, să-și dedice întreaga lor muncă și viață intereselor poporului.Cu convingerea fermă că documentele prezentate sesiunii Marii Adunări Naționale oglindesc necesitățile obiective ale dezvoltării economice și so- cial-culturale a patriei, le voi vota din toată inima și mă consider mobilizată alături de toți oamenii muncii pentru înfăptuirea lor.

Ocupîndu-se de probleme ale industriei siderurgice, vorbitorul a arătat că pe seama creșterii productivității muncii, a folosirii mai raționale a agregatelor de bază, colectivul Combinatului siderurgic Hunedoara va produce anul a- cesta peste plan 26 000 de tone oțel și 22 000 de tone fontă, realizînd’în același timp și indicatorii valorici ai planului. S-au asimilat noi mărci de o- țeluri aliate, noi tipodimen- siuni de laminate destinate construcției utilajelor pentru industria chimică și petrolieră, pentru lucrările Hidrocentralei de la Porțile de Fier și altele.Planul anului viitor pune în fața siderurgiștilor sarcina de a spori producția de oțel a țării cu peste 360 000 tone, creștere care se va realiza în principal la Hunedoara, apli- cîndu-se pe scară industrială tehnologia de elaborare a o- țelului în cuptoare Martin prin insuflarea de oxigen, ri- dicînd indicele de utilizare a cuptoarelor. în felul acesta vom obține un spor mai mare decît producția anuală a întregii țări înainte de 1944.Sarcina la producția de metal prevăzută în plan este minimă. Va trebui să găsim noi posibilități de creștere a producției, în paralel cu gospodărirea și utilizarea mai rațională a metalului. în condițiile concrete ale țării noastre satisfacerea nevoilor economiei naționale de metal trebuie realizată nu numai pe seama creșterii- absolute a volumului producției ci, în mod deosebit, prin ridicarea nivelului calitativ și al caracteristicilor fizico-mecanice ale oțelului, prin fabricarea unui volum tot mai mare de oțeluri aliate și speciale. Noi înțelegem că ridicarea nivelului calitativ al mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea performanțelor și îndeosebi reducerea greutății acestora depind în mare măsură de calitatea și proprietățile fizico-mecanice ale oțelurilor pe care le pune la dis
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ADALBERT CRIȘANCu mîndrie patriotică oamenii muncii din regiunea Cluj — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfrățiți în muncă și idealuri, făcînd bilanțul realizărilor din acest an, raportează înfăptuirea cu succes a sarcinilor planului de stat pe 1966.în cuvîntul meu aș dori să mă opresc asupra prevederiloi' planului și bugetului de stat privind cheltuielile social-cul- turale și asigurarea corespunzătoare a populației cu mărfuri și servicii. în bugetul local al regiunii noastre pentru finanțarea acțiunilor social- culturale se prevăd fonduri ce se ridică la aproape 650 milioane lei, ajungînd la peste 60 la sută din totalul bugetului sfatului popular regional.Grijii partidului și guvernului în acest domeniu va trebui să-i răspundem prin utilizarea rațională, gospodărească, a fondurilor alocate, printr-o analiză aprofundată a fiecărei acțiuni ce necesită cheltuirea acestor fonduri.Creșterea continuă a nivelului de trai al poporului nostru se reflectă și în volumul sporit de mărfuri desfăcute prin comerțul socialist. în regiunea noastră, pentru anul 1967, planul de desfacere a mărfurilor către populație va crește cu 10,4 la sută față de anul 1966, fapt ce impune o preocupare susținută pentru îmbunătățirea continuă a activității în sectorul circulației mărfurilor.Organizațiile comerciale din regiunea noastră au trecut la utilizarea unor forme și metode noi de studiu a cererii de consum a populației. Consider însă că rezultatele obținute pînă în prezent trebuie consolidate și dezvoltate, în
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

DUMITRU BEJANPromovarea consecventă de către statul nostru, în relațiile cu toate țările, indiferent de 

poziție siderurgia. De aceea, sîntem hotărîți să depunem toate eforturile pentru a depăși nivelele stabilite în planul cincinal privind producția și sortimentele de oțeluri speciale.Va trebui, de asemenea, să ne sporim preocuparea pentru îmbunătățirea eficienței economice a activității noastre. Avem încă multe rezerve nefolosite care, puse în valoare, pot avea drept urmare creșterea, în continuare, a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție. Aș vrea să dau un singur exemplu: în sectorul bluming, dacă la fiecare lingou laminat s-ar reduce timpul de laminare cu o secundă, a- nual s-ar putea da o producție suplimentară de circa 14 000 de tone blumuri. De aceea ne-am propus ca în perioada următoare în centrul atenției noastre să stea problema perfecționării organizării producției și a muncii, domeniu în care am luat deja o serie de măsuri. în acțiunea de valorificare cît mai completă a rezervelor va trebui să folosim cu mai multă eficiență pîrghia cointeresării materiale și în acest sens vor trebui lichidate unele deficiențe ce mai persistă în normarea muncii. Pentru îmbunătățirea activității de organizare științifică a producției, Ministerul Industriei Metalurgice și Comitetul de stat pentru problemele de muncă și salarii trebuie să acorde întreprinderilor un sprijin mai substanțial, îndeosebi în unele probleme . care . necesită o rezolvare unitară pe economie.Sîntem cohștienți că noi si- derurgiștii, în special siderur- giștii de la Hunedoara, am provocat multe greutăți, am influențat defavorabil activitatea beneficiarilor prin modul defectuos în care uneori ne-am respectat obligațiile a- sumate prin contractele economice. ’Sîntem hotărîți să îmbunătățim substanțial munca în această direcție.

deosebi pe linia promovării formelor de deservire rapidă a populației, scurtării timpului de circulație a mărfurilor de la furnizor la unitatea comercială, extinderii specializării unităților, amplasării judicioase a magazinelor în rețea și a asigurării unor transporturi raționale în aprovizionarea cu mărfuri.Față de cerințele mereu crescînde ale populației, vă rog să-mi permiteți să întreb conducerea Ministerului Comerțului Interior ce măsuri preconizează a lua pentru a asigura magazinele cu mărfuri din abundență, de sezon, de calitate superioară, de diverse sortimente solicitate de populație, pentru aprovizionarea magazinelor cu partizi de mărfuri cu prețuri care să țină seama de diferitele categorii de venituri ale copulației ? Totodată, ce măsuri se au în vedere pentru îmbunătățirea deservirii populației prin magazinele comerțului socialist, ținînd seama că în această privință mai sînt multe de făcut ?în continuare vorbitorul a relevat cîteva aspecte legate de dezvoltarea, în regiunea Cluj, a 'turismului.Caracterul complex al deservirii turistice, amploarea și perspectivele de dezvoltare a turismului impun — după părerea mea — luarea unor măsuri care să înlăture paralelismul ce mai există în domeniul organizării și îndrumării acestei activități.în încheiere vorbitorul a exprimat hotărîrea oamenilor muncii din regiunea Cluj de a munci cu toată priceperea și energia pentru înfăptuirea obiectivelor planului și bugetului de stat pe 1967.

orînduirea lor social-politică, a principiilor respectării independenței și suveranității na

ționale, a neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc a asigurat lărgirea relațiilor noastre comerciale cu majoritatea țărilor lumii.Schimburile comerciale cu țările socialiste vor deține și în viitor ponderea principală în volumul total al relațiilor noastre comerciale externe. Arătînd că, spre deosebire de anul 1966, protocoalele comerciale pe 1967 cu țările socialiste și cu majoritatea celorlalte țări sînt deja încheiate, vorbitorul a subliniat că aceasta va contribui la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor mari puse în fața comerțului exterior, al cărui volum trebuie să crească cu 20 la sută față de anul curent.Un loc important ocupă în planul de comerț exterior pe 1967 importul unui volum sporit de materii prime și materiale pentru producție, instalații complexe, mașini și utilaje, necesare înfăptuirii sarcinilor mari de investiții. Lu- crătorilor Ministerului Comerțului Exterior și întreprinderilor românești de comerț exterior le revine o mare răspundere în utilizarea chibzuită a mijloacelor valutare destinate realizării importurilor. îmbunătățind conlucrarea cu ministerele economice și întreprinderile beneficiare de importuri, vom organiza mai bine prospectarea piețelor externe, vom spori exigența pentru nivelul tehnic și calitativ al mărfurilor ce le importăm, vom milita pentru cumpărarea mărfurilor în condiții de preț convenabile. De asemenea, vom mări operativitatea în a- ducerea la timp și ritmic a mărfurilor din import pentru beneficiarii interni.Țara noastră — a spus'vorbitorul — dispune de ' posibilități efective pentru creșterea volumului de comerț exterior în general și expbrtului îri special. O serie de state, card sînt înaintea noastră în acest' domeniu, nu au resurse mai’mări decît țara noastră. Trebuie să recunoaștem că mulți dintre noi am analizat deseori ritmurile noastre de creștere, comparîndu-ne numai cu noi înșine, fără a ne compara și cu alte țări, nu am sesizat la timp necesitatea luării unor măsuri corespunzătoare pentru creșterea în proporție mai mare a volumului de comerț exterior și în special a exportului. Critica făcută la re
RĂSPUNSUL deputatului

FBRIAN DjiNALÂCHb

MINISTRUL CĂILOR FERATE
5a o întrebareîn ședința de ieri — a spus vorbitorul — tovarășul deputat Ion Mărcuș a pus întrebarea : ce măsuri a luat conducerea Ministerului Căilor Ferate pentru deplina siguranță a circulației trenurilor, ținînd seama că în anul acesta s-au produs accidente de cale ferată, soldate cu pierderi de vieți omenești și serioase pagube materiale.Pornind de la indicațiile date de conducerea superioară de partid au fost luate o serie de măsuri organizatorice și tehnice. S-a inițiat o largă acțiune de întărire a disciplinei personalului pe toate treptele ierarhice, s-a trecut la selecționarea în munci de răspundere a celor mai competente cadre, este în curs de îmbunătățire modul de instruire și îndrumare a personalului operativ. Sînt prevăzute în continuare măsuri pentru îmbunătățirea metodologiei și structurii organizatorice a controlului în scopul întăririi disciplinei personalului. în acțiunea de prevenire a accidentelor au fost antrenați toți lucrătorii de cale ferată, accentuîndu-se în mod deosebit asupra rolului mecanicilor de locomotivă. Pentru respectarea timpului continuu de serviciu al personalului de locomotivă și tren au fost luate măsuri de organizare a e- chipelor de rezervă în depouri și stații.Dată fiind înzestrarea continuă a căilor ferate cu mijloace și instalații de înaltă tehnicitate, au fost luate măsuri pentru ridicarea nivelului profesional și tehnic al cadrelor din toate ramurile de exploatare, precum și de specializare și pregătire a unui număr mai mare de cadre prin școlile profesionale, . tehnice și cursuri de scurtă durată. De asemenea au fost îmbună- 

centa Plenară a C.C. al P.C.R. cu privire la ponderea redusă a. construcțiilor de mașini în totalul exportului nostru este pe deplin întemeiată. într-ade- văr, noi, cei care lucrăm în comerțul exterior, nu ne-am preocupat în suficientă măsură de această problemă, deși o serie ■ de grupe de mașini și utilaje care fac obiectul unui larg comerț internațional, puteau fi asimilate și introduse în fabricație la noi în țară și exportate. Ministerul Comerțului Exterior, studiind mai aprofundat cerințele piețelor externe, posibilitățile de absorbție ale acestora, se va preocupa mai mult să pună la dispoziția industriei un volum sporit de mostre, documentații tehnice, studii, precum și de organizarea, în continuare, pe o scară mai largă a unor acțiuni comune pentru prospectarea piețelor externe. O preocupare centrală a lucrătorilor din comerțul exterior, precum și a celor din industrie este îmbunătățirea continuă a calității mărfurilor ce se produc pentru export. în această direcție vom lărgi contactele directe ale lucrătorilor din întreprinderile de stat pentru comerțul exterior cu unitățile producătoare, urmărind mai îndeaproape respectarea condițiilor de calitate prevăzute în contractele externe și interne. i-O problemă deosebit de importantă, în realizarea și depășirea sarcinilor de export, o constituie asigurarea ritmicității livrărilor de mărfuri la export. Nerespectarea ritmicității produce greutăți atît în contractarea la extern a produselor cît și în asigurarea transportului și a mijloacelor de transport, conducted, așa cum bine remarca tov. deputat Mîndreanu, la blocarea porturilor, transporturi neeconomi- coase, cheltuieli de staționare a vaselor și vagoanelor, de depozitare, mai ales în lunile de iarnă.în numele lucrătorilor din Ministerul Comerțului Exterior — a spus în încheiere vorbitorul — asigur Marea Adunare Națională că vom depune toate eforturile pentru aplicarea exemplară în viață a sarcinilor ce ne revin prin planul de stat, contribuind la dezvoltarea economiei noastre naționale, la creșterea prestigiului patriei noastre socialiste în lume.

pusă în sesiunetățite planurile și programele de învățămînt.Vorbitorul a arătat că pentru înlăturarea întîrzierilor în circulația trenurilor s-au îmbunătățit principiile de elaborare a graficului de circulație, cu consultarea largă a specialiștilor din minister și direcții regionale. O contribuție însemnată la realizarea unei' circulații regulate a trenurilor și la folosirea rațională a capacității pot avea și întreprinderile ministerelor beneficiare de transport prin organizarea corespunzătoare a fronturilor de încărcare- descărcare a vagoanelor, re- ducînd astfel actualele imobilizări mari ale materialului rulant.- La sporirea condițiilor de siguranța circulației vor contribui, de asemenea, dotările tehnice — cele peste 4 500 vagoane marfă pe 4 osii, 100 vagoane de călători și 90 locomotive Diesel și electrice, cu care au fost înzestrate căile ferate în 1966, precum și cele prevăzute pentru anul viitor. Au fost centralizate e- lectrodinamic mai mult de 800 macazuri și s-a instalat bloc de linie automat pe o distanță de 80 km. S-a pornit la înlocuirea eșalonată a unor instalații de semnalizare cu altele, care asigură condiții mai bune de vizibilitate și siguranță. S-a îmbunătățit sistemul de semnalizare și s-a asigurat paza sectoarelor de linie pe care trebuie să se circule cu viteză redusă. Anul viitor se va introduce pe locomotive instalația care va asigura controlul vigilenței mecanicului și frînarea automată a trenului în cazul ne- respectării semnalelor. Mărirea stabilității căii va permite sporirea tonajelor și vitezelor trenurilor. în condiții de siguranță pentru circulație. S-a intensificat activitatea de 

cercetare științifică, mai ales în domeniu] siguranței circulației.Pentru realizarea unor condiții sporite de regularitate și siguranță a circulației trenurilor, solicităm sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în ce privește realizarea unor construcții și reparații de material rulant de bună calitate, livrarea utilajelor și mai ales a pieselor de schimb în cantitățile solicitate și la termenele stabilite, precum și pentru pregătirea și specializarea
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

ILIE CÎȘU
în expunerile cu privire la proiectele Planului și Bugetului de stat pe 1967 s-a subliniat că realizarea obiectivelor prevăzute necesită îmbunătățirea substanțială a activității economico-financiare a întreprinderilor. în această privință, în unitățile economice din regiunea Ploiești există importante rezerve. Cu toate succesele obținute, sînt încă deficiențe în realizarea ritmică a planului de producție, care au dus la nerespectarea graficului de livrare la unele sortimente destinate întreprinderilor cu care cooperăm sau exportului, la întîrzieri în executarea la termen a unor construcții industriale și au influențat asupra calității produselor, folosirii depline a capacităților de producție și a forței de muncă.Anul viitor vom începe activitatea economică în condiții mai bune. Vom intensifica eforturile și. vom sprijini întreprinderile pentru o mai bună organizare a producției, întărirea disciplinei în muncă, ridicarea calificării cadrelor, în același timp este necesar ca și ministerele, în special Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să sprijine mai concret întreprinderile și să ia măsuri eficiente pentru întărirea disciplinei de plan, respectarea contractelor de colaborare, livrarea ritmică a produselor în cantitățile și sortimentele stabilite.în recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras încă o dată atenția asupra necesității intensificării eforturilor pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor, pentru ridicarea performanțelor lor tehnice. în regiunea noastră s-au obținut unele rezultate în îmbunătățirea calității producției. în industria prelucrării
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

COSTIN NENIȚESCUUn element deosebit de important și nou al Planului e- conomic pe anul 1967 — a spus vorbitorul — este faptul ca el include, ca o parte integrantă a sa, programul de cercetare științifică. Aceasta exprimă atenția deosebită acordată de partid și de stat introducerii metodelor științifice în producție și, în general, în rezolvarea problemelor hotăritoare ale vieții economice și social- culturale a țării. , ,Programul cercetării pe anul 1967 se sprijină pe de o parte pe planul economic, iar pe de altă parte pe programul unitar de cercetare pe anii • 1966— 1970. El răspunde nevoilor reale ale economiei, jalonează direcțiile de dezvoltare ale științei în viitor, contribuind, prin creația științifică, la îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al poporului.Potrivit estimărilor Comitetului de Stat al Planificării și ale Consiliului Național al Cercetării Științifice, aplicarea pînă în 1970 a rezultatelor unora din cercetările înscrise în programul pe 1967 va reduce cheltuielile de producție cu circa 2 miliarde lei și va asigura o economie de valută de circa 900 milioane lei.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la importanța deosebită pe care o are pentru îmbunătățirea producției cercetarea întreprinsă în laboratoarele uzinale. în marile combinate chimice, metalurgice, în întreprinderile constructoare de mașini, în combinatele pentru prelucrarea lemnului — a spus vorbitorul — există la 

unor cadre strict necesare căilor ferate.Conducerea Ministerului Căilor Ferate a pus în centrul atenției realizarea integrală a volumului sporit de transport pe 1967, în depline condiții de siguranță și de regularitate a circulației, în care scop, pe lîngă măsurile prevăzute, va urmări permanent desfășurarea procesului de transport și va depista abaterile care influențează negativ activitatea de cale ferată, stabilind operativ soluțiile cele mai potrivite pentru lichidarea lor.

țițeiului, de exemplu, a fost depășit indicele de valorificare a tonei de țiței, cifra octanică medie la benzine a crescut an de an, iar producția de hidrocarburi aromate a fost în acest an cu peste 90 la sută mai mare față de 1965, s-au asimilat 9 tipuri noi de produse și sînt în curs de experimentare încă unsprezece tipuri de produse. Ne propunem să continuăm acțiunea de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției, să realizăm produse la. un preț de cost mai scăzut pentru a putea concura pe piața internațională cu. mărfurile similare din alte țări. .în '.acest scop vom sprijini întreprinderile pentru îmbunătățirea activității de cercetare și de concepție, vom antrena colectivele de muncă la valorificarea rezervelor interne importante- ce există în domeniu] reducei'îi consumurilor specifice, în special de metal, al pierderilor de produse petroliere și al altor cheltuieli neeconomicoase.Pentru reducerea prețului de cost al forajului și al tonei de țiței extras ne propunem ca, împreună cu Ministerul Petrolului, să îmbunătățim regimul tehnologic de lucru, să folosim la întreaga capacitate utilajele și 'instalațiile etc. în extracția țițeiului vom pune accent deosebit pe descoperirea de noi rezerve, gospodărirea judicioasă a acestora și aplicarea de metode moderne pent.u creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din toate zăcămintele.■Totodată, .împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, ne vom ocupa. mai intens de îmbunătățirea calității, sapelor de foraj, de asigurarea cu scule și piese de schimb a unităților’de raj -- extracție în cantități și sortimente corespunzătoare.

îndemîna cercetării științifice o puternică bază materială care are o destinație precisă și ar trebui să devină un factor important în" intensificarea activității de cercetare în domeniul tehnicii. .. ...Principala problemă ca^“ trebuie să ne preocupe o corfis- tituie cadrele de cercetare din aceste laboratoare ; în același timp tematica activității laboratoarelor trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost create. în acest sens o soluție poate . fi ca ministerele și celelalte organe centrale, conducerile întreprinderilor și ale laboratoarelor uzinale să se preocupe de dezvoltarea colaborării cu academicieni, profesori, cercetători din institute, cu specialiști din producție. Aceștia, la rîndul lor, sînt chemați să răspundă prompt solicitărilor ce li se fac.O problemă de primă importanță pentru progresul activității noastre — a subliniat, te continuare acad. C. Neni- țeseu — o constituie valorificarea rezultatelor ; cercetării proprii, efectuate în institutele de toate categoriile și de cadrele universitare. Referin- du-se la. unele aspecte ale a- cestei probleme, vorbitorul a arătat că,'deși în general ministerele încearcă șă încurajeze experimentarea procedeelor noi și aplicarea lor în producție, cele mâi multe întreprinderi manifestă un interes redus față de inițiativele de a- cest fel. Uneori experimentările te stații-pilot se lungejsc
--------- —------------------------ . 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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pentru adoptarea Planului de Stat pe anul 1967 

și a Bugetului de Stat
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

COSTIN NtelWESW
(Urmare din pag. a Il-a)peste termenele admisibile, cadrele destinate de întreprinderi 'acestor lucrări nu sînt selecționate cu grijă sau sint schimbate foarte des.Cunoscînd mai bine domeniul chimiei, în care lucrez, menționez că în ultimii ani s-au încheiat cercetările și chiar fazele-pilot pentru obținerea unor produse importante și elaborarea unor noi tehnologii chimice. In domeniul valorificării rezultatelor, atit din partea celor care le-au creat, cit și din partea celor care ar trebui să le folosească, 'nu s-au depus însă eforturile .necesare. Statul nostru — a spus'In continuare vorbitorul 
— a clieltuit însemnate fonduri valutare pentru achiziționarea de instalații, pentru care a plătit și valoarea documentației, licenței, drepturile de patent. într-un cuvînt inteligența altora. Se poate a- dăuga la aceasta faptul că o parte din importurile făcute nu au fost întru totul valorificate, fie prin nerealizarea parametrilor tehnico-econo- mici la unele instalații, așa cum s-a arătat de al.ți vorbi

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
CONSTANTIN NISTORExprimîndu-și sentimentul de legitimă mîndrie și satisfacție pentru rodnicul bilanț înfățișat în expunerile prezentate Marii Adunări Naționale, pentru succesele obținute de oamenii muncii din țara noastră sub conducerea partidului, vorbitorul s-a referit apoi Ia unele aspecte ale muncii Sfatului popular regional Iași.Pe baza sarcinilor stabilite de partid — a arătat el — Comitetul executiv al sfatului popular regional și-a sporit preocuparea pentru rezolvarea problemelor de construcții, sistematizare și arhitectură, îmbunătățirea activității gos- podărești-edilitare. Se înalță astăzi noi obiective cum sint: hotelul cu circa 400 locuri din Piața Unirii, spitalul de pediatrie cu 400 locuri și noi policlinici, iar pînă la sfîrșitul a-, ițului.se vor realiza pesje 2 1JD0 apartamente. Pențru, acțiunile social-culturale s7au cheltuit, în acest an peste J56Ș njilipape, lei, adică 53,8 la șută din. bufetul regiunii. Totpdștă, Sfatpl ; popular regional laș; a. lqat. o s/erie de măsuri menite , să asigure o mai bună, aprovizionare și deservire . a. oamenilor muncii. Printre .serviciile prestate populației care au cunoscut . o, creștere simțitoare anul . ațesta sînt: distribuția apei,. tranș- portul în comun, salubrizarea orașelor, băi comunale, și, canalizare ; prestări în construcții, spălătorii și curățătorii chimice; centre pentru reparat utilaje casnice.Cunoscînd deficiențele pe care le mai are în activitatea să. Comitetul executiv al sfatului popular regional este ho- tȘrît să ia măsuri în continuare pentru extinderea și diversificarea rețelei unităților de deservire, dînd astfel curs cerințelor mereu sporite ale populației, cultivarea în rindul tuturor celor ce lucrează în domeniul deservirii populației

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
VASILE VÎLCUCa urmare a trecerii la aplicarea în practică a hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului cu privire la dezvoltarea mecanizării, chimizării și irigațiilor, a muncii entuziaste a milioanelor de membri cooperatori, a activității uniunilor -cooperatiste și consiliilor agricole, cooperativele agricole au obținut în acest an rezultate bune în toate sectoarele de activitate.în sectorul producției vegetale, producțiile medii planificate la hectar au fost depășite la marea majoritate a culturilor. La grîu. de pildă, producția medie realizată a fost mai mare față de plan cu 13,3 la sută, iar la porumb cu 30,5 la sută. în acest an. cooperativele agricole au realizat 9,3 milioane tone de cereale, cea mai mare producție obținută de sectorul cooperatist în perioada care a trecut 

tori în sesiunea aceasta, • fie prin întîrzierea punerii în fabricație a produselor pe bază de licență.După un calcul estimativ, în construcțiile de mașini vreo 5 la sută din valoarea producției unor întreprinderi pe o perioadă de 5—10 ani reprezintă costul licențelor, întîrzierea în valorificarea a- cestora are deci repercusiuni nu numai asupra bunului mers al întreprinderilor constructoare de mașini, ci poate aduce daune celorlalte ramuri ale economiei, care nu primesc la timp mașinile de care au nevoie. Adresez rugămintea conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să prezinte sesiunii noastre stadiul în care se găsește aplicarea unor licențe, să arate măsurile luate pentru evitarea unor situații deficitare care au existat în a- ceastă privință.In ultima parte a cuvîntă- rii sale, vorbitorul s-a referit la unele probleme legate de pregătirea cadrelor, subliniind că o problemă cheie a progresului nostru viitor este perfecționarea procesului de învățămint.

a atitudinii pline de grijă și solicitudine față de nevoile cetățenilor.îmi exprim convingerea — a spus în continuare vorbitorul — ca în anul ce vine sprijinul solicitat’ ministerelor și organelor de stat centrale în rezolvarea ' multiplelor probleme ce’se ridică în domeniul investițiilor’ va căpăta forme mai eficiente. Spun aceasta, deoarece în anul 1966 au fost cazuri cînd, la neajunsurile noastre, generate de slaba organizare ’a muncii pe șantiere, de controlul insuficient exercitat de Comitetul executiv al sfatului popular și de aparatul de specialitate, s-au adăugat și cele provocate de întîrzierea cu care unele organe centrale ale administrației de stat au avizat documentația tehnică. Astfel, proiectul pen-■ tru construcția de locuințe în orașul Bîrlad a stat la Comitetul de Stat al Planificării peste două luni, iar la Minis-• torul Comerțului Interior —• 57 de zile; proiectul pentru■ blocuri din Vaslui a fost avizat■ de Comitetul de Stat al Planificării după 59 de zile, iar proiectul pentru blocuri în Pașcani a stat la Ministerul Comerțului Interior 64 zile.Socotesc totodată că este necesar să se ia măsuri pentru rezolvarea mai operativă a ■problemelor legate de aprovizionarea cu materiale, atît ■pentru investiții cit și pentru producție, lichidindu-se astfel practica deselor drumuri la ministerele coordonatoare spre a se obține materialele trebuincioase.în încheiere vorbitorul a spus : îmi exprim acordul deplin cu prevederile proiectelor de legi pentru adoptarea Planului și a Bugetului de Stat pe 1967 și asigur Marea Adunare Națională că vom depune toate eforturile pentru aplicarea în practică a sarcinilor ce ne revin. • • • • • 

de la încheierea cooperativizării agriculturii. S-au obținut succese și în creșterea animalelor. Efectivele planificate au fost realizate' și depășite. De asemenda, 'producțiile medii și totale în acest sector sînt în creștere față de anii trecuți.Corespunzător creșterii producțiilor vegetale și animale a sporit contribuția cooperativelor la fondul central al statului de produse agricole, s-au mărit veniturile bănești, ceea ce va influența pozitiv creșterea valorii zilei-muncă și a fonduriloi' de acumulare.Vorbind despre rezultatele pe care le-am obținut în a- cest an vreau să subliniez că. deși majoritatea indicatorilor de plan au fost realizați și chiar depășiți, în cooperativele agricole există încă însemnate rezerve pentru sporirea producțiilor vegetale și animale. Punerea în valoare a acestor 

rezerve a constituit o preocupare de bază a uniunilor cooperatiste și a cooperativelor la stabilirea indicatorilor de plan pe 1967.Discutarea proiectului' ’de plan în cooperative,'la'nivelul raioanelor și regluiiilcJr,' dezbaterea lui în plănăra' Consiliului Uniunii Naționale,' care a avut loc recent, au scos în evidență caractertil ' realist al indicatorilor propuși, demon- strînd că există condiții și posibilități ca ei să' fie realizați și depășiți. în prezent este necesar ca, împreună cu consiliile agricole, să ajutăm efectiv fiecare unitate ca încă de la întocmirea și definitivarea planului să asigurăm o mobilizare mai deplina a resurselor existente în fiecare ramură de activitate.Subliniind că mărirea producției în sectorul vegetal trebuie să se obțină în principal pe seama sporirii producțiilor medii la ha, vorbitorul s-a referit în continuare la programul de măsuri privind extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, stabilit'de recenta Plenară a CiC. al P.’C.ju Folosind experiența acumulată, vom mobiliza în continuare toate forțele și posibilitățile existente în agricultura ’. cooperatistă, organizînd pe ’scară largă acțiuni intercooperă- tiste, pentru a realiza ’ și depăși sarcina de a iriga 100 000 ha pe care cooperativele și-au înscris-o în planul pe anul viitor, pentru a ajunge la sfîrșitul cincinalului la o suprafață amenajată de cel puțin 700 000 ha și pentru a executa toate celelalte lucrări de îmbunătățiri funciare.Pentru realizarea producțiilor planificate la culturile a- gricole, cooperativele, cu ajutorul statului nostru și cu e- forturile proprii, vor dispune în 1967 de o bază tehnico-mia- terială superioară. Ceea ce va determina în fapt creșterea recoltelor la hectar este utilizarea cit mai rațională a’ tuturor mijloacelor de producție. Pentru a spori, producțiile la unitatea de suprafață, trebuie, de asemenea, să asigurăm în fiecare cooperativa a- gricolă o organizare temeinică a nroducției și a muncii. Considerăm, totodată, necesar ca în continuare Consiliul Superior al Agriculturii, institutele de cercetări și oamenii de știință să-și intensifice eforturile pentru a asigura cooperativele cu material biologic superior la toate plantele de cultură și, îndeosebi, la legume, cartofi, plante furajere și altele. Pentru creșterea cantităților de legume și fructe și eșalonarea acestora pe o perioadă cît mai îndelungată în cursul . anului, accentul principal îl vom pune pe lărgirea bazei materiale, extinderea suprafețelor irigate și dezvoltarea suprafețelor de sere, solarii, pe organizarea de plantații intensive, și pe întreținerea plantațiilor existente.Un obiectiv de mare importanță, spre care cooperativele noastre își vor concentra eforturile în 1967. îl constituie dezvoltarea creșterii animalelor. Pentru- sporirea producției de carne la nivelul sarcinilor stabilite - vom continua- acțiti- nea de organizare a îngrășă- toriilor, în special a celor de taurine, -urmărind • realizarea la livrare a unor greutăți superioare. Trebuie să luăm măsuri pentru sporirea producției de carne de pasăre și ouă în cooperativele agricole,- unde sîntem mult rămași -în-urmă.
CUVÎNTUL MINISTRULUI 

INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

MIHAI MARINESCULuînd în dezbatere aceste importante documente — proiectul de plan și de buget pe anul 1967 — îmi stăruie în minte analiza profundă, realistă și multilaterală, făcută la recenta plenară a C.C. al P.C.R., care a arătat cu clarviziune stadiul la care a ajuns economia țării și direcțiile principale către care trebuie îndreptate atenția și eforturile noastre de viitor.După ce a prezentat un tablou al succeselor obținute în 1966 de întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, precum și al sarcinilor ce revin în 1967, vorbitorul s-a ocupat de o serie de obiective ce vor sta în centrul atenției și în anul viitor.O sarcină de mare actualitate ce revine ministerului 

în această privință vom trece la organizarea creșterii păsărilor în ferme specializate.Concomitent cu măsurile tehnico-organizatorice pe care le vom lua pentru sporirea producției vegetale și animale, în anul 1967 va trebui ca unitățile cooperatiste să se preocupe mai concret și cu mai multă răspundere de calitatea produselor și de valorificarea . superioară a acestora, de . îndeplinirea obligațiilor luate prin contracte, atît pentru piața internă, cît și pentru export. în legătură cu a- ceasta este însă necesar ca și ministerele și unitățile economice contractante să-și îmbunătățească activitatea în direcția preluării la timp a produselor, a respectării și a celorlalte clauze contractuale.Pe baza indicației Comitetului Central al partidului, cuprinsă ■ în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.. ne vom preocupa îndeaproape de îmbunătățirea situației economice a cooperativelor slab dezvoltate. Se impune ca, pe baza unui plan concret de măsuri, întocmit în fiecare cooperativă, să trecem la dezvoltarea în cadrul acestor unități-a acelor ramuri în care ■ există tradiție, experiență și -care- pot asigura o producție ridicată și venituri mari.Ridicarea eficacității economice a producției în cooperative constituie un alt obiectiv de bază care va sta în a- tenția noastră în activitatea pe care o vom desfășura în a- nul viitor. Situația existentă în prezent în cooperativele a- gricole, sub raportul productivității muncii și al -eficienței economice a producției, nu o putem considera ca fiind satisfăcătoare. Analizînd aceste stări de lucruri. Uniunea Națională; pe baza experienței îndelungate a unităților și a consultării largi a cooperatorilor- și specialiștilor, a elaborat, recomandări privind normarea și retribuirea muncii, •precum și stabilirea mai judicioasă în cooperative a funcțiilor de conducere și administrative. Pentru a asigura o utilizare mai deplină pe tot parcursul anului a forței de muncă a membrilor cooperatori vom stimula organizarea unor activități anexe.Actualul nivel de dezvoltare a cooperativelor noastre și sarcinile sporite care stau în fața acestora necesită ca președinții, brigadierii, contabilii și alte cadre de conducere să-și ridice nivelul cunoștințelor. împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul învățămîntului vom studia și elabora măsurile necesare care să înlesnească acestor cadre posibilitatea de a urma cursuri fără frecvență la școlile medii tehnice agricole. în vederea obținerii calificării de tehnician.Punînd accentul principal pe munca concretă, operativă și directă cu unitățile, folosind din plin experiența pozitivă, inițiativa și spiritul inventiv al țărănimii noastre cooperatiste; asigurăm Marea Adunare- Națională că, sub conducerea și Îndrumarea permanentă a partidului, vom munci cu toată răspunderea pentru realizarea și depășirea planului pe 1967, avînd convingerea că prin aceasta vom spori contribuția agriculturii cooperatiste la dezvoltarea continuă a economiei naționale și înflorirea scumpei noastre patrii.

nostru este diversificarea și ridicarea nivelului calitativ al producției de mașini și utilaje, în pas cu cerințele teh— nicii contemporane. în anul 1967 se vor asimila circa 700 de produse noi, printre care locomotive electrice de 6 580 CP și Diesel hidraulice de 1 250 CP, tractoare forestiere, cazane de 120 și 420 t abur pe oră. grupuri turbogeneratoare de 12 și 50 MW, freze portale, elemente de automatizare și micromotoare, precum și noi tipuri de mașini și utilaje.în legătură cu întrebarea tovarășului deputat Costin Nenițescu cu privire la o serie de licențe care nu au fost introduse în producție, trebuie să recunosc deschis în fața Marii Adunări Naționale că au existat întîrzieri condamnabile în ceea ce privește punerea 

lor în valoare. Ca urmare a indicațiilor și ajutorului primit din partea conducerii de partid, în cursul anului 1966 s-au luat măsuri eficiente pentru lichidarea acestoi’ întîrzieri. Informez Marea Adunare Națională că produsele ce fac obiectul licențelor menționate s-au introdus în fabricația de serie. Conducerea ministerului este hotărîtă ca pe viitor să acționeze cu mai multă energie pentru asimilarea produselor noi, pe bază de licențe sau după concepție proprie, să urmărească cu mai multă fermitate desfășurarea programelor de proiectare și pregătire a fabricației, ceea ce va asigura o mai mare diversificare și modernizare a producției noastre.Așa după cum subliniază raportul. realizarea volumului de producție planificat pentru anul 1967 și mai ales pentru anii următori depinde în mod hotărîtor de realizarea integrală și la termenele prevăzute a programului d-e investiții.îndeplinirea cu succes a a- cestui program cere asigurarea din timp a documentațiilor necesare, împletirea activității de pregătire a lucrărilor cu o serie de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea activității pe șantierele de construcții și montai.în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. vom acționa cu energie pentru reducerea cheltuielilor de producție, pentru creșterea eficienței economice, precum și pentru reducerea consumului de metal, încă ridicat la o serie de produse.Răspunzînd la întrebarea tovarășului deputat Dumitru Popa în legătură cu consumul de metal, trebuie să arăt că ministerul s-a preocupat insuficient de raționalizarea consumului de metal. Astfel, la unele produse aceste consumuri sînt necorespunzătpare datorită unor cauze care ne aparțin în exclusivitate.Pe baza unei analize profunde, ca urmare a criticii și ajutorului primit din partea conducerii partidului, începînd cu anul 1967 vom întreprinde măsuri hotărîte privind modernizarea unor produse din fabricația curentă, depășite din punct de vedere tehnic,
CUVÎNTUL DEPUTATULUI
NICOLAE DOGGENDORFEforturile mecanizatorilor din stațiunea de mașini și tractoare în care lucrez — a spus vorbitorul — s-au concretizat în acest an prin ridicarea gradului de mecanizare .la toate culturile principale în cele 14 cooperative agricole pe care le deservim. Astfel, semănatul păioaselor, prășitoarelor, lucrările de întreținere a acestora, precum și recoltatul s-au executat mecanizat aproape pe întreaga suprafață cultivată. în același timp calitatea lucrărilor a stat în ■ centrul preocupărilor tuturor mecanizatorilor. Ca urmare planul de producție a fost depășit atît la grîu cît și la porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahăr etc.Referindu-se în continuare la ridicarea gradului de folosire a parcului de tractoare si mașini agricole, vorbitorul a arătat că, în strînsă colaborare cu cooperativele agricole deservite, s-au luat o serie de măsuri tehnico-organizatorice în scopul asigurării unui volum de lucrări în raport cu capacitatea de lucru a fiecărei mașini și utilaj; reparti- zîndu-se întregul inventar in funcție de volumul lucrărilor contractate. De asemenea, s-a asigurat funcționarea neîntreruptă a parcului de tractoare și mașini agricole, prin organizarea calitativă a procesului de reparații în flux industrial, efectuarea cu regularitate a îngrijirilor tehnice zilnice și asigurarea unui stoc minim de piese de uzură la sediul brigăzilor. Cu toate acestea considerăm că mai a- vem rezerve pentru creșterea gradului de folosire a tractoarelor și mașinilor agricole.
CUVÎNTUL MINISTRULUI 

INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DUMITRU MOSORAPrevederile proiectului de plan pentru 1967 prezentat spre legiferare Marii Adunări 

îmbunătățirea tehnologiilor, introducerea centralizată a debitării materialelor prin croiri- complexe, imprimarea unei discipline severe pentru eliminarea derogărilor.în cursul trimestrului 1/1967, pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, vom identifica toate produsele cu consum mare de metale, stabilind grafice pentru reproiectarea lor.O seamă de măsuri își vor găsi aplicare în cursul anului 1967, insă procesul de modernizări și proiectări va constitui o acțiune permanentă a conducerii M.I.C.M. și a întreprinderilor sale.Pentru reducerea consumului de metal, în afara măsurilor pe care le vom lua, este necesar ca în baza sarcinii date de Consiliul de Miniștri, Ministerul Industriei Metalurgice, M.I.C.M. și C.S.P. să treacă la întocmirea unui plan de măsuri cu privire la livrarea laminatelor conform specificațiilor în lungimi fixe și multiple, precum și la tolerantele medii stabilite prin standarde.Măsurile care se impun pentru rezolvarea acestei probleme, acțiunea începută în a- cest sens privesc nu numai sarcinile anului 1967, ci constituie orientarea de bază. în perspectivă, a construcțiilor de mașini.în paralel cu acest complex de măsuri va trebui să ne îndreptăm atenția spre valorificarea rezervelor existente și în ceea ce privește productivitatea muncii.Realizarea tuturor acestor obiective impune aparatului central al ministerului creșterea operativității și competenței în rezolvarea sarcinilor, acordarea unui sprijin calificat întreprinderilor. întărirea disciplinei economice, mai buna organizare a producției și a muncii în toate sectoarele de activitate.în încheiere, vorbitorul a spus : In numele colectivului de muncitori, ingineri, tehnicieni și economiști din întreprinderi și minister, asigur Marea Adunare Națională că vom depune toată hărnicia și priceperea noastră, pentru îndeplinirea sarcinilor importante cuprinse în planul pe a- nul 1967.

în continuare, referindu-se la ajutorul pe care S.M.T.-ul trebuie să-1 dea cooperativelor agricole, vorbitorul a spus : în prezent nu putem satisface în totalitate cererile privind executarea unor lucrări mecanizate, întrucît ne lipsesc unele mașini, utilaje și echipamente, ca, de exemplu, combine pentru recoltat porumb, prese de balotat paie, echipamente pentru administrat îngrășăminte chimice și ierbicide concomitent cu semănatul și pentru întreținerea culturilor prăsitoare, remorci pentru tractor și altele. Este necesar să se urgenteze fabricarea atît a tractoarelor de tipuri diferite, cît și a unei game mai largi de mașini a- g'ricole, care sînt absolut necesare pentru ridicarea nivelului de mecanizare și diversificare a lucrărilor mecanizate.Planul de stat pe anul 1967 — a spus vorbitorul în încheiere — pune în fața noastră sarcini de mare răspundere. cerînd intensificarea e- forturilor, mobilizarea tuturor forțelor pentru înfăptuirea integrală și la un nivel calitativ înalt a obiectivelor stabilite. Mecanizatorii din S.M.T. Or- țișoara și din întreaga regiune Banat nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea și denășirea sarcinilor ce le revin. îmi exprim totala a- deziune față de prevederile proiectelor de plan de stat și de buget pe anul 1967. pe care le voi vota cu toată încrederea, fiind convins că ele a- sigură dezvoltarea în continuare a patriei noastre socialiste.

Naționale asigură continuarea în ritm viu și în proporții bine echilibrate a procesului com

plex de dezvoltare a tuturor ramurilor, de întărire și înflorire a patriei noastre. Un factor important al avîntului economiei naționale și o expresie a potențialului ei este mărirea în anul viitor a volumului de investiții și sporirea corespunzătoare a volumului lucrărilor de construcții-mon- taj.Punerea în funcțiune la termen a numărului mare de obiective, așa cum s-a subliniat în expunerea la proiectul de lege cu privire la planul de stat pe 1967, este una din problemele esențiale pe care se bazează asigurarea ritmurilor de dezvoltare în viitor a economiei. In cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central au fost arătate cu claritate rezervele mari care există în sectorul de construcții, precum și căile de urmat pentru a asigura scurtarea duratelor de execuție a obiectivelor de investiții.Observațiile critice privind neritmicitatea activității șantierelor în tot cursul anului, neasigurarea la timp a documentațiilor, folosirea incompletă a utilajelor pe șantiere sînt pe deplin întemeiate. A- semenea fenomene s-au manifestat și în activitatea șantierelor ministerului nostru. Așa, de exemplu, am realizat pe primul trimestru numai 16 la sută din volumul a- nual al lucrărilor, creîndu-se din această cauză în celelalte perioade ale anului necesități sporite de forțe de muncă și de utilaje, cărora numai cu foarte mari greutăți și numai parțial li s-a putut face față.Scoțînd în evidență că pentru trimestrul I al anului viitor s-a prevăzut un volum de lucrări de peste 20 la sută din cel anual, vorbitorul a expus în continuare o serie de măsuri care au fost și vor fi luate în acest scop. La sfîrșitul acestui an va fi asigurat cu proiecte de execuție 93 la sută din volumul de investiții în continuare ale ministerului nostru, prevăzut pentru anul viitor. Insist ca ministerele beneficiare, printre care Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Economiei Forestiere, Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Metalurgice să impulsioneze și ele întocmirea și predarea documentațiilor de execuție.După ce s-a referit la importanța sarcinii trasate de conducerea partidului cu privire la reducerea cheltuielilor’ de producție, a consumurilor specifice de materiale și, în primul find, a consumului de metal în construcții, vorbitorul a spus: Consider pe deplin îndreptățită întrebarea tovarășului deputat Petre Duminică cu privire la cauzele sporirii consumului de metal la lucrările de construcții. O să caut să răspund acestei întrebări.în ultimii ani, dindu-se o interpretare greșită faptului că nu s-au mai dat indicații exprese pentru economisirea metalului, s-au proiectat și e- xecutat o serie de construcții sau de părți ale acestora din metal, deși soluția nu corespunde unor necesități de ordin tehnic sau economic. Totodată, în multe proiecte s-au adoptat soluții care n-au fost analizate sub aspectul micșorării consumului de oțel beton.
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

POMPILIU MACOVEIIn ansamblul marilor prefaceri revoluționare din țara noastră — a arătat vorbitorul — o dată cu înflorirea economiei, cultura și arta românească au cunoscut și cunosc o dezvoltare continuă. Realizările obținute pînă acum, prin grija și îndrumarea înțeleaptă a partidului, demonstrează cu puterea de netăgăduit a faptelor că socialismul a creat nu numai condițiile politice, ci și premisele materiale pentru ridicarea culturală a societății pentru dezvoltarea multilaterală a talentelor și aptitudinilor cu care poporul nostru este atît de bogat înzestrat.Relevînd necesitatea utilizării cu maximum de grijă și spirit gospodăresc de către unitățile cultural-artisti- ce a mijloacelor materiale puse la dispoziție, de a spori eficiența sumelor cheltuite, ceea ce înseamnă eforturi permanente pentru ridicarea calității în activitatea cultural- artistică, paralel cu reducerea cheltuielilor de produc

La aceasta s-a mai adăugat faptul că în unele normative și prescripții de calcul sînt prevederi care conduc la supradimensionare.Reducerea consumului de metal este pe deplin posibilă, în acest scop vom elimina din proiecte soluțiile care în mod nejustificat prevăd construcții metalice la halele și clădirile unde acest lucru nu este im-, pus de necesități. Vom acorda o atenție mai mare la alegerea acelor soluții constructive oara reclamă consumuri mai mici de oțel beton, eliminînd supradimensionările și tendința de gigantism. Este imperios necesar ca măsuri de același fel să fie luate și în institutele ministerelor beneficiare, întrucît peste 4/5 din lucrurile pe care le execută unitățile noastre de construcții-montaj se proiectează în aceste institute. Tot pentru reducerea consumului de oțel beton, vom pune în centrul preocupărilor mărirea ponderii elementelor da construcții din beton precom- primat, la care consumul da metal este de peste 2 ori mai mic decît la elementele arma-, te obișnuit.Tovarășii deputați Dumitru Popa și Ion Mărcuș, criticînd în mod just faptul că pe unele șantiere a fost resimțită lipsa de cărămidă, au cerut să arăt cauzele acestei stări de lucruri.Pentru anul 1966 s-a prevăzut în plan producerea unei cantități de cărămizi corespunzătoare indicelui de consum pe un milion lei realizat în a- nul precedent. La definitivarea, pe parcursul anului, a proiectelor lucrărilor de construcții a rezultat că este nevoie de cantități de cărămizi mai mari decît cele planificate.Lipsurile semnalate se datorase deci neaprecierii de către noi, la adevăratele proporții, a elementelor caracteristice planului din 196’6, cînd s-au început multe obiective noi de construcții, cu structuri diferite față de cele din anul precedent. într-un cuvînt, este vorba de previziunile noastre insuficient fundamentate. Prin acțiunile întreprinse ulterior, atît de către minister cît și de către sfaturile populare, pentru mărirea producției de că- rămizi, s-a reușit să se elimine în bună parte lipsa acestora.Pentru anul 1967 au fost luate măsuri nu numai pentru a fi folosită întreaga capacitate de producție a fabricilor existente, ci și pentru organizarea unor noi capacități, în scopul satisfacerii cerințelor șantierelor.în proiectul de plan se prevede sporirea în anul viitor a producției materialelor da constricții eu 10,9 la sută, ritm superior celui stabilit în planul cincinal. în proporții mai mari crește volumul materialelor necesare realizării lucrărilor de irigații și a acelor materiale a căror lipsă a fost resimțită în acest an pe unele șantiere.Ne vom preocupa și în cadrul ministerului și în întreprinderi de intensificarea procesului de diversificare a sortimentului de materiale de construcții și de ridicarea nivelului lor calitativ.Asigur Marea Adunare Națională că, urmînd indicațiile date de conducerea partidului, vom munci fără preget pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce ne revin din planul de stat.

ție, vorbitorul a semnalat în cadrul importantelor investiții destinate sectorului cultural-artistic, începerea lucrărilor de construcție a noii clădiri a Teatrului Național din București, a clădirilor pentru Teatrul Național din Craiova și a Teatrului din Tîrgu-Mu- reș, refacerea și modernizarea Teatrului C.F.R.-Giulești din București, instalarea la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" a două mari mașini rotative.Industria poligrafică va trebui să îmbunătățească sub- ‘ stanțial calitatea tipăriturilor, să realizeze adevărate opere de artă grafică. Pentru aceasta este necesar ca Ministerul Industriei Chimice, să îmbunătățească aprovizionarea cu hîrtie de tipar, în termenele și sortimentele prevăzute prin plan.în domeniul instituțiilor de spectacole, pe lingă grija pentru o mai bună gospodărire
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a) a mijloacelor bănești și materiale puse la dispoziție, pentru reducerea cheltuielilor de producție, stabilirea unui raport just și eficace între forțele artistice permanente ale instituțiilor și necesitățile lor reale, trebuie în primul rînd să se realizeze spectacole și filme de cît mai înaltă valoare artistică.în domeniul exportului de produse artistice, culturale, de lucrări de artă sint necesare măsuri de îmbunătățire a calității producției prin ridicarea nivelului artistic și reprezentativ, precum și de mai bună organizare, prin atragerea specialiștilor la activitatea de export a acestor categorii de bunuri care cer metode comerciale specifice.Subliniind că obiectivele principale ale Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă se situează pe planul educației ideologice și estetice a maselor, vorbitorul a arătat că pentru aceasta este necesar să fie stimulată pe toate căile creația originală românească, afirmînd puternic legătura cît mai strînsă a culturii și artei noastre cu tradițiile ei cele mai nobile și valoroase. Va trebui să milităm cu consecvență și metodic pentru încurajarea schimburilor active și deschise de păreri, pentru confruntarea principială a modalităților personale cît mai variate de exprimare artistică.După ce s-a referit la necesitatea dezvoltării în continuare a legăturilor de colaborare cu țările socialiste, precum și cu celelalte țări, pentru a asigura condițiile necesare unor contacte perma-

nente cu viața culturală contemporană mondială, pentru afirmarea țării noastre în cultura și arta universală, vorbitorul a arătat că difuzarea largă a valorilor cul- tural-artistice, a cunoștințelor științifice și tehnice în rîn- dul oamenilor muncii de la orașe și sate, impun folosirea cît mai intensă a bazei materiale, evitarea unor paralelisme care se mai manifestă și acordarea unui ajutor de specialitate mai substanțial acțiunilor culturale de masă întreprinse de organizațiile de stat și cele obștești. Pentru aceasta C.S.C.A. și comitetele regionale pentru cultură și artă vor trebui să-și exercite mai eficace rolul de coordonare a întregii activități cul- tural-artistice.Crearea cu 4 ani în urmă a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — ca organism care îmbină activitatea pe linie de stat cu participarea obștească a oamenilor de cultură și artă, și-a dovedit ca principiu eficiența. Experiența de pînă acum a demonstrat în același timp necesitatea unor măsuri de îmbunătățire în continuare a formelor organizatorice, a metodelor și stilului de muncă ale comitetului, în vederea unei mai depline valorificări a marilor posibilități pe care le o- feră această formă de organizare și activitate.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că oamenii de cultură și artă nu-și vor precupeți forțele și talentul pentru ridicarea culturii naționale la înălțimea exigențelor partidului și poporului, a cerințelor epocii contemporane.

1965. în cursul anului 1966 s-a obținut cea mai mare producție de carne, zahăr, lapte și produse lactate.în anul care a trecut au existat în activitatea noastră și unele neajunsuri și greutăți, au mai fost cazuri de refuzuri la unele produse. De asemenea, în relațiile cu cooperativele agricole de producție care ne furnizează materiile prime, s-au manifestat din partea întreprinderilor noastre unele lipsuri, pe care ne vom strădui să le lichidăm, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole.în cadrul dezvoltării armonioase și multilaterale a întregii economii naționale, Ministerul Industriei Alimentare trebuie să realizeze în anul 1967 o producție globală cu 13,4 la sută mai mare decît în anul 1966. La principalele produse sporurile vor fi: la carne — 20 la sută, la produse lactate proaspete — 22 la sută, la ulei comestibil — 15 la sută, la conserve de legume, fructe — 16 la sută. Vom extinde fabricarea sortimentelor speciale pentru copii, va fi lărgită gama de produse semifabricate de preparate și semipre- parat-e culinare, ceea ce va contribui la ușurarea muncii femeii în gospodărie. Vom începe dezvoltarea fabricării produselor și sortimentelor a- limentare destinate marilor restaurante, cantinelor muncitorești și studențești, spitalelor ș.a. Avem de asemenea în vedere ca, paralel cu satisfacerea într-o măsură din ce în ce mai bună a consumatorilor din centrele urbane, să extindem desfacerea produselor alimentare în mediul rural.Prin realizarea investițiilor alocate, în anul 1967 vor intra în funcțiune noi fabrici de zahăr, conserve, pîine, brînze- turi, antrepozite frigorifice etc. Solicităm, și sîntem convinși că vom avea, sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și al Ministerului Comerțului Exterior pentru a obține din timp utilajele care sînt destinate realizării unui volum important de producție. Au fost și vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea în toate sectoarele a indicilor de utilizare a

utilajelor șî suprafețelor de producție existente.Va constitui o sarcină în perioada următoare organizarea unor unități mici și mijlocii, care este justificată în industria alimentară de caracterul perisabil al unor materii prime, producerea unor sortimente cu specific local sau care nu pot fi transportate la distanțe mari.Vom continua și aplica studiile pe care le facem în vederea perfecționării organizării întreprinderilor de industrie alimentară, cărora le vom da un profil mai economic, o specializare corespunzătoare. Vom acorda o atenție deosebită măsurilor destinate a reduce cheltuielile materiale de producție ; critica îndreptățită cu privire la nivelul ridicat al acestor cheltuieli făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. este valabilă și în industria alimentară, unde ele au o pondere însemnată.Realizarea sarcinilor complexe pe care le avem depinde în bună măsură de îmbunătățirea calității muncii în direcțiile generale, în direcțiile funcționale, în conducerea ministerului pentru sprijinirea și îndrumarea operativă și competentă a întreprinderilor, din punct de vedere tehnic și economic, de exercitarea unui control organizat și exigent, care să ducă la întărirea disciplinei de plan, a disciplinei în producție, la ridicarea nivelului economic și a priceperii cadrelor în organizarea întreprinderilor și a producției. Vom îndrepta în continuare activitatea institutelor noastre de cercetări spre studierea și rezolvarea celor mai importante probleme ale industriei alimentare, luînd măsuri pentru răspîndirea și aplicarea în practică a rezultatelor obținute.In încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că prin măsurile stabilite și prin eforturile lucrătorilor din industria alimentară va crește eficiența economică a acestei ramuri importante, atît în producția globală industrială, cît și în asigurarea acumulării necesare reproducției socialiste lărgite în economia noastră națională.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România 

hotărăște:Art. 1. — Se adoptă planul de stat al economiei naționale pe anul 1967.Art. 2. — Producția globală
a întreprinderilor industriale socialiste va fi în anul 1967 de 209,6 miliarde lei — prețuri comparabile 1963.Art. 3. — Producția principalelor produse industriale se fixează pentru anul 1967 la următoarele nivele :

Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România

hotărăște:Art. 1. — Se adoptă bugetul de stat pe anul 1967 la venituri în sumă de 124.111,5 milioane lei și la cheltuieli în sumă de
123.111,5 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față da cheltuieli de 1.000,0 milioanei lei.Art. 2. — Se stabilește ur-a mătoarea repartizare a venitu- rilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1967 :

— energie electrică . a a s . fi s 8 24,6 mid. kwh— cărbune extras . « a « a • H s «i 14,7 mil. tone— țiței extras 8 s S 5 13,05 mil. tone— gaz metan extras 1 « a a 4 fi ti 16 mid. m3— oțel — total , ț , 5 B , X fi a 4025 mii tonedin care :oțeluri aliate a a a a s a ti B B * 251,5 mii tone<— aluminiu primar și aliaje dealuminiu ................................... H R ti i 50 mii tone— tractoare ................................... « fi S 17,5 mii buc.— autocamioane și autotractoare ti s ti 20 mii buc.— locomotive Diesel și electricemagistrale ............................. s 3 131 buc.— mașini-unelte pentru așchiereametalelor................................... 8 • 9,1 mii buc.— motoare electrice peste 0,25 kW L- 1634 MW— îngrășăminte minerale (100 la sută) 647 mii tone— cauciuc sintetic....................... 4 ti 50 mii tonemateriale plastice și rășini sintetice(100 la sută) . . a ti 113,4 mii tone— fibre și fire chimice S ii fi 50,19 mii tone— anvelope (auto, tractor, avion) fi i 1625 mii buc.— hîrtie .... 8 3 334 mii tone— ciment .... 6450 mii tone— plăci din particule aglomerate și fibro-lemnoase .... * • ti >» fi fi 315 mii tone— mobilă .... 8 fi fi fi V 3630 mii. lei— aparate de radio ii a « • 8 fi ti 360 mii buc.— televizoare . . 8 fi • ti • ti fi 140 mii buc.— răcitoare electrice ti fi ti 8 ti 152 mii buc.— țesături — total . 4 fi * ti S ti 489,3 mii. m2— tricotaje — total . • * ti fi a ti 88,3 mii. buc.— încălțăminte — total • • ti A ti 52,9 mii. per.— carne .... » fi fi 409 mii tone— ulei comestibil . « ti fi fi a fi 233,5 mii tone— zahăr . . a • • fi fi a ti • 474 mii toneArt. 4 — Producția globală a- gricolă — în condițiile unui an agricol normal — va crește în anul 1967 pe întreaga țară cu 5,8 la sută față de realizările din anul 1966, iar la gospodăriile agricole de stat cu 8,6 la sută.Art.^5. — Producția marfă a- gricolă — exprimată în prețuri

de livrare — a gospodăriilor a- gricole de stat va fi în anul 1967 de 10 miliarde lei.Art. 6. — în anul 1967 la principalele produse agricole urmează să se obțină — în condițiile unui an agricol normal — următoarele producții :

— în milioane lei —Venituri CheltuieliBugetul republican, inclusiv bugetul asigurărilor sociale de stat ........ 105.419,6 104.419,6Bugetele sfaturilor popu- lare ............................. 18.691,9 18.691,9Art. 3. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1967 de la întreprinderile și organizațiile economice de stat și cooperatiste se stabilesc în sumă de 116.719,8 milioane lei.Art. 4. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1967 din impozite și taxe de la populație se stabilesc în sumă de 7.391,7 milioane lei.Art. 5. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1967 pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc în sumă de 82.409,9 milioane lei, din care 33.474,3 milioane lei pentru finanțarea investițiilor centralizate.Art. 6. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1967 pentru finanțarea acțiunilor social-culturale se stabilesc în sumă de 27.265,5 milioane lei, din care :a) pentru acțiunile înscrise în bugetul asigurărilor sociale de stat 7.483,0 milioane lei;b) pentru învățămînt 7.510,1 milioane lei;c) pentru știință, cultură și artă 2.650,1 milioane lei;d) pentru sănătate, asistență socială și cultură fizică și sport 6.575,6 milioane lei;e) pentru ajutorul de stat

pentru copii 3.046,7 milioană lei.Art. 7. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1967! pentru administrația de stat, organele judecătorești și de procuratură se stabilesc îni sumă de 2.894,8 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile biw getului de stat pe anul 1967 pentru apărarea statului sej stabilesc în sumă de 4.960,0 milioane lei.Art. 9. — Fondul de rezervă bugetară pe anul 1967 se stabilește în sumă de 2.106,2 milioane lei, din care 2.006,2 milioane lei în bugetul republican la dispoziția Conșiliulur de Miniștri și 100,0 milioane lei în bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și ale orașelor București și Constanța la dispoziția comiteteloi’ executive ale sfaturilor populare respective, potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Art. 10. — Volumul bugetelor sfaturilor populare pe regiuni și orașele București și Constanța, al cotelor defalcate din impozitele și veniturile republicane și soldurile tranzitorii pe anul 1967 se stabilesc după cum urmează :— în mii lei —
Nr. Regiunea crt. sau orașul Venituri solduri

tranzitorii 
,dUl , n, „ ■ în a'a™ 

cote defalcate Cheltuieli venituriior Total din impozitele și cheltu_
și veniturile ielilor
republicane

în legătură cu obiectivele Planului de Stat pe anul 1967, aș dori să mă refer la unele sarcini ce revin sindicatelor în vederea ridicării pe o treaptă calitativ superioară a întrecerii socialiste, pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, valorificarea rezervelor interne, reducerea consumuriloi’ specifice, lichidarea rebuturilor și ridicarea nivelului de cunoștințe tehni- co-profesionale al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.Viața ne-a demonstrat că acolo unde există preocupare permanentă pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne, unde oamenii muncii sînt consultați și se creează cadrul favorabil valorificării propunerilor acestora, rezultatele sînt dintre cele mai rodnice. Ne revine ca sarcină să generalizăm experiența pozitivă în acțiunea de consultare a maselor, să-i imprimăm un caracter permanent și mai organizat.Considerăm ca foarte justă indicația Plenarei C.C. al P.C.R. privind lichidarea rebuturilor și a practicii de a se prevedea rebuturi în plan — formă de irosire oficială a materiilor prime— precum și răspunderea materială a celor care provoacă pagube în producție. Consiliul Central al U.G.S. va îndruma sindicatele ca în viitor la analiza rezultatelor obținute în întrecere și la stabilirea evidențiaților și a colectivelor evidențiate și fruntașe în întrecere să se țină seama și de preocuparea pentru lichidarea rebuturilor.Trebuie să arătăm că, deși rezerve importante sînt scoase la- iveală de către oamenii muncii, în multe cazuri se manifestă un spirit conservator la unele cadre de conducere din întreprinderi, care merg pe linia de a avea rețineri în luarea de angajamente. în anul care vine vom acționa mai ho- tărît pentru-valorificarea propunerilor oamenilor muncii și luarea unor angajamente mobilizatoare în întrecerea socialistă, care să reflecte posibilitățile reale din întreprinderi.Sindicatele vor pune în viitor ca obiectiv principal al activității lor mobilizarea oamenilor muncii la folosirea in-

tegrală a timpului de lucru, utilizarea rațională a mașinilor și utilajelor, întărirea disciplinei și în același timp vor acorda mai mult sprijin conducerilor tehnico-administrative în organizarea producției și a muncii cît și în utilizarea rațională a forței de muncă. Vom îmbunătăți conținutul consfătuirilor de producție și al adunărilor grupelor sindicale, care vor trebui să ia periodic în dezbatere problemele principale ale organizării producției și ale creșterii eficienței economice la fiecare loc de muncă.Un sprijin susținut vor da sindicatele acțiunilor care vor fi întreprinse pentru îmbunătățirea normării muncii în întreprinderi.Sindicatele vor depune o mai susținută muncă educativă în rîndurile maselor, astfel ca disciplina socialistă să fie înțeleasă de către toți oamenii muncii sub toate aspectele ei și să conducă la îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii. Ele vor sprijini mai mult conducerile întreprinderilor în organizarea cursurilor de calificare, ridicarea calificării și specializării muncitorilor. în strînsă colaborare cu ministerele va trebui să adoptăm un complex de măsuri care să asigure îmbunătățirea tematicii, a conținutului și eficienței propagandei tehnice.în zilele ce urmează va avea loc în întreprinderi acțiunea de dezbatere a sarcinilor de plan și încheierea contractelor colective pentru anul 1967. Sindicatele vor desfășura o temeinică activitate politică și organizatorică pentru a stimula pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii să vină cu propuneri în vederea îmbunătățirii organizării producției, valorificării din plin a rezervelor existente la fiecare loc de muncă și stabilirii de angajamente concrete și reale în întrecerea socialistă.în încheiere, vorbitorul a a- sigurat' Marea Adunare Națională că sindicatele nu vor precupeți nici un efort în mobilizarea largă a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la îndeplinirea și depășirea Planului de Stat pe anul 1967.

Volumul producției globale ia Ministerului Industriei A- limentare pe anul 1966 se în- deplinește în întregime, asigu- rîndu-se o creștere de 10 la sută față de realizările anului

Problema ridicată de tovarășul deputat Gheorghe Ne- culau o consider justă. Tovarășul deputat este directorul unei unități chimice și cunoaște că în perioada 1960—1965 la o serie de combinate nu au fost atinși parametrii prevă- zuți în proiecte, iar la unele nici capacitățile de producție.La începutul acestui an, ministerul' a analizat cu atenție această situație și a constatat că ea se datorește în mare măsură lipsurilor și greșelilor în proiectare, încheierii unor contracte incomplete, defecțiunilor la unele utilaje și instalații procurate, unor procese tehnologice insuficient puse la punct, lipsurilor în pregătirea cadrelor și organizarea producției. Specialiști de înaltă calificare, oameni de știință, proiectanți, cercetători, organizați de minister în 42 de colective au analizat întreprindere cu întreprindere și instalație cu instalație stabilind cauzele deficiențelor și propu- nînd modificări și completări ale instalațiilor, care să ducă la realizarea indicatorilor proiectați.O atenție deosebită a acordat ministerul îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație în vederea realizării unor produse corespunzătoare din punct de vedere calitativ cu prevederile din proiecte sau cu produsele similare de pe piața internațională.In urma activității depuse în cursul anului 1966, un număr de 17 instalații și-au realizat toți indicatorii, ca, de exemplu, instalațiile de acid clorhidric și monoclorbenzen- Borzești, de amoniac-Făgăraș etc., iar 19 instalații au atins sau chiar au depășit capacitatea prevăzută, urmărindu-se atingerea și a celorlalți parametri.Pentru uzinele și combinatele chimice care sînt astăzi în construcție și urmează a fi puse în funcțiune în 1967 și în anii următori, ministerul a trimis la furnizori : proiec-

pusa m sesiunetanti, specialiști tehnologi șl constructori pentru cunoașterea utilajelor și instalațiilor, pentru prelucrarea documentației, în scopul creării unui decalaj între proiectare și execuție.Ministerul a luat măsuri pentru îmbunătățirea activității și mărirea capacității institutelor de proiectare cu 25 la sută, urmărind ca această acțiune să fie continuată și în anul viitor. Ministerul a luat măsuri pentru pregătirea cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni care urmează să lucreze la noile combinate și uzine chimice, prin școlarizarea lor la uzinele asemănătoare în țară și prin practică la instalațiile furnizorului. în planul Ministerului Industriei Chimice se prevede ca în anii următori în școlile profesionale, tehnice și de maiștri să fie școlarizate 30 000 de cadre, iar prin cursuri de durată mai scurtă să fie pregătiți încă 23 000 lucrători pentru industrie și construcții.în tot timpul anului 1966 s-a primit ajutorul deosebit de prețios al conducerii partidului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru rezolvarea problemelor grele pe care le-a avut ministerul în realizarea planului de producție, care prevedea o creștere de 22,5 la sută față de realizările anului 1965.în acest fel s-au creat condiții pentru recuperarea în- tîrzierilor din anul 1965 în organizarea și deschiderea marilor șantiere, ceea ce va permite ca activitatea de construcții și montaj să se desfășoare corespunzător termenelor de punere în funcțiune.Realizarea planului de producție pe 1967 depinde desigur de calitatea muncii lucrătorilor din Ministerul Industriei Chimice, dar în același timp și de sprijinul pe care-1 vom căpăta de la celelalte ministere, și în special de la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

— grîu și secară « » , »— porumb . . a * » a— sfeclă de zahăr . a » a— floarea-soarelui » * s •— cartofi de toamnă . a »— legume ....,« s— fructe și struguri 4 > s— carne în viu . , » » s— lapte— lînă .......Art. 7. — Agricultura va dispune —-la sfîrșitul anului 1967 — de un parc de 93 mii tractoare, 47 mii combine pentru recoltat păioase și porumb și 63 mii semănători mecanice, iar în cursul anului 1967 va primi 580 mii tone îngrășăminte chimice în substanță activă.Art. 8. — în anul 1967 se va amenaja — din fondurile statului — pentru irigații o suprafață de 51,8 mii hectare. Consiliul de Miniștri va sprijini cooperativele agricole de producție să amenajeze, cu fonduri proprii și credite pe termen lung, pentru irigații o suprafață de 100 mii hectare din surse locale de apă.Art. 9. — Volumul total de mărfuri transportate cu mijloace de folosință generală în anul 1967 va fi de 315,9 milioane tone.Art. 10. — Ponderea tracți-

din careTotal sectorulde stat
fi s mii tone 5480 1360
Si s mii tone 7525 1319
fi fi mii tone 3700 ■ —
S fi mii tone 678 158
fi fi mii tone 3400 155
ti 8 mii tone 2820 176
• fi mii tone 2452 363
« w mii tone 1209 285
A ti mii. hl 30,2 5,4
ti mii tone 29,1 5,5unii Diesel și electrice în volumul total de transport pe cale ferată va fi de 59 la sută.Art. 11. — în anul 1967 se vor moderniza 430 km drumuri cu trafic intens și se vor a plica îmbrăcăminți asfaltice ușoare pe 960 km drumuri cu trafic mai scăzut.Art. 12. — Din cadrul programului de cercetări științifice, elaborat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, planul de stat pe anul 1967 va cuprinde sarcini referitoare la 438 teme de cercetare de importanță deosebită, din care 252 teme în științele tehnice.Art. 13. — Volumul total al investițiilor centralizate din fondurile statului va fi în anul 1967 de 52 miliarde lei.Pe principalele ramuri ale e- conomiei vor fi alocate următoarele fonduri de investiții, exprimate în miliarde lei :— industrie  ......................................................................................30^— construcții...............................................................  1,5— agricultură....................................................................  . . e’odin care :credite pentru cooperativele agricole de producție..........................................................................  , , o,7— transporturi și telecomunicații....................................... . 5,6— comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri șibaze de depozitare..............................................................0,9— învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății . . a . 1’3— știință...............................................................  0,35— construcții de locuințe ........... 3,4— gospodărie comunală ........... 1,2Volumul de investiții va putea fi depășit pentru recuperarea nerealizărilor din anul 1966, în condițiile care se vor— în industria republicană— în activitatea de construe-ții-montaj.............................— în transporturi feroviareArt. 15. — Reducerea prețului de cost, în anul 1967 față de 1966, va fi de cel puțin 2,1 la sută în industria republicană, 3,0 la sută în transporturi feroviare, iar nivelul relativ al cheltuielilor de circulație în comerț și alimentația publică va scădea cu cel puțin 1,8 la sută.Art. 16. — Volumul livrărilor de mărfuri pentru export va fi în anul 1967 de 7,9 miliarde lei valută.Art. 17. — Volumul total al desfacerilor de mărfuri cu a- mănuntul, exprimat în prețurile în vigoare la 1 noiembrie 1966, va fi în anul 1967 de 81 miliarde lei.Art. 18. — în anul 1967 se vor da în folosință din fondurile statului 1,8 milioane metri pătrați suprafață locuibilă, e- chivalent cu 60,8 mii apartamente convenționale.Art. 19. — Statul va sprijini, prin credite și executarea lucrărilor, construirea în anul 1967 din fondurile populației a 4 000 apartamente convenționale, proprietate personală, în mediul urban.

stabili de Consiliul de Miniștri.Art. 14. — Productivitatea muncii pe salariat în anul 1967 va fi cel puțin :
a a 1 a 125.290 lei
a a , a 53.830 lei« • a . 269.180 t/km conv./Art. 20. — Veniturile reale ale populației, pe locuitor, vor crește în anul 1967 cu 7 la sută față de anul 1966.Pentru majorarea pensiilor de toate categoriile, în medie cu 27 la sută, se alocă 1,5 miliarde lei.Art. 21. — Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România este autorizat:a) să precizeze și să desfășoare pe ministere, alte organe centrale, sfaturi populare regionale, ale orașelor București și Constanța prevederile planului de stat al economiei naționale pe anul 1967 și să transmită acestora sarcinile ce le revin ;b) să stabilească măsuri pentru realizarea planului de stat;c) să adapteze indicatorii planului de stat prevăzuți în prezenta lege — cînd aceasta apare necesar în cursul executării planului — în scopul asigurării dezvoltării echilibrate a economiei naționale.

1. Argeș . . . 1.165.074 305.100 1.165.074 6.0002. Bacău . . 814.804 341.040 814.804 5.0003. Banat . . 1.306.055 542.710 1.306.055 7.0004. Brașov « 1.052.020 422.080 1.052.020 5.0005. București • 1.135.571 433.600 1.135.571 7-.0006. Cluj . . • fi 1.068.341 459.960 1.068.341 7.0007. Crișana • 794.440 287.270 794.440 5.0008. Dobrogea . • 528.833 181.375 528.833 4.0009. Galați . . • 1.159.478 405.005 1.159.478 6.00010. Hunedoara • 761.927 376.155 761.927 4.00011. Iași . . . • 1.069.526 279.810 1.069.526 6.00012. Maramureș 801.053 257.600 801.053 4.00013. Mureș-AutonomăMaghiară . 845.724 406.310 845.724 5.00014. Oltenia • 1.281.573 410.440 1.281.573 7.00015. Ploiești ti 1.065.260 371.850 1.065.260 7.00016. Suceava 767.655 238.860 767.655 5.00017. Orașul București 2.700.858 1.492,580 2.700.858 ■9.00018. Orașul Constanța 373.708 140.400 373.708 1.000Total 18.691.900 7.352.145 18.691.900 100.000Dotațiile de echilibrare ce se vor -acorda în anul 1967 bugetelor sfaturilor populare din bugetul republican se stabilesc la suma de 4.687.454 mii lei, repartizate astfel:— regiunea Argeș— regiunea Bacău . . . *........................— regiunea Banat . * . a........................— regiunea Brașov . . . > . . . .— regiunea București .........................................— regiunea Cluj....................................................— regiunea Crișana .... b ... .— regiunea Dobrogea.........................................— regiunea Galați...................................................— regiunea Hunedoara .......— regiunea Iași ....................................................— regiunea Maramureș ...................................— regiunea Mureș-AutonomăMaghiară.....................................................  . .— regiunea Oltenia...............................................— regiunea Ploiești ..............................................— regiunea Suceava...............................................— Orașul București..............................................— Orașul Constanța..............................................Art. 11. — Pentru anul 1967 se stabilesc următoarele procente pe baza cărora se calculează cuantumul cotelor defalcate din impozitele și veni
Nr. crt.

564.006150.333197.105158.494329.845175.779241.622223.683421.579162.400539.053274.98486.631466.024193.028286.552120.23996.097

mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii mii miimii mii mii mii mii mii

lei lei lei lei lei lei lei lei lei v' lei lei leilei lei lei lei lei leiturile republicane, care se a- tribuie bugetelor sfaturilor populare ale regiunilor și orașelor București și Constanța;ProcentulRegiunea din impozitulsau orașul P® circulațiasau orașut mărfurilor de la 
întreprinderile locale 
și unitățile cooperației

17. Orașul București 7018. Orașul Constanța 100

1. Argeș . , .2. Bacău a s fi fi

fi A

100603. Banat a a a • ti 704. Brașov . a fi A 705. București « • fi 1006. Cluj . . a rt ti 807. Crișana . a ti fi 908. Dobrogea « ti • 1009. Galați . „ fi fi 10010. Hunedoara a • 9011. Iași . . . ii ti 10012. Maramureș • 10013. Mureș-AutonomăMaghiară 7014. Oltenia ti • 9015. Ploiești . . ti fi 5016. Suceava . • • 90
Art. 12. — Consiliul de Miniștri va asigura executarea în cît mai bune condiții a bugetului de stat pe anul 1967. In a- cest scop va lua măsurile corespunzătoare pentru ca ministerele, celelalte instituții centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare să realizeze integral și la timp veniturile bugetare planificate. De asemenea va lua măsurile necesare prin care să se asigure de către ministere, celelalte instituții centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare eliminarea cheltuielilor neproductive, reducerea cheltuielilor administrative

de defalcare
------------------------------------------------------ ,

din din
impozitul veniturile

pe salarii S.M.T.605040306050706050506060405030607060

3030253025303025303030303030253030gospodărești și a altor cheltuieli care încarcă nejustificat prețul de cost sau cheltuielile bugetare.Art. 13. — Se adoptă contul general de încheiere a e- xercițiului bugetar pe anul 1965 la venituri în sumă de 96.953,7 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 93.057,3 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli în sumă de 3.896,4 milioane lei.Excedentul bugetului republican pe anul 1965 în sumă de 3.429.724.653 lei rămîne la dispoziția Băncii Naționale a Republicii Socialiste Românii ca resursă de creditare. »/
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al Femeilor, de Suzana membre ale al Consiliu-

„PRESA NOASTRĂ"

Cronica zilei

/n Editura politică 
au apărut

Recent zn Editura politica a 
apărut cartea „Probleme ac
tuale ale politicii Partidului 
Comunist Român". Lucrarea, 
o culegere de lecții pentru 
cursurile și cercurile învăță- 
mîntului de partid de la o- 
rașe, se adresează unei game 
variate de cursanți, fiind în 
același timp un sprijin prețios 
pentru toți cei interesați in 
cunoașterea politicii interne 
și externe a partidului nostru.

Sub semnătura mai multor 
specialiști, în carte sînt inclu
se temele : Orînduirea socia
listă în România; Partidul 

% Comunist Român — conducă
torul poporului în construcția 
socialistă; industrializarea so
cialista. — obiectiv central al 
politicii economice a Partidu
lui Comunist Român; politica 
agrară a Partidului Comunist' 
Român; Dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii; 
Republica Socialistă România 
— stat al oamenilor muncii 
de la orașe și sate; dez
voltarea națiunii în socialism; 
dezvoltarea conștiinței socia
liste ; Unele probleme ale lu
mii contemporane; Activita
tea internațională a Partidu
lui Comunist Român și a Re
publicii Socialiste România.

Volumul tratează probleme 
de bază ale istoriei poporului 
român.

In cele patru capitole ale 
lucrării, autorii redau într-o 
formă sintetică, pe baza va
lorificării concluziilor la care a 
ajuns știința istorică din țara 
noastră în lumina învățăturii 
marxist-leniniste și documen
telor Partidului Comunist Ro
mân, cele mai importante mo
mente din istoria poporului 
român: Formarea limbii și a poporului român; Apariția primelor state feudale pe teritoriul țării noastre ; Lupta poporului român împotriva exploatării și asupririi sociale și naționale, pentru independență ; (secolul al XIV-lea — 
începutul secolului al XIX-lea 
— 1821); Anul revoluționar 1848 în Țările Române ; Formarea statului național român. Lupta poporului român pentru independență națională și pentru progres social.

Lucrarea prezintă lupta ne
întreruptă a maselor populare 
pentru progres social și inde
pendență națională, continua
tă și ridicată pe o treaptă su
perioară de Partidul Comunist 
Român.

MÎarți a sosit Ponnambalam, lamentului, ambasador, șeful delegației Ceylonului la cea de-a XXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care, în drum spre
în Capitală G. G. membru al Par- patrie, va face o vizită de cîteva zile în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost întîmpinat de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de funcționari superiori din M.A.E.

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 726 din 26 decembrie 1966, pe data de 31 decembrie 1966 își pierd puterea circulatorie timbrele fiscale date în circulație în anul 1957. Aceste timbre pot fi recunoscute prin mențiunea „Matca" înscrisă cu litere de tipar majuscule pe partea din stînga a timbrului dublu.Cei care dețin asemenea timbre și nu le folosesc pînă la 31 decembrie 1966 le pot schimba la oficiile P.T.T.R. pînă la 28 februarie 1967, cu timbre aflate în circulație.

puse în circu- avînd stema pînă la epui-Timbrele fiscale lație în anul 1959, R.P.R., vor circula zare, în paralel cu cele tipărite cuîncepere de la 10 noiembrie 1965, avînd stema Republicii Socialiste România. Timbrele care rămîn în circulație au, pe valori, aceleași caracteristici în ce privește desenul, culoarea, dimensiunile etc., iar în partea din stînga mențiunea „Această parte a timbrului fiscal de... lei rămîne la dosar".
ADEVAR O delegație condusă de acad. Em. Condurachi, secretar general al Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.), a plecat marți în Turcia pentru a participa la reuniunea Biroului a- cestei asociații.

★Delegația Uniunii femeilor pentru eliberarea Vietnamului de sud, invitată de Consiliul Național al Femeilor, a vizitat obiective economice și social-culturale din orașul București.Oaspetele au avut o întrevedere la Consiliul Național unde au fost primite Gâdea, președintă, și Comitetului Executiv lui.

REVISTA UNIUNII ZIARIȘTILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIAAnul XI. nr. 11 (127) 1966

In foaierul Teatrului Național „Vasile Alecsandri

® Teatrul de operă și balet : CAVA
LERIA RUSTICANĂ ; PAIAȚE — 
19,30.
® Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : EURIDICE — 19.30 
(sala Studio) : NUNTA ÎNSlNGE- 
RATĂ — 19 30
O Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O NOAPTE FURTUNOASĂ
— 19,30 (sala Studio) : SONET PEN
TRU O PĂPUȘĂ — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala din B-dul Schitu Măgureanu nr.
1 a Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra") i PAHARUL CU APĂ — 
19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea” { 
VARIETB-CONCERT — 20.
© Teatrul Mic : RICHARD AL H-lea
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" r MONS
TRUL DIN SAMARKAND — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică” (sala din Ca
lea Victoriei) : PĂCALĂ — 10; 16,30, 
(sala din str. Academiei); TIGRI- 
ȘORUL PETRE — 10; 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : REVISTA DRA
GOSTEI — 20.
O Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE ARTIȘTI DIN R.S. CE
HOSLOVACĂ — 19,30.

naiîionaSe
9Spectacolul „Ifigenia în Aulis" de Euripide, prezentat marți seara pentru a doua oară de colectivul Teatrului Național din Cluj, a marcat încheierea Festivalului teatrelor naționale care s-a desfășurat la Iași timp de 8 zile. Această manifestare artistică consacrată aniversării unui secol și jumătate de cînd, în casele hatmanului Cos- tache Ghica din Iași, un grup de artiști amatori a prezentat în limba română pastorala „Mirtil și

Hloe“, adaptare de Gheorghe Asachi după Gessner și Florian, a constituit un eveniment de seamă pentru mișcarea teatrală din țara noastră. Aducînd pe scenă creații reprezentative ale dramaturgiei naționale și universale, colectivele teatrelor naționale din București, Craiova, Cluj și Iași au dovedit exigentă în realizarea unor spectacole de înaltă tinută artistică, care au fost urmărite de peste 15 000 de persoane.

Marți, la Predeal, pe o vreme favorabilă și o zăpadă abundentă a început întîlnirea internațională de biat- lon dintre echipele de tineret ale României și R.D. Germane. Proba de 15 km (trei trageri) a fost cîștigată de schiorul român Moise Stoian
cu lhl2’48 (7 penalizare).fost urinat de Ion Țeposu (România) lhl3’03” (8’ penalizare) și Gh. Cercel (România) lhl3’55” (9’ penalizare). Primul dintre schiorii germani a fost W. Gatsch, clasat pe locul 5 cu 11114’54” (7’ penalizare). Joi are proba de ștafetă3x7,5 km.

Pe scurt
de peste hotare

.© Aseară pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August" într-un meci 
internațional de hochei pe gheață 
echipa cehoslovacă Slezan Opava a 
învins cu 5—2 (1—1, 1—1, 3—0) se
lecționata orașului București. Joi de 
la ora 18,30 pe același patinoar are 
loc meciul revanșă.

© învinși în primele două jocuri de 
simplu, jucătorii de tenis indieni, 
care-și dispută cu echipa Australiei 
finala „Cupei Davis", s-au revanșat 
în proba de dublu : perechea 
Krishnan—Mukerjea a întrecut cu 
4—6, 7—5, 6—4, 6—4 renumitul cuplu 
australian John Newcombe—Tony
Roche. Scorul, după ziua 
este de 2—1 în favoarea 
Australiei.

© A doua ediție a „Cupei 
nilor Africii" la fotbal s-a 
cu victoria echipei Stade 
(Coasta de Fildeș), care a dispus în 
al doilea meci al finalei cu 4—1 
de Real Bamako (Mali).

© Bobby Charlton, cunoscutul mij
locaș al reprezentativei Angliei, este 
cîștigătorul trofeului _ 
aur” ce se acordă de 
„France footbal" celui 
balist european al anului. în urma 
referendumului la care au participat 
ziariști din 22 de țări, Bobby 
Charlton a obținut 81 de puncte, fiind 
urmat la un punct diferență de 
portughezul Eusebio. Bobby Charlton 
este al 11-lea fotbalist care primește 
acest trofeu, printre laureații prece- 
denți aflîndu-se Stanley Matthews 
(1956), Di Stefano (1957 și 1959), Kopa 
(1958). Iașin (1963), Eusebio (1965).

O învingînd în finală pe Real Ma
drid cu scorul de 113—101 (56—52), 
formația Simmenthal Milano a cîști- 
gat „Cupa latină" la baschet mascu
lin, desfășurată la Madrid.

© Formația de fotbal Lokomotiv 
Moscova, care întreprinde un turneu 
în R.F. Germană, a jucat la Bonn 
cu o selecționată locală pe care a în- 
ylns-o cu scorul de 2—1.

a Comitetul de organizare a 
„Cursei Păcii" a confirmat datele și 
' traseul celei de-a 20-a ediții a acestei 

,. tradiționale competiții cicliste : 10— 
. 25 mai, Varșovia—Berlin—Praga.

a doua, 
echipei

campio- 
încheiat' 
.Abidjan

„Balonul de 
către revista 
mai bun fot-

i

Timpul probabil pentru zilele 
de 29, 30 și 31 decembrie a.c. 
în țară : Vreme rece la început, 
apoi în încălzire ușoară treptat, 
începînd din vestul 
va fi 
perit. 
locale 
rest 
potrivit din vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 10 grade și zero grade, 
local mai coborîte la început, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 
grade. în București : Vreme 
rece la început, apoi în curs de 
încălzire treptată. Cerul va fi 
variabil. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere ușoară.

variabil, mai 
Vor cădea 

în Banat și 
precipitații izolate.

tării. Cerul 
mult aco- 
precipitatii 
Ardeal, tn 

Vînt

popor. Pentru că balada este 
născută din frămîntări, bucu
rii, dureri și revolte omenești. 
Ea nu este o literatură fabri
cată, cum se întîmplă cu acei 
autori ce nu reușesc să sape 
în amintire întîmplările neîn
semnate și artificiale din li
teratura lor.

Fiecare erou din basme și 
întîmplări dă ghies micului 
cititor la meditație. Basmele 
și poveștile sînt contactul 
primar al viitorului om, încă 
neștiutor, cu relațiile și etica 
societății. Aici întîlnește el în- 
tîi dragostea și ura, viclenia 
și onestitatea, umorul și tris
tețea, eroismul, patriotismul... 
mică enumerare din marile 
sentimente pe care le răsco
lește această literatură.

Copiii își iubesc eroii din 
povești, vor să se asemene 
lor întru totul. Ei își doresc 
curajul, cinstea și puterea lui 
Făt-Frumos, gingășia și puri
tatea Cosînzenei, vitejia lui 
Iancu Jianu, îndemînarea lui 
Robinson, dîrzenia și bărbă
ția căpitanului de cincispre
zece ani. Cît despre „Fetița 
cu chibriturile", „Morcoveață" 
și „Gavroche" trezesc în ei 
sentimente de milă și solida
ritate.

Progresul îmbogățește de la 
sine literatura pentru copii, 
în care pătrunde, cu sau fără 
vrerea noastră, tractorul ală
turi de carul cu boi, avionul 
în locul diligenței, atomul în
locul cărbunelui.

înainte încă de a se ține 
bine pe picioare copilul în
tinde mîna la butoanele ra
dioului și televizorului, la re
ceptorul telefonului și îi par 
tot atît de firești ca mingea 
sau coada pisicii. Dar, „a 
fost odată"... trebuie să ră- 
mînă pentru totdeauna stropul 
de visare.

Literatura științifico-fantas- 
tică, „Jules Verne" al vremu
rilor noastre cu ce „va fi o- 
dată.." stîrnește perspective 
imaginației, anticipînd desco
peritori și descoperiri. Pentru 
o literatură elementară și pe 
înțelesul tuturor, legată de 
ultimele descoperiri ale teh
nicii, ar fi necesară o mică 
enciclopedie anuală ilustrată 
și ușoară care să înlesnească 
tînărului să cunoască, măcar 
în linii mari, pașii grăbiți ai 
progresului.

Cartea pentru copii și tine
ret să nu fie doar o cale de 
popularizare a științei și teh
nicii, chiar dacă-și deapănă 
acțiunea în cadrul vremuri
lor noastre, ci să cuprindă cît 
mai multe din laturile ome
nești, hrana cea mai comple
tă pentru inteligența și sufle
tul micului cititor. Această 
carte cuprinde dulcele, dar și 
amarul ; optimismul, dar și 
doza de melancolie care une
ori întărește optimismul ; e- 
roismul, fără să uităm slăbi
ciunile. Este o veșnică con
fruntare dintre bine și rău, 
vădind prin toate mijloacele 
— chiar supranaturale — su
perioritatea binelui 
lege a firii, victoria

Numai artificialul 
eroare
pentru copii trebuie 
primul rînd o literatură ade
vărată, să cuprindă, pe înțe
lesul lor, tot ce-i omenesc, de 
la adevărul cel mai pur, pînă 
la fantezia cea mai bogată.

copilul

și ca o 
Iui. 
induce în 
Literatura 
să fie în

— Am avut profesori 
iluștri printre care îl nu
mesc doar pe Pompei, dar 
nu mi-am ales nici un 
model dintre matemati
cieni, declară acad. Nico- 
lae Teodorescu, decanul 
facultății de matematică 
de la Universitatea Bucu
rești. Modelul pe care mi 
l-am propus să-l urmez în 
viață n-a fost un om real 
ci un tip. Tipul sportivu
lui perfect care nu intră 
niciodată în competiție cu 
un adversar mai slab de- 
cît el, care joacă întot
deauna cinstit, leal. Per
sonal cred că în alegerea 
modelului trebuie să pri
meze criteriul etic.

— Admirația față de o 
personalitate puternică 
poate constitui un verita
bil stimulent pentru tineri, 
solicitînd energia, forța, 
aptitudinile lor. Dar pe 
lîngă pasiunea de a urma 
un model trebuie adăuga
tă și o anume doză de o- 
biectivitate fără de care 
admirația riscă să devină 
idolatrie, absolutizare a 
unei experiențe sau trăsă
turi unice, observă prof, 
univ. Vasile Pavelcu.

Revenind la exemplul 
elevului Ștefan Dincă, am 
relatat academicianului 
Nicolae Teodorescu fap
tul că pasiunea tînărului 
pentru algebră e absor
bantă, îl face să-și negli
jeze ținuta, să ia note 
proaste la alte materii, să 
rezolve în timpul lecțiilor, 
sub bancă, ecuații etc.

: pasiu- 
trebuie 
cu atît 
nu de

ne răs- 
mi-am

— O asemenea 
ne e lăudabilă și 
încurajată și va fi 
mai bine dacă ea 
vine monomanie, 
punde d-sa. Eu 
descoperit dragostea pen
tru matematică la 14—15 
ani, dar asta nu m-a îm
piedicat să joc mai tîrziu 
în echipa de juniori a 
Bucureștiului într-un meci 
de fotbal, după cum nu 
m-a împiedicat să fac 
pictură, literatură, să mă

ocup de chimie, domenii 
spre care mă simțeam a- 
fras. Modelul nu trebuie 
privit schematic, unilate
ral, ca fiind dominat de 
o singură calitate. De 
altfel, Barbilian nu e nu
mai un mare matemati
cian ci și un mare poet, 
iar cît privește structura 
omului de știință modern, 
ea trebuie să fie multila
terală, bogată, așa cum 
e structura epocii noas
tre. Domeniile multiple în 
care se afirmă matemati
ca, rolul tot mai impor
tant al științelor de gra
niță demonstrează nece
sitatea unei personalități 
complexe, receptivă față 
de idei, descoperiri, nou
tăți apărute în sectoare 
învecinate sau chiar o- 
puse.

Numeroși tineri' ne-au 
declarat că nu au un mo
del concret, întruchipat 
într-un personaj real sau 
literar, într-o personali
tate marcantă intrată în 
istorie. înseamnă aceasta 
că dezvoltarea propriei 
lor personalități stă sub 
semnul întrebării 7 Nici
decum. Conștient sau nu, 
fiecare tînăr e influențat 
de mediul în care trăiește, 
de oamenii cu care se 
află în contact; familia, 
școala, colectivul de mun
că îi furnizează perma
nent exemple diverse. 
Cultura îi oferă, de ase
menea, o întreagă galerie 
de exemple și, mai ales, 
îl ajută să-și filtreze pă
rerile despre oameni și 
despre sine, să verifice 
modelele din jur prin 
experiențe relatate în ro
mane, în teatru etc.

Noțiunea de model are 
deci un sens cu mult mai 
larg, modelul definin- 
du-se în ambianța în care 
trăiește tînărul, extrăgîn- 
du-se din atmosfera pe 
care o respiră, ca oxige
nul din aer. E, așadar, o 
chestiune de climat sau, 
după cum observă prof, 
emerit Petre Drăgoîescu : 
„Cultivarea personalității

se face la școala perso
nalităților și în condiții 
de extremă solicitare și 
nu în raza de activitate 
a unor oameni oarecare, 
stăpîniți de rutină sau de 

Și 
al 

lip- 
de perspectivă", 

întotdeauna un 
de climat favora-

prejudecăți comode, 
nici în ritmul molcom 
cerințelor mărginite, 
siie
Creăm 
astfel 
bil?

— Nu în toate secțiile 
maiștrii și șefii de bri
gadă cărora le sînt dați 
în seamă tinerii angajați 
sînt cei mai buni, mai 
competenți, cu o ridicată 
pregătire profesională, cu 
înalte calități morale, ne 
declară ing. Dimitrie Gre- 
cov, director general 
Uzinei de 
rești. Și se 
pentru că 
că tinerii 
școala profesională și vin 
la noi pregătiți și edu
cați... Dacă am avut ti
neri indisciplinați, cu ab
sențe nemotivate, cu pla
nul neîndeplinit, 
unii din ei și-au 
transferul ori și-au 
demisia, cazurile se 
toresc într-o oarecare mă
sură și acestei optici gre
șite.

al
pompe-Bucu- 

întîmplâ așa 
se consideră 
au absolvit

dacă 
cerut 

dat 
da

șî meM ambmt
Ideal și efort, model și 

afirmare, iată doar cîteva 
din numeroasele proble
me pe care le ridică pro
cesul complex și dificil al 
formării personalității. 
Combătînd măsurile edu
cative pripite, lipsite de 
competență, o parte din 
cei ce au răspuns anche
tei noastre au opinat pen
tru o activitate de cerce
tare și îndrumare științi
fică în etapele de formare 
a personalității, activitate 
ce s-ar cuveni a fi desfă
șurată în școli, facultăți.

în mari întreprinderi și 
instituții de către specia
liști în pedagogie și psi
hologie socială. Dar stu
diul chestiunilor generale 
se cere aplicat la condi
țiile și situațiile particula
re de către cei ce vin în 
contact direct cu tinerii, 
cei ce au prin însăși func
ția lor misiunea de a e- 
duca.

— Cursurile și instrui
rile la care am luat par
te, ne relata AL Coadă, 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Brăila al U.T.C., 
tratau sarcinile educative 
la modul general. Cred 
că ar fi foarte util să se 
acorde importanță noțiu
nilor de pedagogie și psi
hologie, de metodică a e- 
ducațiel. Ne-am putea 
orienta, astfel, în rezol
varea unor probleme con
crete, ne-am familiariza 
cu datele de bază ale ști
ințelor care se ocupă de 
viața și formarea spiri
tuală a omului.

Sugestia e valabilă și 
peniru activiștii sindicali, 
pentru maiștri și ingineri, 
pentru toți acei ce au no
bila sarcină de a educa, 
de a încuraja și sprijini 
evoluția și deplina afir
mare a tinerilor. Cunoș
tințele de pedagogie și 
psihologie devin tot mai 
mult necesare în contextul 
viu, dinamic al societății 
noastre. în viața, în preo
cupările tineretului s-au 
produs, de la un deceniu 
la altul, mutații importan
te. Modul de gîndire, 
perspectivele, idealurile 
cunosc o anume maturi
zare și profunzime, pre
ferințele spirituale se di
versifică, devenind mai 
bogate șt mai complexe, 
personalitatea însăși al- 
cătuindu-se din elemen
tele tot mai numeroase și 
mai variate pe care le o- 
feră realitatea. Prin ur
mare, răspunderile edu
cației cresc, dirijarea 
procesului de formare a 
personalității presupune 
subtilitate, competență.

Marile dimensiuni ale micului ecran
(Urmare din pag. I)

Din ansamblul de răspunsuri o- 
ferite de proiect, să spicuim doar 
cîteva, traducîndu-le din limbajul 
de specialitate în termenii curenți 
ai programului de televiziune.

Viitorul centra va avea trei stu
diouri prevăzute cu aparatură și 
instalații superioare de luat ve
deri și captare a sunetului, insta
lații de iluminat, manevrare a de
corurilor și climatizare. Zestrea 
tehnică a acestor studiouri va per
mite să se realizeze o gamă mai 
largă de emisiuni de actualități 
politice, sociale și economice, emi
siuni științifice, școlare, educative. 
Un exemplu. în prezent o emi
siune de teatru în studio, du- 
rînd aproximativ două ceasuri, 
necesită zeci de ore de pregătire 
și repetiții. în tot acest timp, pla
toul studioului „A", singurul 
care permite montări de acest

gen, rămîne imobilizat. Telespec
tatorul, fără să bănuiască „duelul" 
dintre timp și spațiu purtat adesea 
în culise, se întreabă de ce nu i 
se oferă mai multe emisiuni de 
acest gen. Pe de altă parte, reali
zarea lor e condiționată de capa
citatea, și ea limitată, a ateliere
lor și a spațiilor de montare a de
corurilor care alcătuiesc cadrul 
plastic al emisiunilor.

în cadrul centrului ce se con
struiește un corp de clădire spe
cial va adăposti atelierele — ve
ritabilă uzină, de la butafo
rie la mase plastice, de la 
tîmplărie la broderie, de la pic
tură și sculptură la lămpi, fero
nerie și... frunze-flori Deci posibi
litatea de a pregăti emisiuni mai 
numeroase, mai variate și mai în
grijite pe planul artei.

Dar caracterul efemer, volatil, al 
imaginii televizate ? Cînd vrem să 
recitim o carte, să ascultăm din

nou un concert, să revedem un 
film apelăm la bibliotecă, la mag
netofon sau disc, la cinematecă. 
Repetarea unei transmisii la tele
viziune „în direct" constituie, spre 
regretul telespectatorilor, o pro
blemă spinoasă. Ca în cazul, de 
pildă, al reluării unei emisiuni de 
teatru — să zicem „12 oameni fu
rioși". Cei 12 erau tot atîția cunos- 
cuți actori bucureșteni pentru care 
trebuia găsit dificilul numitor comun 
al unei zile cînd nici unul nu era so
licitat pe scena teatrului respec
tiv. Apoi repetițiile, reînsuflețirea 
spectacolului 1 Dar revederea unor 
celebri interpret! străini, oaspeți 
de-o seară ai studioului ? Dar re
petarea unor palpitante faze 
tive ?

Viitoarele studiouri vor fi 
te cu agregate pentru

spor-

dota- 
înre- 

gistrarea emisiunilor pe pelicu- 
simul-lă și benzi magnetice,

tan cu transmisia. Comparabile cu 
ceea ce reprezintă magnetofonul 
pentru sunet, telerecordingurile și 
respectiv magnetoscoapele satisfac 
„nevoia de memorie" a studiouri
lor. „Nu vom mai trăi pentru o sin
gură seară" — rezumă, printr-o 
imagine plastică, cei de la televi
ziune, fără însă ca avantajele sis
temului să se rezume la atît. Există 
posibilitatea înregistrării din timp 
și deci prezentarea unei emisiuni 
într-un veșmînt de o maximă acu
ratețe, ferit de hiatusul unor pauze 
sau stîngăcii aproape inevitabile 
într-o transmisie directă. Din anu
mite spectacole de varietăți vom 
vedea numai cele mai reușite nu
mere și nu întreaga producție, a- 
deseori inegală, pîndită de mono
tonie și lungimi inutile. în sfîrșit, 
vor dispărea acele repetate întîr- 
zieri și modificări de program da
torate imposibilității de a se cal
cula exact durata unor emisiuni.

De la varietatea emisiunilor pînă 
la claritatea sporită a imaginii și 
a sunetului 
bute care 
viitorului 
Și, implicit, 
pe care le 
consecințe directe ale marilor di
mensiuni constructive, tehnice, ar
hitecturale sub care ni se înfăți
șează acest modern 
tură.

De la o zi la alta 
pe Calea Dorobanți 
intens, în pofida anotimpului .... 
guros. în plină activitate, lucrătorii 
întreprinderii de construcții nr. 1 a 
Sfatului popular al Capitalei gră
besc transpunerea pe verticală a 
proiectului, angajați ca în a doua 
jumătate a anului 1967 să dea 
în folosință primul studio. Fi
xăm „camera" peste această tonică 
imagine care se suprapune și în
cununează, în perspectivă, activita
tea unui deceniu rotund. Căci în 
urmă cu zece ani, ne amintim, în 
noaptea Anului Nou, primele ima
gini trimise în eter vesteau naște
rea televiziunii românești.

— iată tot atîtea atri- 
recomandă activitatea 
Centru de televiziune, 
toi atîtea „dimensiuni" 
capătă micul ecran,

® GOLGOTA — cinemascop : PA
TRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15.
0 NEVESTE PERICULOASE — cine
mascop : REPUBLICA — 8,15; 10,15; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCU
REȘTI (completare Marea Sarmati- 
că... Marea Neagră) — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21, MODERN (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
9 FALSTAFF : LUCEAFĂRUL (com
pletare 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! ©APITOL
— 9; 11; 13,15; 15,30.
0 ANUNȚ MATRIMONIAL : CAPI
TOL — 18,15; 20,45, EXCELSIOR
(completare Marea Sarmatică... Ma
rea Neagră) — 9,15; 12; 14,45; 17,30;
20.15.
<9 RÎDEM CU STAN ȘI BRAN I 
FESTIVAL (completare A cui c 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 Consiliului Național 
al organizației de pionieri) — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20,30, MELODIA (com
pletare Poduri peste timp) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : LUMINA — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
e OMUL DIN RIO : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, DRUMUL 
SĂRII — 11; 15,30; 18; 20,30, BUZEȘTI 
(completare Vox Maris) — 15; 17,45;
20.30, MIORIȚA (completare Consfă
tuirea de constituire a Consiliului 
Național al organizației de pionieri)
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O FANTOMAS și FANTOMAS SE 
DEZLĂNȚUIE — cinemascop : CEN
TRAL — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
© ZORBA GRECUL: UNION — 12,30; 
15,15; 18; 20.45.
o PROGRAM PENTRU COPII: DOI
NA — 10,30.
0 FAUST XX : DOINA (completare 
Copiii... iar copiii) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, UNIREA (completare 
Pilula) — 15,30; 18; 20,30.
® LOCOMOTIVA FURATĂ — ÎN
FLORIM ȘI NOI CU ȚARA — PUȘCA 
ȘI UNDIȚA — ROBINSON : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare, 
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; 18,30; 20,45, 
TOMIS (completare Marea Sarmati
că... Marea Neagră) — 8,45; 11; 13,15; 
15.45; 18,15; 20,45.
© NOTRE-DAME DE PARIS — cine
mascop : DACIA — 8,30 — 15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,45.
© WARLOCK — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI - 15.30; 18; 20,30, LIRA — 
15,30- 18; 20.30.
o CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop : BUCEGI (completare Mime
tism) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
GLORIA (completare Marea Sarma
tică... Marea Neagră) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30, AURORA (com
pletare începutul) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 18: 20.30, VOLGA - 9; 11; 13,15; 
17; 19; 21. FLOREASCA (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.
© CIMARON — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Hunedoara) — 14,45; 17,30; 20,15, PRO
GRESUL (completare Plasma) — 15,30; 
18; 20,30.
© FERNAND COW-BOY : VITAN 
(completare George Coșbuc, cîntăre- 
tui pămintului românesc) — 15; 17,30; 
20.
o WINNETOU — cinemascop (ambele 
serii) : MUNCA — 10; 16; 19,30.
© A FOST CÎNDVA HOȚ : MOȘI
LOR — 15.30; 18; 20,30.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : COSMOS — 15,30; 18;
20.30, VIITORUL - 15,30; 18; 20,30.
0 CINE EȘTI DUMNEATA, DOM
NULE SORGE ? : COLENTINA — 15; 
17,30; 20.
e COLIBA UNCHIULUI TOM — ci
nemascop : COTROCENI — 14; 17; 20. 
© BARBĂ ROȘIE — cinemascop (am
bele serii) : RAHOVA — 15,30; 19.

focar de

șantierul 
crește în

cul-
de 

ritm 
fri-

18,00 —’Pentru copii și tineretul 
școlar :

•— Ă.B.C. : De ce ?
— Aventurile lui Robin 

Hood.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,27 — Buletinul meteorologic.
19.30 — Colecții, colecționari.
19,45 — Emisiune de știință : 

Realizări ale cercetării 
științifice românești con
temporane.

20.30 — Din comoara tradițiilor
strămoșești. Vechi obi
ceiuri folclorice.

21,00 — Filmul artistic „Răs
coala”— producție a stu
dioului cinematografic 
„București", ecranizare 
după romanul lui Liviu 
Rebreanu.
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Puternice atacuri
Festivitățile de la Moscova

IA ATENA

R. S. F. IUGOSLAVIA

unificării Coreei.

a oferit luni într-una 
colectivului Teatrului 
în turneu în Uniunea

radio Patet Lao, 
desfășurat o in- 
ale țării. Astfel,

ladin

reșie să colaboreze cu guvernul irakian 
uniunii naționale, informează postul de radio

gU MOSCOVA. Ministerul Culturii al U.R.S.S. 
din sălile Kremlinului o masă în cinstea 

„Lucia Sturdza Bulandra" din București aflat 
Sovietică.

ra KHANG KHAY. După cum anunță postul de 
în cursul lunii noiembrie patrioții laoțieni au 

tensă activitate de guerilă în numeroase regiuni 
ei au angajat 40 de bătălii cu forțele inamice.

■| BAGDAD. Liderul kurd Mustafa Barzani a trimis un mesaj pre
ședintelui Irakului, Abdel Rahman Aref, asigurîndu-1 că el do- 

pentru consolidarea 
Bagdad.

iimaWCi
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s-au stins, 
după oblon, 
agitat căpi-

creare deliberată de șo- 
așa-numite limite „accep- 
Luna decembrie înregis- 

un total de aproape

‘p'/pî».'
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Vietnamul de sud

SAIGON 27 (Agerpres). Trupele patriotice sud-vietnameze au lansat în noaptea de luni spre marți un atac violent asupra unei unități de artilerie apartinînd primei divizii motorizate americane, amplasată în provincia Binh Di-nh, la 430 kilometri de Saigon.Atacul, precizează corespondentul agenției France Presse, a fost declanșat în jurul orei 1,00 (ora locală), cînd importante efective ale patrioților au'luat cu.asalt pozițiile americane. Patruzeci .și cinci de minute mai tîrziu, după ce a- mericanii, luați prin - surprindere, au reacționat, patrioții au reușit să înainteze în liniile americane. Contactul radio a fost întrerupt cu restul diviziei americane.

Luptele, de o extremă violentă, continuau și în zorii zilei de marți.Numeroase ciocniri între trupele americane și unitățile patriotice au fost semnalate în aceeași noa.p- te și în alte sectoare. în provincia Tay Vinh, unde era dislocată o unitate a infanteriei americane, grupuri de patrioți au atacat-o- cu obuze și mortiere, provocîndu-i pierderi importante. în provincia Binh Doung, la patru kilometri nord de Saigon, au fost atacate grupuri apartinînd primei divizii de infanterie americană.

ATENA 27. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Premierul Paraskevopoulos și-a început marți convorbirile cu liderii partidelor politice în vederea stabilirii liniei, politice. a guvernului. Liderul Uniunii de centru, Papandreu, a expus premierului condițiile în care deputății. a- cestui partid vor sprijini guvernul în Parlament. I. Paraskevopoulos a avut, de asemenea, o întrevedere cu liderul E.R.E., Kanelopoulos, în cadrul unui miting de masă, care â avut Toc la Salonic, a luat cuvîn- țul deputatul Kirkos, care a prezentat punctul de vedere al partidului E.D.A. față de actuala situație politică internă. Vorbitorul a subliniat că perioada preelectorala trebuie limitată la termenul constituțional de 45 de zile. Alegerile, a spus el, trebuie să fie organizate de un guvern de serviciu, care să se bucure de încrederea tuturor partidelor politice. Poziția partidului E.D.A. este împărtășită și de gruparea condusă de Stephanopoulos, precum și de o parte' a deputaților Uniunii de centru.
Dispută preelectorală 
in JaponiaTOKIO 27 (Agerpres). — Marți s-a anunțat oficial la Tokio că alegerile pentru Camera Inferioară a Parlamentului japonez au fost fixate la. 29 ianuarie 1967. Hotărîrea primului ministru, Eisaku Sato, de a dizolva Camera Inferioară, aleasă în octombrie 1963, suscită . în cercurile politice ale acestei țări vii comentarii. Cea mai mare parte a experților, scrie agenția France Presse, sînt de părere că Partidul liberal-democrat al primului ministru Eisaku Sato va ceda teren în confruntarea de la începutul anului viitor cu opoziția socialistă și alte grupări politice japoneze. Frontul de opoziție față de Partidul liber-democrat s-a lărgit în timpul acestui an. alimentat și de nemulțumirile unor pături populare în legătură cu creșterea costului vieții, precum și de. unele aspecte ale programului de politică externă al cabinetului Sato, în special în. problema vietnameză.

Decorativele arcade de lumini 
multicolore de pe principalele 
străzi comerciale 
Londra s-a retras 
Încheind cel mai 
toi al cumpărăturilor de sezon. 
La gama largă a produselor .bri
tanice de export s-au înregistrat 
unele vînzări record, dînd im
presia că buzunarul cetățeanului 
le-a putut suporta în ciuda di
ficultăților economice.

Dincolo de aparențe, mulți eco
nomiști apreciază însă că succe
sele desfacerii în decembrie au 
pustiit, de fapt, economiile con
sumatorilor într-o măsură mult 
mai mare ca în anii trecuți. 
Secarea acestor rezerve ar avea 
ca efect o și mai accentuată soă- 
dere a puterii de cumpărare în 
lunile viitoare, însoțită de decep
țiile înghețării salariilor și de pre
vizibile implicații pe plan electo
ral. Semnele incertitudinii s-au a- 
dunat astfel la sfîrșit de an, ,evo- 
cînd șirul înnorărilor care au 
persistat deasupra economiei bri
tanice.

Alegerile din 31 martie au con
stituit primul indiciu al îndoieli
lor: importantă era nu atît ne-' 
cesitatea de a scăpa de spectrul 
incomod al unei majorități de 
numai trei voturi în Camera Co
munelor, cît mai ales conta soli
daritatea pozițiilor în vederea 
măsurilor economice „nepepu- 
lare" care se și profilau la ori
zont. Bugetul din mai fusese con
siderat relativ blind, masivele 
împrumuturi de la băncile străine 
reușeau însă să mențină cursul 
lirei sterline pe linia de plutire, 
iar ministrul finanțelor declarase 
încă din martie : „Nu văd jiițd 
un motiv pentru creșteri severe 
ale impozitelor anul acesta".

A fost o subestimare a situa
ției? Un avertisment destul de

XJreva docherilor 
din 1 portul SaigonSAIGON 27 (Agerpres).— Marți dimineața, portul Saigon oferea o imagine neobișnuită : Activitatea cotidiană, de ■ obicei febrilă,, era foarte redusă, zeci de vase militare fiind imobilizate de greva docherilor, declarată luni în semn de protest față de concedierea a 600 dintre ei. Greva, menționează corespondentul agenției France Presse, a fost declanșată la inițiativa Confederației docherilor sud- vietnamezi și ea nu afectează, conform comunicatului dat publicității de confederație, decît navele încărcate cu material militar american. ' ’ Ț

* *WASHINGTON 27 (Agerpres). — într-o scrisoare deschisă adresată președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, .11 reprezentanți de frunte ai clerului cer încetarea bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam. Protestînd împotriva . intensificării războiului în Vietnam, semnatarii scrisorii întreabă : „Cum pot fj luate în serios apelurile americane la negocieri și la o reglementare pașnică atîta timp cîț forțele Statelor Unite.își escaladează acțiunile în Vietnam...?".

MOSCOVA 27 — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite: Marți după-amiază a avut loc Casa prieteniei popoarelorMoscova o adunare festivă consacrată celei de-a XIX-a aniversări a zilei de 30 Decembrie, organizată de Asociația de prietenie sovieto- română. în prezidiul adunării au luat loc membri ai conducerii asociației, precum și membri ai ambasadei române din Moscova. A- duriarea a fost deschisă de Vasili Konot.op, membru al C.C. al

ANKARA 27 (Agerpres). — La Ankara a fost dat publicității comunicatul comun sovieto-turc cu privire la vizita lui A. N. Kosîghin. președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în Turcia. în timpul tratativelor care au avut loc, se a-, rată în comunicat, s-a făcut un larg schimb de păreri în problemele dezvoltării relațiilor sovieto- turce și în problemele internaționale actuale. A fost exprimată ho- tărîrea ca și în viitor relațiile dintre cele două state să fie stabilite și dezvoltate pe baza principiilor egalității depline, neamestecului în treburile interne, respectării reciproce a independentei, suveranității și integrității teritoriale. Părțile și-au exprimat satisfacția în legătură cu desfășurarea, schimburilor comerciale dintre cele două țări și au fost de acord că sporirea în continuare a acestor schimburi va servi intereselor ambelor țări. S-a subliniat utilitatea contactelor personale.

BB BANGKOK. Citind o declarație a primului ministru tailandez, 
Kittikachorn, agenția Reuter transmite că în ultima săptămînă 

s-a constatat o intensificare a acțiunilor detașamentelor de patrioți 
ce acționează în nord-estul țării. Grupurile de patrioți au pătruns 
în mai multe sate, unde au atacat forțele polițienești și sediile 
autorităților. Ei au aruncat, de asemenea, în aer un pod cu impor
tanță strategică în această parte a țării.

n SEUL. Tribunalul din Seul a condamnat la doi ani închisoare 
pe Su Min Ho, fost ‘președinte al Adunării Naționale din Co

reea de sud și candidat la postul de președinte din partea Parti
dului social-democrat. El a fost acuzat că și-a exprimat dorința de 
a se întîlni cu președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co- 

. reene, Kim Ir Sen, în vederea discutării problemei

K| DAR-ES-SALAAM. „Anul 1966 a fost un an de consolidare a 
forțelor Frontului de eliberare din Mozambic" (FRELIMO), a de

clarat secretarul general al acestei organizații, Marcelino Dos 
Santos. El a relevat că numărul luptătorilor instruiti ai FRELIMO au 
depășit cifra de 7 000, iar populația țării acordă ajutor multilateral 
detașamentelor de eliberare, in ciuda represiunilor colonialiștilor 
portughezi.

răspicat l-a dat demisia lui Frank 
Cousins din cabinet, dovadă în 
plus că sindicatele nu puteau fi 
convinse să renunțe la arma gre
vei și nici la revendicările lor 
privind majorarea salariilor. Ilu
ziile conducerii laburiste au fost 
răcite mai ales de îndelungata 
grevă a marinarilor, cărora li se 
reproșează și astăzi, în mod exa
gerat, multe din neajunsurile ba
lanței de plăți.

în scurt timp, inevitabilul s-a 
produș. In iulie, presiunile asu
pra lirei, sterline s-au accentuat, 
rezervele de aur și valută au 
înregistrat noi pierderi, zvonurile 
devalorizării întrețineau scurge
rea capitalurilor în străinătate, 
producția era în scădere. Rea
mintind acum grelele împreju
rări din iulie, economiștii vorbesc 
de panică și confuzie. Planul de 
perspectivă al ministerului eco
nomiei, prevăzut încă în mani
festul electoral și elaborat cu 
atîtea eforturi și cheltuieli, a ră
mas literă moartă, și de atunci 
nici nu se mai pomenește de el. 
In atari condiții se impunea o 
intervenție ■ urgentă. A urmat în- 

' tr-adevăr, faimosul pachet de 
măsuri restrictive, cunoscute în 
rîndul publicului larg, sub denu
mirea de „Squeeze", adică stoar
cere, strîmtoare. Greul poverii a 
fost aruncat și de data aceasta pe 
umerii maselor muncitoare, în-

deosebi prin înghețarea salariilor. 
Măsura s-a aplicat și retroactiv 
astfel incit au fost loviți chiar 
și cei ce obținuseră anterior de 
la patroni anumite majorări, în 
urma tratativelor. In același timp, 
prețurile pe piață au crescut fără 
a putea fi supuse unui control 
eficace. Dezechilibrul între salarii

CORESPONDENTĂ

DIN LONDRA

și scumpete s-a accentuat și mai 
mult. Șomajul a crescut vertigi
nos în-ultimele luni. Operațiunea, 
care poartă numele de „redistri
buirea mîinii de lucru”, este de 
fapt o 
maj în 
tabile". 
trează
570 000 șomeri și previziunile spe
cialiștilor indică pentru primele 
luni ale anului 1967, cifra de 
700 000 sau poate chiar mai mult. 

Succesivele măsuri restrictive 
fuseseră adoptate cu intenția de 
a forța o treptată acoperire a de
ficitului în balanța comercială. 
Pe de o parte s-a urmărit a se 
descuraja consumul intern, adică 
strîngerea curelei și implicit im
portul în fața căruia a stat pînă

P.C.U;S., prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-române. Despre cea de-a XIX-a aniversare a proclamării republicii a vorbit Ale- xan.dr Gromov, membru al conducerii asociației, directorul Fabricii ■ de rulmenți nr. 1 din Moscova. A luat cuvîntul, de asemenea, Traian Florea, prim-secretar al ambasadei române din Moscova. După a- dunare a • urmat un program tistic.

Discutînd problemele internaționale actuale, interlocutorii au subliniat dorința guvernelor sovietic și turc de a contribui, împreună cu celelalte state iubitoare de pace, la micșorarea încordării internaționale, consolidarea păcii generale, la preîntîmpinarea primejdiei unui război.Părțile și-au exprimat neliniștea profundă în legătură cu situația periculoasă din Asia de sud-est. Ele consideră acordurile de la Geneva din 1954 drept baza soluționării problemei vietnameze și sînt de părere că poporului vietnamez trebuie să i se acorde dreptul de a-și hotărî singur soarta.Părțile au procedat la un schimb de păreri in problema securității europene și și-au exprimat dorința de a contribui prin toate mijloacele la dezvoltarea colaborării ge- neral-europene în diferite domenii.Cevdet Sunay, președintele Republicii Turcia, și Suleyman Demi- rel, președintele Consiliului < Miniștri, au acceptat invitația de vizita Uniunea Sovietică.

BELGRAD 27. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : La Belgrad se desfășoară lucrările Vecei federale și Vecei pentru problemele economice ale Skupștinei federale. Pe ordinea de zi sînt înscrise o serie de probleme care se referă la stabilirea bazelor politicii economice pe anul 1967 și măsurile pentru înfăptuirea acesteia.în rezoluția adoptată de Vecea federală și Vecea economică privind bazele politicii economice pe anul 1967 se arată că, pornindu-se de la schimbările calitative realizate în 1966 și, în special, ca urmare a unei mai bune folosiri a rezervelor interne, în anul următor se așteaptă rezultate mai bune în primul rînd în înfăptuirea „u- nei mai mari eficacități a producției". Rezoluția preconizează, de asemenea, echilibrarea balanței de plăți cu străinătatea.

la 30 noiembrie și barajul supra
taxelor, iar pe de altă parte au 
fost acordate avantaje stimulato
rii firmelor industriale exporta
toare. în ultimul timp s-au înmul
țit declarațiile oficiale care țin 
să sublinieze că măsurile restric
tive dau rezultate bune în dome
niul balanței comerciale, oferin- 
du-se ca exemplu ultimul exce
dent de 80 milioane lire realizat 
în noiembrie. Cifrelor se acordă 
o largă publicitate pentru a con
vinge publicul că dacă merge 
bine comerțul, merge bine întrea
ga economie. Argumentul prindea 
poate pe vremea cînd Marea 
Britanie era imperiu colonial, dar 
nu astăzi cînd lumea s-a obiș
nuit să citească sănătatea unei 
economii în primul rînd în cifrele 
industriei grele. Iar cei ce au 
văzut datele statistice pe noiem
brie au trebuit să constate o nouă 
scădere a producției de oțel, de 
data asta cu 9,5 la sută.

In ce privește balanța de plăți, 
elementele favorabile sînt apa
rente. Importul s-a redus într-a- 
devăr în lunile octombrie și no
iembrie, dar principalul motiv îl 
constituie desființarea suprata
xei vamale începînd din 30 no
iembrie. Și anume, importatorii 
britanici au amînat pur și simplu 
transportul mărfurilor pînă după 
această dată, pentru a beneficia 
de un tarif redus. Ceea ce îh-
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Din Italia și Belgia, din 
Franța și R.F.G., din Statele 
Unite și Canada și pînă în în
depărtata Japonie, milioane 
de muncitori s-au ridicat la 
luptă împotriva ofensivei mo
nopolurilor, cerînd drepturi și 
libertăți democratice, satisfa
cerea revendicărilor lor eco
nomice.

Iată citeva secvențe din fil
mul marilor bătălii muncito
rești ale acestui an. Anglia a 
înregistrat timp de trei luni 
unul din cele mai mari con
flicte sociale din istoria sa : 
greva celor 62 000 de mem
bri ai Uniunii naționale a 
marinarilor. FOTOGRAFIA nr. 
1 reprezintă adunarea mari
narilor care a hotărit de
clanșarea grevei. O altă 
secvență : portul Londra imo
bilizat de vapoare. „Vrem 
negocieri cu patronatul" — 
sub această lozincă, zeci de 
mii de muncitori francezi au de
monstrat pe străzile Parisului 
pentru încheierea de contrac
te colective care să Ie garante
ze drepturile (FOTOGRAFIA 
nr. 2). Tradiționalele ofensive 
de primăvară și toamnă au reu
nit șl in acest an in țara Soa
relui Răsare milioane 
„hachimakiuri". Pe 
banderole de pînză, 
te în jurul capului, 
stranții japonezi își 
vendicările lor : sporirea sala
riilor, garantarea stabilității 
locurilor de muncă 
GRAFIA nr. 3). O 
ne a drumului greu 
gratiei, pe care sute 
de muncitori italieni pășesc an 
de an, căutînd, de multe ori 
în zadar de lucru în țări 
străine (FOTOGRAFIA nr. 4). 
„Salariul egal la muncă ega
lă" — a fost principala re
vendicare a grevei organizate 
de muncitoarele fabricii bel
giene de armament de la Hers- 
tal (FOTOGRAFIA nr. 5). Fiind 
puși în situația de a-și pier
de locul de muncă, mii de mi
neri din Belgia și R.F.G. au 
protestat împotriva închiderii 
minelor. Ultimul schimb pără
sește mina de cărbune vest- 
germană Bismarck (FOTO
GRAFIA nr. 6).
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seamnă că.mărfurile întîrziate în 
mod expres în octombrie și no
iembrie vor aglomera descărcă
rile pe luna decembrie, umilind ■ 
astfel volumul importului. Crește
rea exportului pe luna noiembrie 
nu este nici ea edificatoare, dat 
fiind că au fost incluse importan
te vînzări de vase și avioane, 
ceea ce este improbabil că se va 
repeta atît de. curînd. Cu toate 
acestea, exportul continuă să ră- 
mînă principalul obiectiv și prin
cipala sursă de speranțe pentru 
redresarea economiei.

în literatura de specialitate se 
întîlnesc numeroase păreri scep
tice, iar unii autori consideră. 
chiar că economia britanică s-ar 
afla în faza de recesiune. Se vor
bește mult de „umbra măsurilor 
din iulie" și de influența acestora 
pentru o lungă perioadă de timp. 
Sînt oferite diverse soluții și re
comandări. Cea mai frecventă 
dintre ele — fapt care pare deo
sebit de semnificativ — este re
nunțarea la imensele cheltuieli 
militare. „Trebuie să asigurăm o 
reducere masivă a cheltuielilor 
militare în străinătate dacă do
rim într-adevăr să ieșim din im
pas' — scrie ziarul „Guardian".

Căile sînt multe și privirile se 
îndreaptă în mai multe direcții. 
O fereastră a fost deschisă spre 
Piața Comună, în ale cărei capi
tale premierul britanic își va în
cepe în ianuarie turneul. Se pre
văd prenegocieri, sondaje, clari
ficări de poziții. Privirile Lon
drei rămîn totuși ațintite mai mult 
peste Atlantic, la aliatul ameri
can, de al cărui dolar este anco
rată- lira sterlină. Sub semnul di
ficultăților interne :și externe încă 
nerezolvate, perspectivele rămîn 
în aceeași incertitudine.
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