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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marți dimineața, la Palatul 
Marii Adunări Naționale au 
continuat in ședință plenară 
lucrările sesiunii a VlII-a a ce
lei de-a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale, deschise la 
9 decembrie.

Potrivit principiului sesiuni
lor deschise, adoptat de Ma
rea Adunare Națională, in pe
rioada de la prima ședință 
plenară lucrările s-au desfă
șurat in comisii permanente, 
care au dezbătut proiectele de 
legi ce le-au fost transmise 
in vederea studierii lor și a 
întocmirii rapoartelor către 
M.A.N. Membri ai Consiliului 
de Miniștri au făcut, in cadrul 
comisiilor, expuneri cu privire 
la proiectele de legi prezen
tate și au dat lămuririle ce
rute de deputați. In încheie
rea lucrărilor, comisiile per
manente au aprobat rapoartele 
care urmează a fi înfățișate în 
plenul Marii Adunări Națio
nale.

Ora 10. Deputății și invttații 
au intimpinat cu vii și înde
lungate aplauze pe conducă
torii de partid și de stat la so
sire in sala de ședințe.

In loja din dreapta incintei 
au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș. Chivu Stoica. Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekaș. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vilcu.

In loja din stingă au luat loc 
membrii Consiliului de Stat.

In tribune se aflau numeroși 
invitați.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, care a arătat că, in 
urma lucrărilor care au avut 
loc in ședința plenară din 9 
decembrie, Marea Adunare 
Națională urmează să dezbată 
in continuare următoarele 
puncte ale ordinii de zi a ac
tualei sesiuni:

— Proiectul de lege privind 
unele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării eco
nomiei naționale.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1968.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1968.

— Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al angaja- 
ților.

— Proiectul de lege privind 
mărcile de fabrică, de comerț 
și de serviciu.

— Proiectul de lege cu pri
vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport.

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 10-a ani

versări a Organizației de solidari
tate a popoarelor afro-asiatice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România a a- 
dresat felicitări și cele mai bune 
urări secretarului general al aces
tei organizații, dl. Youssef El Se- 
bai, și membrilor secretariatului.

In telegrama trimisă se arată:„Exprimînd solidaritatea frățească a poporului român cu lupta popoarelor din țările de curînd eliberate, pentru consolidarea independenței naționale, cu lupta de eliberare națională a popoarelor care se mai află încă sub jugul colonial, în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, urez Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice succes în activitatea consacrată unirii și mobilizării tuturor forțelor democratice, patriotice și anti- imperialiste pentru triumful luptei împotriva colonialismului și neoco- lonialismului, ai idealurilor de libertate, prosperitate, pace și progres social".
★Cu același prilej a adresat felicitări cordiale și urări de noi succese Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, prin mesajul semnat de Stanciu Stoian, secretar general al acestei ligi.(Agerpres)

EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND 
UNELE MĂSURI DE PERFECȚIONARE A CONDUCERII 

Șl PLANIFICĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși deputați,După cum vă este cunoscut, Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie a.c. a adoptat un ansamblu de măsuri de o importanță hotărîtoa- re pentru perfecționarea amplă și profundă a întregii noastre» vieți sociale și economice.Pornind de la stadiul actual al economiei — caracterizat prin creșterea impetuoasă a forțelor de producție, diversificarea continuă a producției, sporirea complexității proceselor economice — și de la cerințele noi ale dezvoltării României în pas cu progresul rapid al științei și tehnicii contemporane, măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei sînt menite să ridice întreaga activitate la un nivel calitativ superior. Ele vor contribui la punerea mai deplină în valoare a resurselor de care dispunem, la sporirea rolului factorilor economico- financiari în întreaga economie, a- propierea conducerii de producție, ridicarea spiritului de răspundere față de administrarea și fructificarea avutului obștesc.Adaptarea formelor de organizare și a metodelor de conducere la noile cerințe ale economiei urmărește crearea unui cadru mai e- lastic, mai suplu, pentru desfășurarea activității, prin eliminarea a- celor forme și metode care au corespuns într-un anumit stadiu, dar nu se mai justifică în condițiile dezvoltării actuale. Procesele economice au devenit atît de complexe, încît nu mai este posibilă dirijarea lor eficientă numai de la centru, iar adoptarea deciziilor necesită o cunoaștere aprofundată și multilaterală a fenomenelor și tendințelor noi din economie. De aceea, măsurile preconizate au în vedere acordarea de atribuții mai largi unităților economice-pro- ductive. organelor locale, ministerelor, în organizarea și dirijarea activității, care să le asigure o mai mare mobilitate, creșterea inițiativei și, totodată, o răspundere sporită în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a economiei.Ansamblul de măsuri hotărît de Conferința Națională sintetizează 

experiența acumulată în organizarea și conducerea economiei noastre socialiste. — în condițiile progresului continuu — și definește căile folosirii cu maximum de eficiență a potențialului de care dispunem. Ele se încadrează în procesul neîntrerupt de perfecționare a mecanismului economic cerut de mersul înainte al societății și reprezintă o materializare creatoare a Directivelor Congresului al IX-lea al partidului.Traducerea în viață a principiilor adoptate solicită în continuare o intensă activitate practică, precum și aplicarea unor măsuri complexe pe toate treptele organizării economice. Această necesitate decurge din multitudinea problemelor care trebuie rezolvate și din diversitatea acestora, în raport cu situația concretă din fiecare domeniu de activitate.Faptul că aceste măsuri se iau în condițiile cînd țara noastră --e află în plin avînt creează posibilitatea — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința Națională a P.C.R. — „să le putem experimenta și aplica fără grabă, fără presiunea unor dificultăți economice, în mod treptat, după verificarea lor în practică".De aceea se consideră indicat ca, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale, care fixează liniile directoare de perfecționare a conducerii și planificării economiei, să se poată lua — într-o perioadă determinată — măsurile practice necesare de aplicare și experimentare a soluțiilor concrete care decurg ' din principiile generale adoptate.în acest scop supunem spre a- probare Marii Adunări Naționale proiectul de lege care să creeze .cadrul legal de aplicare a măsurilor preconizate. Pe baza legii ce se va adopta. Consiliul de Miniștri va putea, pe parcursul unei perioade de doi ani, să emită hotărîrile necesare în domeniile principale ale perfecționării conducerii și planificării economiei, folosind diferite variante, soluții concrete și modalități de aplicare, dintre care vor putea fi alese acelea care se vor dovedi eficiente. în procesul aplicării acestor măsuri, o dată cu precizarea celor mai bune soluții, 

se va contura și cadrul pentru transpunerea lor în reglementări legale.Procedeul pe care îl propunem aduce elemente noi în practica noastră legislativă. El pornește de la ideea de bază înscrisă în Constituție că „în Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român". Liniile directoare stabilite de Conferința Națională a partidului constituie, așadar, baza, elementul motor al întregii activități practice ce urmează să se desfășoare pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei. însușirea acestor orientări de către Marea Adunare Națională și prin ea de către întregul nostru popor creează cadrul legal pentru traducerea în practică a Directivelor partidului și dă posibilitatea de a însărcina Consiliul de Miniștri — ca organ executiv — să asigure aplicarea măsurilor și să elaboreze actele normative necesare. în felul acesta, pe parcursul organizării aplicării noilor forme și metode, se va acumula o experiență valoroasă, ceea ce ne va permite să ne oprim asupra soluțiilor care și-au dovedit viabilitatea și, totodată, să alcătuim cadrul definitiv al legilor, verificate de viață, pe care le vom supune adoptării Marii Adunări Naționale.Rezultă deci, din cele arătate, că metoda de legiferare propusă prezintă o eficiență mult superioară practicilor cunoscute, deoarece permite ca. prin experimentările ce se vor organiza și ca urmare a rezultatelor acestora, să se poată introduce măsurile corespunzătoare și, în același timp, să se creeze baza juridică a sistemului îmbunătățit de conducere și planificare a economiei. Se vor putea concretiza în felul acesta, într-o perioadă de timp mult mai scurtă, norme juridice clare exacte, care vor constitui un instrument puternic de organizare a activității social-econo- mice.Potrivit prevederilor proiectului de lege, Consiliul de Miniștri va putea să acorde întreprinderilor a- tribuții și drepturi sporite în conducerea, organizarea științifică a producției și a muncii și în controlul fabricației, urmărindu-se spo
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rirea contribuției acestora la modernizarea continuă a producției și la îmbunătățirea rezultatelor calitative ale activității.Totodată, pe linia procesului de concentrare și centralizare a producției. se vor putea înființa mari unități economice, reunind mai multe întreprinderi care — pe baza unor competențe largi și a promovării muncii colective — să fie capabile să desfășoare o puternică activitate de concepție și de îndrumare a întreprinderilor.Soluțiile ce vor fi hotărîte pentru perfecționarea muncii unităților economice-produetive vor trebui să ducă la degrevarea ministerelor și celorlalte instituții centrale de numeroase activități operative pe care le efectuează în prezent; pe această cale, precum și prin îmbunătățiri ce vor putea fi aduse structurii organizatorice a ministerelor, atribuțiilor și modului lor de funcționare, măsurile de perfecționare vor trebui să asigure condiții pentru conducerea mai eficientă a ramurilor și domeniilor de activitate, pentru ridicarea calității muncii și răspunderii fiecărui minister în realizarea politicii partidului și statului în ramura respectivă.Documentele Conferinței Naționale a partidului subliniază în mod deosebit importanța planului de stat ca instrument principal pentru stabilirea țelurilor pe care și le propune să le atingă societatea și asigurarea mijloacelor necesare înfăptuirii acestora. Măsurile ce urmează a fi luate vor trebui să ducă la creșterea rolului planului de stat în dirijarea proceselor social- economice, în mobilizarea rezervelor și valorificarea superioară a resurselor, prin îmbinarea judicioasă a conducerii centralizate a economiei cu creșterea autonomiei întreprinderilor și organizațiilor e- conomice.
Tovarăși deputați,Acționînd în acest fel, se asigură cadrul necesar pentru înfăptuirea principiilor și indicațiilor Conferinței Naționale, se creează condiții pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice și sociale, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre.

Cote in ascensiunea
regiunii Ploiești

Privim din pragul a- cestui an aureolat de cea de-a 20-a aniversare a Republicii, întreaga țară se grăbește — o adevărată întrecere a hărniciei — să raporteze rezultatele obținute: „re- velioane" economice sărbătorite cu zile și săptămîni mai devreme; se anunță prinosul de muncă adus Republicii — mii, zeci de mii de tone de metal, cărbune, uleiuri minerale, benzină, zahăr, milioane de metri pătrați de țesături de lină și bumbac, sute de mii de perechi de încălțăminte și cîte alte bunuri materiale realizate peste plan.Oamenii regiunii Ploiești sînt mîndri că în glasul hărniciei întregii țări se aude, puternic, și ecoul faptelor lor. în seara zilei de 20 decembrie, Direcția regională de statistică infor
ma că industria ploieș- 
teană și-a îndeplinit pla
nul anual de producție, 
inregistrînd produse in 
valoare de o jumătate 
de miliard de lei peste 
plan, economii supli
mentare la prețul de

cost în valoare de circa 
250 milioane lei și be
neficii peste cele pre
văzute de 300 milioane 
lei.Aceste cifre — poezie scrisă în limbajul sec al statisticii — reprezintă rezultatul muncii a mii și mii de muncitori, tehnicieni și ingineri din uzine și fabrici, rafinării și schele petroliere. Este suficient să se arate că tot sporul de producție s-a realizat pe baza creșterii productivității muncii, lucru care subliniază cu prisosință eficiența rîvnei lor, eficiența măsurilor luate în cadrul amplei acțiuni de organizare științifică a producției și a muncii inițiate de partid.Oamenii muncii din regiune subliniază, pe bună dreptate, ideea că rezultatele acestui an se situează la un nivel superior anilor trecuți și prin aceea că s-au urmărit nu numai rezultatele cantitative, ci și diversificarea producției, atingerea unor parametri tehnico-eco- nomici la înălțimea e- xigențelor mondiale. S-au asimilat și omolo
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al ziarului „Scînteia

SUPLIMENTUL

Sîmbătă, 30 decembrie 
va apărea

IN CUPRINS :

anchetă socială : PATRIOTISMUL — URIAȘA FORȚA DINA
MICA IN PROPĂȘIREA ROMÂNIEI.
pagini inedite de evocări : DIN „OPERAȚIILE" DINASTIEI, 
știți cîte feluri de a sărbători Noul An există în lume ? Veți 
afla din reportajul : ALEGORIA MARILOR SĂRBĂTORI DE 
IARNA PE MERIDIANELE GLOBULUI.
IARNA ROMANEASCA în pictură. O prezentare a creațiilor 
marilor artiști români închinate iernii.
mărturii despre UN VECHI TEZAUR DE CULTURA PE TERI
TORIUL ROMÂNIEI — CERAMICA CUCUTENI.
la întrebarea : CE E DURABIL IN MUZICA UȘOARA ? răs
pund Yves Montand, Charles Aznavour, Salvatore Adamo, 
Elena Zamora, Irina Brjevskaia, Gianni Morandi, Nana 
Mouskouri, Juliette Greco, Anda Călugăreanu, Cornel Fu- 
gqru și alții.
BURSA MONDIALA A OCULTISMULUI — anchetă interna
țională în cadrul căreia își spun cuvîntul specialiști tn știin
țele naturii, psihologi, sociologi, statisticieni, scriitori, pu
bliciști.
o mare anchetă internațională în care vom afla părerea spe
cialiștilor la întrebarea : MEDICAMENTUL MODERN — UN 
ALIAT SAU UN DUȘMAN AL OMULUI?
reportaj-anchetă despre TENDINȚELE GENERALE ALE MO
DEI 1968 în întreaga lume.
Renumiții sportivi Vernescu, Wiegand, Ter-Ovanesian, Jazy, 
Schollander, Picchi, Brabham, Voinescu, Bracke, Killy, Gîju 
arată CUM AU DEVENIT CAMPIONI.
UMOR : horoscop, foileton satiric, răvașe tehnico-științifice, 
anecdote, catrene.
DESENE și CARICATURI de Gopo, Taru, Nell Cobar, Neagu 
Rădulescu.
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Telegramă
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIGuvernul și poporul Republicii Populare a Yemenului de Sud mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre, guvernului și poporului României călduroase mulțumiri pentru felicitările cordiale adresate cu ocazia proclamării independenței Republicii Populare a Yemenului de Sud.Folosesc acest prilej pentru a transmite țării și poporului dv. cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate sub președinția dv.

KAHTAN MOHAMMED AL-SHAABI 
Președintele Republicii Populare 

a Yemenului de Sud

Primiri la Președintele
9

Consiliului de Miniștri
9

AMBASADORUL BELGIEI AMBASADORUL ARGENTINEIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Belgiei ia București, Honore Cambier, în legătură cu plecarea acestuia definitivă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
AMBASADORUL JAPONIEIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București, Akira Shigemitsu, în legătură cu plecarea acestuia definitivă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor 

externe.

gat 108 noi produse cu nivel tehnic și calitativ superior: prevenitoarede erupție, agregate de cimentare, sape cu role, instalații de forare, sortimente de produse petroliere, anvelope.în cartea încă nescrisă consacrată dezvoltării regiunii Ploiești se cuvine a fi cu prisosință subliniate, în paginile ce relevă lanțul neîntrerupt de obiective noi date în funcțiune, cele ce se referă la industrializarea unor raioane șl localități rămase în urmă din punct de vedere economic. Să luăm, de pildă, Buzăul, orașul de odinioară cu o populație foarte numeroasă, dar fără nici o unitate industrială, în acest an, el și-a a- dăugat la zestrea industrială o fabrică de zahăr. Existența uzinei de sîrmă, a fabricii de mase plastice și, acum, a celei de zahăr se o- glindește în schimbări-
Constantin CAPRARU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina în Republica Socialistă România, Rogelio Rafael Tristany.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe.
AMBASADORUL SUEDIEIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă România, baronul Carl J. M. Rappe.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost de față George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor» 

externe. (Agerpres)
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Raportul comisiilor economico- 
financiară și juridică prezentat 

de deputatul Aldea Militaru

Discuții pe marginea proiectului de lege privind unele măsuri 

de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale
Comisiile economico-financiară ji juridică au dezbătut proiectul de lege privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale în ședința comună ținută în zilele de 14 și 23 decembrie 1967.Comisiile au constatat că proiectul de lege prezentat constituie un important instrument juridic pentru traducerea în viață a directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., potrivit cărora o condiție principală pentru desăvîrșirea construcției socialiste este ridicarea pe 

o treaptă tot mai înaltă a întregii activități economice a țării.Pe această linie. Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, folosind în mod creator experiența cîștigată în procesul construcției eocialiste și întemeindu-se pe concluziile unor studii efectuate cu participarea a numeroși specialiști, 
a stabilit principiile călăuzitoare în vederea adoptării unor măsuri menite să îmbunătățească conducerea și planificarea economiei naționale, astfel încît ele să corespundă cerințelor organizării științifice a producției și a muncii.Aplicarea acestor principii urmează să se facă treptat, într-o perioadă determinată, ținîndu-se seama de sarcinile și specificul fiecărui sector și domeniu de activitate. In cadrul acestei preocupări, proiectul de lege stabilește o serie de măsuri de largă perspectivă, dintre care unele au ca obiect organizarea științifică a producției ți muncii, iar altele urmăresc perfecționarea activității de planificare, organizare și conducere a economiei naționale.

LEGE
privind unele măsuri 

de perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale

In timpul lucrărilor sesiunii

Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, ținînd seama de cerințele obiective ale dezvoltării societății noastre, a adoptat principiile privind perfecționarea conducerii și planificării economiei. Considerînd că aplicarea acestor principii, de o deosebită importanță pentru dezvoltarea economiei naționale, necesită adoptarea unor dispoziții legale care să permită aplicarea treptată, într-o perioadă determinată, a măsurilor corespunzătoare, potrivit specificului diferitelor sectoare de activitate,
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste 

România adoptă prezenta lege.Art. 1. — In vederea aplicării principiilor privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, se stabilesc următoarele măsuri :a) se vor asigura întreprinderilor condiții de a acționa operativ și eficient în conducerea, organizarea științifică a producției și a muncii și în controlul producției și circulației mărfurilor pentru îndeplinirea cu o mai mare mobilitate a sarcinilor ce le revin din planul de stat ; întreprinderile vor putea fi grupate sau reorganizate, potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale ;b) se vor înființa mari unități economice, cu personalitate juridică, funcționînd pe baza principiului gestiunii economice proprii, care vor reuni mai multe întreprinderi și vor asigura cooperarea economică și tehnică între ele, precum și cu alte organizații socialiste ;c) se va îmbunătăți structura organizatorică, determinarea atribuțiilor și modul de funcționare a ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat, în scopul asigurării unei conduceri mai eficiente a ramurilor și domeniilor de activitate ;d) în vederea îmbunătățirii comerțului exterior, unele activități de export și import vor fi trecute de la Ministerul Comerțului Exterior la alte ministere sau organe economice centrale și mari unități economice, precum și la unele întreprinderi;

Printre măsurile organizatorice adoptate se înscriu : sporirea rolului și lărgirea autonomiei întreprinderilor în realizarea sarcinilor de plan ; formarea de mari unități economice reunind mai multe întreprinderi, care vor funcționa pe baza principiului gestiunii economice proprii și vor asigura cooperarea economică și tehnică între ele și cu alte organizații socialiste ; gruparea și reorganizarea unor întreprinderi, potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale ; îmbunătățirea structurii organizatorice și a modului de funcționare a ministerelor și celorlalte organe ale administrației de stat; trecerea unor activități de export și import de la Ministerul Comerțului Exterior la alte ministere și mari unități economice, precum și la unele întreprinderi; organizarea în cadrul ministerelor, a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, în organizațiile economice, în întreprinderile și instituțiile de stat potrivit specificului activității lor a unor forme colective de conducere și de muncă.In scopul perfecționării în continuare a activității de planificare, proiectul de lege prevede înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, sporirea rolului și atribuțiilor întreprinderilor și organizațiilor economice adoptînd și alte măsuri care să asigure îmbinarea cit mai judicioasă a conducerii centralizate a economiei cu creșterea autonomiei economice pe baza principiului gestiunii economice proprii.Ca măsuri menite să asigure un cadru organizatoric potrivit nevoilor economiei naționale în plină 

transformare, proiectul de lege prevede : perfecționarea sistemului de aprovizionare și desfacere în vederea accelerării circulației mărfurilor ; așezarea pe baze mai corespunzătoare a relațiilor dintre furnizori și beneficiari și a sistemului contractual ; aplicarea principiului gestiunii economice proprii în toate unitățile economice ; reglementarea îmbunătățită a relațiilor financiare ale unităților economice cu bugetul statului, precum și a finanțării și creditării investițiilor, producției și circulației mărfurilor; întărirea controlului economic financiar și reorganizarea sistemului bancar.Rezultatele ce se vor obține prin aplicarea, pe cale de hotăriri ale Consiliului de Miniștri, a măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale prevăzute de proiectul de lege vor constitui baza care va permite organului suprem al administrației de stat să prezinte proiectele de legi necesare continuei perfecționări a conducerii economiei naționale.Comisia economico-financiară și Comisia juridică consideră că, prin măsurile pe care le stabilește, proiectul de lege constituie un cadru juridic deosebit de important pentru înfăptuirea principiilor și liniilor directoare, stabilite de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, care corespund nevoilor de dezvoltare ale societății noastre, în actuala etapă. De aceea, Comisia economico-financiară și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale să adopte proiectul de lege în forma prezentată.

e) ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile de stat vor funcționa pe baza principiului conducerii și muncii colective ; se vor organiza — potrivit specificului activității lor —. forme colective de conducere și de muncă, care să asigure îmbinarea judicioasă a muncii colective cu stimularea inițiativei și cu răspunderea personală.Art. 2. — Activitatea de planificare se va perfecționa în continuare prin înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, sporirea rolului și atribuțiilor întreprinderilor și organizațiilor economice, precum și prin alte măsuri, care să asigure, în cadrul planului unic, îmbinarea mai judicioasă a conducerii centralizate a economiei, în ansamblul ei, cu creșterea autonomiei întreprinderilor și organizațiilor economice.Art. 3. — Sistemul de aprovizionare tehnico-mate- rială și de desfacere va fi perfecționat în vederea accelerării circulației produselor, materiilor prime și materialelor, îmbunătățirii relațiilor dintre furnizori și beneficiari și a sistemului contractual.Art. 4. — In vederea creșterii eficienței economice în folosirea resurselor materiale și bănești, se vor lua măsuri pentru introducerea gestiunii economice proprii în toate unitățile economice, perfecționarea relațiilor financiare ale unităților economice privind bugetul statului, precum și a finanțării și creditării investițiilor, a producției și circulației mărfurilor, întărirea controlului economic-financiar și îmbunătățirea organizării sistemului bancar.Art. 5. — Prin hotăriri ale Consiliului de Miniștri, se va organiza aplicarea treptată a măsurilor corespunzătoare prevederilor legii de față, urmărindu-se înfăptuirea obiectivelor stabilite prin Directivele adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, iar, pe baza rezultatelor obținute, Consiliul de Miniștri va prezenta Marii Adunări Naționale, eșalonat pînă la 31 decembrie 1969, proiectele de legi necesare pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
CORNEL MIHULECEAMăsurile cuprinse în Proiectul de lege privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale supus spre examinare și aprobare Marii Adunări Naționale corespund schimbărilor calitative și cantitative petrecute în anii construcției socialiste în economia țării noastre, precum și sarcinilor noi care se pun în prezent. Ele sînt de natură să creeze un climat favorabil pentru punerea în valoare a capacității creatoare, științifice, tehnice și organizatorice, a potențialului existent, în scopul creșterii eficienței economice In fiecare întreprindere și sporirii productivității muncii la nivelul țărilor cu industrie dezvoltată.Acțiunea amplă de analiză a problemelor organizării științifice a producției și a muncii, inițiată de partid, a îmbrăcat un caracter de masă în întreprinderile industriei construcțiilor de mașini și a dus la descoperirea și valorificarea de noi rezerve interne, ceea ce a dat posibilitatea obținerii unei producții suplimentare, care se prelimină pentru anul 1967 la aproape un miliard și jumătate de lei, paralel cu ridicarea eficienței generale a activității economice.După ce s-a referit la rezultatele obținute de cele 11 întreprinderi din cadrul ministerului care experimentează măsurile privind perfecționarea conducerii și planificării activității de producție, vorbitorul a spus :Noua structură organizatorică prevăzută în Proiectul de lege este de natură să creeze un cadru adecvat schimbărilor calitative care trebuie să intervină în activitatea de conducere a industriei.Prevederile referitoare la înființarea unor mari unități economice, care vor reuni mai multe întreprinderi funcționînd pe baza gestiunii economice proprii, vor crea condițiile favorabile pentru realizarea unui salt calitativ în domeniile cooperării economice și tehnice între întreprinderi, comercializării produselor, cercetării științifice, dezvoltării capacităților de producție și perfecționarea continuă a profilării uzinelor.Experiența mondială a industriei constructoare de mașini a dovedit că. — în,'condițiile revoluției tehnice contemporane — formarea u- nor unități mari industriale, capabile să desfășoare o activitate complexă de cercetare și dezvoltare tehnică, să organizeze o producție integrată și elastică, să susțină o rețea amplă de desfacere în țară și străinătate. este o condiție de competitivitate.In urma analizei făcute cu cadrele de specialiști în cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini s-a considerat că una din formele mai potrivite ar fi în

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
EMIL ONIGAProiectul delege privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, cuprinde — potrivit hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului — indicațiile principale și cadrul general pentru aplicarea treptată a unui șir de măsuri de O importanță deosebită în dezvoltarea economiei, în opera de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.Dintre măsurile cuprinse în proiectul de lege, a arătat vorbitorul, consider deosebit de importante cele care asigură întreprinderilor condiții de a acționa operativ în conducerea și organizarea producției și a muncii.Uzina „Tractorul" face parte din cele 71 de întreprinderi în care se experimentează de 6 luni unele măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării activității de producție, Datorită acordării de competențe mai largi asigurate în cadrul acestei experimentări s-au putut lua operativ o serie de măsuri fără avize și aprobări de la alte organe, care s-au reflectat pozitiv în realizarea sarcinilor de plan. Așa, de exemplu, în conformitate cu nevoile producției, s-a îmbunătățit structura organizatorică, s-au completat cu funcțiile necesare unele servicii și secții din cadrul uzinei. A avut bune rezultate dreptul ce ni s-a acordat de a stimula imediat salariații care se evidențiază în activitatea de producție.în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, a arătat în continuare vorbitorul, s-au studiat măsuri și soluții corespunzătoare pentru rezolvarea într-o formă îmbunătățită, pe etape, a problemelor de bază ale uzinei. Un exemplu elocvent îl reprezintă turnătoria de piese din oțel, unde, pe baza măsurilor luate, fără fonduri de investiții și fără a spori numărul de salariați, s-a obținut o creștere a capacităților de producție cu 20 la sută, o reducere a rebutului de la 5,65 la sută, la 1,82 la sută, cu efecte favorabile în creșterea productivității muncii și in reducerea prețului de cost al pieselor turnate.Organizarea mai bună a activității în secții ne-a dat posibilitate să transferăm un număr de 37 ingineri și tehnicieni în serviciile de concepție, în scopul creșterii capacității de studiu și proiectare ne

ființarea marilor unități economica avînd la bază înrudirea construc- tiv-tehnologică a întreprinderilor componente.Centralele industriale trebuie să acorde atenție menținerii în permanență a producției la nivelul tehnicii contemporane și orientării preocupărilor de cercetare-dez- voltare pe linia tendințelor care se manifestă pe plan mondial în domeniul respectiv. în acest sens, de o mare importanță este coordonarea lucrărilor de cercetare, proiectare și pregătire tehnică a asimilării produselor de mare complexitate, la a căror realizare colaborează un număr mare de uzine.Prin preluarea de către centralele industriale a unora din atribuțiile ministerelor, se creează condiții pentru desfășurarea pe o treaptă superioară a activității de conducere a ramurii. Intr-adevăr, experiența ultimilor ani a dovedit că ministerul în forma actuală, cu tot aparatul mărit de care dispune, nu este în măsură să asigure în totalitate conducerea coordonată a producției, astfel încît să determine îndeplinirea sistematică de către întreprinderi, la termenele stabilite, a tuturor obligațiilor care le revin.Subliniind sarcinile ce revin ministerului în noua formă de organizare, vorbitorul a spus : „Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ministerul va trebui să dispună de un aparat încadrat cu specialiști de înaltă calificare, capabil să studieze soluțiile "optime și să elaboreze măsurile de care depinde dezvoltarea armonioasă și eficientă a ramurii. corespunzător cerințelor e- conomiei".Apreciez că forma nouă de conducere colectivă din uzine, centrale industriale și ministere, a spus în continuare vorbitorul, va asigura participarea oamenilor muncii la luarea celor mai importante măsuri în problemele conducerii produc, ției, Ceea ce reprezintă garanția a- doptării celor mai adecvate hotă- rîri, a înlăturării subiectivismului și arbitrariului. Aceasta va permite și repartizarea mai judicioasă a sarcinilor pe membrii colectivelor de conducere.Principala datorie care decdrge pentru mine, ca deputat, ca și pentru toate cadrele de conducere din minister, din întreprinderi și institute, este de a acționa eu spirit de răspundere pentru mobilizarea întregii capacități a colectivelor, pentru imprimarea unui climat de înaltă disciplină și totodată de inițiativă și muncă creatoare, în vederea traducerii în viață a prevederilor Proiectului de lege supus aprobării, Proiect cu care sînt de acord și pe care îl voi vota cu căldură.

cesare rezolvării problemelor tehnice și tehnologice pe care le impune diversificarea producției de tractoareCa urmare a organizării științifice a producției și a muncii, a aplicării experimentale a noilor măsuri, a subliniat vorbitorul, u- zina noastră încheie anul 1967 cu realizarea și depășirea tuturor indicatorilor de plan. Vom da o producție marfă peste plan de 136 milioane lei, din care 45 milioane suplimentar pentru export, productivitatea muncii va crește cu 5,1 la sută peste prevederile planului și vom realiza 64 milioane lei beneficii peste sarcina planificată.După ce a subliniat importanță și efectele aplicării principiului muncii colective, experiența dobîn- dită în uzină, vorbitorul a spus : Consiliul tehnic folosit de noi reprezintă un sistem concret de muncă colectivă, răspunderea personală pentru executarea sarcinilor hotă- rîte revenind persoanei sau organului care trebuie să le ducă la îndeplinire. Această experiență ne va fi folositoare și va servi în organizarea și activitatea organului colectiv de conducere care, potrivit proiectului de lege, se va crea în întreprinderi.O problemă importantă pe care consider că noile rtiăsuri organizatorice îi va aduce îmbunătățiri substanțiale este aceea a aprovizionării tehnico-materiale și a cooperării între întreprinderile care participă ia realizarea unui produs, în cazul nostru pentru producția de tractoare la care colaborează peste 50 de unități.Consider că rolul centralelor industriale prevăzute a se înființa, care vor putea grupa în cadrul lor cel puțin uzinele mai importante ce cooperează la realizarea unui produs, va fi hotăritor, iar atribuțiile pe care le vor avea vor simplifica și ușura coordonarea problemelor de producție și aprovizionare.Planul de producție pe 1968 al uzinei noastre prevede realizarea a 21 100 tractoare, o creștere de 20 la sută față de anul acesta. Din numărul de tractoare planificat a se realiza, 43 la sută sînt destinate pentru export. Prin măsurile organizatorice luate în cursul anului 1967 și cele prevăzute pentru anul viitor, întregul colectiv de munci- 

tori, ingineri, tehnicieni și econo
miști din uzina noastră este mobi
lizat și asigură Marea Adunare 
Națională că este hotărît să reali

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
BUJORProiectul de lege privind perfecționarea planificării și conducerii economiei, supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, prevede aplicarea treptată și în mod succesiv 

a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. A- ceasta dă posibilitate să se studieze profund și multilateral particularitățile și problemele specifice fiecărui domeniu de activitate. De aceea mă declar de la început de acord cu prevederile proiectului de lege pe care îl voi vota cu toată încrederea.In perioada care urmează, în fața ministerelor și organelor centrale stau importante sarcini privind înființarea unor mari unități economice, care să funcționeze pe principiul gestiunii economice proprii, reunind mai multe întreprinderi și care să ducă la o cooperare economică și tehnică cît mai eficientă. în ramura industriei chimice, în care s-au creat mari platforme cu profil integrat în scopul valorificării superioare a materiilor prime, există o strinsă interdependență tehnologică între unitățile de producție. De asemenea, se cunoaște caracterul dispersat în ce privește amplasarea teritorială a acestor unități. Avînd în vedere toate acestea, consider că ar fi potrivit ca la organizarea centralelor industriale în această ramură a economiei criteriul principal de constituire a lor să fie cel pe profil tehnologic. în acest mod, viitoarele centrale ale industriei chimice vor avea posibilitatea să analizeze și să aplice în condiții mult mai bune, măsurile de organizare științifică a producției și circulației bunurilor materiale, să urmărească și să asigure un înalt nivel calitativ al desfășurării fazelor procesului de producție, să folosească cu mai mare randament gîndirea și cunoștințele specialiștilor și cadrelor de înaltă calificare de care dispun.Referindu-mă la sectorul de chimie anorganică, în care îmi desfășor activitatea, aș vrea să arăt -că din analizele efectuate pînă acum cu privire la posibilitățile de constituire a unei centrale industriale care să întrunească toate principiile ce stau la baza noilor forme de organizare a reieșit că profilul de producție al acesteia ar putea cuprinde fabricația sodei calcinate, a sodei caustice electrolitice și prin caustificare, marile uzine producătoare de acid sulfu-
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

PETRE DUMINICĂSesiunea noastră — a spus vor- 1 i torul — este chemată să dezbată și să consacre cu literă de lege recentele măsuri adoptate, de .Conferința Națională a partidului in vederea perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, măsuri ce vor contribui la ascensiunea patriei noastre socialiste spre noi culmi ale progresului și civilizației, la creșterea bunăstării poporului.Este un lucru neîndoielnic, confirmat de întreaga dezvoltare economică a țării noastre, subliniat cu tărie în documentele Conferinței Naționale că prosperitatea întregii societăți, gradul de satisfacere a cerințelor materiale și spirituale ale celor ce muncesc nu se pot realiza fără importante eforturi materiale din partea societății, fără alocarea unei însemnate părți din valoarea nou creată pentru lărgirea producției. Se evidențiază astfel, o dată. în plus, caracterul profund științific al prevederii din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, privind stabilirea unei proporții juste între fondul de acumulare și cel de consum.Vă rog să-mi permiteți să ilustrez prin cîteva aspecte ce a însemnat pentru regiunea Argeș materializarea politicii partidului și statului nostru privind valorificarea resurselor naturale și umane, dezvoltarea proporțională a forțelor de producție pe tot întinsul patriei. Prin realizarea unui amplu program de investiții, mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului, au fost și continuă să fie atrase în circuitul economic național importante bogății existente în regiune : calcarul și sarea, lemnul, țițeiul și gazele naturale, potențialul hidroenergetic al rîurilor interioare. Uzinele sodice Rm. Vîl- cea, spre exemplu, realizează din- tr-o mie lei materie primă produse cu o valoare de 3,8 ori mai mare, Uzina chimică Pitești — de pește 4,3 ori. O valorificare și mai înaltă se va obține în cadrul combinatelor petrochimic Pitești și chimic Rm. Vîlcea, unde materii prime de o mie lei se vor transforma în produse cu o valoare de 8 pînă la 10 ori mai mare. Ponderea industriei în economia regiunii a crescut de la 50,1 la sută în 1960 la 64,7 la sută în .1966. Un progres simțitor a înregistrat și participarea regiunii la producția globală industrială a țării și concomitent la creșterea venitului național. Numai volumul beneficiilor vărsat* la buget anul 

zeze toate aceste obiective, adu- 
cîndu-și contribuția la continua 
dezvoltare a economiei noastre na
ționale.

ROȘCAric, fabricația carbidului precum și a sărurilor anorganice derivata din acestea, constituind astfel nucleul chimiei anorganice de bază.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea de întreținere, revizii și reparații ale instalațiilor, propunînd ca la viitoarea organizare a centralelor industriale să se aibă în vedere întărirea acestui compartiment mecanic, prip concentrarea forțelor atelierelor existente în uzine, specializarea lor care să preia, după un grafic centralizat și bine coordonat, activitatea de întreținere a tuturor unităților din subordinea centralei. 
De asemenea, consider, a spus el, că ar trebui ca în cadrul acestor nuclee de reparații să se abordez* în mod deosebit și problema asimilării pieselor de schimb speci
fice, care, în mare parte, se aduc în prezent din import cu eforturi valutare însemnate. De aceea, est* necesar ca pentru aceasta să se ia măsuri de profilare a unor atelier* uzinale existente.Tot cu privire la organizarea viitoarelor centrale industriale car* vor avea în subordine compartimentele de proiectare și care vor putea colabora cu institutele de cercetări organizate la nivel central, cred că este necesar să se creeze acestora posibilitatea realizării unei platforme proprii de încercări industriale în fază de pilot, în vederea creării condițiilor necesare unor temeinice verificări experimentale a rezultatelor din cercetare, accelerînd astfel introducerea lor cu eficiență sigură și mai rapidă în procesul de producție la scară industrială. Totodată, aceasta ar crea condiții favorabil* pentru atingerea parametrilor proiectați, într-un timp cît mai scurt, deoarece ar lega în mai mare măsură munca cercetătorului și proiectantului de nevoile producției, care ar putea astfel răspunde de soluțiile din proiect de la faza de studiu pînă la realizarea tuturor indicatorilor.îmi exprim încă o dată convingerea, a spus vorbitorul în încheiere, că măsurile privind .perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale vor asigura condiții optime pentru realizarea prevederii Directivelor Congresului al IX-lea al partidului nostru și vor duce la îmbunătățirea relațiilor social-economice corespunzător actualei etape de construcția socialistă în țara noastră.

umoo

acesta va fi aproape dublu față d* cel din 1963. Și încă un fapt esențial, Numai din 1960 încoace numărul salariaților din' industria regiunii a crescut cu peste 27 000, iar salariul mediu cu peste 36 la sută. Practic, aceasta înseamnă că sporește continuu venitul mediu pe locuitor, cresc cîștigurile familiilor care cuprind un număr mai mar* de salariați.Ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități, sporirea eficienței economice presupune nu numai valorificarea pe cal* industrială a resurselor naturale, ci a tuturor rezervelor existent* în economie.Vă pot informa — a spus în.continuare vorbi torul —- că în -regiunea Argeș acțiunile inițiate d* conducerea părtidului privind organizarea științifică a producției și a muncii și de rentabilizare a întregii activități economice au mobilizat la munca de concepție, la analiza profundă a activității proprii ■ și depistarea a noi rezerv e economice, uh însemnat număr de ingineri, economiști, tehnicieni și muncitori cti o înaltă calificare. Ei au efectuat 1 063 de studii și analize și au stabilit măsurile pentru valorificarea rezervelor existente, care se concretizează pînă în prezent în obținerea peste prevederii* cincinalului a Unei producții globale industriale de peste 1.3 miliarde lei, creșterea productivității muncii cu aproape 6 la sută și realizarea a 480 milioane lei beneficii suplimentare.Pe baza studiilor efectuate, au fost stabilite căile prin care se vor rentabiliza toate întreprinderile șl produsele dții regiune pînă în anul' 1970. Noi 'sîntem convinși că pe linia valorificării rezervelor interne și respectiv pentru creșterea eficienței economice, mai avem multe probleme de rezolvat. Ne preocupăm de finalizarea studiilor efectuate în prima etapă a organizării științifice a producției și a muncii și depunem eforturi ca a- ceastă acțiune nu numai să fie continuată, ci să capete un caracter permanent și să fie extinsă, în toate domeniile de activitate.Exprimînd aprobarea unanimă a tuturor oamenilor muncii din regiunea Argeș față de politica înțeleaptă a partidului și guvernului nostru, politică ce corespunde întru totul intereselor vitale și aspirațiilor întregului popor, voi vota din toată inima proiectul de leg* privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei riaționale.



SClNTEIA ~ miercuri 27 decembrie 1967 PAGINA 3

EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU ADOPTAREA
PLANULUI DE STAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1968

prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării
Tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din Însărcinarea Consiliului de Miniștri, să prezint spre examinare și legiferare Marii Adunări Naționale proiectul Planului de Stat pe 1968.Dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi a actualei sesiuni are ioc în' preajma aniversării a două decenii de la proclamarea Republicii. în acești 20 de ani — cei mai rodnici, mai bogați în prefaceri înnoitoare din istoria poporului nostru — România a urcat, pfin munca entuziastă a oamenilor muncii, tub conducerea partidului, trepte tot mai înalte de dezvoltare economică și socială, de progres și civilizație.Examinarea planului pe anul viitor se desfășoară în atmosfera de puternic elan creator, generată de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, care și-a încheiat recent lucrările. Documentele Conferinței, raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunse de o înaltă principialitate, de un profund realism, stabilesc direcții de mare însemnătate pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei, care vizează, ca obiectiv final, sporirea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, creșterea avuției naționale, a prosperității națiunii noastre socialiste. De la înalta tribună a Conferinței, secretarul general al Comitetului Central al partidului sublinia: „înnoirea și perfecționarea continuă a metodelor de conducere și planificare a economiei, a formelor organizatorice în viața economică și socială demonstrează nu slăbiciunea socialismului, ci capacitatea sa de a adopta soluții problemelor complexe ale dezvoltării sociale, de a înlătura lipsurile și neajunsurile, dovedește resursele de progres de care dispune orînduirea socialistă". Documentele Conferinței stimulează energiile creatoare ale întregului popor, făuresc condiții prielnice pentru înfăptuirea cu succes a mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., își pun o puternică amprentă asupra ansamblului vieții economice, politice 

ți sociale a patriei.
Tovarăși deputați și deputate, înainte de a trece la prezentarea proiectului de plan pe anul 1968, îngăduiți-mi să vă rețin atenția? conturîrid succint unele aspecte caracteristice ale modului în care s-a realizat planul pe anul acesta.încheiem anul 1967 cu rezultate pozitive în toate sectoarele economiei naționale. O ilustrare grăitoare a rodniciei eforturilor depuse în a- cest an o constituie faptul că principalele obiective stabilite prin planul de stat au fost îndeplinite, iar la 

o serie de indicatori de bază — depășite. Producția industrială este cu 13,3 la sută mai mare decît anul trecut, comparativ cu 11,3 la sută cît s-a planificat. Toate ministerele, organizațiile economice centrale și sfaturile populare regionale își realizează sarcinile privind volumul producției industriale.S-a intensificat ritmul de dezvoltare a acelor ramuri și sectoare a căror rămînere în urmă a fost subliniată la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, producția industriei electrotehnice și electronice a crescut cu circa 19 la sută față de anul trecut, iar în cadrul acesteia producția de aparate electrice de măsură și control și de mijloace de automatizare este cu 40 la sută mai mare decît în anul 1966 ; de asemenea, s-a dezvoltat puternic producția de mașini-unelte și de utilaje tehnologice, destinate îndeosebi unor ramuri hotărîtoare ale economiei. în industria ușoară producția este cu 15 la sută mai mare decît în 1966. în același timp, industria și-a diversificat gama de produse cu sortimente care contribuie la o mai bună valorificare a materiilor prime.După cum vă este cunoscut, pe baza sarcinilor trasate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., în acest an 8-a desfășurat o largă acțiune de organizare științifică a producției și a muncii și de creștere a eficienței activității economice prin rentabilizarea tuturor întreprinderilor și produselor. Rezultatele a- cestei acțiuni au contribuit în mare măsură la depășirea planului de producție, a sarcinilor privind productivitatea muncii și volumul beneficiilor din industrie.în anul 1967 a continuat aplicarea măsurilor de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii. S-au extins mecanizarea și chimizarea, precum și lucrările de hidroameliorații. Producția agricolă globală se situează la nivelul prevăzut pentru acest an în varianta maximă a planului cincinal. Cu toate condițiile nefavorabile pentru cultura porumbului în unele regiuni, recolta de cereale în ansamblu este de 13.6 milioane tone, fiind superioară celei din cincinal. Rezultate bune s-au obținut, de asemenea, în creșterea șeptelului și a producției animaliere, depășindu-se prevederile planului la efectivele de bovine și o- vine.Un domeniu în care activitatea 
s-a desfășurat în condiții mai bune decît în anii trecuți îl reprezintă investițiile. Pentru prima dată după mulți ani, planul de investiții, care a însumat 52 miliarde lei, a fost îndeplinit integral din punct de vedere valoric. S-au dat în funcțiune capacități importante în toate ramurile de producție și 
s-a extins dotarea cu tehnică modernă a economiei naționale.Potențialul crescînd și dinamismul economiei noastre se reflectă 

cu deosebită elocvență în sporirea venitului național, care în acest an este cu 7,5 la sută mai mare decît în 1966 și depășește cu 2,5 miliarde de lei volumul planificat.Paralel cu creșterea producției materiale și a venitului național, s-au creat condiții de a aloca fonduri sporite pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai al populației. Cunoașteți că în acest an au fost majorate salariile mici în avans față de prevederile planului cincinal, acțiune care a cuprins aproape 1 200 000 salariați; au fost sporite sensibil toate categoriile de pensii; pe baza realizărilor obținute în agricultură, au crescut veniturile țărănimii și, începînd din acest an, s-a introdus sistemul de pensionare a țăranilor cooperatori, în total veniturile bănești realizate de populație au fost cu aproape 9 miliarde de lei mai mari decît în 1966.în chip firesc, mărirea veniturilor populației a fost însoțită de creșterea desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist. Volumul a- cestora este cu peste 8 la sută mai mare decît în 1966. Populația a avut la dispoziție cantități sporite de mărfuri, care au asigurat satisfacerea cererilor la principalele produse de bază. în unele localități și în anumite perioade s-au făcut simțite, totuși, lipsuri în aprovizionarea populației cu unele produse de consum curent sau de folosință îndelungată, lipsuri generate în bună parte de gospodărirea nesatisfăcătoare a fondului de marfă, cît și de nerealizarea unor prevederi la producția legumicolă.în 1967 au continuat să se dezvolte acțiunile social-culturale pe care le întreprinde statul nostru. S-au construit aproape 56 000 apartamente din fondurile statului; s-au dat în folosință, de asemenea, noi spații de învățămînt și unități de ocrotire a sănătății, creșe și grădinițe de copii, precum și alte edificii cu caracter social-cultural.Rezultatele din acest an, adăugate celor din anii precedenți, der monstrează convingător realismul planului, faptul că el oglindește în mod just necesitățile dezvoltării societății noastre.O dată cu proiectul planului pe 1968, Consiliul de Miniștri supune spre aprobare Marii Adunări Naționale și execuția planului de ir-Stat pe ,1966. In covîrșitoarea . lor majoritate indicatorii de plan pe1’1 1966, înscriși în legea planului cincinal, au fost îndepliniți și depășiți. Nerealizările în anumite domenii, în general fără influențe deosebite în economie, au fost determinate în principal de unele rămîneri în urmă în activitatea de investiții.
Tovarăși,Proiectul Planului de stat pe anul 1968 a fost elaborat în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al partidului și a prevederilor actualului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, ținîndu-se seamă de rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului. După cum știți, sarcinile și obiectivele planului pe anul viitor au făcut obiectul analizei plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967. Plenara a adoptat proiectul de plan și a indicat principalele direcții în care vor trebui orientate eforturile pentru îndeplinirea lui.Trăsătura definitorie a planului pe 1968 constă în faptul că prevederile pe care le cuprinde întrec, în majoritatea lor. sarcinile înscrise în planul cincinal pentru acest an. Prin nivelele stabilite se intensifică ritmul prevăzut al dezvoltării economice pe primii trei ani ai perioadei, se îmbunătățesc proporțiile și structura producției materiale, ceea ce constituie un fundament solid pentru înfăptuirea planului cincinal, o mărturie a vitalității economiei noastre naționale.Unul din aspectele de majoră semnificație ale proiectului de plan îl reprezintă ritmul înalt de dezvoltare a industriei, ramură conducătoare, dinamizatoare a economiei noastre naționale. Producția planificată pentru anul viitor este cu aproape 22 miliarde de lei mai mare decît cea realizată în 1967 și întrece cu 5,7 miliarde de lei nivelul prevăzut în planul cincinal. Depășirea planului în anii 1966 și 1967 și nivelul planificat pentru 1968 asigură pe primii trei ani ai cincinalului un ritm mediu anual de 11,7 la sută, superior celui prevăzut pentru această perioadă în planul cincinal.Proiectul de plan înscrie sarcini de prim ordin privind accentuarea dezvoltării industriei mijloacelor de producție, creșteri mai mari, peste nivelele prevăzute în planul cincinal, urmînd a se realiza în domeniul energiei electrice, metalurgiei, construcțiilor de mașini și industriei materialelor de construcție.Producția de energie electrică va fi în anul viitor de peste 28 miliarde kWh, iar puterea instalată în centralele electrice va ajunge la circa 5 200 MW. Sarcinile din proiectul de plan reprezintă aplicarea în practică a orientării date de partid și guvern referitoare la concentrarea producției în grupuri de puteri unitare mari, ceea ce asigură însemnate avantaje economice.Cerințele economiei moderne, ale progresului tehnic rapid și multilateral impun extinderea puternică a bazei de metal a țării, concomitent cu îmbunătățirea structurii producției de oțel și metale neferoase. în anul viitor vom realiza peste 4,9 milioane tone de oțel și

aproape 3,4 milioane tone de laminate finite pline. Se prevede o creștere mai puternică, cu 21 la sută a producției de oțeluri aliate. Dezvoltarea siderurgiei se bazează în cea mai mare parte pe intrarea în funcțiune a unor obiective importante, în principal la Combinatul de la Galați, unde va începe să producă noua oțelărie, dotată cu conver- tizoare cu insuflare de oxigen — prima instalație de acest gen din tară.Realizarea obiectivelor de plan ale Ministerului Industriei Metalurgice necesită rezolvarea unor probleme complexe, legate în special de punerea în funcțiune a noilor capacități la termenele prevăzute, precum și de folosirea la maximum a capacității agregatelor existente. De aceea, vor trebui luate măsuri energice pentru realizarea investițiilor și a producției înscrise în plan, pentru sprijinirea operativă și eficientă a întreprinderilor siderurgice în rezolvarea sarcinilor ce le revin.în metalurgia neferoasă efortul principal este îndreptat către industria de aluminiu. Odată cu creșterea producției, proiectul de plan prevede sporirea gradului de prelucrare a materiilor prime și ridicarea eficienței economice în acest sector industrial. Vor fi alocate importante fonduri pentru începerea construirii Uzinei de prelucrare a aluminiului de la Slatina, mai devreme decît prevederile cincinalului. Este necesar să se urgenteze încheierea contractelor cu furnizorii externi și întocmirea proiectelor de execuție pentru ca, în anul viitor, să se desfășoare din plin lucrările de construcții la noile obiective planificate.Revoluția tehnico-științifică contemporană evidențiază tot mai pregnant rolul covîrșitor pe care-1 joacă în economia națională construcția de mașini. Importanța acestei ramuri hotărîtoare a fost din nou subliniată la Conferința Națională a partidului. Analiza amănunțită efectuată cu ocazia elaborării proiectului de plan a arătat că pe baza folosirii mai bune a capacităților existente și prin perfecționarea organizării fluxurilor tehnologice în anul 1968 producția în industria construcțiilor de mașini va fi mai mare cu 2,9 miliarde de lei decît s-a stabilit » în planul cincinal, obținîndu-se o creștere de peste 13 la sută față de realizările preliminate din 1967.Tinînd seama că în anii viitori, ca urmare a eforturilor ce se vor face în domeniul investițiilor, nevoile de mașini, utilaje și instalații vor spori, este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu ministerele beneficiare și Comitetul de Stat al Planificării, să întocmească un program suplimentar de dezvoltare a capacităților, astfel încît să se asigure în proporție mai mare, din producția internă, necesitățile economiei și să sporească simțitor exportul.în industria chimică, a cărei producție planificată se situează cu puțin peste nivelul prevăzut în planul cincinal pentru anul 1968, se vor realiza sporuri suplimentare la cauciuc și anvelope, produse sodice, fibre și fire sintetice, lacuri și co- loranți. medicamente etc.Patrimoniul forestier — această importantă avuție națională — este gospodărit cu tot mai mare grijă și eficiență. Industria lemnului se dezvoltă. în continuare, în condițiile folosirii unor resurse practic constante de masă lemnoasă. Soluțiile preconizate pentru valorificarea superioară a masei lemnoase permit majorarea peste nivelele din planul cincinal a producției de mobilă, de plăci aglomerate și fibro- lemnoase. în strînsă legătură cu sporirea producției de. mobilă se impune necesitatea de a se îmbunătăți calitatea și diversifica producția, de a se spori competitivitatea la export.Pentru a asigura condiții mai bune de realizare a investițiilor și a acoperi nevoile fondului pieței, în planul pe anul 1968 sînt prevăzute creșteri însemnate la producția de ciment, plăci de azbociment, cărămizi și blocuri ceramice, materiale hidroizolatoare, ceea ce face ca în ansamblu producția materialelor de construcții să fie cu 14 la sută mai mare față de 1967. Cu toate acestea, la unele produse la oare se fac remarcate cereri mari — geamuri trase, țigle, carton asfaltat și altele — nivelele de producție propuse sînt insuficiente. Tinînd seama că nevoile economiei naționale în privința materialelor de construcții vor crește mult în anii următori, este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor să asigure creșterea capacităților de producție și extinderea însemnată a numărului de sortimente.O preocupare susținută a partidului și statului este satisfacerea în măsură tot mai mare a nevoilor crescînde ale populației în ce privește bunurile de larg consum : planul pe anul viitor prevede un volum sporit al producției față de cel stabilit prin cincinal. Pe linia acțiunilor întreprinse de conducere în vederea dezvoltării mai accentuate a industriei ușoare s-au alocat suplimentar însemnate fonduri de investiții. Producția proiectată pe anul viitor în această ramură este cu 2.3 miliarde de lei mai mare decît nivelul stabilit pentru anul 1968 în planul cincinal, urmînd a se obține importante cantități suplimentare de țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte și altele. Nivelul cantitativ și calitativ al producției industriei u- șoare va permite satisfacerea în 

mai mare măsură a cererilor populației la unele sortimente de calitate superioară, o dată cu asigurarea necesarului de mărfuri ieftine solicitate de cumpărători.Comparativ cu prevederile din planul cincinal pentru 1968, producția industriei alimentare în anul viitor se va caracteriza prin- tr-o structură îmbunătățită și mai bine corelată cu tendințele actuale ale consumului. Pe baza unor resurse sporite de materii prime agricole și a îmbunătățirilor organizatorice în activitatea întreprinderilor, proiectul de plan prevede realizarea de producții superioare celor din cincinal la lapte, unt, ulei comestibil, conserve de legume și fructe sterilizate, pește și conserve de pește, preparate și conserve de carne, bere, cît și la alte produse cerute pe piața internă și la export.
Tovarăși,Potrivit sarcinilor trasate prin documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., proiectul de plan acordă o atenție deosebită problemelor dezvoltării agriculturii, ramură de bază a economiei noastre. în anul 1968 statul continuă eforturile pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale, de care depinde în cel mai înalt grad progresul intensiv și multilateral al producției agricole, vegetale și animale. Se prevede ca în anul viitor agricultura să fie dotată cu peste 8 700 tractoare, 7 800 combine de cereale, 2 900 semănători, precum și alte mașini agricole. începe fabricarea în țară a primelor tractoare pentru mecanizarea legumicultorii, viticulturii și pomiculturii. Cantitățile de îngrășăminte chimice ce vor fi livrate agriculturii vor fi cu 26 la sută mai mari decît în acest an, fără a se atinge însă prevederile din cincinal pentru 1968. Aceasta este o urmare a întîrzie- rilor în intrarea în funcțiune a unor capacități din industria chimică. Este necesar ca Ministerul Industriei Chimice să ia toate măsurile pentru a livra în mod ritmic cantitățile de îngrășăminte destinate agriculturii.Proiectul de plan prevede un volum de investiții sporit față de cincinal pentru lucrări de hidroameliorații, creînd astfel condiții ca la sfîrșitul anului viitor suprafața amenajată pentru irigare să ajungă la 600 000 hectare. Consiliul Superior al Agricultorii trebuie să' Concentreze lucrările pe un număr redus de șantiere, să asigure folosirea cît mai bună a mijloacelor de mecanizare și a forței de muncă, iar Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Construcțiilor să livreze utilajele și materialele necesare irigațiilor corelat cu termenele de dare în funcțiune a lucrărilor.Mijloacele sporite puse la dispoziția agriculturii, organizarea tot mai bună a proceselor de producție în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție fac posibilă obținerea în 1968 — în condiții climatice normale — a unei producții globale cu 1,8 miliarde de lei mai mare decît limita superioară stabilită pentru acest an în planul cincinal. Atenția principală se îndreaptă în continuare spre producția de cereale, care se prevede să ajungă la circa 14.2 milioane tone, față de 10,9 milioane tone cît s-a realizat în medie în cincinalul precedent.Pentru dezvoltarea producției de legume și lichidarea deficientelor în satisfacerea nevoilor de consum ale populației, proiectul de plan prevede ca, paralel cu o creștere importantă a suprafețelor la aceste culturi, să se construiască peste 100 hectare de sere și să se cultive, în cîmpuri protejate și în solarii, o suprafață de peste 5 ori mai mare decît în 1967. De asemenea, sînt preconizate o serie de măsuri pentru sporirea producției de struguri care, în ultimul timp, nu s-a dezvoltat pe măsura eforturilor depuse și a necesităților. In acest domeniu, este necesară elaborarea și aplicarea de măsuri de către Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerul Industriei Alimentare care să asigure, într-un termen scurt, creșterea recoltei la hectar și îmbunătățirea calitativă a producției viticole.Este cunoscută însemnătatea zootehniei într-o agricultură modernă, bine echilibrată și de înaltă eficiență. Pornind de la datele ultimelor recensăminte ale animalelor, proiectul de plan cuprinde sarcini de creștere față de cincinal atît a efectivelor, cît și a producției animaliere. Paralel cu atenția ce se acordă dezvoltării sectorului zootehnic în unitățile agricole socialiste, se prevede sprijinirea în mai mare măsură a membrilor cooperatori și a gospodăriilor individuale din zonele de munte, care dispun de condiții pentru creșterea animalelor.Dezvoltarea susținută a industriei. agriculturii și a celorlalte ramuri ale economiei implică eforturi pentru extinderea corespunzătoare a activității de transport. Volumul transporturilor de mărfuri va crește anul viitor cu peste 11 la sută față de anul 1967 Se va moderniza în continuare baza tehnico-ma- terială a tuturor tipurilor de transporturi. In vederea satisfacerii integrale și operative a nevoilor existente pe acest tărîm, Ministerul Căilor Ferate va trebui să ia măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea folosirii parcului de material rulant, iar împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene — 

pentru sincronizarea utilizării tuturor mijloacelor de transport din e- conomie.
Tovarăși deputați și deputate,A devenit o coordonată statornică a politicii economice a partidului și guvernului nostru alocarea de însemnate resurse financiare și materiale pentru acumulare, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a noii orînduiri sociale.Ca și în anii precedenți, în structura fondului de acumulare ponderea principală revine investițiilor.Volumul de investiții centralizate din fondurile statului este de 58 miliarde de lei, cu circa 5,6 miliarde de lei mai mult decît realizările preliminate pe 1967 și depășește cu 1,9 miliarde de lei prevederile pentru 1968 din planul cincinal. Cea mai mare parte a fondurilor — respectiv 87 la sută — revine în continuare ramurilor producției materiale și, în primul rînd, industriei. Pentru dezvoltarea sectoarelor de bază : energia electrică, industria combustibilului, siderurgia, construcțiile de mașini și industria chimică s-au alocat aproape trei pătrimi din volumul total de investiții destinat industriei, cu peste două miliarde lei mai mult decît s-a realizat în acestan.Sporul cel mai însemnat de investiții, față de prevederile planului cincinal, și anume 640 milioane de lei, se alocă Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Fonduri suplimentare însemnate sînt destinate îndeosebi pentru industria electrotehnică și electronică, a mașinilor-unelte și agregatelor e- nergetice de puteri unitare mari. De remarcat că întregul volum de investiții pe anul viitor la acest minister marchează o creștere de peste 50 la sută comparativ cu anul 1967. Realizarea acestor sarcini importante implică din partea ministerului măsuri hotărîte, deoarece influențează în mod decisiv livrarea în perioadele următoare a utilajelor necesare investițiilor din celelalte ramuri.O problemă fundamentală, puternic subliniată în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, o reprezintă concentrarea fondurilor de investiții și reducerea duratei de e- xecuție. In planul pe anul 1968, s-au luat măsuri în acest sens,, re- ducîndu-ge cp circa 400 numărul de șantiere noi, în condițiile creșterii volumului total de investiții cu peste 10 la sută față de anul precedent. Măsuri similare vor trebui luate de ministere și de întreprinderile și instituțiile subordonate lor.De mare însemnătate pentru realizarea programului de investiții este, după cum se știe, asigurarea șantierelor cu proiecte la timp și de calitate corespunzătoare. Deși în a- ceastă privință situația s-a îmbunătățit față de trecut, există încă un număr mare de obiective înscrise în plan, pentru care documentația tehnică este incompletă. La 1 decembrie a.c. din 330 de o- biective noi prevăzute în plan, numai 154 aveau proiectele aprobate. In viitor această problemă trebuie să preocupe toate ministerele și institutele de proiectare pentru că de soluționarea ei depind asigurarea cu materiale, evitarea formării de stocuri supranormative, comandarea și primirea utilajelor din țară și din import în mod corelat cu termenele de montare și de dare în exploatare a investițiilor.Trebuie arătat că, deși în acest an planul de investiții se realizează într-o proporție mult superioară față de anii precedenți, totuși nu se respectă integral termenele de punere în funcțiune. Din totalul de 590 obiective productive prevăzute a fi date în exploatare în acest an, nu se vor realiza un număr de circa 80 capacități, reprezentînd o valoare a fondurilor fixe de aproape 4 miliarde lei. Intîrzieri mai însemnate sînt la Ministerele Industriei Metalurgice, Industriei Chimice, Industriei Alimentare, Industriei U- șoare și la Consiliul Superior al A- griculturii.Ministerele și celelalte organe centrale titulare de investiții vor trebui să pregătească cît mai bine începerea lucrărilor, să nu deschidă noi șantiere pînă nu s-au creat condițiile necesare desfășurării în ritm alert a activității, să urmărească operativ mersul lucrărilor pe fiecare șantier, concentrînd forțele pentru darea în exploatare atît a obiectivelor restante, cît și a celor care au termene în planul pe anul viitor.
Tovarăși deputați,Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, diversificarea mereu mai accentuată a producției materiale creează condiții pentru lărgirea continuă a schimburilor noastre economice cu străinătatea. Proiectul de plan pe anul 1968 prevede creșterea exportului cu 9 la sută, iar a importului cu 7 la sută față de preliminările pe anul în curs, stabilind ca ponderea principală a schimburilor noastre comerciale să revină în continuare țărilor socialiste ; totodată, se vor extinde relațiile economice cu celelalte țări, indiferent de orînduirea lor social-politică.Structura exportului românesc se îmbunătățește corespunzător schimbărilor survenite în economie, ceea ce se materializează în creșterea exportului de produse cu un grad superior de prelucrare. Plenara Comitetului Central al partidului din 29 noiembrie — 1 decembrie a.c., pornind de la constatarea că volumul importurilor prevăzut pentru 1968 crește simțitor față de cincinal, a atras aten

ția asupra necesității intensificării exportului și diminuării importului. Trebuie remarcat că deși planul de export pe 1967 se depășește în ansamblu, unele ministere, cum sînt Ministerul Economiei Forestiere și Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor nu-și realizează integral sarcinile, iar la Ministerul Industriei Chimice, livrările pentru export se situează și în anul viitor sub prevederile planului cincinal. Acest fapt ilustrează importanța luării unor măsuri energice de către toate ministerele și întreprinderile în scopul realizării exemplare a obligațiilor de export și al suplimentării livrărilor paralel cu reducerea importului, prin utilizarea materiilor prime și materialelor indigene, fabricarea în țară a pieselor de schimb și a aparaturii de măsură și control, prin menținerea stocurilor de materiale la un nivel rațional. Este un imperativ categoric al economiei ca orice nouă cerere de import peste plan să fie acoperită de ministerul respectiv cu un export de o valoare cel puțin egală.
Stimați tovarăși,Studiile și analizele efectuate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii au relevat faptul că în majoritatea întreprinderilor există rezerve importante. Constituind un puternic imbold pentru valorificarea acestor rezerve, planul pe 1968 prevede ca productivitatea muncii să crească în ritmuri superioare celor înscrise în cincinal, atît în industrie cît și în construcții și transporturi. Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesar — așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a partidului — ca acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii să nu fie limitată în timp, ci să capete un caracter permanent, să se generalizeze în toate ramurile productive și să se aplice măsurile cuprinse în studiile ce au fost elaborate.Proiectul planului de stat pe anul viitor ține seama de rezervele însemnate de reducere a cheltuielilor de producție, evidențiate îndeosebi cu prilejul acțiunii de rentabilizare a întreprinderilor. Valorificarea lor va contribui la sporirea beneficiilor cu circa 2,8 miliarde de lei peste volumul stabilit în cincinal pentru anul 1968. O atenție deosebită solicită reddcerea cheltuielilor materiale, al căror nivel este încă ridicat în multe întreprinderi și ramuri. In acest scop se impun multiplicarea eforturilor pentru scăderea în continuare a normelor de consum la un nivel cît mai apropiat de cel din țările dezvoltate din punct de vedere economic, valorificarea superioară a materiilor prime, înlăturarea risipei de materiale și a cheltuielilor neproductive, folosirea deplină a capacităților de producție.O problemă economică centrală care stă în fața tuturor ministerelor și întreprinderilor o constituie economisirea tuturor resurselor materiale, și, în primul rind, a metalului, combustibilului, energiei electrice, materialului lemnos.în anul care vine economia națională urmează să facă serioase eforturi pentru asigurarea necesităților de metal, care sînt mai mari decît prevederile din cincinal, ca urmare a creșterii producției și a volumului de investiții, dar și a depășirii însemnate a indicilor de consum, mai ales în construcții. în această situație, cu toată creșterea prevăzută a producției de metal, am fost obligați să prevedem sporirea importurilor de laminate și reducerea exportului de produse siderurgice. Sînt deci argumente puternice, care pledează pentru trecerea mai hotărîtă la aplicarea măsurilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, referitoare la micșorarea consumului de metal, la stabilirea unui regim strict de economii pe toate treptele de producție. Se prevede ca prin extinderea utilizării oțelurilor a- liate și a înlocuitorilor, aplicarea unor concepții noi de proiectare, paralel cu intensificarea acțiunii de revizuire a proiectelor, să se reducă consumul specific de laminate în industria construcțiilor de mașini cu 4,7 la sută față de realizările preliminate pe anul 1967.Rezerve similare există și în industria construcțiilor. Ele pot și trebuie să fie puse în valoare, în primul rînd prin îmbunătățirea activității de proiectare. Subliniez acest fapt, deoarece, cu toate indicațiile precise ale conducerii partidului, ministerele și C.S.C.A.S. au îndrumat insuficient institutele de proiectare spre acest obiectiv, iar controlul exercitat în acest domeniu nu se reflectă corespunzător în reducerea consumurilor.Măsuri importante vor trebui luate pentru a se asigura reducerea în medie cu 3,3 Ia sută față de 1967 a consumurilor specifice de combustibili și carburanți, valorificarea mai intensă a resurselor energetice secundare. înlăturarea pierderilor din circuitele tehnologice și înlăturarea transportorilor neeconomice.După cum am mai arătat, politica în domeniul exploatării masei lemnoase impune aplicarea de către toate ministerele a unui complex tot mai larg de măsuri pentru economisirea acestei importante avuții naționale. Vor trebui riguros urmărite destinația consumului, folosirea pe scară largă a înlocuitorilor, sporirea preocupării pentru gospodărirea resurselor și eliminarea risipei. în proiectul de plan pe anul 1968 s-au prevăzut reduceri importante ale consumurilor de materiale lemnoase în construcții 

și transporturi, în industria minieră, în industria mobilei.Economisirea riguroasă și gospodărirea rațională a materialelor solicită și alte măsuri. Cotele de materiale repartizate ministerelor sînt strict corelate cu sarcinile ce le revin în condițiile menținerii stocurilor, în general, la nivelul stabilit în planul cincinal. Prin urmare, pentru a preîntîmpina eventualele greutăți în desfășurarea proceselor de producție, se impune din partea tuturor ministerelor u grijă sporită pentru ca sistemul de aprovizionare și desfacere, relațiile contractuale să funcționeze ireproșabil. In același timp, va trebui ca orice depășire de plan să se facă exclusiv — subliniez exclusiv — pe seama reducerii consumurilor specifice, în limitele cantităților de materii prime repartizate și numai la produsele finite care au desfacerea asigurată în țară sau la export.Multitudinea problemelor legate de mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor reclamă o urmărire permanentă și cu maximum de operativitate a situației stocurilor, ca obiectiv de prim ordin al eliminării imobilizărilor de fonduri ș; mijloace. In procesul de perfecționare a sistemului informațional economic este neapărat necesar ca această cerință să-și găsească o rezolvare corespunzătoare.
Tovarăși și tovarășe.Dezvoltarea prevăzută a producției, scăderea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice generale sînt oglindite în mod sintetic în sarcina planificată de sporire a venitului național în anul viitor cu 8,6 la sută, ritm superior celui înscris în cincinal. Volumul proiectat al venitului național permite atît creșterea eforturilor pentru acumulare, cît și majorarea fondului de consum cu circa două miliarde de lei peste nivelul stabilit în cincinal, asigurîndu-se astfel resurse sporite pentru ridicarea nivelului de trai.Prin planul pe anul 1968 se asigură fondurile necesare continuării acțiunii de majorare generală a salariilor și de experimentare a sistemului de salarizare îmbunătățit. Salariul mediu urmează să ajungă în anul viitor la 1 252 lei. Totodată, se prevede micșorarea impozitului pe salarii și reducerea unor prețuri cu amănuntul la bunuri de consum. In concordanță cu creșterea pro- ducției agricole este posibilă sporirea veniturilor reale ale țărănimii, socotite pe o persoană, cu a- proximativ 5.5 la sută.Corespunzător veniturilor bănești mai mari ale populației s-a proiectat ca vînzările de mărfuri prin comerțul socialist să crească cu aproximativ 6,5 miliarde lei față de realizările din acest an, adică să reprezinte circa 84 miliarde de lei. Ministerul Comerțului Interior, cooperația de consum, sfaturile populare vor trebui să se ocupe cu mal mult simț de răspundere de asigurarea ritmicității în aprovizionare, de îmbunătățirea repartiției teritoriale a produselor, de operativitatea redistribuirii lor în raport cu cerințele pieței, de modul în care se realizează deservirea populației.în orînduirea noastră, problema dezvoltării acțiunilor social-culturale prezintă o preocupare de stat, legată organic de țelul fundamental al întregii activități sociale — asigurarea bunăstării, demnității șt fericirii fiecărui cetățean al patriei. Și In planul pe anul viitor sînt prevăzute noi și importante fonduri pentru extinderea bazei tehnico- materiale a învățămîntului, culturii, artei și ocrotirii sănătății. Se vor construi circa 1 100 săli de clasă și se va extinde spațiul destinat învățămîntului superior ; va începe construcția unor edificii culturale la Craiova și Tg. Mureș și vor continua în ritm accelerat lucrările Ia Teatrul Național și la Centrul de televiziune din București ; vor fi puse în funcțiune noi spitale și policlinici și se va lărgi rețeaua unităților pentru ocrotirea mamei șl copilului.în plan se prevede construirea din fondurile statului a peste 57 000 de apartamente, dintre care cele mai multe în localitățile în care se profilează dezvoltări industriale importante. Se asigură, de asemenea, condiții materiale pentru electrificarea unui însemnat număr de sate, astfel ca la sfîrșitul anului 1968 să fie electrificate peste două treimi din satele țării.
Tovarăși și tovarășe,Planul pe anul 1968 cuprinde sarcini importante, mobilizatoare în toate domeniile de activitate, înfăptuirea lor implică respectarea riguroasă a prevederilor de către toate ministerele și de către fiecare întreprindere în parte, solicitînd măsuri eficiente, operative și suple.Practica elaborării actualului proiect de plan a scos din nou în evidență eficacitatea muncii colective. Prin analize repetate, efectuate în strînsă conlucrare cu conducerile ministerelor, prin confruntări de păreri, bazate pe date tehnico-eco- nomice, s-au găsit soluții fructuoase de rezolvare a tuturor problemelor dificile pe care le-a pus planul pe anul viitor.Chezășia înfăptuirii planului o reprezintă oamenii muncii, care prin activitatea lor creatoare, animată de nobilele țeluri stabilite de partid, își pun întreaga energie, talentul și cunoștințele în slujba înfăptuirii însuflețitorului program de construcție economică și socială, de care depinde ridicarea patriei noastre pe culmi mai înalte de progres și bunăstare.



PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 27 decembrie 1967

Expunerea la proiectul de lege pentru 
adoptarea bugetului de stat pe anul 1968 

prezentată de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor
F Prezentînd din însărcinarea Consiliului de Miniștri spre examinare și aprobare proiectul bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1 968 vorbitorul a spus : Recenta Conferință Națională a Partidului Comunist Român, făcînd bilanțul realizărilor obținute de la eliberare și pînă în prezent, a scos puternic în evidență victoriile de importanță istorică ale poporului nostru, dobîndite sub conducerea partidului. Au fost generalizate relațiile socialiste de producție în întreaga economie, s-au obținut succese însemnate în dezvoltarea forțelor de producție și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului, a crescut prestigiul țării pe plan internațional.Anul 1 967 — al doilea an din actualul plan cincinal — a fost bogat în înfăptuiri. Sarcinile privind producția industrială și agricolă pe acest an au fost îndeplinite și depășite. A crescut productivitatea muncii, s-au redus cheltuielile de producție, au sporit acumulările bănești.Aceste realizări sînt în mare măsură rezultatul amplelor acțiuni inițiate și conduse de partid pentru perfecționarea organizării producției și muncii, rentabilizarea activității economice în toate sectoa-

PROIECTUL 
DE STAT PE 

f Continuarea neabătută a industrializării, dezvoltarea agriculturii, modernizarea tuturor ramurilor e- conomice, ridicarea bunăstării poporului necesită în fiecare an, cu prilejul alcătuirii planului de dezvoltare a economiei și a bugetului de stat, cumpănirea atentă a necesităților și posibilităților economiei noastre.Această cerință a fost ținută în seamă și la întocmirea proiectului de buget pe anul viitor, care s-a efectuat în concordanță cu indicatorii planului de stat. Proiectul bu-
Veniturile bugetului de stat
Corespunzător conținutului și structurii economiei noastre naționale, veniturile bugetului de stat provin în măsură covîrșitoare de la întreprinderile și organizațiile socialiste, oglindind în expresie valorică o parte însemnată din rezultatele muncii lucrătorilor din industrie, agricultură, transporturi și din celelalte ramuri. Astfel, în anul 1968, suma totală a încasărilor pe care le va realiza bugetul de stat de la unitățile socialiste se va ridica la 132,0 miliarde de lei. în același timp, ponderea impozitelor și taxelor de la populație reprezintă 5,7 la sută din veniturile bugetului.în etapa actuală, ridicarea eficienței economice în toate ramurile și întreprinderile constituie o sarcină centrală. în raportul prezentat la Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Este un imperativ esențial al mersului nostru înainte ca toate eforturile materiale și financiare ale economiei să se îndrepte spre acțiunile cu cea mai înaltă eficiență economică, care să corespundă unor nevoi reale ale societății, să contribuie la creșterea continuă a acumulărilor socialiste".întreaga noastră experiență demonstrează că ritmul rapid al dezvoltării economice, al creșterii a- vuției naționale și al sporirii venitului național nu se pot asigura decît printr-o rentabilitate înaltă 

a producției materiale.în această privință, o deosebită importanță are mărimea rentabilității pe fiecare întreprindere și pe fiecare produs, întrucît de ea depind, în ultimă instanță, nivelul rentabilității pe întreaga noastră
Cheltuielile bugetului de stat

Partea cea mai importantă, respectiv 67,6 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 1968, o reprezintă cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, care totalizează 94,0 miliarde de lei. în comparație cu realizările preliminate pe anul 1967, aceste cheltuieli vor crește în anul viitor cu 8,9 miliarde de lei.în afară de alocațiile de la buget, economia națională va utiliza credite bancare, al căror sold la finele anului 1968 va fi de 59,2 miliarde de lei.Fondurile însemnate îndrumate spre finanțarea economiei naționale constituie o dovadă în plus a preocupării constante a partidului și guvernului pentru creșterea potențialului economic al țării.Alocațiile destinate economiei naționale vor fi îndreptate în primul rînd spre realizarea investițiilor, în acest scop fiind prevăzute în proiectul de buget 38,1 miliarde 
de lei. Adăugind și resursele pro
prii ele întreprinderilor — amorti

rele, acțiuni care au avut înrîuriri pozitive, atît asupra indicatorilor economici, cît și asupra celor financiari.Putem raporta Marii Adunări Naționale că bugetul de stat pe anul 1 967 a fost executat în condiții bune. Potrivit datelor preliminate, veniturile însumează 127,7 miliarde de lei, iar cheltuielile 123,1 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că închidem bugetul pe 1967 cu un excedent de 4,6 miliarde de lei. Sarcinile bugetului de stat cu privire la finanțarea economiei naționale, acțiunilor social-cultu- rale și a celorlalte acțiuni au fost realizate.Succesele obținute pe tărîm eco- nomic-financiar în anul care s-a scurs constituie o temelie solidă pentru îndeplinirea sarcinilor de viitor ale finanțelor statului. Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, hotărîte de recenta Conferință Națională a partidului, vor ridica pe o treaptă superioară întreaga noastră activitate economică și financiară, vor crea condiții pentru îmbunătățirea continuă a muncii în toate sectoarele, pentru adoptarea celor mai eficiente forme și metode de valorificare a marilor resurse materiale și umane pe care le posedă țara noastră.
BUGETULUI
ANUL 1968

getului pe anul 1968 prevede la venituri 140,0 miliarde de lei, iar la cheltuieli 139,0 miliarde de lei, cu un spor de 12,3 miliarde de lei față de realizările preliminate ale bugetului pe anul în curs. Excedentul bugetar planificat pe anul 1 968 este de 1 miliard de lei.Creșterea volumului bugetului pe anul 1968 reflectă sarcinile sporite prevăzute în planul de stat privind dezvoltarea economiei, științei și culturii, ridicarea standardului de viață al populației.
economie și ritmul reproducției socialiste lărgite.Cu toată însemnătatea acestui principiu pentru dezvoltarea economiei, aplicarea lui în anii trecuți nu s-a făcut în mod consecvent, rentabilitatea urmărindu-se mai mult pe ansamblul unei ramuri sau subramuri economice și mai puțin la nivel de întreprindere și de produs. Din această cauză, unele întreprinderi, care ar fi putut avea rezultate economice-financiare mult mai bune, nu au folosit toate posibilitățile de care dispuneau, obținînd beneficii reduse sau în- registrînd pierderi, ceea ce a avut urmări negative asupra gradului de eficiență a economiei naționale.Analizele care s-au efectuat au demonstrat că pierderile înregistrate la unele întreprinderi se da- toresc în mare măsură preocupării insuficiente pentru perfecționarea organizării producției și muncii și îndeosebi folosirii incomplete a unor capacități de producție, depășirii consumurilor specifice la materii prime și materiale, precum și neatingerii parametrilor proiectați la unele obiective. Măsurile luate în urma acestor analize au dat rezultate bune, redueîndu-se numărul întreprinderilor și al produselor cu pierderi.Este necesar să urmărim mai departe, la fiecare unitate economică, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea acumulărilor bănești, îmbunătățirea raportului dintre totalul acestor acumulări și fondurile de producție folosite, raport care arată în mod sintetic e- ficiența activității desfășurate. Creșterea acestei eficiențe trebuie să devină o cauză a tuturor cadrelor de conducere și a fiecărui lucrător din întreprinderile noastre.
zarea, încasările din lichidarea fondurilor fixe și altele —, se asigură finanțarea integrală a investițiilor prevăzute în planul de stat.Alături de cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, un loc important în proiectul de buget îl ocupă cheltuielile destinate finanțării acțiunilor social-cultu- rale, prevăzute cu suma de 30,6 miliarde de lei, adică cu o creștere de 2,7 miliarde de lei față de anul 1967.Desfășurînd o activitate continuă pentru micșorarea încordării internaționale, pentru lărgirea schimburilor economice și culturale dintre popoare și pentru consolidarea păcii — activitate care i-a asigurat un prestigiu binemeritat pe arena mondială — România acordă totodată atenția cuvenită întăririi capacității sale de a- părare. în proiectul de buget pe anul 1968, pentru cheltuielile de apărare s-a prevăzut suma de 5,2 miliarde de lei, reprezentînd 3,7 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.

Finanțarea industrieiRamură conducătoare a întregii economii naționale, industria noastră socialistă va primi în continuare fonduri însemnate pentru dezvoltarea, diversificarea și modernizarea ei. Alocațiile de la buget și din resursele proprii ale întreprinderilor, ce se vor folosi în industrie în anul 1968 pentru investiții, reparații capitale și producție vor totaliza 41,6 miliarde de lei, la care se vor adăuga importante credite bancare.Gradul de eficientă a activității productive este determinat într-o măsură hotărîtoare de modul cum sînt utilizate mijloacele materiale și bănești ale statului.Investițiile către care statul nostru îndreaptă an de an fonduri tot mai mari necesită concentrarea tuturor eforturilor în vederea înfăptuirii unor obiective industriale la nivelul tehnic cel mai înaintat pe plan mondial. Se impune să îndeplinim ritmic planul de investiții, să asigurăm intrarea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la toate capacită-
FinanțareaStatul nostru acordă an de an fonduri tot mai mari pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale a agriculturii — una din ramurile de cea mai mare importanță ale economiei naționale — care este chemată să asigure satisfacerea nevoilor crescînde de produse agroalimentare ale industriei, populației și ale exportului.în anul 1968 se va cheltui de la buget și din resursele proprii ale unităților agricole de stat și cooperatiste pentru investiții și producție suma de 16,6 miliarde de lei.Pentru ca sumele importante puse la dispoziția agriculturii să dea rezultatele scontate, este necesară îmbunătățirea în continuare a activității de producție, îndeosebi în sectorul creșterii animalelor, unde realizările obținute au fost sub nivelul posibilităților.în sectorul agricol de stat se impun eforturi sporite pentru micșorarea cheltuielilor de producție, pentru îmbunătățirea calității șii.

Creșterea nivelului de traiîn centrul atenției conducerii partidului și statului nostru stă în mod permanent creșterea nivelului de trai material și cultural al poporului. Pe lîngă alte măsuri, în acest scop s-a hotărît aplicarea în cursul anilor 1968—1969 a unei noi majorări a salariilor, de care vor beneficia în mod eșalonat toate categoriile de salariați.în condițiile sporirii veniturilor bănești ale populației va crește și volumul desfacerilor de mărfuri, care în 1968 va fi cu 8 la sută mai mare decît în anul precedent. A- ceasta impune asigurarea sortimentelor și calității mărfurilor cerute de populație, îmbunătățirea repartizării teritoriale a fondului de mărfuri, extinderea formelor moderne de deservire.La ridicarea nivelului de trai al populației contribuie, în măsură însemnată, și acțiunile social-cultu- rale finanțate de la buget. Suma totală prevăzută în proiectul de buget pentru acest scop se repartizează pe destinații principale, astfel : 8,0 miliarde de lei pentru în- vățămînt, 5,9 miliarde de lei pentru ocrotirea sănătății, 2,0 miliarde de lei pentru dezvoltarea științei și 13,6 miliarde de lei pentru pensii, ajutorul de stat pentru copii și alte cheltuieli de asigurări sociale.
Bugetele organelor locale 

ale puterii de statBugetele sfaturilor populare pe anul 1968 însumează 19,6 miliarde de lei. Din totalul veniturilor, 7,7 miliarde de lei, adică 39,3 la sută, sînt venituri proprii ale sfaturilor populare, iar restul se acoperă de la bugetul republican. In cadrul veniturilor proprii, partea cea mai însemnată o formează vărsămin- tele din beneficiile întreprinderilor și organizațiilor economice locale, care totalizează 3,8 miliarde de lei.Ca și în cazul întreprinderilor republicane, se impune în continuare luarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor locale, diversificarea și creșterea calitativă a mărfurilor fabricate și a serviciilor prestate, asigurarea unei rentabilități sporite prin identificarea și folosirea tuturor rezervelor existente.Din totalul cheltuielilor, 7,4 miliarde de lei, adică 38,0 la sută, sînt destinate finanțării economiei locale. Cea mai importantă parte a cheltuielilor din bugetele locale este afectată finanțării acțiunilor social-culturale, pentru care se alocă 10.8 miliarde de lei. deci mai mult decit o treime din totalul de 30,6 miliarde de lei. cît însumează cheltuielile social-culturale prevăzute în bugetul de stat.Urmărirea atentă a eficienței cu care sînt cheltuite aceste fonduri prezintă o deosebită importanță, comitetele executive ale sfaturilor populare avînd obligația să se ocupe cu toată răspunderea de judicioasa lor folosire.Hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului din 6—8 decembrie 

țile noi în termene cît mai scurte, să gospodărim cu chibzuință fondurile destinate investițiilor, să evităm pulverizarea acestor fonduri pe un număr prea mare de lucrări.în anul 1967, pe ansamblul industriei au fost obținute rezultate satisfăcătoare în creșterea eficientei mijloacelor circulante, în accelerarea vitezei lor de rotație. Cu toate acestea, la o serie de întreprinderi s-au acumulat stocuri supranormative, ceea ce a dus la imobilizări de fonduri. Se impune luarea de măsuri hotărîte pentru readucerea stocurilor peste necesar în circuitul economic. Totodată, trebuie să crească preocuparea pentru reducerea consumurilor de materiale, accelerarea desfacerii produselor, prevenirea irosirii sub orice formă a valorilor materiale, gospodărirea judicioasă a mijloacelor puse la dispoziția întreprinderilor și organizațiilor economice fiind o cerință de bază a gestiunii economice proprii.
agriculturiistructurii furajelor, pentru ridicarea în continuare a nivelului asistenței sanitar-veterinare și folosirea deplină a capacităților de producție construite.Stațiunile de mașini și tractoare trebuie să urgenteze luarea de măsuri pentru folosirea mai bună a utilajelor, reducerea cheltuielilor de producție, executarea unui volum sporit și diversificat de lucrări. Se vor crea astfel condițiile necesare pentru trecerea' treptată a acestor unități pe principiile gestiunii economice proprii.Și în anul care urmează, statul va continua să sprijine cooperativele agricole de producție pe diferite căi, inclusiv prin credite bancare, finanțarea de la buget a acțiunilor agrozoo veterinare etc. La rîndul lor, unitățile agricole cooperatiste vor trebui să-și sporească producția vegetală și animală, să folosească marile rezerve care există în ce privește utilizarea terenurilor și a forței de muncă.

Factorii de răspundere din domeniul social-cultural au datoria să folosească mijloacele materiale și bănești cu grija unor buni gospodari, să aplice un regim sever de economii, astfel îneît acțiunile planificate în acest sector să poată fi realizate cu fonduri cît mai reduse.O atenție deosebită se va acorda în continuare construcției de locuințe, pentru care se vor cheltui în anul 1968 din fondurile statului 3,4 miliarde de lei. Totodată, cetățenii vor fi sprijiniți în construirea de locuințe personale, prin credite avantajoase, atribuiri de terenuri, scutiri de impozit etc.Ca urmar^ a creșterii veniturilor populației a continuat să se dezvolte acțiunea de economisire prin C.E.C., soldul general al economiilor fiind la sfîrșitul anului 1967 cu peste 25 la sută mai ridicat decît la finele anului precedent.Realizările obținute pînă în prezent, precum și noile măsuri adoptate arată încă o dată că dezvoltarea producției, progresul rapid al economiei, pentru care se concentrează eforturile materiale și de muncă ale țării, nu constituie scopuri în sine, ci premise pentru îmbunătățirea sistematică și multilaterală a vieții poporului, obiectiv final al întregii politici a partidului și guvernului.

1967, pentru a căror aplicare sînt în curs de elaborare importante măsuri, vor duce la îmbunătățirea sistemului de finanțare a întreprinderilor, la creșterea rolului beneficiului, creditului și dobînzilor în activitatea economică, la sporirea răspunderii in mînuirea fondurilor proprii și împrumutate, la întărirea gestiunii economice. Funcțiile finanțelor și creditului vor fi mai bine utilizate, organizarea sistemului bancar va fi perfecționată.Ca organ central de coordonare și orientare unitară a controlului financiar pe toate treptele economiei, Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru perfecționarea organizării aparatului de control și realizarea unei eficiențe cît mai mari în activitatea acestuia.In conformitate cu prevederile legii, vă supun spre adoptare contul general de execuție a exercițiului bugetar 1966. care cuprinde la venituri 108,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli 105.4 miliarde de lei, cu un excedent de 3,5 miliarde de lei.Călăuzit de partid, pe care-1 urmează cu nețărmurită incredere. a spus în încheiere ministrul finanțelor, poporul român pășește în noul an cu mîndria legitimă ce izvorăște din realizările muncii sale creatoare. Măsurile adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, conștiința patriotică, priceperea și hărnicia oamenilor muncii stau chezășie că și în anul care vine toate obiectivele planului și bugetului de stat vor fi înfăptuite cu succes.
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CU PRIVIRE EA BUGETUL DE STAI PE ANUL V 
prezentat de deputatul Ion Cristoloveanu

Ambele proiecte de lege, a arătat raportorul, au fost examinate continuu de la deschiderea actualei sesiuni, de către Comisia economico- financiară împreună cu Comisia juridică, precum și de către alte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Comisia economico-financiară și Comisia juridică consideră că proiectul planului de stat al economiei naționale și proiectul bugetului de stat pe anul 1968 sînt întocmite în concordanță cu orientările, ritmurile și proporțiile stabilite prin planul cincinal, țin seama de necesitățile economiei noastre socialiste; ele au în vedere rezervele identificate ca urmare a acțiunilor desfășurate în acest an în legătură cu organizarea științifică a producției și a muncii, rentabilizarea întreprinderilor și a produselor cu pierderi.In cadrul lucrărilor de elaborare a planului îmbunătățit și a bugetului de stat pe anul 1968, întreprinderile, celelalte unități economice. supunînd unei minuțioase a- nalize potențialul tehnic și economic din fiecare unitate, urmărind valorificarea la maximum a rezervelor existente, au propus sarcini sporite de producție, de majorare a acumulărilor, de creștere a eficienței economice. La elaborarea acestor propuneri și-a adus contribuția un mare număr de cadre de specialiști din întreprinderi, ministere și organe centrale. Comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale constată că proiectele supuse astăzi spre adoptare Marii Adunări Naționale sînt rodul muncii colective la toate nivelele, de Ia întreprinderi pînă la organele centrale.Prevederile planului de stat pe anul 1968 la principalii indicatori sînt superioare nivelelor stabilite prin planul cincinal pentru acest an. Ritmuri înalte se prevăd, în continuare, în ramurile de bază ale industriei, îndeosebi în siderurgie, construcții de mașini, chimie, e- nergie electrică. în toate aceste ramuri și în alte sectoare ale industriei, nivelele pentru anul 1968 se situează peste prevederile din planul cincinal.Comisia economico-financiară și Comisia juridică constată că proiectul bugetului de stat pe anul 1968 prevede mobilizarea resurselor financiare necesare dezvoltării economiei naționale, pentru satisfacerea cerințelor social-culturale și creșterea veniturilor reale ale populației, în concordanță cu proiectul de plan.Comisia economico-financiară și Comisia juridică, precum și Comisia pentru agricultură și silvicultură, Comisia pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale, Comisia pentru cultură și învățămînt și Comisia administrativă, în urma analizei făcute, apreciază în unanimitate că sarcinile prevăzute pentru anul 1968 în proiectele planului și bugetului de stat sînt pe deplin realizabile. Totodată Comisiile permanente consideră necesar ca ministerele, întreprinderile și unitățile bugetare, toate unitățile din economie să ia măsuri imediate pentru îndeplinirea ritmică a planului în toate compartimentele sale, încă din primele zile ale anului.

Cote în ascensiunea
regiunii Ploiești
(Urmare din pag. I) le edilitar-gospodărești ale bătrînulul oraș. Mizilul — alt oraș cunoscut pînă în acest an doar ca un centru al producției de vinuri — începe să se conecteze la magistrala industrializării. Zidurile primei fabrici de articole de tapiserie se ridică impunătoare la marginea orașului.Dar, fără îndoială, cel mai important succes în eforturile ploieștenilor de a realiza planul de investiții industriale il reprezintă darea în funcțiune înainte de vreme a complexului de cracare catalitică de la Rafinăria Brazi. Tot în scopul valorificării superioare a țițeiului românesc a intrat în producție parțial și înainte de termen complexul de uleiuri minerale de Ia Rafinăria Ploiești.Aceste realizări, doar în parte și succint prezentate, evidențiază dez.- voltarea vertiginoasă a regiunii, dezvoltare care se repercutează direct, nemijlocit, în creșterea bunăstării populației. Veniturile ploieștenilor au crescut an de an și acest lucru nl-1 indică faptul că, în 1967, valoarea produselor industriale și alimentare, desfăcute prin rețeaua comerțului socialist din regiune se ridică la circa 6 miliarde lei, față de aproape 2 miliarde lei în 1955.în acest an. încă 90 de localități rurale au fost electrificate ; din raionul Cîmpina se anunță că în nici un sat nu mai ard lămpi de gaz. La începutul lui 1967, tîrgoviștenii se bucurau că au apă potabilă suficien

Comisia economico-financiară și Comisia juridică consideră că una din problemele majore ale planului pe 1968 o constituie realizarea programului de investiții. In vederea punerii în funcțiune în termen și la parametrii proiectați a fiecărei capacități de producție, Comisiile permanente apreciază ca deosebit de importantă măsura prevăzută pentru anul 1968 privind concentrarea mijloacelor materiale și a forței de muncă pe un număr mai restrîns de lucrări, dîndu-se prioritate lucrărilor productive.Pentru îndeplinirea în condiții bune a sarcinilor pe anul 1968 Comisia economico-financiară și Comisia juridică recomandă tuturor unităților, precum și organelor tutelare, respectarea riguroasă a disciplinei de plan și financiare, urmărirea permanentă a îndeplinirii sarcinilor, exercitarea unui control continuu și exigent asupra modului în care se îndeplinește planul, asupra modului de gospodărire a fondurilor materiale și bănești și
Lucrările sesiunii 

Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. I)

— Proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat de Ia ul
tima sesiune.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a supus apoi aprobării de- 
putaților includerea pe ordinea de 
zi a sesiunii a următoarelor pro
iecte de legi primite in ultimele 

' zile din partea Consiliului de Mi
niștri :

— Proiectul de lege privind am
nistierea unor infracțiuni, grațierea 
și reducerea unor pedepse.

— Proiectul de lege privind or
ganizarea și funcționarea Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă și a comitetelor locale de cul
tură și artă.

De asemenea, a fost propusă in
cluderea in ordinea de zi a urmă
torului nou punct :

— Modificări în componența 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Deputății au aprobat in unani
mitate completarea ordinii de zi cu 
aceste puncte.

Primit cu vii și puternice aplauze, 
a luat cuvintul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, care a 
prezentat expunerea la Proiectul 
de lege privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale.

în continuare, vicepreședintele 
Comisiei economico-financiare, to
varășul Aldea Militaru, a prezentat 
raportul comun al comisiilor eco
nomico-financiară și juridică la 
acest proiect de lege, după care a 
început discuția generală.

în discuțiile pe marginea Pro-

tă prin terminarea lucrărilor rețelei de alimentare. Acum, la 16 km de Cîmpina. pe valea Doftanei, se desfășoară mari lucrări hidrotehnice, cunoscute sub numele de Complexul de la Paltinu. Constructorii de pe a- cest important șantier au raportat îndeplinirea planului anual la construcția barajului și a celorlalte lucrări aferente cu o lună de zile mai devreme. în 1969. ploieștenii și platforma Industrială Brazi vor primi prin conducte cam 3 metri cubi de apă pe secundă.Direcția regională de statistică Ploiești a tipărit, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Republicii, un „breviar" statistic. Comparînd cifrele prezentate cu cele de acum 20 de ani, nu poți să nu rămîi impresionat de pașii mari făcuti în îmbunătățirea vieții omului. A crescut rețeaua sanitară, numărînd zeci și zeci de noi circumscripții medicale, policlinici, s-a mărit numărul de paturi din spitale ; s-a dezvoltat baza materială a învătămîntului, în fiecare an înce- pînri să funcționeze noi săli de clasă, școli, laboratoare, terenuri sportive, în toamna acestui an. Ploieștiul — acest centru important al industriei noastre petroliere — a devenit centru universitar : a luat ființă aici Institutul de petrol. Și. în sfîrșit, să amintim că si în acest an oamenii muncii din orașele regiunii au primit „cheile" a aproximativ 2 000 de apartamente. cu cîteva sute mai multe decît anul trecut.Sarcini de mare răspundere revin oamenilor muncii ploieșteni în 1968, sarcini a căror realizare va constitui 

luarea din timp a măsurilor necesare pentru îmbunătățirea continuă a activității economice și financiare.Comisia economico-financiară și Comisia juridică propun adoptarea proiectului planului de stat al economiei naționale și a proiectului bugetului de stat pe anul 1968, precum și a proiectelor de legi pentru adoptarea acestora în redactarea care a fost prezentată Marii Adunări Naționale.Comisiile propun, de asemenea, aprobarea execuției planului de stat al economiei naționale pe anul 1966 și adoptarea contului general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1966.Proiectele de legi privind planul și bugetul de stat pe anul 1968 sînt avizate favorabil de Comisia economico-financiară, de Comisia juridică și de către celelalte comisii permanente sus-amintite, în unanimitate, în redactarea care a fost prezentată tovarășilor deputați.

iedului de lege au luat cuvintul 
deputății: Cornel Mihulecea, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Emil Oniga, 
directorul general al Urinelor de 
tractoare din Brașov, Bujor Roșea, 
director general in Ministerul In
dustriei Chimice, și Petre Dumi
nică, prim-'secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.C.R.

Proiectul de lege a fost apoi dis
cutat pe articole și supus in între- 
gime votului secret. ,

Marea Adunare Națională a a- 
doptat in unanimitate prin vot 
secret, cu bile. Legea privind unele 
măsuri de perfecționare a condu
cerii și planificării economiei na
ționale.

Trecindu-se la punctul următor 
al ordinii de zi, tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planului de 
Stat al economiei naționale pe 
anul 1968.

în continuare, ministrul finan
țelor. tovarășul Aurel Vijoli, a pre
zentat expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Bugetului de 
Stat pe anul 1968.

Secretarul Comisiei economico- 
financiare, tovarășul Ion Cristolo
veanu, a prezentat raportul comun 
al comisiilor economico-financiară 
și juridică cu privire la cele două 
proiecte de lege.

în cursul după-amiezii au avut 
loc ședințe ale comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale pentru cultură și învățămînt; 
sănătate, prevederi și asigurări so
ciale ; juridice.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpresf

o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea economiei naționale, la desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră.Creșterea în 1968 a producției globale industriale cu 8,7 la sută față de acest an, precum și investițiile de peste 3 miliarde lei, prevăzute pentru noile construcții industriale și social-culturale. demonstrează amploarea și complexitatea sarcinilor ce stau în fața oamenilor muncii din regiune. Să enumerăm doar cîteva obiective ce vor intra în funcțiune anul viitor : fabrica de electrozi pentru sudură-Buzău, cea de fenol-ace- tonă din cadrul Combinatului petrochimic Ploiești, instalația de uleiuri și bitum de la Rafinăria Ploiești, precum și numeroase secții șl capacități ca urmare a dezvoltării unor unități mai vechi, cum ar ti Fabrica de becuri Fieni, „Doroban- țul“-Ploiești. Uzina de anvelope Flo- rești și altele. In 1968, Ploieștiul va cunoaște o febrilă activitate și în domeniul construcțiilor social-culturale și pentru învățămînt : începe ridicarea clădirii Institutului de petrol, a unei mari si moderne policlinici, sălii sporturilor, casei de cultură a sindicatelor.Oameni harnici, entuziaști, întreprinzători fiii plaiurilor ploieștene și-au afirmat mereu și nestrămutat hotărîrea de a-și spori aportul la înfăptuirea îndrăznețelor planuri pa care poporul nostru, condus de partidul comunist, le zămislește, planuri de avînt și măreție pentru Republica noastră socialistă.
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FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE MAURER

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintei» Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Excelență,Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Conciliului de Stat al Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere să vă adresez caldele mele felicitări.Sînt convins că sub înalta dumneavoastră conducere poporul prieten român va obține noi și mărețe succese în construcția țării sale.Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENNE 
Președintele Consiliului Național al Revoluției 

■1 Republicii Algeriene Democratice și Populare

Cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte 
roinâno-iugoslave de colaborare 

tehnico-științifieă

Manifestări
aniversării

consacrate
Republicii

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

| Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România JT

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER

< Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
r BUCUREȘTIîn cadrul celei de-a 8-a sesiuni a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale, dumneavoastră ați fost ales președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și, respectiv, reales președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. în numele poporului laoțian, al Neo Lao Haksat, cît și al meu personal, permite- ți-mi să vă transmit salutările mele cele mai călduroase.Vă urăm multă sănătate pentru a conduce guvernul și poporul român •pre dobîndirea de noi și tot mai mari realizări în opera de desăvîrșire e construcției socialismului în România.Fie ca prietenia și solidaritatea militantă între popoarele frățești laoțian și român să se consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai mult.

Prințul SUFANUVONG, 
Președintele C.C. al Neo Lao Haksat, 

vice-prim-ministru al guvernului 
de Uniune Națională Laoțian

Turneul Ansamblului 
popular mongolAnsamblul popular mongol a I prezentat marți seara, la Ploiești, I primul spectacol din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră.Oaspeții — soliști vocali, instrumentiști și dansatori — au oferit publicului ploieștean prezent în

ȘTIRI SPORTIVE
• Pe patinoarul artificial din parcul 23 August" au continuat marți mec .rile din cadrul competiției internaționale de hochei pe gheață pentru „Cupa Dunării". Echipa orașului București a învins cu scorul de V—2 (3—1, 1—0, 2—1) echipa Sofiei. Echipele București (tineret) și Budapesta au terminat la egalitate : 3—3 (0—1, 1—1, 2—1).Astăzi au loc întîlnirile : București — București-tineret (ora 17) și Sofia-Budapesta (ora 19).• Echipa de fotbal Farul Constanța a susținut o nouă întîlnire la Beirut primind replica echipei locale Racing Club. După cum transmite agenția „France Presse" fotbaliștii români au dominat în partea a doua a întîlnirii obținînd victoria cu scorul de 4—0 (0—0). Echipa Farul urmează să întîlnească o combinată a Cluburilor. Nejmeh și Safa.Vineri, fotbaliștii români vor pleca la Damasc pentru a juca cu o combinată locală. La 30 decembrie Farul va reveni în Liban pentru o întîlnire cu echipa Homenetmen.• La Brisbane a început finala competiției de tenis „Cupa Davis" între echipele Australiei și Spaniei. După desfășurarea primelor două partide de simplu, echipa australiană conduce cu 2—0 ; Roy Emerson l-a învins cu 6—4, 6—1, 6—1 pe Manuel Santana, iar John Newcombe a cîști- gat cu 6—3, 6—3, 6—2 la Manuel 'Orantes, care l-a înlocuit în ultimul moment pe Arilla.• Asociația ziariștilor sportivi din Iugoslavia a propus ca trofeul „Fair Play" pe anul 1967 să fie acordat parașutistei cehoslovace Zdenka Za- rubnicka. In timpul concursului internațional desfășurat la Kopar (Iugoslavia), Zarubnicka n-a ezitat »ă-și riște viata întinzînd mina salvatoare unei coechipiere căreia nu 1 se deschisese parașuta în timpul u- nei lansări in grup.• Campionatul unional feminin de șah. desfășurat la Soci, a luat sfîrșit cu victoria maestrei estone Maia Ranniku, în vîrstă de 27 de ani.
t V

18,00 — Telecronica economică. 
Bilanț și perspectivă.

18.30 — „Copii mari : De 12 ori
bravo !**.
Emisiune-magazin pentru 
tineret;

19.30 — Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. 

19,50 — Publicitate. 
20,00 — Cîht și joc de doi.

Program de duete folclo
rice.

20,20 — Reportaj : Anul XX.
Pe drumurile electronicii. 

20,35 — Avanpremieră.
20.30 — Film artistic : „Genoveva

de Brabant".
22,15 — Invitație la dans.
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii. 

sala Teatrului de estradă, un bogat program, alcătuit din cîntece și dansuri acompaniate de instrumente populare, piese din folclorul mongolLa sfirșitul spectacolului Oaspeților le-au fost oferite flori.(Agerpres)

• Rezultate din turneul masculin de baschet de la Madrid : Victoria Melbourne-River Plata Buenos Aires 80—56 (34—24) ; Real Madrid-Juven- tud Badalona 86—69 (47—31).ft Selecționata de hochei pe gheață a Moscovei a jucat la Vancouver cu reprezentativa olimpică a Canadei. Partida s-a încheiat cu scorul de 5—4 (1—1, 2—2, 2—1) în favoarea sportivilor canadieni.• In clasamentul celor mai bune 10 atlete din lume pe anul 1967 (la diferite probe), Mihaela Peneș deține primul loc la aruncarea suliței cu 60,68 m, urmată de Friedrich (S.U.A.) 60,55 m, Balr (S.U.A.) 59,82 m, Ja- worska (Polonia) 58,68 m etc. Viorica Viscopoleanu este situată a treia din lume la săritura în lungime cu 6,56 m, după Becker (R.F.G.) — 6,63 m și Kjrszenstein (Polonia) — 6,62 m,ft La Erevan, în cadrul campiojia- telor unionale de haltere pe echipe, „greul" Vladimir Starostenko, în vîrstă de 25 de ani, a realizat la totalul celor trei stiluri 505 kilograme.• Echipa secundă de fotbal a Ungariei, aflată în turneu în America Centrală, a învins cu 2—0 (1—0) formația guatemaleză Municipal. Golurile au fost marcate de Puskas șl Mosko.

cinema
• Un bărbat și • femie ; PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30.
• jocuri neschimbate : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 
16,45 ; 21,15, CAPITOL (completare Tradiții) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45'; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Duminică la ora 6 : REPUBLICA (completare Triptic 
ue artă populară) — 19.
• O sută unu Dalmațieni : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ;
18 ; 20,30 (la toate completarea Naică și veverița).
• Cînd tu nu ești : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45 (la ambele completarea Mihail Kogălni- 
ceanu), FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, 
EXCELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,45 ; 20 (la ulti
mele două cinematografe completarea Douăzeci de 
ani de comerț).
• Dragostea unei blonde : CENTRAL (completare Din 
pămînt și foc) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Setea : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VICTORIA 
(completare Vacanța mare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18, 
GIULEȘTI (completare Opt minute de vis) — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, AURORA (completare Jolly) — 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (completare Vecinii) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răscoala : VICTORIA — 20,30.
• Republica Skid : LUMINA (completare Numai șase 
secunde) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Zece negri mititei : DOINA (completare Laboratorul 
vieții) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII 
(completare Aventurile lui Bobo-City) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Romanță pentru trompetă : UNION (completare 
Ostașii pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
$ Alo, Japonia : TIMPURI NOI — 9—17 în continuare.
• Petrol — Rășinari — înflorim și noi cu țara — Per
formanțe — Șase mii de ani — Acolo unde Carpații 
întîlnesc Dunărea : TIMPURI NOI — 19 ; 21.

• O fată fericită : DACIA (completare Orașul) — 9—21 
în continuare ; ARTA (completare George Coșbuc, 
cîntăreț al pămîntului românesc) — 9—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
O Cerul începe Ia etajul III : BUZEȘTI (completare 
Orizont științific nr. 10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — ambele serii : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 19. 
0 Loana : BUCEGI (completare Românii și Marele 
Octombrie) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Martin soldat : GLORIA (completare Mlaștina tăcu
tă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (com
pletare O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
0 Fantomas contra Scotland Yard : UNIREA (com
pletare Băiatul și cărbunele) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Zosia : TOMIS (completare Doi) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cea mal lungă noapte : FLACĂRA (completare Opt 
minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Secretul cifrului : VITAN (completare Callatis) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : MIORIȚA (completare 
Fetița cu chibrituri) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, FLOREASCA (completare În căutarea timpului 
pierdut) — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Mirceștii în pastel) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
13,15 ; 20,30.
0 Sindbad marinarul ; POPULAR (completare Scuzați, 
atracții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Surcouf, tigrul celor 7 mări : MUNCA (completare 
Despre fumat) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Zodia fecioarei : MOȘILOR (completare Perfecțiunea 
e rotundă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Crossbow : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Subteranul : VIITORUL (completare Românii și 
Marele Octombrie) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Salvele Aurorei : COLENTINA (completare Viața 
plină de surprize) — 16 ; 18 ; 20.
0 Un taxi pentru Tobruk : RAHOVA (completare 
Mărășești 1917—1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cine va deschide ușa ? : PROGRESUL (completare 
O vînătoare neobișnuită) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ocolul : LIRA (completare Legenda) — 16 ; 18 ; 20. 
0 Oameni în rulotă : FERENTARI (completare Alu
miniul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Agonie și extaz : COTROCENI — 14,30 ; 17,15 ; 20. 
© Marele restaurant : PACEA (completare Numai șase 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

La București a avut loc cea de-a țX-a sesiune a Comisiei mixte ro- mâno-iugoslave de colaborare teh- nico-științifică, în cadrul căreia a fost examinată îndeplinirea prevederilor Protocolului sesiunii precedente a Comisiei și a fost convenit programul de colaborare teh- nico-științifică pentru perioada următoare.în baza noului Protocol, semnat la 26 decembrie, cele două părți își vor transmite documentații și vor delega specialiști pentru cunoaște
A apdrut:

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 12/1967Numărul pe luna decembrie a.c. al revistei se deschide cu editorialul : La a XX-a ani

versare a Republicii. Un bilanț 
de mărețe Înfăptuiri și un 
program însuflețitor de înflo
rire a patriei trasat de Con1 
ferința Națională a partidului, în continuare, sînt publicate articolele : Partidul Comunist 
Român — forța conducătoare 
a societății noastre socialiste de I. MITRAN, P. RADOVAN, 
Socialismul și dezvoltarea for
țelor de producție de ERVIN HUTIRA, FLORIN BALAURE, 
„Producția științifică" și legea 
valorii de TEODOR BRATEȘ, 
Finalizarea cercetărilor de V. 
ABABI, Condițiile social-eco- 
nomice și orientarea produc
ției în cooperativele agricole de S. HARTIA, Implicațiile fe
nomenului de urbanizare de VASILE CUCU, Valori și exi
gențe în arta românească de VIRGIL BRĂDĂȚEANU, Re
lațiile internaționale și lupta 
pentru pace de GEORGE MA- COVESCU. 

Pe șantierul noului bazin portuar din ConstanțaFoto : A. Cartojan

rea reciprocă a realizărilor teh- nico-științifice, în special din domeniul industriei construcțiilor de mașini, industriei petrolului, energiei electrice, industriei chimice și agriculturii.Cu prilejul sesiunii, delegația iugoslavă a vizitat o serie de obiective industriale din România.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă. (Agerpres)

Revista mai cuprinde mate
rialele : Descoperirea și asimi
larea noului in cercetarea 
științifică de ILIE BARBU, 
Cultură și civilizație de AL. 
TĂNASE — la rubrica „Știin
ță și cultură" ; Gîndirea filo
zofică și social-politică româ
nească în antologie de PE
TRU BERAR, Integrarea eco
nomică occidentală și desti
nele națiunii de CONSTANTIN LĂZĂRESCU — la ru
brica „Recenzii" ; „Opinii teo
retice" „Cronica cronicii lite
rare", O parabolă care își aș
teaptă morala, „Coordonatele 
criticii" de T. BORDEIANU, 
Pe teme de „etica științei" de 
I. MĂRCULESCU — la rubrica 
„Revista revistelor" ; Din par
tea Centrului de documentare 
științifică al Academiei Repu
blicii Socialiste România — la 
rubrica „Către redacție".Numărul de față inserează, de asemenea, lista articolelor publicate în revista „Lupta de clasă" de-a lungul anului 1967.

ÎN TARĂ
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PESTE HOTARE
In cadrul manifestărilor 

consacrate aniversării Re
publicii, in regiunea Bra
șov au avut loc adunări 
festive. La uzinele „Trac
torul" a vorbit, cu acest 
prilej, despre însemnăta
tea zilei de 30 Decembrie, 
Gheorghe Pană, prim se
cretar al Comitetului re
gional Brașov al P.C.R., 
iar la Uzinele de autoca
mioane a luat cuvîntul 
Constantin Cirțină, prim 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Brașov al P.C.R. 
Adunări consacrate împli
nirii a 20 de ani de Re
publică au avut loc și la 
uzinele „Hidromecanica", 
„Metrom" și in numeroase 
alte întreprinderi din ora
șul și regiunea Brașov.

Comitetul orășenesc 
U.T.C. Sibiu a organizat 
la Teatrul de stat din lo
calitate un poem festiv 
intitulat „Acest pămînt" 
la care a participat un 
mare număr de tineri și 
tinere.

La căminele culturale 
din centrul minier Po
pești, Suplacu de Barcău, 
Valea lui Mihai și Săcu- 
ieni, regiunea Crișana, au 
avut loc simpozioane pe 
tema „Republica în al 
20-lea an“, iar la toate cele 
peste 320 de cămine cul
turale din Dobrogea, seri 
de poezie pe tema „Poeții 
cintă Republica", simpozi
oane „20 de ani de reali
zări", concursuri „Cine 
știe cîștigă" cu subiectul 
„Frumusețile și bogățiile 
patriei", recitaluri literar- 
muzical-coregrafice, seri 
literare, conferințe, expo

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu“ : (la sala mică a Palatu
lui) : Ciclul „Trio cu pian*4 — 
ora 20.
0 Opera română : Cosi fan tutte
— 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Secretul lui Marco Polo — 19,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale*4 (sala Comedia) : Romeo și 
Julie ta — 19,30, (sala Studio) : Jo
cul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie (în sala 
din str. Uranus a Ansamblului 
M.F.A.) : Opinia publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
ara“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Privește înapoi cu 
mînie — 20, (sala din str. Al Sahia 
nr. 76 A) : Kean — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 10, (sala 
Studio) : Absența unui violoncel
— 20.

Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
ntîlnire la Senlis — 19,30.

0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30, Cei trei muș
chetari — 16.
• Teatrul „Țăndărică4* : Iarmaro
cul piticului Clip — io, Ileana 
Sînziana — 17, (sala Casei de 
Cultură a raionului 1 Mai) : Vră
jitorul din Oz — 10.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Selecțiuni de 
iarnă — 19,30.

T ragerea 
Revelionului 
la Lotoîn anul 1967 LOTO-PRONO- SPQRT a atribuit cîștigătorilor peste 800 de autoturisme.Un bun prilej de a cîștiga autoturisme îl oferă tradiționala tragere a REVELIONULUI, cea mai mare tragere a anului la LOTO.Se atribuie în număr NELIMITAT autoturisme : Fiat 1800, Moskvici 408 și Fiat 850.Prin tragere Ia sorți se pot cîștiga autoturisme : Fiat 1800, Renault 10 Major, Moskvici 408, Skoda 1000 MB, Fiat 850 și Trabant 601.în afară de autoturisme se mai atribuie excursii în străinătate și premii în bani.

vremea
Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 decembrie. In țară : Vreme în răcire treptată. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade. Local mai ridicate la începutul intervalului. Maximele între zero și 10 grade. In București : Vremea se menține relativ călduroasă la începutul intervalului. Apoi se va răci treptat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura in scădere ușoară.

ziții oglindind realizări 
locale obținute în ultimii 
ani.

La cinematografele din 
Petroșeni, Hunedoara, Cu- 
gir, Sebeș, Brad, Cricău. 
Mihalț, Calda de Jos și 
din alte localități ale re
giunii Hunedoara s-au 
inaugurat cicluri de filme 
închinate aniversării Re
publicii. In numeroase alte 
localități ale regiunii Hu
nedoara s-au ținut confe
rințe despre succesele do- 
bîndite de poporul român 
în ultimele două decenii.

*în cinstea celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii, Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a pregătit o expoziție documentară de fotografii intitulată „România la a XX-a aniversare a Republicii". Executată în 17 exemplare, această expoziție va fi prezentată în toate centrele regionale și apoi în principalele localități din regiunile respective.Expoziția înfățișează, în cele 15 panouri ale sale, într-o prezentare atractivă, principalele etape ale istoriei patriei noastre în ultimele două decenii. Suite de grafice și fotografii ilustrează marile succese obținute de oamenii muncii din patria noastră sub conducerea partidului, pe drumul dezvoltării continue e economiei și culturii naționale.

MOSCOVA. — Cu pri
lejul împlinirii a două 
decenii de la proclama
rea Republicii, marți 
după-amiază s-a deschis 
la Moscova expoziția „Ar
hitectura contemporană a 
României". Cele 60 de 
panouri cu fotografii ex
puse in sălile „Casei Ar
hitectului" prezintă as
pecte multilaterale ale 
creației arhitecturale ro
mânești — construcții in
dustriale, social-culturale 
și turistice. A luat cuvîn
tul V. N. Belousov, secre
tarul Uniunii arhitecților 
din U.R.S.S., I. S. Niko
laev, rectorul institutului 
de arhitectură din Mos
cova, și C. Bucur din par
tea ambasadei Republicii 
Socialiste România la 
Moscova. La deschiderea 
expoziției, au participat 
membri ai conducerii 
Uniunii arhitecților din 
U.R.S.S, și ai unor insti
tute de proiectări din 
Moscova, numeroși spe
cialiști. Au fost prezenți 
Ion Ciubotaru, consilier 
al ambasadei Republicii 
Socialiste România la 
Moscova, și alți membri 
ai ambasadei.

★
PHENIAN — La Muzeul 

de Artă al R.P.D. Coreene 
s-a deschis, cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări 
a proclamării Republicii 
în România, o expoziție 
de fotografii, care oglin
dește dezvoltarea indus
trială a Republicii Socia
liste România. La festivi
tatea inaugurării expozi
ției, Kim Kuan Sup, vice
președinte al Comitetului 
coreean pentru relații cul
turale cu țările străine, și 
Nicolae Popa, ambasado
rul României în R.P.D. 
Coreeană, au rostit cuvîn- 
tări.

A 10-A ANIVERSARE A ORGANIZAȚIEI
DE SOLIDARITATE A POPOARELOR AFRO-ASIATICE

Calda solidaritate 
cu lupta popoarelor 
afro-asiatice

Prof. univ. Stanciu STOIAN 
secretar general al Ligii române de prietenia 

cu popoarele din Asia și AfricaSe împlinesc zece ani de la constituirea Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice.în procesul de afirmare și de dezvoltare a mișcării de eliberare, de renaștere națională a popoarelor de pe cele două mari continente, unirea și conjugarea eforturilor acestor popoare în lupta lor împotriva colonialismului și imperialismului, pentru realizarea năzuințelor lor de progres și pace reprezintă o cerință istorică imperioasă, întreaga e- voluție a evenimentelor din ultimul deceniu — răstimp în care noi popoare au scuturat jugul colonial, iar țările afro-asiatice independente au obținut realizări de seamă în dezvoltarea lor — subliniază cu tărie acest lucru. Din această necesitate s-a născut o largă acțiune de întărire a solidarității dintre popoarele afro-asiatice ; în același timp forțele democratice, progresiste de pe celelalte continente, manifestînd înțelegere și simpatie față de aspirațiile legitime ale națiunilor din Asia și Africa, au sprijinit tot mai activ aceste năzuințe. Pe o asemenea bază a luat naștere în 1957 Organizația de solidaritate a popoarelor afro-asiatice cu sediul la Cairo. De asemenea, într-o serie de țări, între care și țara noastră, funcționează organizații naționale de solidaritate cu aceste popoare.Poporul român, care a cunoscut el însuși vicisitudinile unei îndelungate dominații străine, a sprijinit și sprijină cu hotărîre lupta plină de abnegație a popoarelor pentru scuturarea jugului colonial. Salu- tînd apariția pe harta lumii a noi și noi state independente, oamenii muncii din țara noastră manifestă profundă solidaritate cu aspirațiile acestor țări spre apărarea și întărirea independenței lor politice și economice, amenințate de uneltirile cercurilor colonialiste și imperialisteCu adîncă simpatie sînt urmărite la noi eforturile popoarelor afro-asiatice pentru lichidarea moștenirii grele a trecutului, pentru realizarea de prefaceri social-economice progresiste și înaintarea pe calea prosperității. Țara noastră apreciază ca un fenomen pozitiv al vieții contemporane creșterea rolului acestor țări în lupta pentru apărarea păcii, pentru rezolvarea problemelor actuale majore — dezarmarea, destinderea, cooperarea internațională.Corespunzător acestei poziții de principiu, România dezvoltă pe multiple planuri cooperarea pe bază de egalitate în drepturi și a- vantaj reciproc cu statele în curs de dezvoltare. De-a lungul anilor țara noastră a încheiat numeroase

ROMA — La Palazzo 
Firenze din Roma a fost 
deschisă o expoziție a 
sculptorului Eugen Ciucă. 
Expoziția, care cuprinde 
20 de lucrări în marmoră, 
piatră și lemn, precum 
și cîteva desene, a întru
nit unanima apreciere a 
specialiștilor.

★
TORINO — Expoziția 

„Aspecte ale arhitecturii 
românești contemporane" 
s-a deschis de curînd la 
Torino. Panourile cu foto
grafii prezintă diferita 
construcții industriale, a- 
gricole, locuințe și edificii 
social-culturale din diver
se orașe ale țării, ilustrînd 
dezvoltarea și trăsăturile 
arhitecturii și urbanisticii 
la noi în țară, precum și 
varietatea materialelor de 
construcție.

La sediul Comitetului 
de studii și aplicații a ar
telor frumoase din Tori
no a avut loc o masă ro
tundă pe tema: „Aspecte 
ale artei românești con
temporane".

★
BUENOS AIRES. — La 

Ambasada Republicii So
cialiste România din Bue
nos Aires a avut loc o 
manifestare consacrată a- 
niversării Republicii, la 
care au participat cetă
țeni de origine români 
stabiliți în Argentina.

însărcinatul român cu 
afaceri a vorbit despre 
realizările țării noastre în 
cei 20 de ani de la pro
clamarea Republicii. Au 
fost prezentate filmele 
documentare „Brâncuși la 
Tg. Jiu", „Valea Oltului", 
„Sighișoara", „Fata de pe 
Someș" și „Ziua recoltei*. 
In continuare, a fost ofe
rit un cocteil.

acorduri de colaborare economică cu aceste state, a sprijinit eforturile lor pentru valorificarea resurselor interne în folosul propriilor lor popoare. Au devenit tradiționala schimburile de vizite la nivel înalt între România și diferite țări, alft celor două continente, vizite în urma cărora relațiile de prietenia și colaborare reciprocă au cunoscut o largă dezvoltare.Cea mai caldă și deplină solidaritate frățească n utrește poporul român față de poporul din zona afro-asiatică cel mai greu încercat în prezent, poporul vietnamez, cai a luptâ cu un eroism legendar pentru respingerea războiului de agresiune dus de Statele Unite. Așa cum au arătat conducătorii României în repetate rînduri, țara noastră consideră imperios necesară sistarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, retragerea trupelor in- tervenționiste de pe teritoriul Vietnamului de sud, curmarea tuturor acțiunilor agresive împotriva poporului vietnamez, asigurarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Totodată, eliminarea unui alt focar de neliniște și încordare, a aceluia din Orientul Apropiat, statornicirea unui climat de conviețuire pașnică în această regiune au o însemnătate deosebită nu numai pentru popoarele din zona respectivă, ci și pentru cauza generală a păcii.Popoarele afro-asiatice sînt preocupate în prezent și de o serie de alte probleme arzătoare, intre care eliberarea coloniilor portugheze, lichidarea vestigiilor colonialiste din alte teritorii, a discriminărilor rasiste în Africa de Sud și Rhodesia. Soluționarea acestor probleme și a multor altora, interesele dezvoltării pașnice și progresiste reclamă in continuare întărirea solidarității de luptă dintre țările socialiste și tinerele state independente, a întregului front al uriașelor forțe antiimperialiste din întreaga lume.Cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice, poporul român își reafirmă sentimentele de solidaritate frățească cu lupta popoarelor din Asia și Africa împotriva colonialismului și imperialismului, pentru propășirea lor națională, cu lupta de eliberare a popoarelor care se mai află sub robia colonială și urează Organizației succese în unirea și mobilizarea tuturor forțelor democratice, patriotice și antiimperialiste, pentru triumful idealurilor de libertate, prosperitate, pace și progres.



viața internațională
ÎNAINTEA 

CONFERINȚEI 
ARABE LA 
NIVEL ÎNALT
Demersurile 
emisarului marocan

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI HO Șl MIN 

LA MITINGUL DE LA HANOI 

„Poporul nosfru 
va lupta pînă 
la victoria finală"

BEIRUT 26 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Marocului, Ahmed Laraki, întreprinde în prezent un turneu diplomatic în cîteva țări arabe. După cum transmite agenția France Presse, el va face o vizită la Beirut, Damasc și Djeddah. în țările care le va vizita — Liban, Siria și Arabia Saudită — el va discuta cu șefii de stat și cu înalte oficialități, în Arabia Saudită, precizează agenția citată, Ahmed Laraki se va întîlni cu regele Feisal pentru a examina posibilitatea participării suveranului saudit la conferința arabă la nivel înalt care va avea loc la Rabat la 17 ianuarie.
Gunnar Jarring 
la Tel AvivIERUSALIM 26 (Agerpres). — Trimisul special .al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a sosit marți în Izrael, unde timp de două zile urmează să aibă convorbiri cu ministrul de externe izraelțan, Abba Eban, și alte oficialități. La sosire, Jarring a declarat presei că, „după prima vizită 
în țările Orientului Mijlociu și la 
începutul celei de-a doua continuă 
să rămînă optimist". Presa izraeliană subliniază că pentru moment Jar-, ring își îndreaptă eforturile în direcția rezolvării problemei celor 16 nave blocate de-a lungul Canalului de Suez.

★TEL AVIV 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, referindu-se la cifre publicate de Direcția centrală de statistică izraeliană, în urma luptelor militare din luna iunie 1967 au trecut sub controlul autorităților izraeliene 1 361400 arabi.

HANOI 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., la Hanoi a avut loc un miting consacrat celei de-a 23-a aniversări a constituirii Armatei populare vietnameze. în cuvîri- tarea rostită cu acest prilej, președintele Ho Și Min a relevat că Armata populară vietnameză a parcurs în cei 23 de ani, sub conducerea partidului, drumul de la mici grupe de partizani la o armată regulată, care a avut o contribuție importantă în lupta pentru cucerirea puterii. Referindu-se la lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, președintele a spus :„întregul nostru popor unit, eroicele noastre forțe armate vor ieși, fără îndoială, victorioase, și imperialiștii vor fi, fără doar și poate, învinși. Ne bucurăm de sprijinul devotat al țărilor socialiste frățești și de sprijinul ferm al prietenilor din cele cinci continente". Ho Și Min a arătat că imperialiștii S.U.A. nu renunță la țelurile lor agresive. De aceea, a spus el, forțele armate ale R. D. Vietnam și populația întregii țări trebuie să-și dubleze vigilența, să pășească hotărît înainte din victorie în victorie pentru a dejuca toate manevrele inamicului. Poporul nostru luptă împotriva agresorilor S.U.A. pentru salvarea patriei, pentru obținerea victoriei finale.în încheierea cuvîntării sale, Ho Și Min a adresat mulțumiri popoarelor și guvernelor țărilor socialiste frățești, popoarelor și guvernelor din țările prietene, popoarelor lumii întregi, inclusiv oamenilor progresiști din America, care se opun agresorilor S.U.A. și susțin lupta dreaptă a poporului vietnamez.
• în cursul zilei de luni, imediat 

după armistițiul de 24 de ore încheiat 
cu prilejul Crăciunului, unitățile a- 
mericane au reluat operațiunile 
militare împotriva Frontului Natio

nal de Eliberare. După cum trans
mite agenția Associated Press, trupele 
americane și aliații lor au ignorat 
propunerea F.N.E. de a se înceta 
focul pe o perioadă de trei zile și 
trei nopți. Aceeași agenție relatează 
că forțele aeriene ale S.U.A. au re
luat luni noaptea bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam.

Plenara C. C. 
al P.C. BulgarSOFIA 26 — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : Marți a început Plenara C.C. al P.C. Bulgar, la care se vor dezbate Tezele în legătură cu unele probleme de bază ale muncii în rîndul tineretului, prezentate de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., și aprobate de Biroul Politic al C.C. al P.C.B.

Ambasadorul 
României 
primit de 

J. ȚedenbalULAN BATOR 26 (Agerpres). — La 25 decembrie, Jumjaaghiin Țe- denbal, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, a primit în audiență de prezentare pe Sandu loan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Ulan Bator.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială.
★în cursul aceleiași zile, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Ulan Bator, Sandu Ioan, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Suhe Bator și Cioibalsan.

• „Fără o energică reducere a 
deficitului balanței de plăți, dola
rul va fi tot mai mult expus crizei" — a avertizat directorul Băncii Federale a S.U.A., Otmar Emminger, într-un interviu acordat cotidianului american „Washington Post". Pentru a evita această situație, Emminger a propus drept măsuri împiedicarea tendinței de supralicitare a pieței și de sporire a prețurilor, iar pe de altă parte micșorarea scurgerii de capital în străinătate.

2500 deportați politici 
în insulele grecești

„Deportații din insulele Yaros și 
Leros nu sînt eliberați" — a confir
mat marți dimineața agenției France 
Presse secretarul general al Minis
terului Ordinii Publice, colonelul G. 
Ladas. Deportații din cele două 
insule, adaugă agenția, în număr de 
circa 2 500, sînt considerați „comu

niști" și au fost trimiși acolo a doua 
zi după lovitura de stat de la 21 
aprilie. în consecință, amnistia re
cent anunțată se referă, după cum 
a declarat sîmbătă colonelul Ladas, 
doar la circa 300 de persoane și nu 
la aproape 3 000 cum lăsase să se 
înțeleagă declarațiile președintelui 
Consiliului de Miniștri, G. Papado
poulos.După cum relatează agenția A.N.S.A., secretarul general al „Ligii drepturilor omului din Grecia", Stra- tis Someritis, a dat publicității la Paris o declarație în care scoate în evidență caracterul cu totul limitat și neconcludent al amnistiei decretate de guvernul grec. Someritis relevă faptul că cei mai mulți patrioți continuă să se afle în închisoare.

UN LIDER AL OPOZIȚIEI PORTUGHEZE „LA... SECRET"
întors la Lisabona, 

după o călătorie in străi
nătate, avocatul Mario 
Soares, lider al opoziției 
democrate din Portugalia, 
a fost arestat de poliția 
politică (P.I.D.E.). De la 
12 decembrie el se află 
„la secret"; familia și 
prietenii săi sînt neliniș
tiți, nemaiavind nici o 
Știre.

In lipsa oricărui anunț 
despre această arestare, in 
presa occidentală se fac 
diferite supoziții. Se știe 
că Soares a avut la Lon
dra întrevederi cu inalți 
funcționari ai Ministeru
lui de Externe. Anterior, 
el fusese în contact cu

primul ministru suedez, 
Erlander, și cu Pietro 
Nenni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 
italian. Se crede, totoda
tă, că liderul Opoiiționist 
a fost arestat în urma 
contactelor pe care le-a 
avut nu de mult cu cores
pondenți străini acredi
tați la Lisabona (dintre 
care unii au. și fost expul
zați), în timpul unui scan
dal care a implicat perso
nalități din anturajul gu
vernului si din lumea a- 
facerilor. La Lisabona so
sesc mereu telegrame de 
protest împotriva arestă
rii arbitrare a lui Soares.

Alte 62 de victime ale bombardamentului 
atomic de la Hiroșima au încetat din viață 
în spitalul local. In cei 11 ani de activitate, 
la acest spital, care tratează victimele bom
bardamentului de acum 22 de ani, au fost 
consultați peste 230 000 pacienți. Fotografia de 
mai sus îl prezintă pe inginerul japonez Ma- 
sashi Nii, care a supraviețuit și el bombar
damentului de la Hiroșima. El întreprinde o 
călătorie în jurul lumii cu automobilul, mili- 
tînd pentru interzicerea armelor atomice.

Măsuri
pentru 
dezvoltarea 
economică 
a Algeriei

Sute de mesaje din par
tea a numeroase organizații 
ale partidului Frontul Națio
nal de Eliberare, sindicale, de 
tineret, temei, de la adu
nările populare comuna
le, din orașe, de la co
mandamentele militare din 
diverse regiuni ale țării, con
tinuă să sosească zilnic la 
Consiliul Revoluției. în aceste 
mesaje este condamnată „a- 
ventura militară" declanșată 
în noaptea de 14 decembrie, 
pe care conducătorii alge
rieni o apreciază ca fiind ,,pe 
cît de lipsită de sens, pe atît 
de periculoasă pentru po
por". O comisie națională 
continuă ancheta. Președin
tele Boumedienne declara 
zilele trecute că rebe-

adoptate o serie de măsuri 
importante. Comitetul plani
ficării a anunțat că a fost ela
borat un raport politic asupra 
viitorului plan trienal de dez
voltare economică a Algeriei 
și au fost trasate jaloanele 
unui plan de perspectivă pe 
7 ani. Aplicarea planului trie
nal va începe anul viitor.

Una din principalele carac
teristici ale primului plan trie
nal constă în faptul că își pro
pune ca obiectiv fundamental 
lărgirea și întărirea sectoare
lor industriei grele, a con
strucției de mașini, a petro
chimiei și, paralel cu aceasta, 
crearea unor noi posibilități 
de folosire a mîinii de lucru 
disponibile.

Comenfînd caracteristicile

CORESPONDENȚA DIN ALGER 
DE LA C. BENGA

primului plan din istoria țării, 
presa algeriană scoate în e- 
vidență faptul că acesta vi
zează în primul rînd reduct 
rea „dependenței față de ex
terior". De asemenea, aici 
se subliniază că, potrivit pre
vederilor noilor planuri de 
dezvoltare, „sectoarele-cheie 
ale economiei vor trebui să 
devină proprietatea colectivi
tății". Se au în vedere indus
tria minieră, metalurgică și 
petrochimică, industria con
structoare de mașini, electro
tehnică, industria de automo
bile și alimentară.

Raportul politic asupra pla
nului trienal și a celui de 
perspectivă subliniază nece
sitatea reorganizării agricui- 
turîi, a intensificării mecaniză
rii ei, în scopul asigurării, 
prin mijloace proprii, a nece
sarului cerut de consumul in
tern. O serie de prevederi ale 
planului urmăresc satisfacerea 
necesităților imediate ale 
populației.

„Măsurile adoptate, scrie 
cotidianul algerian „El Moud- 
jahid", reflectă fidel drumul 
ales, obiectivele vitale car- 
se cer atinse, obiective r „ 
natură să angajeze întrec _iv. 
potențial al țării în procesul 
dezvoltării ei economice", ,

liunea militară „nu este un 
incident local, trecător, pre
gătit de un grup de ofițeri 
iresponsabili", ci este vorba 
de o acțiune care „coincide 
cu o serie de presiuni impe
rialiste exercitate în prezent 
în numeroase regiuni ale 
lumii”. Algeria a fost vi
zată de aceste planuri „in
tr-un moment în care gu
vernul întreprinde măsuri me
nite să pună pe picioare o 
economie independentă și 
viabilă, în momentul în care 
a naționalizat companiile 
străine, a pus sub controlul 
statului băncile străine”.

Președintele Boumedienne 
a anunțat, totodată, că 
va proceda în curînd 
„la o remaniere totală" a 
cabinetului său. Sînt în 
curs o serie de schimbări 
organizatorice și în sînul par
tidului Frontul Național de 
Eliberare. Fostul secretariat 
executiv, ai cărui membri 
vor primi, după cum s-a a- 
nunțat, alte însărcinări, a fost 
înlocuit. De problemele de 
partid răspunde în prezent 
Kaid Ahmed, membru al 
Consiliului revoluției, fost mi
nistru de finanțe.

Pe planul activității econo
mice au fost de asemenea

O cincime din
** .n

Mozambic sub 
controlul „Frelimo"

Intr-un interviu acordat publicației ame
ricane „Africa Report", Eduardo Mondeane, 
liderul Frontului de Eliberare a Mozambicului 
(„Frelimo"), a precizat că forțele patriotice dețin 
controlul unei cincimi din suprafața țării, cu peste 
un milion din totalul de 7 milioane de locuitori ai 
Mozambicului. Detașamentele „Frelimo", cuprinzind 
8 000 de patrioți, luptă în regiuni care reprezintă 
peste o treime din suprafața țării.

h

„Guvernul urmărește activitatea dusă de 
P.N.D. și, imediat ce va dispune de probe 
suficiente, va aplica o procedură de inter
dicție împotriva acestui partid . intrucit 
acesta continuă să urmărească obiective ne
democratice" — a declarat ministrul aface
rilor interne al R.F.G., Paul Lucke, ziarului 
„Kdlnische Rundschau", care l-a solicitat să 
precizeze poziția cabinetului federal față 
de atitudinea partidului național democrat.

.. .j
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transmit

PROTESTE POPULARE
LA ACȚIUNILE P.N.D

Riposte tot mai hotărîte din partea unor largi 
pături ale populafiei atrag acfiunile partidului • 
najional-democrat (P.N.D.), partid neonazist din 
Germania occidentală. în fotografie : O manifes
tație, la Konstanz, împotriva unei întruniri con
vocate de P.N.D. în ultimul timp, în legătură cu 
P.N.D. au făcut declarații și personalifăfi politice 
din cadrul guvernului. „Potrivit concepției guver
nului, a spus secretarul de stat, Gunther Diehl, 
P.N.D. este un partid antidemocratic”. H. Wehner, 
lider al partidului social-democrat și ministru în 
guvern, a declarat într-un interviu acordat zia
rului vest-berlinez „Telegraf", că „interzicerea 
P.N.D. și a altor organizații care își au rădăcinile 
in partidul nazist ar constitui o măsură legitimă".

Comitetul tripartit a hotărît să ia inițiativa unei reuniuni generale a elementelor regaliste și republicane din Yemen. Primul ministru sudanez a făcut cunoscut că Comitetul tripartit (Sudan, Maroc, Irak) pe care îl prezidează a hotărît să-și asume toaite responsabilitățile ce îi revin și să adreseze un apel tuturor yemeniților pentru a pune capăt războiului civil. (France Presse).
Vinzarea de automobile a scăzut în 

S.U.A. Pe piața americană s-au vîndut în acest an cu 508 488 mai puține automobile decît anul trecut, relevă agenția Associated Press. Printre cauzele acestei reduceri se menționează greva de aproape două luni a muncitorilor de la „Ford Motor Co“, una din cele mai mari companii din S.U.A., precum și schimbarea tehnologiei proceselor de fabricație, ca urmare a introducerii noilor modele pe 1968.

TRAGIC
Al RĂZBOIULUI Abu Simbel, azi

agențiile
de presă

Agențiile de presă relatează 
că în Nigeria, departe de a se 
fi putut realiza o încetare a fo
cului, războiul civil continuă cu 
intensitate. Bilanțul tragic al 
luptelor, potrivit unor date esti
mative, ar fi in prezent urmă
torul :

• Peste 50 000 de oameni uciși 
în cursul războiului civil.

• Numărul celor care și-au 
părăsit căminele se ridică la mi
lioane.

• Zone întinse din regiunea 
Orientală sînt nelocuite, iar zeci 
de mii de copii suferă de foa
me, sînt bolnavi sau și-au pier
dut părinții.

La 33 de secole după durarea 
marelui templu de la Abu Sim
bel de către arhitecta faraonu
lui Ramses al II-lea, multimile
narul edificiu se înaltă acum 
mult deasupra apelor Nilului, la 
adăpost de orice inundație. 
Pentru salvarea acestei capo
dopere a culturii universale — 
în urma construirii barajului 
înalt de la Assuan — s-au în
mănuncheat eforturile a 50 de 
state, care au colaborat sub 
egida UNESCO.

Trimisul special al ziarului 
„Le Monde". Jean Laconture, 
descrie astfel ceea ce a putut 
vedea la fața locului: „Lacul 
Nasser a înghițit Nilul. El se în
tinde în amont de Assuan. între 
malurile calcinate și dantelate, ca o adevărată mare. Niciodată 
o asemenea oglindă nu i s-a

oferit vreunui templu egiptean 
pentru a-și- r.eflecta încă splen
doarea.

Revăzînd. marele templu — 
cavernă, flancat de naosul lui 
Nefertari, ai impresia unei ade
vărate minuni. Trebuie admirat 
însă îndeosebi tot ceea ce s-a 
făcut aici cIl un curaj, o minu
țiozitate și o competentă de ne
imaginat, pentru conservarea 
deplină a ursei capodopere de 
artă egipteană. Se știe că în 
cursul anilor 1955-1960 au fost 
avansate nenumărate proiecte. 
S-a optat, în cele din urmă, 
pentru proiectul egipteano-sue- 
dez care preconiza tăierea în 
două a muntelui în. care se afla 
templul și transportarea lui în 
blocuri pe faleza aflată la 60 
de metri înălțime — nivel la 
care va ajunge lacul în 1969.

Si iată acum cei patru coloși 
dominind panta abruptă a mun
telui. Iată templul lui Ramses, 
colonada osiriacă în culori noc
turne, minunatele fresce de 
Kadesh, intacte, iată, între Isis 
și Hathar, pe soția fragilă a 
faraonului ctitor. Ceea ce ui
mește cel mai mult nu sînt doar 
structurile exterioare salvate 
sau decuparea a peste 30 000 de 
tone și transportarea lor la o 
distanță de aproape 200 de metri 
și reconstruite, ci și faptul că s-a respectat însăși concepția 
arhitecților lui Ramses al II-lea. 
El construise un templu-munte. 
Abu Simbel va fi din nou acel 
templu-cavernă de munte păzit 
de suverani giganți, gata să pri
mească în zori prima rază de 
lumină. Parcă ar fi un ecou al 
legendei de secole".
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• INIȚIATIVA UNEI „REUNIUNI GENERALE" IN 
YEMEN • VAL DE REPRESIUNI IN NICARAGUA
• CAUZELE SCĂDERII PRODUCȚIEI AUTO ÎN 
S. U.A.

„Mulți dintre membrii și conducătorii 
Partidului socialist din Nicaragua sînt supuși urmăririlor și represiunilor. Valul de represiuni a cuprins și pe membrii altor partide politice, care se pronunță împotriva actualului regim din țară și pentru restabilirea drepturilor democratice ale cetățenilor" — se arată într-o declarație de solidaritate a Partidului Avangarda Populară din Costa Rica. Ziarul costarican „Libertad" a publicat de asemenea un apel la solidaritate cu patrioții nicaraguaieni. In ultimul timp, scrie ziarul, numeroși conducători ai organizațiilor țărănești au căzut victime regimului dictatorial al lui Somoza.

Trei companii străine doua americane și una pakistaneză — au obținut concesionarea prospecțiunilor petroliere în regiunea Mării Roșii, din Arabia Saudită, pe termen de 30 de ani. Arabia Saudită va primi 14 la sută din extracția de petrol brut, asfalt și gaz natural, 50 la sută din beneficiile realizate de companii și rentă pentru fiecare kilometru patrat concesionat.
în Skupștina Federală a R.S.F. Iugoslavia a început marți ședința comună a Vecelor Federală și Economică, în cadrul căreia este dezbătut proiectul de măsuri economice preconizate pentru anul 1968. După- amiază, cele două Veci au continuat separat dezbaterile pe marginea măsurilor politicii economice pentru anul 1968.
Administrația mai multor fabrici de hîr- 

tie din Franța a anunțat sistarea producției acestor uzine în ultimele zile ale anului. Patronatul acestor fabrici a precizat că a adoptat aceste măsuri din cauza numărului insuficient de comenzi, situație datorată, între altele, și creșterii importurilor franceze de hîrtie din celelalte țări membre ale C.E.E. De pe urma măsurilor menționate vor avea de suferit mii de muncitori.
Aspect din timpul unei demonstrații 
de protest față de tergiversarea de 
câtre autoritățile japoneze a repa

trierii cetățenilor coreeni

„Cosmos-197" — un nou satelit artificial al Pămîntului, a fost lansat marți în U.R.S.S. Aparatajul funcționează normal (TASS). I
Intr-un interviu, «ostul președinte american Dwight Eisen- f hower declară că „este timpul să se procedeze la o revizuire temeinică a legii electorale federale". El se pronunță pentru un control a- supra finanțării campaniei electorale, declarîndu-se împotriva a ceea ce a caracterizart drept „donații și cadouri către anumiți candidați la viitoarele alegeri prezidențiale".
In urma exploziei unei 

conducte de gaze, care s-a produs la 25 decembrie într-o clădiră de locuit din Moscova, compusă din 7 apartamente, 9 persoane și-au pierdut viața, iar alte cîteva au fost rănite. A fost constituită o comisie specială însărcinată cu elucidarea cauze- , lor exploziei. j-
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