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Lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale au fost reluate miercuri dimineața în ședință plenară.Acum, cînd în întreaga țară, se face bilanțul rodnic al realizărilor obținute în anul care se încheie, marele sfat al țării se întrunește

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Plenara R

pentru a dezbate noile direcții de dezvoltare a României socialiste în viitorul an.Potrivit ; principiului sesiunilor deschise, în perioada de la prima ședință plenară lucrările s-au desfășurat în comisii • permanente, care au examinat proiectele de legi de pe ordinea de zi a actualei sesiuni, ce urmează a fi dezbătute și aprobate de fdrul suprem al țării.La ora 10 sosesc în sala de ședințe conducătorii partidului și statului care sînt întîmpmați cu vii și îndelungi aplauze de întreaga asistență.în loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii: Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu.în loja din stînga se aflau membrii Consiliului de Stat.Alături de deputați, la lucrările

sesiunii participă numeroși .invitați : conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale.în sală se află, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și ziariști români și corespondenți ai presei străine.Lucrările ședinței au fost deschise de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, care, în numele Biroului M.A.N., a supus aprobării deputaților pentru actuala ședință plenară a sesiunii următoarea ordine de zi:
— Proiectul de Lege pentru a- 

doptarea planului de stat al eco
nomici naționale pe anul 1969.

— Proiectul de Lege pentru a- 
doptarea bugetului de stat pe anul 
1969.

— Proiectul de Lege pentru mo
dificarea Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teri-

Sfimaji tovarăși,Plenara Comitetului Central a dezbătut principalele probleme e- conomice ale planului și bugetului de stat pe anul 1969 care trasează liniile de dezvoltare a economiei noastre naționale în al patrulea an al cincinalului, an cu o importanță deosebită în realizarea Directivelor Congresului al IX-lea al partidului. Prevederile proiectului de plan și de buget pornesc de la succesele obținute de oamenii muncii din țara noastră în dezvoltarea economiei, științei și culturii în primii trei ani ai cincinalului; ele țin seama, totodată, de cerințele creșterii în ritmuri susținute a întregii economii și promovării progresului tehnic în toate ramurile producției materiale, urmăresc sporirea eficienței activității economice, ridicarea în continuare a nivelului de trai material și cultural al poporului nostru.în discuțiile de astăzi s-au evidențiat multe probleme legate de dezvoltarea economiei țării noastre, numeroase aspecte pozitive, cît și unele neajunsuri și lipsuri care persistă într-o serie de sectoare Ide activitate. Putem aprecia că ('^baterile au dovedit., compe- tefrî0 în analizarea problemelor de "fond ale economiei, spirit de răspundere în tratarea sarcinilor dezvoltării societății noastre socialiste. Acesta este un rezultat al faptului că partidul a promovat și promovează cu curaj în activitatea de partid și de stat oameni care se preocupă continuu de ridicarea nivelului calificării lor profesionale și politice, tovarăși ieșiți din rîndu- rile clasei muncitoare, ale maselor • celor ce muncesc, animați de atașament profund față de cauza socialismului. Aceasta face ca organele noastre de conducere, de partid și economice, să poată rezolva cu competență sporită problemele pe care le ridică dezvoltarea continuă a orînduirii noastre. Consider că acesta este un lucru pozitiv și merită a fi’ subliniat în mod deosebit.Este necesar ca și în continuare să asigurăm în toate domeniile de activitate oameni competenți, temeinic pregătiți, care să știe să rezolve tot mai bine problemele ; este timpul, tovarăși, să facem acest lucru în toate domeniile de activitate. A trecut perioada diletantismului. acum se cere muncă, muncă și iar muncă, deoarece rezolvarea fiecărei probleme, oricît ar părea de măruntă, cere eforturi, pricepere, cunoștințe temeinice.Problemele care au fost ridicate aici trebuie să constituie obiectul unei analize aprofundate; unele vor trebui incluse în plan, în măsura în care mijloacele materiale și financiare permit, iar celelalte — ținînd seama că cele mai multe se referă la măsuri organizatorice, tehnice — trebuie studiate de Comitetul Central, de organele economice, de ministere, de unitățile productive pentru a-și găsi soluționare în activitatea practică. Comitetele județene de partid trebuie să analizeze, de asemenea, activitatea lor în spiritul celor evidențiate în cadrul plenarei; cred că aceasta va fi de un real folos în perfecționarea muncii lor viitoare.Elementul determinant al avîn- tului economiei noastre în actualul cincinal, al dezvoltării rapide a forțelor de producție, îl constituie justa repartizare a venitului național între fondul de consum și fondul de acumulare. Nu este un luciii nou, ci un lucru elementar , că numai în măsura în care societatea, și mai cu seamă societatea socialistă, repartizează just venitul național, asigură o pondere importantă fondului de acumulare, poate asigura progresul material și spiritual și, în cazul nostru, desăvîrșirea construcției socialismului și trecerea treptată spre comunism. De aceea, considerăm că prevederile Congresului partidului ți ale Conferinței Naționale, care au subliniat necesitatea de a se aloca o parte însemnată din venitul național pentru a- cumulări, constituie o linie justă, singura în stare să asigure mersul înainte al țării noastre, triumful socialismului în România. Felul în care s-au aplicat și se aplică în practică aceste indicații dovedește că Comitetul nostru' Central, guvernul, organele de partid și de stat îndenlinesc neabătut linia trasată de Congresul partidului și de Conferința Națională.în cadrul programului partidului

nostru de dezvoltare economică a țării, în anii 1966—1968 s-au investit în economia națională fonduri de peste 155 miliarde lei, ceea ce depășește investițiile realizate în întreaga perioadă 1950—1960. Prin aceasta s-a putut asigura menținerea unul ritm susținut de dezvoltare a economiei, de industrializare socialistă a țării. După cum știți. în anii 1966—1968 ritmul de creștere a producției industriale este de 12,3 la sută — superior prevederilor cincinalului. Aceasta a asigurat consolidarea poziției1 conducătoare a industriei în ansamblul economiei, a sporit în măsură însemnată aportul ei- la înzestrarea tehnică a producției și la extinderea colaborării economice cu străinătatea. Nomenclatorul de fabricație al industriei românești s-a îmbogățit cu noi produse de înaltă tehnicitate ; s-a diversificat producția bunurilor de consum. în multe ramuri industriale s-a dezvoltat procesul de valorificare superioară a resurselor naturale, s-a ridicat gradul de prelucrare a materiilor prime, s-a trecut la producerea unor sortimente valoroase din punct de vedere economic. Putem spune, tovarăși, că experiența de pînă acum, bilanțul primilor trei ani ai cincinalului confirmă în mod strălucit justețea politicii economice a partidului nostru, demonstrează că mergem pe un drum bun — drumul progresului neîntrerupt al patriei.însemnate succese au fost do- bîndite în domeniul dezvoltării a- griculturii, pentru care s-au alocat sume însemnate — superioare celor prevăzute în cincinal — în vederea lărgirii bazei tehnico-mate- riale, a mecanizării și chimizării producției. Eforturile depuse pentru perfecționarea bazei materiale, munca însuflețită a țărănimii cooperatiste, a snecialiștilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură au a- sigurat creșterea producției vegetale și animale-: producția medie anuală din 1966—1968 a depășit media anilor 1961—1965 cu aproximativ 24 la sută.Alături de industrie și agricultură, progrese însemnate s-au obținut în primii trei ani ai cincinalului în construcții, transporturi, comerț, în sfera serviciilor, în toate sectoarele economice. Această dezvoltare susținută a economiei a determinat — în condițiile creșterii rapide a productivității muncii — sporirea forței noastre de muncă, atragerea unor noi contingente de muncitori, tehnicieni și ingineri în activitatea economică. Merită să fie subliniat faptul că în primii trei ani ai cincinalului au fost create în ramurile neagricole aproape o jumătate de milion de noi locuri de muncă, ceea ce a contribuit la o mai bună folosire a forței de muncă a țării, la îmbunătățirea nivelului de trai al populației.Rezultatele obținute în ramurile producției materiale în sporirea productivității muncii și utilizarea mai bună a resurselor economice se reflectă sintetic în creșterea venitului național, într-un ritm mediu a- nual de circa 8 la sută. Pe această bază s-a asigurat — concomitent cu înfăptuirea unui larg program de investiții — ridicarea veniturilor oamenilor muncii, sporirea volumului de mărfuri alimentare și- nealimentare destinate consumului, îmbunătățirea condițiilor de locuit, creșterea nivelului cultural al populației. în anul 1968 volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul este cu 30 la sută mai mare decît în 1965. Construcțiile de locuințe au căpătat o deosebită amploare ; în 1966—1968 s-au dat în folosință peste 155 000 apartamente, ceea ce a creat posibilitatea ca peste 500 000 persoane să se mute în locuințe noiAproape un sfert din fondurile bugetului de stat se cheltuiesc pentru învățămînt, cultură, artă, știință, ocrotirea sănătății și alte acțiuni sociale. în anul 1960, pentru acțiuni social-culturale cheltuiam 14 miliarde lei ; în 1965 am cheltuit 22 miliarde lei, în 1968, 31 miliarde lei, iar în anul 1969 se prevăd 33 miliarde — cu 3,4 miliarde lei mai mult decît se stabilise în cincinal. Pentru învățămînt in 1967 s-au alocat 7,4 miliarde, iar în 1968 — 8 miliarde ; pentru sănătate în 1967 — 5,4 miliarde și în 1968 — 6,1 miliarde. La capitolul alocații de stat pentru copii, în 1967 s-au cheltuit 3 miliarde iar în 1968 — 3,3 miliarde ; pentru asigurări sociale de

stat în 1967 — aproape 8 miliarde și în 1968 — peste 9,5 miliarde, ceea ce reprezintă aproape dublarea fondului de pensii față de 1965. Cheltuielile medii anuale pentru un elev în. școlile de cultură generală au fost în anul 1960 de 800 lei, în 1965 de 1040 lei, în 1967 de 1 130 lei și în 1968 de 1 190 ; cheltuielile medii anuale pentru un student au fost în anul I960 de 10 655 lei, în 1965 de 10 405, în 1967 — 11 160, în 1968 — 11 800. în ceea ce privește casele de naștere, cheltuielile medii anuale pentru un pat au reprezentat în anul 1960 — 3 150 lei, în anul 1965 — 4 330 lei, în anul 1967 — 4 800 iar în anul 1968 — 6 890, ceea ce înseamnă o creștere de circa 50 la sută față de anul 1965 și o dublare față de 1960. Pentru creșe cheltuielile medii anuale pe un pat s-au mărit de la 3 000 în 1960 la 4 500 în 1965 și 4 940 în a- nul 1968, iar în spitale, de asemenea, cheltuielile au crescut pentru un pat de la 15 500 în 1960 la 22 500 în 1965 și la 23 700 lei în 1968.Toate acestea demonstrează preocuparea consecventă a partidului nostru pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale poporului..
Stirr.afi tovarăși.Dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al maselor în primii ani ai planului cincinal ilustrează realismul programului elaborat de Congresul al IX- lea, constituie o puternică dovadă a hotărîrii și abnegației cu care întregul nostru popor muncește pentru îndeplinirea sa. Acum, la sfîr- șit de an, constatăm, de asemenea, cu satisfacție că sarcinile de plan pe 1968 se îndeplinesc cu succes iar în multe ramuri și domenii se depășesc ; inclusiv Ministerul Industriei Chimice, căruia nu o dată i-am adus critici serioase, își îndeplinește planul de producție, obți- nînd chiar o depășire.Firește, tovarăși, în activitatea noastră pentru înfăptuirea planurilor economice lucrurile n-au mers și nu vor merge ușor. Știm cu toții că realizarea programului de dezvoltare a României socialiste s-a făcut cu eforturi mari, foarte mari, și cu multe privațiuni. Experiența ne-a învățat că trebuie să desfășurăm o muncă intensă, plină de abnegație, pentru a duce la bun sfîrșit marile obiective pe care ni le-am propus. în Directivele Congresului, ale Conferinței Naționale, nu s-a lăsat nici un moment impresia că actualul cincinal va fi un plan ușor care ne-ar da posibilitatea să ducem o viață liniștită ; dimpotrivă, s-a subliniât de la început că va fi un plan vast și complex care cere eforturi serioase din partea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualilor, a întregului nostru popor — un plan care incumbă comuniștilor o înaltă răspundere, care le cere să muncească zi și noapte pentru îndeplinirea lui. Vreau să subliniez aici faptul că poporul nostru și-a însușit cu încredere și entuziasm acest plan, înțelegînd că de înfăptuirea lui depinde progresul țării, faptul că partidul nostru, comuniștii și-au îndeplinit și-și îndeplinesc cu cinste îndatoririle ce le revin în această operă grandioasă. Desigur, tovarăși, în- tr-o asemenea activitate apar greutăți; în fiecare din acești ani au fost greutăți și a trebuit să le înfrîngem. Dar planul nu numai că a fost realizat ci, atît pe total cît și pe fiecare minister în parte, el a fost depășit. Numai industria ușoară, de exemplu, a dat în plus anul acesta peste 3 miliarde lei. Desigur, aceste succese nu le-au permis tovarășilor respectivi să ducă o viață ușoară, dimpotrivă, le-au dat multă bătaie de cap ; ei ■au muncit însă, dovedind că știu să valorifice din ce în ce mai bine posibilitățile și resursele de care dispunem pentru mersul înainte al economiei. Dacă trebuie să criticăm • ceva în economia noastră, este tocmai faptul că nu peste tot reușim încă să folosim pe deplin posibilitățile și mijloacele existente. Avem rezerve importante pentru utilizarea mai bună a mijloacelor materiale, pentru creșterea productivității muncii și realizarea de economii. Este pozitiv că tovarășii care au luat cuvîntul aici s-au ocupat de aceste probleme ale ac

tivității economice, de buie să facem în viitor pentru a pune mai larg în valoare rezervele existente, pentru a asigura progresul și mai rapid al economiei Trebuie subliniat că dezvoltarea economiei noastre în acest an a avut loc în condițiile începerii acțiunii de experimentare și aplicare a măsurilor adoptate de Conferința Națională privind îmbunătățirea conducerii și planificării e- conomiei, perfecționarea întregii vieți sociale. Dezvoltarea democrației economice, aplicarea largă a principiului muncii colective în economie, perfecționarea planificării, îmbunătățirea organizării sistemului bancar, acțiunea pentru organizarea rațională a producției și a muncii în întreprinderile industriale, agricole, de construcții și în alte unități economice, reorganizarea administrativ-teritorială a țării, cît și alte măsuri înfăptuite în acest an, au stimulat inițiativa maselor de oameni ai muncii, au creat condiții mai bune pentru creșterea eficienței întregii noastre activități economice.Desigur, nu s-au realizat toate prevederile Conferinței Naționale pentru că,. după ..cum, știți,• noi, ■ne-am propus ca întreg acest complex de măsuri economice să fie tradus în fapt pînă la sfîrșitul anului 1970. E și firesc să fie așa pentru că nu putem trece la aplicarea unor măsuri de asemenea importanță fără o experimentare temeinică, pe baza căreia să ajungem la soluțiile cele mai bune.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la necesitatea dezvoltării inițiativei ministerelor și unităților economice, a lărgirii competențelor acestora în organizarea și conducerea producției, subliniind că aceasta trebuie să se realizeze în condițiile și pe baza întăririi conducerii unitare, planificate, în lumina principiilor centralismului democratic, a economiei naționale, în vederea folosirii cît mai eficiente și mai raționale a avuției naționale, a mijloacelor materiale și financiare ale statului.Tovarășul Ceaușescu s-a referit apoi la ritmul de creștere prevăzut în planul pe 1969, care va fi în jur de 10,8 la sută față de realizările preliminate din 1968, spunînd : există toate mijloacele materiale și financiare pentru a fi înfăptuit. Se prevăd sporuri mari în energetică, în siderurgie, construcții de mașini și chimie; este, de asemenea, demn de subliniat faptul că industria bunurilor de consum va înregistra un ritm de creștere la nivelul celui stabilit pentru grupa A. Desigur, tovarăși, nu putem spune că astfel vom reuși să satisfacem din belșug toate necesitățile de consum ale populației, dar ritmul prevăzut va da posibilitatea sporirii fondului de marfă destinat nevoilor oamenilor muncii.O probjemă principală a planului de stat pe 1969, de care depinde dezvoltarea economiei noastre naționale și care trebuie să ne preocupe permanent, este lărgirea bazei de materii prime, valorificarea mai bună și mai rațională a resurselor materiale pe care le avem. Din păcate, acțiunile de prospectare și punere în valoare a materiilor prime nu se desfășoară în cuvenit. în geologie avem tate bune, dar considerăm cestea ar putea fi și mai Trebuie luate măsuri pentru tivitatea Comitetului Geologic să se desfășoare mai organizat, cu rezultate superioare. La lucrările miniere pentru punerea în valoare a rezervelor cunoscute pînă acum, există, de asemenea, o rămînere în urmă, în cea mai mare parte nejus- tific^tă, sau mai bine-zis, „justifica tă“ prin lipsurile existente la Ministerul Minelor. După cum s-a arătat în plenară, tovarășii de la Ministerul Minelor se mulțumesc de multe ori să invoce faptul că rezervele nu corespund parametrilor preconizați inițial de cercetarea geologică. Desigur, se pot ivi unele nepotriviri între evaluările prealabile și cele efective ale rezervelor. Dar Ministerul Minelor are datoria ca și atunci cînd rezervele se dovedesc de calitate mai slabă să ia măsuri pentru a le pune în exploatare. Sînt o serie de minereuri — despre care se vorbește și în proiectul de plan — puse de mult în evidență, pentru care nu s-au efectuat însă lucrările ne-

cesare și nu s-au elaborat soluțiile tehnologice în vederea punerii lor în exploatare ; din această cauză, deși avem rezerve mari, sîntem ne- voiți să importăm produse ca alu-' mina, sulful și altele. Este necesar să atragem în mod serios atenția Comitetului Geologic, Ministerului Minelor, Ministerului Petrolului și celorlalte ministere interesate, să ie măsurile necesare pentru a asigura prospectarea rezervelor și, mai cu seamă buna valorificare a celor cunoscute.în metalurgie, planul pe 1969 prevede sarcini importante ; ele sînt cu ceva sub prevederile cincinalului — și aceasta se datorește întîrzierii punerii în funcțiune a capacităților la Combinatul din Galați, precum și faptului că nu s-a acționat cu destulă fermitate pentru a se asigura folosirea mai bună a capacităților existente. Mă refer atît la oțeluri cît, mai cu seamă, la laminate. Laminarea nu se face întotdeauna după un program bine studiat care să a- sigure la timp profilele necesare economiei, continuă să se livreze profile de dimensiuni mâi mari, se înregistrează încă consumuri ridicate de metal; după calculele -Comitetului de Stat al Planificării aceste pierderi se ridică la aproape 50 000 de tone de oțel în anul 1968. Considerăm de aceea că organizațiile de partid din combinatele metalurgice, primii secretari ai comitetelor județene trebuie să ia măsuri pentru a pune ordine în activitatea acestor întreprinderi, pentru a asigura buna gospodărire a metalului.Unele cantități de oțeluri se produc și în întreprinderi ale Ministerului Construcțiilor de Mașini ; totuși ponderea hotărîtoare o are industria metalurgică. De aceea pe bună dreptate în proiectul de plan se subliniază necesitatea ca Ministerul Industriei Metalurgice să lichideze rapid neajunsurile din activitatea sa.S-a vo.rbit mult în cadrul plenarei despre Construcțiile de mașini ; proiectul de plan pune sarcini mari în fața acestei importante ramuri a industriei noastre socialiste. Industria constructoare de mașini a crescut mult, se dezvoltă într-un ritm susținut; ea acoperă într-o măsură tot mai însemnată necesarul de utilaje și mașini. Dar, după cum ați văzut, trebuie să importăm încă destul de multe mașini. Firește, niciodată — și asta trebuie să ne fie clar — nu vom reuși și nici nu ne propunem să producem totul în țară. Nimeni, nici o țară nu poate realiza acest lucru. La acele utilaje și mașini pe care ne-am angajat însă să le producem și pentru care avem capacități chiar pentru a exporta, ne aflăm încă
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Șl STUDENȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL

SUPERIOR ECONOMICStimați tovarăși,Cu ocazia semicentenarului absolvirii de către prima promoție ds economiști a învățămîntului universitar economic din țara noastră, îngăduiți-mi să vă adresez cele mai calde felicitări în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republiciiîn decursul celor cinci decenii de activitate; învățămîntul universitar economic a adus o contribuție deosebită la formarea a numeroase cadre de specialitate și la dezvoltarea cercetării economice în țara noastră. Adevărata sa înflorire învățămîntul universitar economic a cunoscut-o în anii edificării socialismului, cînd un mare număr de tineri au dobîndit un larg orizont științific, și-au însușit nobila profesie de economist, de specialist în construcția economică. La această aniversare putem remarca cu satisfacție că economiștii din țara noastră, dînd dovada unui profund atașament pentru cauza construcției socialiste, a propășirii economiei românești, au participat activ la soluționarea problemelor complexe legate de așezarea activității economice pe noi principii de organizare socială, la elaborarea căilor pentru utilizarea cît mai eficientă a resurselor naționale.Folosesc acest prilej pentru a evidenția activitatea rodnică a corpului profesoral din învățămîntul economic superior care își consacră cu pasiune cunoștințele și competența științifică, talentul pedagogic formării cadrelor de economiști în spiritul concepției științifice a marxism-leni- nismului, al unei temeinice pregătiri de specialitate, al strînsei legături cu viața.Ne exprimăm deplina încredere că tineretul studențesc din învățămîntul economic nu va precupeți nici un efort pentru a-și ridica continuu nivelul de pregătire, că va face totul pentru ca mîine — în unități productive, de cercetare, în alte locuri de muncă — să poată contribui la înfăptuirea sarcinilor grandioase ale dezvoltării economiei noastre socialiste.O dată cu aceste gîndurl, doresc să vă exprim, stimați tovarăși, caldele mele mulțumiri pentru invitația de a participa la' sărbătoarea dumneavoastră, și să vă urez din toată inima succese cît mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !

Socialiste România.

ritmul rezul- că a- bune. ca ac-

(Continuare în pag. a IlI-a)

In timpul lucrărilor «esiunii Marii Adunări Najionale (Foto : Gh. Vințilă»
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PAGINA 2 SClNTEIA — Joi 19 decembrie 1968

Noua arteră feroviară
Cronica

zilei

Cetățeanului care vine sau pleacă cu trenul din stația București-Nord nu-i este greu să observe înfățișarea nouă a căii ferate electrice, ce leagă Capitala noastră de marele nod feroviar de la poalele Tîmpei— Brașov.Pe copertinele peroanelor stației sînt montate arcade metalice pe care se sprijină suspensia firului de contact — sursa de alimentare cu energie a locomotivelor electrice— iar de-a lungul căii ferate pe mai bine de 150 km se înșiruie stîlpii de beton și metal, care leagă păienjenișul de fire al rețelei electrice. La sfîrșitul acestei luni, din Gara București-Nord va porni primul tren electric de călători cu destinația Brașov.în legătură cu aceasta ne-am a- dresat tov. ing. Ion Năstăsescn, director tehnic în Direcția generală a electrificării, centralizării și telecomandă din Ministerul Căilor Ferate.— în ce stadiu se află în prezent lucrările ?— După cum se știe, pe distanța Brazi-Ploiești-Brasov și retur, trenurile electrice circulă de mai mult timp. Dat fiind faptul că volumul lucrărilor a fost foarte mare, ele s-au făcut pe etape. Linia Brașov- Predeal a intrat în funcțiune în decembrie 1965, porțiunea Predeal- Cîmpina în aprilie 1966, iar cea dintre Cîmpina-Ploiești-Brazi în aprilie 1967. De mai bine de un an se lucrează intens la terminarea ultimului tronson al magistralei — de la Brazi pînă la București. Și pe această porțiune lucrările au fost terminate în întregime. în aceste zile se efectuează recepția lucrărilor de centralizare din stația București-Nord și a blocului de linie automat de pe porțiunea Chitila-București, verificările tehnice, precum și probele și încercările de exploatare, astfel ca în cel mai scurt timp — pînă la sfîrșitul anului — și această porțiune să intre în funcțiune. E- forturile constructorilor și ale organelor de exploatare sînt îndreptate în prezent spre asigurarea condițiilor de punere în funcțiune a lucrărilor de electrificare din Complexul C.F.R. Bucurfești-Nord. în acest punct, executarea lucrărilor a fost mai dificilă. în primul rînd pentru că Gara de Nord este cuprinsă într-un întreg complex feroviar (stația Basarab, hălțile Gri-

vița. Militari etc). Acest lucru a reclamat pe de o parte un volum mare de lucrări, iar pe de altă parte găsirea unor soluții tehnice adecvate pentru valorificarea mijloacelor tehnice existente. Podul Grand, de pildă, care nu asigura un gabarit corespunzător instalațiilor liniilor de contact, a trebuit să fie ridicat pînă la o anumită cotă, iar la copertinele peroanelor au fost adaptate mijloace de susținere a liniei de contact. A fost, de asemenea, nevoie de unele lucrări de mare precizie. Astfel, în Gara de Nord s-a introdus un nou tip de instalație de centralizare cu un aparat de comandă diferit de cele folosite pînă în prezent, prin care se simplifică operațiunile de executare a parcurselor de circulație și manevră, contribuind în mai mare măsură la siguranța circulației. în același timp, s-a avut în vedere că linia de contact lucrează la o tensiune foarte mare — 27 000 V — iar pentru asigurarea protecției atît a instalațiilor, cît și a obiectivelor din vecinătatea căii s-a executat o serie de lucrări de mare importanță : prize suplimentare, legături la șine etc.Menționez faptul că la lucrările de electrificare ce au fost executate nu ne-am rezumat numai la construirea liniilor de contact și a substatiilor de tracțiune amenajate în perioadele anterioare. Acțiunea de electrificare s-a desfășurat concomitent cu cele de modernizare a căii ferate : refăctia liniilor pentru tonaje și viteze mari, introducerea mijloacelor automate de acționare a macazelor și de semnalizare și dirijare a circulației trenurilor. Datorită acestei situații, acțiunea de electrificare a liniei duble Bucu- resti-Brașov a reprezentat un i- mens șantier intins de-a lungul liniei ferate, care a cuprins executarea unor genuri foarte variate de lucrări, majoritatea făcîndu-se în condiții de circulație a trenurilor.— Care sînt avantajele economice ale introducerii tracțiunii electrice pe această cale ferată ?— Bătălia pentru înlocuirea locomotivei cu aburi cu cea electrică a început o dată cu progresul uriaș al tehnicii din zilele noastre, cu dezvoltarea rapidă a energeticii prin sporirea capacității și puterii centralelor noastre electrice. Avan- ■ tajele sînt evidente și necontesta-

bile. în primul rînd, prin folosirea tracțiunii electrice se reduce consumul de combustibil. Economia efectivă de combustibil, față de locomotivele cu abur, este de circa 70 la sută. Dacă la acest principal avantaj economic se adaugă sporurile de, viteză de circulație a trenurilor — care pot atinge 160 km pe oră, ceea ce înseamnă o creștere de 60 la sută — capacitatea mare de trafic a liniilor, reducerea timpilor de mers, efectuarea de demaraje rapide etc., apare limpede, pentru oricine, de ce locomotiva electrică a cîștigat bătălia față de locomotiva cu abur. Bunăoară, numai la un tren în loc de 4 locomotive cu abur, pe această linie, se folosesc doar două electrice ; timpul de parcurs se scurtează la jumătate.— Ce alte lucrări de electrificare sînt prevăzute în perspectivă la calea ferată ?— Noi șantiere de electrificare a liniei ferate s-au deschis și pe alte

trasee feroviare ale țării. Lucrări , de amploare se desfășoară pe dis- < tanța Craiovâ-Reșița. <în cursul anului viitor va fi dată < în exploatare linia electrificată ‘Craiova-Filiași-Turnu-Severin- Or- ’șova, lucrările fiind în prezent în- ,tr-un stadiu avansat. în 1970, o altă < linie va intra în funcțiune pe dis- <tanța Caransebeș-Orșova. Aici se 'execută în prezent lucrări premergătoare electrificării : aducerea la 'gabarit a lucrărilor de artă, recti- , ficarea traseului căii pentru viteze <sporite, sistematizarea de stații în < vederea asigurării lungimii utile a ;liniilor pentru gararea trenurilor <de tonaje mari etc. Dezvoltarea în ' perspectivă a traficului feroviar cu ’tracțiune electrică va crea posibi- 'litatea sporirii rapide a volumului Z de transport, atît la marfă cît și < la călători, fapt care se înscrie în ’ contextul general de întreruptă și într-un a economiei noastre naționale.
Vasile MIHAI

La invitația Asociației de prietenie sovieto-română, o delegație a Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General, a plecat miercuri dimineața la Moscova pentru a lua parte la tratativele și semnarea planului de colaborare dintre cele două asociații pe anul 1969.La sosirea la Moscova oaspeții români au fost întîmpinați de V. I. Ko- notop, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Conducere a Asociației de prietenie sovie- to-române, și alte persoane oficiale.Erau prezenți Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Moscova, și alți membri ai ambasadei.
*

marfă cît șlcreștere ne- ritm susținut

(Foto : Gh. Vințilă)Linia București — Brașov a fost electrificata. Imagine de la intrarea 
în Gara de Nord

Cu prilejul celei de a VIII-a aniversări a constituirii Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat miercuri seara, la cinematograful „Republica" din Capitală, o gală de filme documentare vietnameze.Au participat Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de artă și cultură, ziariști.Erau de față Tran Kien, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Reprezentanței Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud la București, membri ai Reprezentanței.Au luat parte, de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și alți membri ai corpului diplomatic.
*După o vizită de zece zile în țara noastră, miercuri după-amiază a plecat din București dr. Oswald Ganley, conducătorul sectorului Europa al Biroului pentru probleme științifice și tehnologice Internaționale din cadrul Departamentului de Stat al S.U.A. Oaspetele a avut convorbiri la Consiliul Național al Cercetării Științifice și la Academie, a vizitat instituții de cercetare și de învățămînt superior, întreprinderi industriale din țară.

H.

*

Cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la absolvirea 
primei promoții de economiști 

cu studii superioare 
din țara noastră

Manifestările dedicate aniversării a 50 de ani de la absolvirea de către prima promoție de economiști a învățămîntului economic din țara noastră au început miercuri după-amiază cu adunarea festivă organizată de Academia de studii economice la sala Palatului Republicii Socialiste România.Au asistat tov. Gheorghe Rădu- lescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, academicieni și alți oameni de știință, cadre didactice universitare din București și din centrele cu învățămînt economic superior, cercetători științifici, economiști din întreprinderi, studenți.Deschizînd adunarea, prof. dr. docent, M. A. Lupu, rectorul Academiei de studii economice, a subliniat importanța acestui eveniment.Tov. Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului economic, a dat apoi citire mesajului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, corpului profesoral și studenților din învățămîntul superior economic.După ce a felicitat cu acest prilej corpul profesoral și pe studenții din învățămîntul economic superior din București, Cluj, Iași, Timișoara și Craiova, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, a relevat tradițiile vechi ale învățămîntului economic superior din România și impetuoasa dezvoltare a acestuia în anii construcției socialiste.Rectorul Academiei de studii e- conomice a făcut în continuare o amplă trecere în revistă a realizărilor școlii economice superioare, creată în 1913. De la catedrele Academiei de studii economice, a menționat el printre altele, profesori de mare prestigiu au pregătit,

timp de cinci decenii, 50 de promoții ce lucrează astăzi în diferitele sectoare ale învățămîntului, economiei și culturii. Arătînd că învățămîntul economic superior românesc a dobîndit după 1948 un conținut științific, el a precizat că în perioada 1949—1968 numai Academia de studii economice din București a fost absolvită de peste 20 600 de studenți, în comparație cu 6 665 cîți au fost între anii 1918—1944. Pentru a ține pas cu cerințele vremii și a continua tradițiile progresiste ale școlii economice superioare românești, în planurile învățămîntului superior de specialitate au fost introduse, în ultimii ani, noi discipline: cibernetica economică, cercetări operaționale, programări matematice, calculatoare economice, sociologie economică, psihologie socială, conducerea și organizarea științifică a întreprinderilor.Acad. Vasile Malinschi și prof, dr. docent Roman Moldovan, membru corespondent al Academiei, au prezentat comunicările științifica intitulate : „Tradiții progresiste în învățămîntul economic românesc" și „Profilul și rolul economistului în societatea noastră". ’.1,-Au mai luat cuvîntul rof. dr. docent Ștefan Dumitrescu, în numele corpului didactic al Academiei de studii economice, și studentul Constantin Boștină, secretarul Comitetului U.T.C. al acestei Academii.în încheiere, participanții la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★Lucrările sesiunii științifice jubiliare, consacrate acestui eveniment, se vor desfășura, între 19 și 21 decembrie, în cadrul a 11 secții de specialitate. Cadre didactice și specialiști vor dezbate probleme privind dezvoltarea științelor economice și aplicarea lor în diferitele ramuri ale economiei naționale.(Ăgerpres)

sfîrșit la Sinaia națională în dome- organizată de Co- construcții,I

I
20.30 ; VOLGA — 9,30—16,15 tn conti
nuare ; 18,30 ; 20,15.
O Eu te-am iubit: COTROCENI — 18. 
e Anna Karenina : MIORIȚA — 9 ; 
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
• Șapte oameni de aur : MOȘILOR —
15.30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : MOȘILOR — 18.
• Mărturisirile unui domn cu cameră 
mobilată : POPULAR — 15,30 ; 20,30.
• Gustul mierli : POPULAR1 — 18.
• Tudor (ambele serii) : MUNCA 
15,30 ; 18,30.
o Fete în uniforma : FLACĂRA 
15,3020,30.
• Hoțul de piersici : FLACĂRA — 18. 
O prințesa : ARTA — 9—15,45 tn conti
nuare ; 18 ; 20,15.
0 Operațiunea San Gennaro : VITAN 
15,30 ; 20,15.
• Vară capricioasă : VITAN — 18.
e Planeta maimuțelor t RAHOVA 
15,30 ; 20,30.
o Să nu ne despărțim : RAHOVA — 18.
• Marysia și Napoleon : PROGRESUL
— 15,30 ; 20,30.
O Aventurierii : PROGRESUL — 18.
• Winnetou (seria a HI-a) : COSMOS
— 16 ; 18 ; 20.
• Pentru cîțiva dolari în plus șl 
dolar găurit : VIITORUL — 16.
O Tandrețe : VIITORUL — 20,30.
• Piramida Zeului Soare : CRINGAȘI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Parisul vesel: TIMPURI NOI — 9— 
21 în continuare.
• Roata vieții s PACEA — 15,30 : 18 ;

vremea
coperit. A plouat suflat potrivit din ratura maximă a Ceața a persistat.Timpul probabil _______ ,22 decembrie. în țară : Vreme u- medă și relativ călduroasă, cu cerul mai mult acoperit. Precipitații locale sub formă de ploaie, lapovi- ță și. ninsoare. Vînt potrivit din sectorul sud-vestic la început, apoi din nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între minus 1 și plus 9 grade. Ceată locală la început. In București : Vreme umedă și relativ călduroasă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit pre- dominînd din sectorul sud-vest. Temperatura1'în creștere ușoară.

slab. Vîntul a sud-est. Tempe- atins 2 grade.
Ierf a luatprima conferință niul betoanelor, mitetul de stat pentruarhitectură și sistematizare în colaborare cu Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor.

■aguKsasaax *
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„Acros"

pentru 20. 21 șl

In cîteva rinduri
meciului

PROGRAMUL I

Ieri în campionatul masculin de volei, echipa Dinamo București a întrecut cu scorul de 3—1 formația Rapid.

0 Filarmonica de stat „George Enescu" 
(la sala Studio a Ateneului Român) : 
Recital de flaut — Virgil Frîncu șl re
cital de arii și lieduri — Elena Grl- 
gorescu Frîncu — 20,
O Opera Română : Liliacul — 19,30.
c Teatrul de Operetă : Contesa Mâ- 
ritza — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Enigma Otiliei (pre
mieră) — 19,30 ; (sala Studio) : Jocul 
adevărului — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): Come
die pe întuneric — 20; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Sfîrșitul pămîntulul 
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : O casă onorabilă — 19,30 ; (sala 
Studio) : Duhul pămîntulul (ciclul 
Blaga) — 20.
O Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul Gluleștl : Martorii se suprimă
— 19,30.
0 Teatrul Ion Creangă : Toate pînzele 
sus —15,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
K.U.R. — 20.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) : Papuciada — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 17. 
e Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca Ia Tănase 
(sala din Calea Victoriei 
Mexico-Melody — 19,30.
0 Ansamblul artistic al U.T.C. 
Palatului) : In jocul fulgilor
— 20.
a Circul de stat: Circul 
(R.D.G.) — 16 ; 19,30.

(la Sala 
de nea

cinema
0 Becket l PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 
20,30.
O Profesioniștii : REPUBLICA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30 "
DERN — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
21,45.
O Astă seară mă distrez : 
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 î
18.30 ; 21.
O Made In Italy : CAPITOL — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
« Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 
13(30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Columna (ambele serii) : LUMINA — 
9—16,45 în continuare ; 19,45, FEROVIAR
— 9—15,30 în continuare ; 18,45, EXCEL
SIOR — 10 ; 13,15 ; 16,30 ; 19,45, GLORIA
— 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45, TOMIS — 10—
16.30 în continuare ; 19,45.
• Să rîdem cu Stan și Bran : CINE
MATECA (bilete
12.30 ; 16.
0 Heroina : DOINA
18.15 ; 20,30.
o Program
9 ; 10.
0 6 Iulie :
0 Ziua în
— 9 ; 11,15 ; 13,30

pentru

s:
; 21, MO- 
17 ; 19,15 ;

LUCEAFĂ-
18.30 ; 20,45,
13.30 ; 16 ;

la casă) : 10 ;

— 11,30 ; 13,45 ; 16 ;

copii ; DOINA

UNION — 15,30 ; 18 ; 20,36. 
care vin peștii : GRIVIȚA 

16,45 ; 18,15 ; 20,45, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Veșnicul întîrziat : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20. 
o Hombre : DACIA — 8,15—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 21.
o Viva Maria : BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30. 
O judoka, agent secret : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA 
— 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 ; 
20,45.
0 Superautomatul : UNIREA — 15,30. 
o Lustragiul : UNIREA — 18 ; 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
o Ultimul voievod : LIRA — 18.
e Tarzan, omul-malmuță : LIRA —
15.30 ; 20.
0 Căderea imperiului roman : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Samuraiul: COTROCENI

20,30,

15,30 ;

Ieri în țară: Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a fost variabil, mai mult noros. Au căzut precipitații izolate, sub (formă de ninsoare în Moldova și sub formă de ploaie îh ’transilvania' și Oltenia. în sudul și estul țării, ceața a persistat. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale în Banat și Transilvania, predomi- nînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 1 grad la Huedin, Dorohoi, Avrămeni, Roman și Bacău și 14 grade la Oravița. în București: Vremea a fost umedă, cu cerul a-

în ziua a doua a turneului internațional feminin de handbal de la Moscova echipa Ungariei a învins cu scorul de 10—7 (7—4) echipa României. Astăzi echipa României în- tîlnește pe cea a Bulgariei.

Miercuri, membrii delegației Comitetului orășenesc de partid și a Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, condusă de V. F. Pro- mîslov, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, care se află în țara noastră, au vizitat sala Palatului Republicii Socialiste România, Muzeul Satului, Muzeul de istorie a municipiului București, Ateneul Român și Galeria de artă națională.(Agerpres)

Plecarea la Moscova a unei
delegații de activiști ai P.C.R.Miercuri dimineața a plecat la Moscova o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Teodor Haș, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face o vizită de schimb de experiență în Uniunea Sovietică.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți tovarășii Dumitru Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al

P.C.R., precum și I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Delegația a fost salutată Ia sosirea la Moscova de P. A. Zdorov, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S., de activiști de partid, precum și de Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Moscova, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

11,00 — Curs de limba germană (re
luarea lecției de miercuri) 11,30 — TV 
pentru specialiștii din agricultură. Ci
clul „Mecanizarea agriculturii" Meca
nizarea lucrărilor în legumicultura (re
luare) 12,00 — TV pentru specialiști. Ci
clul „Medicină" — Aspecte ale patologiei 
neuropsihice a copilului (reluare) 12,30
— închiderea emisiunii 17,30 — Telex TV 
17,35 — Pentru elevi : Consultații la fi
zică (clasa a VIII-a) Tema : Aplicații 
ale cîmpulul magnetic. Prezintă : prof. 
Vasile Fălie — Transmisiune de la Mu
zeul tehnic 18,05 — Curs de limba rusă 
(lecția a 37-a) 18,30 — Studioul pionie
rilor... la Cluj. „Preludiu la vacanța 
de Iarnă" 19,00 — Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic 19,30 — Pu
blicitate. 19,45 — Medicul vă sfătuiește : 
Ce sînt șl cum să prevenim rlnoslnu- 
zltele. Prezintă dr. Gabriel Popescu. 
20,00 — Roman-foileton „Forsyte Saga" 
(VIII) 20,50 — Ansambluri de muzică 
populară. Ansamblul „Nicolae Bălces- 
cu” din Craiova — Soliști: Ștefania Ete- 
gan, Matei Constantin, Ioana Crăciun, 
Dumitru Zamfira, Maria Cornescu, 
Gheorghe Bouleanu. Conducerea mu
zicală : Nicolae Teodorescu. 21,20 —
Lira-emlsiune de versuri. „Brîul țării”
— versuri în lectura autorilor Mihai 
Benluc, Tiberiu Utan, Vasile Nicolescu. 
Haralambie Țugui, Cristina Tacol, Ila- 
rie Hinoveanu, Ion Crînguleanu, Eu
gen Jebeleanu. 21,40 — Vînătoarea și 
ocrotirea naturii : „Capra neagră" — 
film de Gheorghe Epuran. 22,00 — Stu
dioul mic. „Hoțul perfect" — comedie 
nepolițistă de Dan Tărchilă. Regia : 
Cornel Popa. 22,35 — Bienala de artă 
plastică. Sculptura. Prezintă : Vasile 
Drăguț 22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV 20,05 — Concert sim
fonic. Orchestra de studio și corul Ra- 
dioteleviziunii. Dirijor : Ludovic Baci. 
In program : „Noaptea transfigurată" 
de Arnold Schonberg. 20,35 — Desene 
animate : „Aventurile lui Filopat șl 
Patafil". 20,45 — O samă de cuvinte. 
Duillu Zamfirescu : Romanul Comă- 
neștilor. Prezintă : Al. Săndulescu. 
21,15 — Film artistic : „Faraonul" (se
ria I) — producție a studiourilor po
loneze. Regia : Jery Kavallerowicz 22,55 
f— închiderea emisiunii programului II,

După cum s-a mai anunțat pugilis- tul italian Nino Benvenuti, campion olimpic la Roma, și-a menținut cu „brio" centura mondială a „mijlociilor". învingîndu-1 la puncte după 15 reprize pe șalangerul său, americanul Don Fullmer. Mulți dintre specialiștii boxului mondial au afirmat înaintea primei lovituri de gong, că Nino nu-și va putea pune în valoare lungimea brațelor sale și că. pînă la sfîrșit. epuizat de atacurile în trombă ale americanului, va ceda înainte de limită. Mai mult, cîțiva antrenori americani de mare renume i-au indicat lui Fullmer, o tactică adecuată, pentru ca acesta să readucă titlul pierdut de Griffith, pe pămîntul de dincolo de ocean. Chiar și Griffith, fostul deținător al centurii, i-a telefonat la San Remo lui Fullmer indieîndu-i tactica : „ataci tot timpul, nu-1 lași șă respire, eviți lupta corp la corp pentru a nu se odihni". Italianul însă, bine pus la punct la capitolul condiție fizică, a controlat în permanentă lupta, stopîndu-1 cu regularitate din atac pe dezlănțuitul Fullmer.în primele 6 reprize, Benvenuti l-a dominat copios pe fratele lui Gene, învingătorul celebrului Ray Sugar Robinson. Fullmer a luptat totuși cu un curaj exemplar. Ba mai mult, în rundul 7 el l-a surprins pe Benvenuti cu un violent croșeu la maxilar. Benvenuti s-a dezechilibrat și, în cădere, a pus un genunchi la podea. Arbitrul italian Brambila l-a numărat pînă la 8. în continuare, net superior. italianul l-a depășit pe Don mai ales în reprizele 10. 11 și 12. Americanul a terminat epuizat meciul. avînd pomeții obrazului tume- fiați. Cei trei oficiali i-au acordat în unanimitate decizia lui Benvenuti. punctajul fiind următorul : Brambila 72—69, Carabellese 73—68 și Bar- rovechio 71—65.După Marcel Cerdan (Franța), italianul Benvenuti este boxerul european care reușește să domine la a- ceastă categorie pe pugiliștîi americani, ani în șir deținători ai titlurilor mondiale la „mijlocie®.

Aseară în campionatul republican de hochei pe gheață s-au disputat două meciuri încheiate cu următoarele rezultate : Steaua — Petrol Geologie 9—0 (3—0, 2—0, 4—0); Dinamo Avîntul — Miercurea Ciuc 5—1 (3—0. 0—1. 2—0).In penultima rundă a neului internațional de șah de Atena, Pachman (Cehoslovacia) l-a învins pe iugoslavul Cirici. Pachman este liderul clasamentului cu 10 puncte. Urmează Kavalek și Bobo- țov cu 9,5 puncte și o partidă întreruptă. Ciocîltea (România) a pierdut la Hort (Cehoslovacia). Șahistul român totalizează 4 puncte.

turla

Ediția din acest an a campionatului albanez de fotbal s-a încheiat cu victoria formației „17 Nendori" din Tirana, care a totalizat 45 de puncte. Pe locul secund s-a clasat echipa partizan Tirana cu 44 de puncte.Celebrul fotbalist italian Facchetti, căpitanul echipei Internazionale Milano, a primit premiul ..Oscar" pentru Europa. Trofeul i-a fost acordat de ziariștii de specialitate pentru succesele echipei italiene în campionatul european și mai ales pentru ținuta sa exemplară în jocurile din campionat și cele internaționale.Pugiîistul spaniol Manuel Calvo a devenit campion european la categoria „pană" în urma victoriei realizată la puncte în fata italianului Nevio Carbi. Meciul s-a disputat la Barcelona în prezența a peste 4 000 de spectatori. Cei do! boxeri s-au întîlnit în această partidă ca urmare a hotărîrii E.B.U., deoarece titlul la această categorie era vacantîntr-un meci internațional de fotbal desfășurat la Buenos Aires echipa Argentinei a învins cu scorul ds 2—0 (2—0) echipa Poloniei.Brazilia — Iugoslavia 3—3. Peste 45 000 de spectatori au urmărit în nocturnă la Rio de Janeiro pe stadionul „Maracana" meciul de fotbal dintre echipele Braziliei și Iugoslaviei. La capătul unei partide lntere-

sânte jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 3—3 (1—1). Echipele au fost formate astfel: Brazilia — Picasso (Alberto). Carlos Alberto, Jurandir, Dias, Gerson. Everaldo, Luis Carlos. Rivelino, Tostao, Pele, Edu (Vava). Iugoslavia — Curkovici. Cveck (Dojcinovici), Gracanin. Pau- novici, Dojcinovski, Holcer, Spasov- ski, Belin, Musemici (Bukal), Acimo- vici. Djajici.Cristina Balaban a cîștigat proba centrală dotată cu ..Marele premiu al orașului Praga" la natatie. Recordmana României a parcurs 400 m liber în 5’04”. Pe locurile următoare s-au clasat Moravcova (Cehoslovacia) — 5’08”3/10 și Polacova (Cehoslovacia) — 5’09”4/10. înotătoarea olandeză Ada Kok a ocupat locul 4 cu 5’14”4/10. I. Covaci (România) s-a clasat pe primul loc la 100 m fluture, fiind cronometrat în l’02”6/10.
PRIMII ZECE D1NAM0VIȘTI
Al ANULUI 1968Dinamo București, unul din cluburile de mare reputație în sportul românesc. și-a desemnat fruntașii pe anul 1968. în urma unei largi consultări, la care au luat parte peste 20 000 de simpatizant! ai clubului, primii zece sportivi dinamoviști — în ordinea numărului de voturi primite — sînt următorii: 1. IonMonea (box) ; 2. Ivan Patzaichin (canoe) ; 3. Serghei Covaliov (canoe) ; 4. Mihaela Peneș (atletism) ; 5. Flo- rea Dumitrache Roșea (tir) ; 7. clism) ; 8. Anca Calistrat Cuțov Martinescu (lupte greco-romane).

(fotbal) ; 6. Marcel Walter Ziegler (ci— Grozea (natatie), 9. (box) ; 10. Nicolae
PRONOEXPRES

Tragerea concursului nr. 51 
din 18 decembrie 1968

EXTRAGEREA Is
11 18 28 24 40 5

FOND DE PREMII: 419.831 lei, 
plus 127.807 lei report categoria I.

EXTRAGEREA A II-a:
41 30 33 9 44 7 13

FOND DE PREMII: 336.307 lei.

® Dispar meseriile ? „0 aberație !" răspunde 
Erich Bayer, de Ia Camera pentru economie 
meșteșugărească din Viena ® împlinire în con
dițiile socialismului © Ce aduce economia mo
dernă pentru vechile meserii ? răspunde Albert 
Leon, președintele federației franceze a me
seriilor © Există o granița între meșteșug și 
artă ? răspunde conf. Paul Constantin o Cum 
se împacă meșteșugul cu marea industrie? 
© Cooperativele meșteșugărești din România 
pe traiectoria consacrării. Răspunsuri din Ja
ponia, Anglia, Italia și alte țări de tradiție in
dustrială și meșteșugărească, cuprinse în 
ancheta:
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(Urmare din pag. I) la un nivel scăzut de integrare — adică de producere a utilajului în totalitatea sa. Importăm din păcate uneori partea cea mai costisitoare — aparatura, mecanica fină — deoarece am început cu producerea părții brute a utilajelor. E dorința noastră, a tuturor, să scurtăm cît mai mult timpul de asimilare a producerii utilajelor în totalitatea lor. în acest scop se și acordă Ministerului Construcțiilor de Mașini investiții mari. Sînt în curs de construcție o serie de întreprinderi de înaltă tehnicitate menite să rezolve nu numai problema construirii mașinilor, dar și a fabricării materialelor, a oțelurilor fine, aliate, pentru că, să ne fie limpede, chiar dacă avem capacitățile de producție, nu am putea produce dacă ne-ar lipsi materialele necesare. Este un întreg proces — și trebuie să înțelegem că avem datoria să scurtăm cît mai mult a- cest proces. Nu există astăzi județ unde să nu avem o întreprindere, mai mare sau mai mică, constructoare de mașini. Este necesar să luăm măsuri pentru a urgenta dezvoltarea construcțiilor de mașini, pentru a însuși și a produce în țară cea mai mare parte din aparatura și utilajele de înaltă tehnicitate — aceasta este singura cale de creștere a eficienței acestui important sector economic. După cum ați văzut, în perioada 1966—1969 se dau în plus pentru investiții în acest sector aproape 4 miliarde de lei. A- ceastîj are drept scop să creăm condiții pentru a produce cît mai mult, renunțînd la importuri din străinătate pentru produsele ce le putem fabrica în țară. în programul pe anul 1969 s-a scos de la import utilaj în valoare de 400 milioane lei valută, stabilindu-se ca acesta să fie produs în țară. De asemenea, s-a pus problema să trecem în întregime la producerea în țară a liniei de 150 000 de tone pentru îngrășăminte chimice — linie pe Care o avem în curs de însușire. Avem posibilitatea ca atît în actualul cincinal, dar mai cu seamă în cincinalul următor, să renunțăm complet la importuri în acest domeniu.Problema dezvoltării construcției de mașini a fost înscrisă în directivele Congresului al IX-lea și dezvoltată într-un șir de programe speciale pentru ramura respectivă ; ea stă în atenția Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului, și este necesar ca și comitetele județene de partid să-i acorde mai multă atenție pentru a urgenta înfăptuirea programului pe carg .'j l-am propus.Considerăm că măsurile luate în domeniul construcțiilor de mașini creează condiții ca programul prevăzut pentru 1969 să fie realizat; este necesar însă ca și celelalte ministere care produc mașini — cum este Ministerul Industriei Ușoare care are cîteva uzine și care produce utilaje foarte bune pentru nevoile acestei ramuri — să acorde atenție folosirii depline a capacităților de care dispun. Avem în prezent în construcția de mașini o bază temeinică, care ne dă posibilitatea să ne punem și să rezolvăm probleme de înaltă tehnicitate, să renunțăm treptat la o serie de importuri de mașini și utilaje. Se cere însă ministerelor și comitetelor județene de partid să nu lase această sarcină numai pe seama Ministerului Construcțiilor de Mașini. Ministerele care au ateliere de piese de schimb — unele au chiar adevărate uzine, mai bune decît ale Industriei Construcțiilor de Mașini — trebuie să ia măsuri pentru a folosi în întregime capacitățile și forța de muncă de care dispun, să aducă o contribuție cît mai activă la îndeplinirea sarcinilor stabilite în domeniul construcțiilor de mașini. Avem convingerea că vom reuși să realizăm cu succes acest program INu aș dori să vorbesc prea mult de industria chimică. în plenară s-a vorbit despre acest sector, s-au făcut unele critici lă adresa ministerului. Ceea ce este prevăzut în planul pe 1969 pentru chimie este posibil de realizat; există chiar premise ca în domeniul îngrășămintelor, Ministerul Industriei Chimice să poată face o surpriză Consiliului Superior al Agriculturii, dîndu-i unele cantități de îngrășăminte în plus. Există această posibilitate și, dacă tovarășii din industria chimică vor realiza măsurile care s-au stabilit, ea se poate transforma în realitate.Nu doresc să mă ocup amănunțit de problemele industriei lemnului. Aș vrea însă să atrag atenția primilor secretari și miniștrilor că în planul pe 1969 s-a considerat necesar să se reducă, față de propunerile inițiale, planul de tăiere cu 500 000 mc pentru a se asigura o exploatare mai rațională a fondului nostru forestier. Ținînd seama de această reducere și de faptul că în 1970 va avea loc o nouă restrîngere a exploatării forestiere, ministerele, comitetele județene de partid vor trebui să ia măsurile necesare pentru înlocuirea lemnului cu alte materiale. Este o problemă care nu privește numai actualul plan cincinal ci și cincinalul următor, dezvoltarea în perspectivă a acestei ramuri, a întregii economii naționale. Și anul viitor va trebui să mergem pe aceeași linie, pentru că așa ne dictează intere sele generale ale țării. Consider că Ministerul Economiei Forestiere are capacitatea să realizeze planul care îi revine în 1969.

Probleme mai serioase sînt, după părerea mea, in industria alimentară. Și în această ramură planul s-a realizat în ansamblu, cu unele minusuri la cîteva produse ; avem însă rămîneri în urmă în valorificarea produselor alimentare — în special în producția de conserve, produse lactate și carne. Exportăm ■ unele produse alimentare în mod nerentabil tocmai pentru că nu s-a acordat întreaga atenție prelucrării superioare a materiei prime. Fabricile de conserve nu au lucrat din plin în 1968, iar unele dintre ele, deși termenul de punere în producție a expirat de doi ani, nu lucrează nici acum cu toată capacitatea. în general, în industria alimentară, cu toate rezultatele obținute, există încă lipsuri serioase datorită faptului că multă vreme nu s-a acordat atenția cuvenită dezvoltării acestei ramuri. Tocmai de aceea, în acest plan se prevăd investiții suplimentare în industria alimentară. S-a pus problema elaborării unui program special de valorificare superioară a materiei prime alimentare, atît pentru nevoile interne cît și pentru asigurarea unui export mai rentabil. Cred că plenara va fi de acord să cerem tovarășilor care lucrează în acest sector să ia toate măsurile ca încă în cursul anului viitor să se înregistreze o îmbunătățire substanțială în activitatea industriei noastre alimentare. Sînt de acord că în acest sector trebuie pusă mai multă ordine și în ce privește folosirea rațională a producției de lapte. Va trebui întocmit un program special prin care să punem capăt transportului nerațional de lapte dintr-un județ în altul. Cu investiții simple, cu utilaje produse în țară, să rezolvăm mai bine, începînd cu anul viitor «și conti- nuind în următorii ani, problemele acestei ramuri foarte importante a industriei noastre.Nu doresc să vorbesc prea mult despre industria ușoară ; aici s-a lucrat bine, cu rezultate satisfăcătoare. Programul stabilit a fost realizat și depășit, calitatea producției s-a îmbunătățit — deși mai sînt și aici lipsuri.Țin să subliniez că industria ușoară poate fi dată ca exemplu de felul cum se ocupă de folosirea cît mai completă a capacităților de producție. Rezultatele bune din industria ușoară arată că greutățile — de orice natură —’ pot fi învinse dacă se organizează bine munca, dacă se conduce cu pricepere, cu suflet, sectorul încredințat. Sînt convins că prevederile de plan ce revin industriei ușoare vor fi nu numai realizate dar și depășite, dîndu-se astfel pentru fondul pieței o cantitate mai mare de produse în sortimente cît mai variate. *în ce privește agricultura, rezultatele obținute în primii trei ani ! ai cincinalului sînt bune ; prevederile planului se realizează, cu toată seceta din acest an. în ramura zootehnică avem numărul de animale prevăzut, ba chiar putem spune că la unele specii am ajuns la nivelul stabilit în plan pentru 197O.( Deci, s-ar putea spune că lucrurile merg bine. în aprecierea rezultatelor trebuie să avem însă în vedere că în acest sector Congresul al IX-lea a prevăzut sarcini ceva mai modeste și că, pe parcurs, s-au luat o serie de măsuri suplimentare pentru sporirea producției agricole.în ce privește anul 1969, cred că există posibilități să se realizeze producția de grîu și de porumb înscrisă în plan. Dacă se vor execută în cele mai bune condiții lucrările agricole, așa cum recomandă știința agricolă, se va putea obține chiar mai mult decît se prevede în plan. Rezultatele obținute în condițiile de secetă ale acestui an sînt concludente în această privință ; există cooperative unde s-au făcut arături .de bună calitate și s-au executat toate muncile la timp și care au obținut 3 000 kg la porumb, și cooperative unde pentru că aceste lucrări nu s-au făcut la vreme s-au obținut 900— 1100 kg la hectar. Fiecare dintre noi cunoaște asemenea exemple care arată că totul depinde de executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole. Anul acesta vom avea mai multe îngrășăminte, vom avea o suprafață mai mare irigată — și toate acestea trebuie să se reflecte în producții suplimentare.O problemă importantă care consider că trebuie subliniată în cadrul plenarei noastre este aceea a creșterii animalelor și păsărilor. Pentru a îmbunătăți aprovizionarea cu carne, lapte, ouă, va trebui să ne ocupăm serios de creșterea efectivelor de bovine, porci, păsări. Va trebui să luăm măsuri pentru a asigura creșterea în greutate a animalelor prevăzute pentru tăiere ; dacă la numărul total de bovine și porcine care se sacrifică într-un an am realiza numai cite 10 kilograme în plus pe cap de animal, s-ar obține un spor de producție de 30 000 tone carne. Aceasta ne-ar permite să îmbunătățim aprovizionarea populației și a industriei alimentare și ne-ar da și posibilitatea de a exporta. Avem rezerve mari în această privință, și fac apel la primii secretari ai comitetelor județene, la toți lucrătorii din agricultură, să depună eforturi pentru a organiza și dezvolta cît mai intens creșterea și îngrășarea animalelor în cooperative, în întreprinderile agricole de stat, în gospodăriile individuale. Cred că trebuie să Criticăm faptul că Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Cooperativelor Agricole au neglijai sporirea efectivelor de animale în cooperative și chiar în întreprinderile agricole de stat. în sectorul 

de stat, creșterea efectivelor de animale realizată în primii trei ani ai cincinalului este relativ mică, și de aceea s-a prevăzut pentru 1969 o creștere mai accentuată — dar tot mică în raport cu posibilitățile. Pentru 1970 va trebui să facem un efort și mai mare. Comitetele județene de partid, organele agricole trebuie să asigure condițiile necesare pentru sporirea efectivelor de porci, îndeosebi de scroafe, precum și a celor de vaci și păsări, unde se poate realiza un progres rapid. A- vem experiență în această privință— și mujți dintre dumneavoastră își aduc aminte de perioada cînd am terminat cooperativizarea și cînd într-un an și jumătate am ridicat foarte mult cifra efectivelor de animale. Printr-o largă mobilizare a forțelor, prin muncă voluntară s-au făcut atunci construcții bune și ieftine fără multe investiții, s-au găsit mijloace să se cumpere animale cu credite minime. Trebuie să dezvoltăm această experiență, să facem eforturi mai serioase în cooperative pentru creșterea efectivelor de animale — aceasta fiind și o cale de creștere substanțială a veniturilor țăranilor.S-a stabilit prin statut ca în cooperativele agricole de producție 18—25 la sută din venituri să se consacre acumulării, întăririi economice a cooperativelor. Unde se duc banii aceștia nu prea se vede.. Comitetul de Stat al Planificării trebuie să exercite un control atent în acest domeniu, pentru a vedea cum se investesc aceste fonduri, pentru a ajuta la buna orientare a investițiilor. Cooperativele reunesc mii de țărani; multe au în frunte președinți buni, dar trebuie să avem în vedere că una era gospodărirea a 3 hectare și alta este administrarea a 3 000, 4 000 sau 5 000 de hectare, gestionarea a mai multor milioane de lei. Este necesar ca atît Comitetul de Stat al Planificării, cît și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole și Consiliul Superior al Agriculturii să acorde un sprijin mai eficace cooperativelor în folosirea mijloacelor materiale și umane, în organizarea producției, în gospodărirea avuției de care dispun, atît în interesul general al economiei cît și al bunăstării țărănimii. Trebuie pusă mai multă ordine în acest sector foarte important al economiei noastre, acționînd cu hotărîre pentru dezvoltarea și buna folosire a bazei materiale a agriculturii cooperatiste.Aș vrea să mă refer pe scurt și la problema pomiculturii și viticulturii. Am investit mult în acest domeniu, am dat credite pe 10—12 ani. Dar sînt zone unde viile șl pomii sînt neîngrijiți. Deși a trecut perioada cînd trebuiau să intre pe rod, unele livezi și vii nu au. început să producă. Eu rog pe tovarășii care lucrează în agricultură, precum și pe primii secretari ai comitetelor județene să acorde o deosebită atenție acestei probleme. Uniunea și. direcția agricolă județeană au un aparat . destul de mare, de aproximativ 100 de oameni la un loc, și în fiecare cooperativă avem cîte un inginer agronom plătit de stat— deci reprezentant al statului, funcționar de stat care trebuie să răspundă de aplicarea politicii statului în agricultură. Și președintele cooperativei e obligat prin statut și prin lege să execute dispozițiile consiliului popular județean, ale Consiliului Superior al Agriculturii. Mi se pare însă că tovarășii care conduc aceste sectoare preferă să lucreze cu circulări în loc să desfășoare o muncă organizatorică, o conducere concretă.Uneori întîrzierile în efectuarea lucrărilor agricole se justifică prin starea nefavorabilă a timpului. Trebuie oare un timp special pentru a efectua lucrările agricole ? Munca agricolă trebuie făcută în condițiile oferite de natură, pe care noi nu le stăpînim încă. Dacă o să așteptăm întotdeauna condițiile optime, nu o să facem o agricultură avansată, intensivă, cu producții stabile. Și trebuie să spunem că în anul 1968 au fost deficiențe în agricultură din acest punct de vedere, deși condițiile climatice ne obligau să lucrăm mai bine. Aș ruga să se tragă toate învățămintele din lipsurile pe care le-am avut în a- cest an, să luăm măsuri pentru a pune ordine în sectorul agricol, începînd de sus pînă jos. Agricultura trebuie să se încadreze în programul economic general. Trebuie să respectăm interesele de grup, cooperatiste, dar trebuie să acordăm totodată o deosebită a- tenție intereselor generale ale e- conomiei, ale societății noastre, de care depinde pînă la urmă bunăstarea fiecărui cetățean.Problema folosirii fondului funciar trebuie de asemenea judecată cu toată răspunderea și trebuie să luăm cele mai serioase măsuri pentru a pune capăt risipei, pentru a aplica riguros legea privind conservarea terenului agricol. Din 1960 pînă acum, prin planurile de îndiguiri, în fiecare an ni s-au promis zeci de mii de hectare, iar cînd facem bilanțul apare nu o majorare, ci o diminuare a suprafeței agricole. Eu rog pe primii secretari și pe tovarășii care lucrează în agricultură să acorde toată atenția acestei probleme, să ia măsuri pentru punerea în producție a întregii suprafețe, pentru a nu mai admite nici cea mai mică risipă a suprafeței agricole.Sînt deficiențe și în acțiunea de irigație. Deși ni se dau toate asigurările că planul va fi înfăptui! pînă în 1970, totuși au rămas numai doi ani și avem încă 400 000 

de hectare de realizat, dintre care cea mai mare parte aparținînd sectorului de stat. Rog pe tovarășii care lucrează în acest sector să acorde cea mai mare atenție măsurilor pentru îndeplinirea programului de irigații. Primii secretari să analizeze posibilitățile de intensificare a lucrărilor de irigații, cu măsuri necostisitoare, în cooperativele agricole. Este necesar să facem totul pentru a realiza în întregime irigațiile prevăzute în plan.O problemă asupra căreia s-au făcut referiri în plenară este problema legumiculturii. A- cum un an s-a întocmit un program pentru dezvoltarea acestui sector, alocîndu-se aproximativ 400 de milioane lei și materiale necesare. Este adevărat că, deși a fost secetă, agricultura a reușit să asigure legumele necesare, livrînd, prin fondul central, cu 36 la sută mai mult decît în 1967. Este o creștere bună, dar o cantitate importantă de legume populația a cum- părat-o din sectorul particular. Producțiile de legume puteau fi mai mari dacă se luau măsuri de asigurare a apei. S-a resimțit totodată lipsa seminței. Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să ia măsuri pentru a nu lăsa la voia întâmplării problema, deosebit de importantă, a semințelor. Institutul de cercetări de specialitate trebuie să devină producător de sămînță pentru legumicultură. Este necesar să punem hotărît în aplicare măsurile stabilite pentru ca în cîfiva ani să rezolvăm definitiv problema asigurării semințelor și legumelor. Eu aș ruga pe tovarășii prim-se- cretari să se preocupe cu atenție de asigurarea suprafețelor pentru legumicultură.Am insistat mai mult asupra a- griculturii deoarece consider că a- ceasta ridică probleme deosebit .de serioase ; ele și-au găsit numai în parte rezolvarea și de aceea necesită încă o muncă serioasă, zilnică, neîntreruptă. Trebuie să îmbunătățim și munca organizațiilor de partid de la sate. în fabrică toată lumea știe că secretarul de partid, comuniștii, se ocupă în primul rînd de producție ; în sat, de asemenea, comuniștii, secretarul de partid trebuie să acorde principala atenție producției agricole. Problema centrală la sate este producția agricolă și trebuie să judecăm munca secretarului comunal, a organizației de partid, a tuturor comuniștilor, în raport cu rezultatele obținute în creșterea producției agricole.Se știe că s-au făcut pași însemnați în îmbunătățirea activității întreprinderilor agricole de stat, însă mai avem multe de făcut în acest sector. Avem încă un personal prea numeros ; am discutat în primăvară să efectuăm unele experimentări — nu știu la ce rezultate s-a ajuns, pentru că tovarășilor de la departamentul I.A.S. le trebuie cam mult pentru experimentare — pentru a reduce personalul din întreprinderile de stat. Numai așa se poate asigura creșterea productivității muncii și ieftinirea produselor, se poate pune ordinea necesară în întreprinderile agricole de stat. Aș dori, de asemenea, să subliniez că problema disciplinei și a activității organizatorice lasă de dorit și în unele cooperative agricole de producție. în primul rînd este necesar să se ia măsuri hotărîte pentru respectarea fermă a obligațiilor a- sumate de cooperative în contractele încheiate cu statul, pentru livrarea integrală a producției destinate fondului central.S-au ridicat și unele probleme cu privire la transporturi, care merită să fie analizate. Este necesar să găsim soluții pentru organizarea mai bună a transportului auto ; va trebui ca în cel mai scurt timp să-l subordonăm organelor județene. Nu vreau să mă opresc special asupra activității din cooperație și industria locală, deoarece problemele ridicate pentru celelalte sectoare sînt valabile în bună măsură și pentru aceste domenii.Aș dori să insist puțin asupra problemei investițiilor. Avem prevăzut ■ pentru anul viitor un volum de investiții de 63,3 miliarde, cu o depășire de 3,1 miliarde față de cincinal. Cu toate măsurile luate, trebuie spus însă că ponderea cheltuielilor pentru construcții- montaj în totalul investițiilor continuă să fie foarte mare ; atît miniștrii cît și primii-secretari trebuie să acționeze mai energic în scopul reducerii ponderii acestor cheltuieli. Facem încă construcții scumpe, supradimensionate. Cred că ușor putem asigura o reducere a cheltuielilor pe această cale de 10—15 la sută, fără să se afecteze realizarea planului de investiții. A- ceașta ne-ar aduce economii și de materiale, și de bani, și de forță de muncă pe care le putem utiliza în alte domenii de activitate; în definitiv, nu clădirea, ci utilajele determină creșterea producției. Noi am dezbătut cu fiecare minister în parte aceste probleme, dar rog și pe primii-secretari să examineze fiecare acțiune în mod concret, să manifeste mai multă exigență, să adopte măsuri mai ferme pentru îndeplinirea sarcinii de a reduce ponderea cheltuielilor pentru construcții-montaj.O altă problemă importantă legată de realizarea investițiilor este punerea la timp în producție a noilor capacități. Deși s-a redus durata de punere în funcțiune, ea continuă să fie mare, depășind uneori 2—3 ani chiar și la capacități care — printr-o mai bună concentrare a mijloacelor și cadrelor — ar putea fi terminate în 1—2 ani. Anul viitor trebuie să 

acționăm intens pentru a scurta durata de execuție a investițiilor.Printre ' problemele deosebit de importante ale activității noastre economice este, de asemenea, aceea a realizării la timp a parametrilor proiectați și folosirii depline a utilajelor. în cursul anului 1969 trebuie să lichidăm situația existentă astăzi, cînd un mare număr de mașini stau nefolosite. Această stare de lucruri este de neadmis și— deși o discutăm de ani de zile— se acționează încă foarte timid- pentru remedierea ei. în curînd vor fi luate o serie de măsuri, printre care scurtarea termenelor de amortizare, cu scopul de a impulsiona folosirea mai eficientă a fondurilor fixe, de a asigura o rotație mai rapidă a mijloacelor materiale, de a spori eficiența activității noastre economice. Eu aș ruga pe primii-secretari ca în a- cest domeniu să fie neiertători, să nu admită nimănui nici un fel de justificare; numai acționînd cu hotărîre pentru buna folosire a mijloacelor materiale vom putea obține rezultatele pe care le dorim în dezvoltarea societății noastre socialiste.în dezbateri s-au făcut o serie de remarci critice cu privire la eficiența cercetării științifice. Doresc să subliniez că orientarea dată încă de Congresul partidului de a lega mai strîns cercetarea cu producția s-a realizat încet ; din păcate, la unii cercetători există încă rețineri, sau mai bine-zis un fel de teamă de producție, de confruntarea cu realitatea. Cercetarea științifică trebuie să fie mai strîns legată cu producția ; scopul ei este de a fi cît mai iute aplicată în practică. Dacă unele țări avansate realizează o înaltă dezvoltare economică, aceasta se datorește tocmai faptului că asigură introducerea rapidă a descoperirilor științifice în producție. Ciclul — cercetare de laborator, stație pilot, producție industrială — trebuie să fie cît mai scurt; cu cît acest ciclu este mai mic, cu atît este mai mare e- ficiența cercetării. Noi spunem că cercetarea reprezintă o forță materială de producție ; dar poate fi astfel denumită cercetarea care durează 10 ani de zile pînă să obțină un nou produs, sau care, uneori, nu se soldează cu nimic ? Este evident că în asemenea condiții cercetarea științifică nu poate avea eficiența necesară.Iată de ce trebuie să înțelegem— și apelez și la membrii Comitetului Central care lucrează în domeniul cercetării științifice — că este necesar să acționăm cu hotărîre pentru a realiza o cotitură în domeniul legării cercetării științifice de practică. Programul prezentat plenarei este un început modest, aș putea spune, dar care marchează totuși încercarea de a asigura ca rezultatul cercetării să fie cît mai iute valorificat în producție. Va trebui să dezvoltăm și să finanțăm a- cele cercetări care sînt duse pînă la capăt; nu avem nevoie doar de cercetări care se încheie prin procese verbale, în care se obțin numai rezultate de laborator. Cercetarea se poate considera încheiată numai în momentul cînd se transferă întreprinderilor, cînd — cu concursul cercetătorilor — se materializează în producție. Orice activitate omenească ce nu produce nimic util societății este fără valoare; tot astfel și cercetarea fără finalitate — indiferent de cine este întreprinsă și de scopul în care se realizează — neavînd valoare, nu poate fi finanțată. Trebuie să așezăm mai ferm cercetarea pe baze economice, contractuale. Desigur, nu mă refer aici la istorie, la filozofie, deși și a- colo trebuie să știm ce probleme se studiază, ce teme se abordează. Am în vedere în special cercetarea în domeniul științelor tehnice, chimice, biologice, care sînt direct legate de producție și unde însăși cercetarea fundamentală se dezvoltă rapid tocmai pentru a servi cercetării aplicative. în acest spirit dorim să se acționeze în organizarea activității de cercetare și aș ruga pe tovarășii care lucrează în acest sector, mai ales pe cei care sînt membri ai Comitetului Central, să acorde sprijinul lor activ acestei acțiuni. Trebuie să schimbăm mentalitatea acumulată în decursul timpului că activitatea de cercetare se poate reduce la publicarea de studii în reviste sau prezentarea de referate la congrese științifice internaționale și interne. Ca în toate domeniile, și omul de știință trebuie apreciat și remunerat nu după titlul pe care îl posedă, ci după rezultatele efective dobîndite în munca sa ; aceasta corespunde pe deplin principiilor eticii noastre socialiste.Trebuie să spunem, tovarăși, că țara noastră dispune în sfera științei de forțe umane remarcabile, că avem cercetători și savanți de seamă, care pot aduce o contribuție de preț la progresul general al economiei, al întregii societăți. Este necesar ca toate aceste forțe să fie bine organizate, concentrate spre direcții esențiale, ca rodul muncii și creației lor să-și găsească o rapidă și eficientă aplicare în practică. Din păcate, în această privință se manifestă încă deficiențe. Ministerele poartă în mare parte răspunderea pentru neintroducerea în producție a rezultatelor ce s-au obținut pînă acum. Pentru că, totuși, dintr-o recentă analiză a rezultat că avem circa 140 de teme de cercetare pe care Ie putem aplica în producție, probleme soluționate nu acum o lună, ci unele cu 10 ani în urmă ; unde au fost ministerele și 

alte organe centrale, Consiliul Național, Comitetul de Stat al Planificării, de ce au ignorat această valoroasă sursă de cîștiguri pentru economia națională, pentru societatea noastră ? Ele au datoria să se ocupe îndeaproape de valorificarea acestor rezultate.Comitetele județene care au pe teritoriul lor instituții de cercetare, de învățămînt, laboratoare, trebuie, de asemenea, să acorde mai multă atenție acestor domenii de activitate, utilizării în economie a rezultatelor cercetării. Cred că este bună propunerea făcută aici, ca în viitor activitatea de cercetare să fie oglindită în plan și să fie raportată atît Marii Adunări Naționale, cît și plenarei Comitetului Central, ca în oricare alt sector de muncă.în plenară s-a vorbit, de asemenea, de comerțul exterior. Cred că ați reținut din materiale că a- ceastă activitate s-a desfășurat într-un ritm destul de bun, că a crescut amploarea comerțului nostru exterior. Ș-au luat măsuri pentru organizarea mai bună a acestui sector. Totuși trebuie să arăt că se menține încă tendința de a apela ușor la importuri și consider că avem posibilități mari de a reduce, chiar în 1969, importurile la o serie de materiale și piese de schimb. Trebuie totodată să ne preocupăm de a asigura exporturile prevăzute și chiar de a le spori. Și nu este vorba numai de a exporta cantitatea de produse stabilită ; o deosebită importanță are problema eficienței comerțului nostru exterior. Realitatea este, tovarăși, că valorificăm încă cu slabă eficiență u- nele produse. Cu o prelucrare șu- plimenatră am putea mări mult valoarea exporturilor și va trebui să ne îndreptăm atenția în această direcție, pentru a crește continuu eficiența comerțului exterior, pentru a crea condiții de echilibrare a balanței. Sînt însă și deficiențe de altă natură, deficiențe ale organizațiilor de comerț exterior, care nu întotdeauna se preocupă să valorifice cît mai bine și să caute să cumpere cît mai avantajos; lupta aceasta pentru a cumpăra ieftin și a vinde cu preț bun nu a intrat încă în spiritul, în sîngele fiecărei organizații economice, al fiecărui lucrător din comerțul exterior.Doresc să atrag atenția primilor secretari ai comitetelor județene care au pe teritoriul lor unități economice ce produc pentru export să se ocupe cu toată seriozitatea de această problemă, să urmărească îndeaproape felul în care se vînd produsele respective în străinătate. Va trebui să schimbăm sistemul actual, astfel ca situația financiară a întreprinderilor producătoare pentru export să oglindească mai direct și rezultatele comerțului exterior. De asemenea, va trebui să luăm măsuri pentru o stabilire mai judicioasă a prețurilor interne la produsele destinate exportului ; această problemă va trebui să fie rezolvată de Consiliul de Miniștri. Astăzi, pe întreprinderea producătoare nu o interesează ce se face cu produsul ei la comerțul exterior. Va trebui să legăm mai strîns producătorii de desfacerea mărfurilor, astfel în- cît venitul lor să depindă direct de felul în care au valorificat marfa. Sigur, va trebui să ne gîn- dim și la întărirea mijloacelor de control în acest domeniu, pentru ca problemele valorificării, inclusiv stabilirea prețurilor, să numai fie lăsate la latitudinea fiecăruia. Necesitatea întăririi controlului a- supra stabilirii prețurilor a fost dovedită de experiența anului a- cesta. Este cunoscut că în stabilirea prețurilor la legume și fructe s-a lărgit competența consiliilor populare, a Consiliului Superior al Agriculturii și a Comitetului pentru Prețuri. Aceste organe au mers însă pe linia majorării prețurilor Ia producători, ceea ce s-a răsfrînt și asupra eficienței exportului, precum și asupra prețurilor cu amănuntul. în această privință o lipsă mare are Comitetul pentru Prețuri, care avea dreptul și obligația să controleze modul de stabilire a prețurilor. Și consiliile populare au aprobat cu ușurință majorarea prețurilor la legume și fructe.în alte sectoare avem o mai bună politică de prețuri; se știe că o parte din producția bunurilor de consum se stabilește prin plan, la prețuri mici, care să asigure populației cu venituri mai restrînse posibilitatea să se aprovizioneze în condiții bune. Chiar și în cazul cînd am fost nevoiți să luăm măsuri de majorare a unor prețuri și tarife, determinate de necesitatea a- coperirii cheltuielilor, s-a avut în vedere ca populația care realizează venituri mai mici să fie compensată în mod corespunzător. Astfel, au fost acordate indemnizații celor cu salarii mici pentru plata chiriei și combustibilului. în același scop s-a luat măsura ca acțiunea de îmbunătățire a salarizării, prevăzută a începe în 1968, să înceapă de fapt din 1967, cînd peste un milion de oameni, îndeosebi din cei cu venituri mici, au beneficiat de mărirea salariului. Ca urmare a îmbunătățirii salarizării, în primii trei ani ai cincinalului salariul real a crescut cu 9,5 la sută.Pe baza dezvoltării continue a economiei, în anul viitor se vor înregistra noi creșteri ale nivelului de trai al populației de la orașe și sate, satisfacerea în condiții mai bune a. cerințelor ei materiale și spirituale. Pentru 1969 sînt prevăzute sporuri de salarii însu- mînd 4 miliarde lei, ceea ce va asigura o creștere de 5,1 la sută a salariului real. începînd din luna ianuarie 1969, acțiunea de majorare a salariilor se va aplica corpului didactic, — care va prinți în medie un spor de circa 19 la sută, bineînțeles, diferențiat pe grade de învățămînt; urmează, de asemenea, să se treacă, în mod eșalonat, 

la majorarea salariilor lucrătorilor din toate ramurile economiei naționale începînd cu industria alimentară și alte ramuri în care se realizează salarii medii mai scăzute. în cursul anului viitor se va realiza de fapt generalizarea îmbunătățirii salarizării. Totodată, în 1969 vor spori și veniturile bănești ale țărănimii destinate consumului cu aproximativ 6 la sută.O altă problemă asupra căreia aș vrea să mă opresc este aceea a noii reglementări a impozitului a- gricol. în prezent noi cheltuim de la bugetul statului 5 430 milioane lei pentru acțiunile social-economi- ce și gospodărești de la comune, din care 1 240 milioane lei pentru lucrările de combatere a dăunătorilor și epizootiilor în agricultură, precum și pentru alte acțiuni agro- zooveterinare, 500 milioane lei pentru drumuri comunale și lucrări edilitar-gospodărești, 930 milioane lei pentru sănătate, 2 435 milioane lei pentru învățămînt, cultură și artă șl 320 milioane lei pentru întreținerea organelor comunale. Este cunoscut că în alte țări fiecare comună își are bugetul propriu și își acoperă cheltuielile numai din veniturile sale. La noi, înainte de 1955 impozitul agricol era de 1 600—1 750 milioane lei. Or, pornind de la faptul că în anul trecut impozitul agricol reprezenta doar circa 47 la sută față de cel din 1955, ținînd seama de creșterea veniturilor țărănimii și de necesitatea așezării impozitului pe baze mai echitabile, s-au elaborat noi norme de stabilire a impozitelor, în funcție de veniturile agricole realizate, și nu de suprafața deținută, ca în prezent. Trebuie menționat că și în urma reașezării impozitului a- gricol suma totală a acestuia va fi cu 400—500 milioane lei mai mică decît în 1955. Din analiza modului de repartizare a impozitului agricol rezultă că acesta scade cu mai mult de 50 la sută în 290 de cooperative, pînă la 50 la sută în 690 cooperative șl pînă la 25 la sută în 1 060 cooperative. Deci în peste 2 000 cooperative din 4 678 cîte sînt în țara noastră, cooperatorii vor plăti un impozit mai mic decît în prezent. De asemenea, în 538 cooperative se va plăti același impozit, iar în 2100 cooperative impozitul va crește față de cel de azi. Desigur, chiar în cadrul aceleiași cooperative unii vor plăti ceva mai mult, dar mulți cooperatori vor plăti mal puțin decît astăzi. Așezarea pe a- ceastă bază a impozitului agricol este mult mai echitabilă, venind în avantajul cooperatorilor cu venituri mai mici, îndeosebi al acelora din zonele de deal și munte. Proiectul de lege privind reașezarea impozitului agricol a fost dezbătut în toate cooperativele, în adunări generale, și a fost apreciat ca fiind un sistem mai just, mai echitabil, de participare a țăranilor la eforturile statului nostru pentru înflorirea vieții sociale a satelor, a întregii noastre țări.în legătură cu aceasta se poate pune întrebarea dacă este mai bine să se perceapă impozitul direct de la cooperator, și nu global, de Ia cooperativă, cum se proceda pînă acum. Socotim că, după cum fiecare salariat plătește impozit în raport cu cîștigurile sale, tot așa fiecare țăran trebuie să plătească statului un impozit corespunzător veniturilor pe care le realizează. Aceasta este legătura sa materială cu statul. în domeniul impozitelor, noi creasem un anonimat in relațiile statului cu țărănimea și aceasta nu a fost just. Fiecare cetățean trebuie să știe că nu are numai drepturi, ci și anumite obligații față de stat. Toți cetățenii patriei trebuie să știe că au datoria să contribuie la eforturile pentru dezvoltarea societății, pentru îmbunătățirea vieții generale, pentru apărarea țării. Sîntem un partid de guvernămînt, avem răspunderea conducerii țării și trebuie să arătăm deschis oamenilor realitatea ; aceasta înseamnă a asigura participarea poporului la conducerea statului. Să explicăm poporului tot ce am făcut, tot ce mai trebuie să facem, toate măsurile, pentru că numai așa ne va înțelege și ne va prețui !Partidul și statul nostru acționează cu toată hotărîrea pentru a asigura creșterea nivelului de viață al întregului popor. Dacă ne referim doar la construcția de locuințe, trebuie să arătăm că anul viitor vom face, în loc de 62 000 de apartamente, cît se prevăzuse în cincinal pentru 1969 — aproape 90 000 de apartamente. O bună parte din acestea vor fi locuințe mai ieftine, unde chiriile vor fi chiar sub cele dinainte de majorare ; facem aceasta tocmai spre a asigura diferitelor categorii de oameni ai muncii cu salarii mai reduse posibilități și condiții mai bune de locuit. în 1970 ne gîndim să construim 110 000—120 000, deși aceasta va cere un mare efort. Dar vrem tocmai să rezolvăm cît mai repede problema locuințelor. Toate aceste măsuri ca : sporirea cheltuielilor social-culturale, care sînt mai mari decît cele prevăzute în cincinal cu3,4 miliarde, numărul sporit de apartamente, creșterea salariului real pînă în 1970 cu 20—25 la sută față de 1965, vor face să se reali- _ zeze cu succes sarcinile trasate de Congresul al IX-lea în domeniul ridicării nivelului de trai al poporului.Aș dori să închei, tovarăși, subliniind încă o dată că proiectul planului de stat și proiectul de buget pe 1969 sînt în concordanță cu Directivele Congresului al IX- lea al partidului, corespund posibilităților noastre economice și asigură dezvoltarea ascendentă a economiei, creșterea nivelului de viață al poporului nostru. îndeplinirea planului celui de-al patrulea an al cincinalului va reprezenta o nouă treaptă pe drumul ascendent al poporului nostru spre prosperitate și progres, pe drumul înfloririi României socialiste.
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EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PENTRU ADOPTAREA
PLANULUI DE STAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1969

prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării
Tovarăși deputat!,Ca în fiecare an, Marea Adunare Națională este chemată să-și exercite una din prerogativele sale importante : examinarea și legiferarea planului de stat. Dezbaterea proiectului planului de stat pe 1969 în acest for suprem al puterii de stat are loc în condițiile în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, este angajat la realizarea amplului program de dezvoltare a forțelor de producție și de perfecționare a relațiilor socialiste, de materializare a măsurilor de îmbunătățire a activității economice și sociale stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Anul care se încheie este un an de efervescență creatoare, de succese care, însumate celor anterioare, atestă afirmarea tot mai puternică a României socialiste ca o țară cu o economie dinamică, în plin proces de creștere și modernizare. Datele preliminare arată că sarcinile planificate vor fi depășite la majoritatea indicatorilor.Utilizarea mai bună a fondurilor productive, perfecționarea organizării producției și a muncii, creșterea eficienței în toate domeniile de activitate s-au concretizat în creșterea producției industriale cu circa 11,2 la sută, depășindu-se cu 4,6 miliarde lei prevederile inițiale. în același timp, productivitatea muncii în industrie a sporit cu circa 8 la sută față de 7,3 la sută cît s-a prevăzut în plan, iar volumul beneficiilor a depășit cu1,5 miliarde lei pe cel stabilit.Producția agricolă din acest an a satisfăcut nevoile populației și ale industriei, deși condițiile climatice au fost mai puțin favorabile. Rezultate bune s-au obținut în creșterea șeptelului și a producției animaliere, domenii în care prevederile planului cincinal pentru a- nul 1968 au fost depășite.La bilanțul pozitiv pe anul 1968 se adaugă și realizarea unui volum 

de investiții care depășește cu 1,3 miliarde lei pe cel planificat inițial și cu 13,5 la sută pe cel înfăptuit în 1967. Activitatea pe acest tărîm s-a îmbunătățit față de anii precedent, dar nu au fost învinse întotdeauna și în întregime dificultățile și neajunsurile în asigurarea cu proiecte și utilaje, în aprovizionarea ritmică și organizarea șantierelor de construcții. Din aceste cauze un număr de circa 50 capacități și obiective productive nu vor fi date în funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an, influențînd negativ producția anului viitor.Venitul național crește în 1968 cu circa 7 la sută, situîndu-se peste nivelul stabilit prin planul cincinal. S-au creat astfel condiții ca veniturile populației să crească față de anul 1967 cu aproape 10 miliarde lei. A început experimentarea noului sistem de salarizare, care, o dată cu majorarea salariilor, va contribui la o mai judicioasă repartiție a veniturilor în raport cu cantitatea și calitatea muncii. Volumul vînzărilor de mărfuri prin comerț a fost depășit, s-a îmbunătățit aprovizionarea populației, deși au existat unele greutăți, datorate mai ales insuficientei preocupări a unităților comerciale privind buna gospodărire și dirijare a fondului de mărfuri. S-au construit noi spații de învă- țămînt, noi unități culturale și de ocrotire a sănătății și s-au dat în folosință populației peste 57 de mii de apartamente.în cronica anului 1968 este de consemnat, ca un fapt de o deosebită însemnătate, începerea aplicării în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R.Toate realizările din cursul a- cestui an evidențiază în chip con- . vingător caracterul științific al politicii partidului nostru, realismul planului, justețea opțiunilor privind dezvoltarea echilibrată a economiei; ele demonstrează elocvent entuziasmul cu care întregul popor înfăptuiește politica partidului, succesul cu care partidul își îndeplinește rolul conducător în viața economică și socială a țării.Planul de stat pe anul 1969. al cărui proiect vi-1 prezint din însărcinarea Consiliului de Miniștri, se înscrie pe coordonatele cincinalului și creează condiții pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului pe perioada 1966—1970.Planul ce vă este supus spre examinare reflectă, atît în liniile sale generale, cît și în- tr-o multitudine de aspecte concrete, îndrumările și orientările de mare claritate și profunzime, indicațiile și soluțiile extrem de prețioase primite din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a analizat cu fiecare minister în parte și pe toate secțiunile planului soluțiile și măsurile ce trebuie adoptate.Problemele planului pe anul viitor s-au aflat, de asemenea, în centrul atenției guvernului, a ministerelor și celorlalte instituții centrale de stat. Subliniez, de asemenea, aportul comitetelor județene de partid, al comisiilor economice județene și al organelor sindicale.Proiectul planului de stat a fost dezbătut într-un înalt spirit de responsabilitate și competență în 

plenara Comitetului Central al partidului care a stabilit sarcinile și programul de măsuri care să a- sigure îndeplinirea obiectivelor fixate.Proiectul de plan pe anul 1969 are ca trăsătură distinctivă menținerea în continuare a unui ritm ridicat de creștere a producției industriale, condiție esențială pentru progresul multilateral al țării. Volumul producției industriale va fi în anul viitor cu 10,8 la sută mai mare decît realizările preliminate pe 1968. Dacă ținem cont de nivelul de dezvoltare la care se va situa industria în anul viitor, înseamnă că în primii patru ani ai cincinalului ritmul mediu anual de creștere a acestei ramuri va fi de 11,9 la sută în loc de 11,4 la sută cît a fost prevăzut inițial.Impetuoasa dezvoltare a economiei determină o sporire accentuată a nevoilor de resurse energetice. Țara noastră a depus și depune în continuare eforturi susținute pentru a asigura în cît mai mare măsură aceste nevoi din resurse interne. In același timp, e- chilibrul și structura balanței energetice impun importul unor cantități de țiței paralel cu aplicarea unui regim sever de economii și valorificarea tuturor resurselor și economisirea acestora.Producția prevăzută la extracția de țiței și gaze se situează la nivelul cincinalului. La cărbuni s-a proiectat o creștere cu 440 mii de tone peste prevederile anterioare, ceea ce reflectă preocuparea de a spori mai rapid participarea a- cestui combustibil la îmbunătățirea balanței energetice.Economisirea combustibililor lichizi, ca sarcină primordială, reclamă extinderea acțiunii de înlocuire a păcurei peste tot unde este economic posibil cu combustibili solizi și folosirea în mai mare măsură a rezervelor de energie secundară.Proiectul de plan stabilește o creștere în ritm susținut a industriei metalurgice. Față de anul în curs, producția totală de oțel urmează să crească cu 15,8 la sută ajungînd la aproximativ 5,5 milioane tone. Producția de oțeluri aliate, deși se prevede să sporească cu 31 la sută, este încă insuficientă în raport cu nevoile economiei, urmînd să fie dezvoltată în continuare în anii următori. In metalurgia neferoasă, principalele eforturi sînt îndreptate spre industria aluminiului. în- trucît sporirea producției în industria metalurgică se bazează în mare măsură pe noile capacități ce urmează a fi puse în funcțiune, este de datoria ministerului de resort să aibă în centrul atenției respectarea strictă a termenelor înscrise în planul de investiții.Cu toată dezvoltarea producției interne de laminate, satisfacerea nevoilor crescînde ale economiei impune importuri relativ mari de metal. în această situație, folosirea rațională a resurselor trebuie să constituie una dintre preocupările principale ale tuturor ministerelor și unităților economice.Nu cred că mai este necesar de demonstrat rolul determinant pe care îl are industria construcțiilor de mașini în menținerea dinamismului și modernizarea continuă a întregii economii naționale. Avînd în vedere tocmai importanța covîr- șitoare a acestei ramuri, în proiectul planului pe anul 1969 sînt stabilite sarcini care asigură lărgirea și diversificarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Producția întregii ramuri_ urmează să crească cu 13,6 la sută față de 1968, gama produselor lărgindu-se cu aproximativ 100 de noi tipuri de mașini, utilaje și instalații.Capacitățile de producție existente, dotarea tehnică a industriei constructoare de mașini, competența ridicată a cadrelor, constituie condiții care permit participarea în mai mare măsură a acestui sector la înzestrarea principalelor ramuri ale economiei. A acționa în această direcție, a trece cu hotărîre la accelerarea producției, într-o gamă mai largă, de mașini-unelte, de utilaje și instalații tehnologice în primul rînd pentru industria chimică, pentru siderurgie, construcții, industria alimentară, constituie o cerință primordială și stringentă. In acest sens urmează ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Economic și ministerele interesate să elaboreze un program de perspectivă pe baza indicațiilor date de conducerea de partid.Deși în ultimii ani gradul de încărcare a parcului de mașini- unelte a crescut, el este încă nesatisfăcător. în majoritatea a- telierelor de întreținere și reparații ale principalelor ministere industriale se lucrează de regulă într-un schimb și doar izolat în două schimburi, iar în unitățile de bază ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini coeficientul de schimburi este de numai 1,57. De aceea, în agenda de lucru a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, a celorlalte ministere cu sectoare constructoare de mașini și a organelor de sinteză, a întreprinderilor subordonate, trebuie să fie înscrise în primele zile ale anului viitor preocupări spre îmbunătățirea gradului de încărcare a mașinilor-unelte, luînd totodată măsuri privind recrutarea și pregătirea cadrelor calificate necesare lucrului în trei 

schimburi. Este întru totul justificat ca, numai după ce sînt epuizate aceste rezerve importante de creștere a producției, să se acorde noi fonduri de investiții pentru dezvoltare.Sporind cu aproape 19 la sută față de 1968, producția industriei chimice se va înscrie cu consecvență în ritmurile înalte înregistrate în anii trecuți. Accentul se va pune pe dezvoltarea producției de îngrășăminte, de mase plastice, rășini sintetice, fibre și fire sintetice, pentru care sînt prevăzute creșteri între 30 și 44 la sută. Cu toate rezultatele bune obținute în ultimii ani, totuși volumul producției în industria chimică este incă afectat, din păcate, de darea în funcțiune cu întîrziere a unor obiective importante și de neatingerea parametrilor proiectați la unele unități noi, care duc la obținerea de producții, la unele sortimente, sub prevederile planului cincinal.O importanță deosebită prezintă pentru economia națională punerea în funcțiune la termen a marilor obiective chimice prevăzute pentru anul viitor, a căror producție pe o singură zi reprezintă. în echivalent valutar, aproximativ 2 milioane lei. Ministerul Industriei Chimice, împreună cu reprezentanți ai tuturor ministerelor interesate în execuția lucrărilor, trebuie să urmărească permanent mersul acestora, să ia toate măsurile pentru a asigura respectarea și chiar scurtarea termenelor înscrise în grafice pentru punerea în funcțiune.Datorită insuficientei preocupări de a dezvolta producția internă, în prezent se importă o serie de produse chimice, denumite deobicei de mic tonaj, cum sînt reactivii și catalizatorii, consumîndu-se însemnate fonduri valutare. Este necesar ca Ministerul Industriei Chimice, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, să organizeze în anul viitor, pe bază de tehnologii elaborate în țară, extinderea cu investiții mici a fabricației unor asemenea produse necesare economiei.Urmărind gospodărirea cît mai rațională a patrimoniului forestier al țării, proiectul de plan prevede ca, în cadrul unui volum total de masă lemnoasă mai mic decît în anul 1968, producția în această ramură să crească cu 5,6 la sută prin realizarea unor noi pași în direcția valorificării superioare a lemnului, încadrarea în limitele resurselor prevăzute face necesară reducerea normelor de consum prin înlocuirea în mai mare măsură a lemnului cu alte materiale și folosirea minimă a acestuia în activități auxiliare. Trebuie avut în vedere că, potrivit sarcinilor Plenarei de ieri a Comitetului Central, în anul 1970 vor fi stabilite reduceri însemnate ale cotelor de tăiere a masei lemnoase pentru a proteja fondul forestier al țării.In anul 1969 producția industriei materialelor de construcții va crește cu 12,5 la sută. Vor intra în producție 2 linii de ciment cu o capacitate de 640 mii tone/an și vor începe lucrările de construcție a unor mari fabrici, care vor produce laolaltă aproape 4 milioane tone de ciment; va începe de asemenea, construcția unor importante capacități pentru producția de geamuri.Necesitatea creșterii gradului de industrializare a construcțiilor, a îmbunătățirii calității și a sporirii economicității lor impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor să diversifice producția de prefabricate, inclusiv a celor cu un grad ridicat de finisaj, și să acționeze cu mai multă fermitate în direcția asimilării produselor noi prevăzute în plan.Asigurînd preponderența ramurilor industriei grele, partidul și statul nostru acordă o atenție sporită extinderii industriei bunurilor de consum. Ca o ilustrare a înfăptuirii directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. privind lichidarea rămînerilor în urmă a producției bunurilor de consum, planul pe a- nul 1969 prevede pentru acest sector un ritm de creștere egal cu cel din sectorul mijloacelor de producție.în industria ușoară producția urmează să sporească cu mai mult de 1.3 miliarde lei peste nivelul stabilit prin planul cincinal pentru anul următor. Se au în vedere creșteri mai însemnate de producție la tricotaje, confecții și sticlărie. Sînt de remarcat în mod deosebit eforturile pe care le face Ministerul Industriei Ușoare pentru mărirea producției pe seama folosirii mai bune a capacităților și sporirea coeficientului de schimburi, care a fost în luna august a.c. de circa 2, situîndu-se printre cele mai bune realizări obținute de ministerele cu industrie prelucrătoare.îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru industria alimentară, a cărei producție crește în anul viitor cu 11 la sută, solicită concentrarea atenției spre mai buna organizare a activității de contractare, aprovizionare și prelucrare a resurselor agricole. Așa cum a rezultat din dezbaterile recentei plenare a Comitetului Central, sînt încă neajunsuri în prelucrarea superioară a materiilor prime — legume, fructe, carne — și va trebui să se treacă deîndată la realizarea unor investiții simple cu utilaje din țară care să asigure va

lorificarea superioară a resurselor atît pentru nevoile interne, cît și pentru export.întreprinderile industriei locale trebuie să asigure diversificarea și creșterea producției, în funcție de nevoile și resursele existente pe plan local, iar cooperația meșteșugărească este chemată să sporească producția îndeosebi pe seama extinderii serviciilor către populație.Progresul agriculturii, lărgirea și modernizarea bazei tehnico-mate- riale în această importantă ramură a economiei noastre sînt susținuțe printr-un amplu program de investiții din fondurile statului, care vor însuma anul viitor circa 7,6 miliarde lei, cu aproape 9 Ia sută mai mult decît în 1968. In afară de aceasta, cooperativele agricole de producție își propun să realizeze, din fonduri proprii, investiții de 4,7 miliarde lei.în condiții climatice normale se prevede ca în 1969 producția a- gricolă să depășească cu 3,6 miliarde lei nivelul maxim prevăzut în planul cincinal, cea mai mare parte din spor urmînd să fie realizată în cooperativele a- gricole de producție.Se estimează că în 1969 se va obține, pe întreaga țară, o producție de aproape 15 milioane tone de cereale față de 13,2 milioane tone cît s-a realizat în medie a- nual, în primii trei ani ai cincinalului. Totodată, proiectul de plan acordă o atenție sporită culturii legumelor. Este știut că în anul acesta, deși s-au livrat fondului de stat cu 300 mii tone legume mai mult decît în 1967, s-a resimțit totuși lipsa unor sortimente solicitate de populație și au existat deficiențe de aprovizionare în anumite perioade ale anului. Pentru remedierea acestei situații, s-a prevăzut majorarea suprafețelor irigate destinate culturii legumelor și însămînțarea cu legume după culturile ce se recoltează în prima etapă; s-au creat de asemenea, condiții pentru creșterea substanțială a suprafețelor cultivate în sere, solarii și cîm- puri protejate. Se va putea obține astfel diversificarea sortimentelor de legume și o aprovizionare mai bună în tot cursul anului. Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu Uniunea Na-' țională a Cooperativelor Agricole de Producție sînt chemate să fructifice experiența acumulată în a- cest domeniu, să antreneze în mai mare măsură cadrele de specialiști din institutele de cercetări, inginerii agronomi din unitățile agricole, la elaborarea și a- plicarea măsurilor agrotehnice cele mai potrivite pentru a obține recolte mari și de calitate superioară.Proiectul de plan prevede ca, la sfîrșitul anului 1969, numărul de a- nimale la toate speciile să depășească prevederile cincinalului. în a- ceastă ordine de idei o grijă deosebită solicită folosirea mai bună a spațiilor de adăpostire a animalelor existente din fiecare unitate. Permanent trebuie avută în vedere, de asemenea, asigurarea bazei furajere, în care scop s-a prevăzut extinderea suprafețelor însămînța- te în cultură dublă la un milion hectare.Pentru a spori resursele de carne fără a afecta șeptelul, este rațional ca în anul 1969 să se pună accentul pe sporirea greutății medii a animalelor destinate sacrificării. Se prevede, de asemenea, profilarea unui număr de peste 1 000 cooperative agricole pentru creșterea porcilor, în localitățile cu tradiție în acest domeniu.între prevederile de plan pentru anul viitor este de subliniat sarcina de dublare a suprafeței ce se va amenaja pentru irigații față de 1968. Aceasta impune eforturi susținute din partea tuturor celor chemați să contribuie la realizarea și darea în exploatare a lucrărilor, la folosirea lor completă și eficientă. Pentru a se a- junge la finele anului 1970 la o suprafață totală de circa un milion hectare irigate — așa cum s-a stabilit în planul cincinal — este nevoie ca, pe lîngă urgentarea lucrărilor în sistemele mari, unde rămînerile în urmă sînt mai accentuate, să se acorde atenție deosebită sporirii suprafețelor a- menajate cu mijloace proprii și din surse locale de apă, de către cooperativele agricole de producție.Anu] viitor continuă în ritm susținut înfăptuirea programului de investiții prevăzut în planul cincinal, program pe care este axată dezvoltarea viguroasă a întregii noastre economii. Volumul investițiilor din fondurile statului, propus prin proiectul de plan, însumează 63,3 miliarde lei, cu a- proape 7 la sută mai mult decît realizările preliminate pe anul a- cesta. Vor fi date în funcțiune 770 de capacități și obiective importante. printre care noi capacități pentru producerea fontei și oțelului la Combinatul Siderurgic Galați, uzina de osii montate, o fabrică de polietilenă, noi dezvoltări la uzinele de anvelope, aluminiu, ciment, geamuri, precum și capacități pentru producția de țesături, tricotaje, încălțăminte, produse alimentare și altele.Una dintre problemele fundamentale ale realizării politicii de investiții este transformarea cît 

mai rapidă a acestor noi obiective industriale în forțe productive, menite să accentueze și mai mult dinamismul întregii noastre economii.In anu] 1969 se pune accentul în continuare pe concentrarea fondurilor spre Obiectivele principale, pe scurtarea duratei de execuție a lucrărilor, pe darea în funcțiune la termen a noilor o- biective. Pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune va trebui acelerat ritmul de pregătire a documentațiilor, întrucît situația — deși mai bună decît în anii trecuți — este încă departe de a fi satisfăcătoare.Un element determinant în ridicarea eficienței investițiilor îl constituie ponderea construcțiilor care, o dată cu ieftinirea lucrărilor, creează posibilități de a aloca resurse suplimentare pentru achiziționarea de utilaje și instalații. La elaborarea planului pe anul viitor s-a redus această proporție de la .circa 46 la sută, cît a fost în 1968, la 44,7 la sută. Sarcina stabilită prin plan trebuie însă socotită ca minimală.In cadrul mecanismului complex al economiei, transporturile și telecomunicațiile urmează să înregistreze o creștere în concordanță cu dezvoltarea generală. Sporirea cu peste 10 la sută a transporturilor de mărfuri și cu circa 5 la sută a traficului de călători față de anul 1968 urmează să fie asigurată prin folosirea mai intensă a mijloacelor existente și prin modernizarea în continuare a bazei tehnico-mate- riale a tuturor formelor de transport. Se cere ca aceste sporuri să fie însoțite de măsuri pentru întărirea controlului siguranței circulației trenurilor, pentru recrutarea și școlarizarea cu exigență sporită a personalului.în vederea satisfacerii nevoilor de transport auto, concomitent cu prevederile de înzestrare cu autovehicule moderne, de capacitate sporită, se pune cu acuitate problema ca toate ministerele și unitățile deținătoare de autocamioane să ia măsuri pentru folosirea mai intensă și întreținerea corespunzătoare a parcului.Partidul nostru acordă în continuare o însemnătate deosebită creșterii substanțiale a rolului științei în rîndu] factorilor principali care determină dezvoltarea și perfecționarea neîntreruptă a întregii activități economice și so-. cial-culturale.Analizele efectuate de conducerea partidului cu ocazia examinării proiectului planului de stat au arătat că, deși s-au obținut unele rezultate pozitive în domeniul cercetării științifice, aportul acesteia la progresul economiei este încă mult sub nivelul real a] potențialului științific de care dispunem și mai ales al nevoilor legate de ritmul de dezvoltare în viitor.Ținînd seama de concluziile desprinse din analiza rezultatelor de pînă acum, în proiectul planului de stat pe anul viitor au fost cuprinse sarcini de cercetare al căror conținut prezintă interes prioritar pentru dezvoltarea producției materiale. în cadrul celor 197 teme, ponderea principală revine celor privind valorificarea de noi resurse materiale și elaborarea de noi materii prime și materiale, de înlocuitori și alte produse necesare economiei reprezentînd din teme 44 la sută, precum și celor privind elaborarea de tehnologii noi și îmbunătățirea calității producției, reprezentînd 42 la sută din totalul temelor. Totodată, s-au inclus în plan, pentru prima dată, sarcini distincte legate de valorificarea cercetărilor încheiate.Realizarea acestor sarcini legate indisolubil de creșterea rolului științei în dezvoltarea producției materiale implică măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a activității de cercetare. Pornind de la experiența acumulată, este necesară îmbinarea strînsă a activității de cercetare cu cea de proiectare, știut fiind că proiectarea este prima fază de valorificare a cercetărilor.Creșterea susținută a producției materiale, precum și măsurile preconizate pentru îmbunătățirea continuă a nivelului ei tehnic și calitativ, creează posibilitatea lărgirii în măsură însemnată a schimburilor României cu alte țări. în anul viitor volumul comerțului exterior urmează să sporească cu peste 9 la sută față de realizările preliminate pe anul în curs. Locul principal în cadru] schimburilor comerciale externe va reveni, ca și pînă acum, țărilor socialiste. în a- celași timp se vor dezvolta relațiile economice cu toate țările indiferent de orînduirea lor social- politică.în condițiile intensificării comerțului exterior al țării noastre, capătă o însemnătate crescîndă realizarea exemplară, de către toate întreprinderile și ministerele furnizoare, a sarcinilor de livrare pentru export, atît sub aspect cantitativ și calitativ, cît și din punct de vedere al termenelor stabilite.Totodată, se impune ca organele de comerț exterior să lărgească preocupările pentru prospectarea piețelor externe și să asigure plasarea tuturor produselor la export în condiții cît mai avantajoase, iar ministerele furnizoare să sporească exportul produselor cu înalt grad de prelucrare, să adapteze operativ fabricația în funcție de sorti

mentele, calitatea și termenele fixate prin contractele încheiate cu partenerii externi.Importurile propuse asigură materiile prime, materialele și utilajele cerute de creșterea prevăzută a producției, precum și achiziționarea unui volum însemnat de instalații complexe. Este o necesitate stringentă intensificarea preocupărilor pentru restrîngerea importului la strictul necesar. Va trebui ca Ministerul Finanțelor, Banca de Comerț Exterior și Comitetul de Stat al Planificării să exercite un control mai riguros și sistematic asupra modului în care sînt utilizate fondurile valutare, pentru a evita cheltuielile inutile de valută.O problemă deosebită care va trebui să stea în centrul atenției o constituie îmbunătățirea eficienței exportului. Cursul de revenire al valutei este afectat deseori de cheltuieli nejustificate. Sînt frecvente cazurile cînd se înregistrează un volum mare de cheltuieli suplimentare pentru mărfuri destinate exportului, cheltuieli care nu întotdeauna sînt motivate de îmbunătățirile calitative aduse și nici nu se recuperează prin obținerea unor prețuri mai bune pe piața externă. Apare astfel rațional ca pe viitor astfel de cheltuieli să nu mai fie suportate de la buget, ci să fie incluse în costurile planificate ale întreprinderilor producătoare.Creșterea cheltuielilor pentru produsele exportate s-a datorat și faptului că ministerele producătoare au aprobat cu ușurință asemenea cheltuieli, iar, uneori, prețurile interne la produsele de export au fost grevate de acordarea unor prime exagerate — îndeosebi la legume și fructe — în acest domeniu nefiind exercitat un control eficient din partea Ministerului Finanțelor și Ministerului Comerțului Exterior.Trecerea unor sarcini de export la ministerele producătoare nu poate și nici nu trebuie să însemne o slăbire a controlului asupra a- cestei activități. Este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, care poartă răspunderea pentru coordonarea și controlul tuturor operațiunilor de export și import, să asigure împreună cu ministerele furnizoare valorificarea superioară a produselor la export, creșterea eficientei economice și îmbunătățirea generală a activității de comerț exterior.Proiectul de plan pe anul viitor continuă orientarea fermă a activității în toate domeniile spre sporirea eficienței economice. Studiile și analizele efectuate în cadrul acțiunii permanente de organizare științifică a producției și a muncii au scos la iveală importante resurse potențiale existente în întreprinderi. Constituind un puternic imbold pentî'U valorificarea lor, planul pe 1969 prevede ca productivitatea muncii să sporească în industria republicană cu 6,8 la sută. în aceste condiții numărul de salariați va crește față de anul 1968 cu 128 mii. Folosirea judicioasă a forței de muncă și creșterea productivității impun luarea de măsuri energice încă de la începutul anului 1969 pentru a- sigurarea și normarea pe baze științifice a muncii, creșterea coeficientului de schimburi, eliminarea întreruperilor și a absențelor nemotivate, folosirea completă a suprafețelor de producție, a mașinilor și utilajelor. Măsurile vor trebui îndreptate, în același timp, spre crearea condițiilor de stabilitate a cadrelor, prevenind fluctuația mare care există în unele întreprinderi.Exprimînd preocuparea de sporire a eficienței economice, proiectul de plan prevede obținerea în anul viitor a unui volum de beneficii cu 17 la sută mai mare decît cel realizat în anul în curs. Pentru realizarea acestui obiectiv, o atenție deosebită se cere acordată în continuare reducerii consumului de materii prime și materiale.Proiectul de plan pe anul viitor a prevăzut stocuri materiale în limite mai reduse decît in 1968, strict necesare pentru desfășurarea normală a procesului de producție. In aceste condiții aprovizionarea teh- nico-materială trebuie să se desfășoare ireproșabil, să se îmbunătățească simțitor circulația produselor între furnizori și beneficiari. Ministerele și întreprinderile producătoare au datoria să-și precizeze în detaliu programele de fabricație, pentru a concretiza din timp cererile de materiale. La rîndul lor, furnizorii vor trebui să ia măsuri de respectare cu strictețe a obligațiilor contractuale, în ce privește sortimentele, tipodimensiu- nile și termenele de livrare. Ministerele trebuie să întărească, de asemenea, controlul normelor de consum și să prevină formarea stocurilor supranormative. Un rol important în această direcție trebuie să-1 joace Departamentul aprovizionării tehnico-materiale din cadrul Comitetului de Stat al Planificării.După cum este știut, indicatorul sintetic care caracterizează dinamica dezvoltării economice, creșterea resurselor ce pot fi destinate a- cumulării și consumului este venitul național. Proiectul de plan pe anul .1969 prevede sporirea venitului național cu peste 9 la sută. înfăptuind directivele Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R., de a aloca o parte însemnată din venitul național pentru menținerea unui ritm susținut al reproducției 

lărgite, planul pe anul viitor prevede ca ponderea fondului de acumulare să reprezinte 30 la sută. Se voi- asigura totodată resurse necesare creșterii nivelului de trai, care reprezintă țelul permanent al politicii partidului nostru. Fondul de consum va crește cu circa 7 la sută. în plan sînt prevăzute fondurile necesare pentru continuarea acțiunii de îmbunătățire a salarizării, astfel ca în 1970 toți sa- lariații să beneficieze de majorarea salariilor, așa cum s-a stabilit prin Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 1967. Potrivit proiectului de plan, salariul real va crește cu 5,1 la sută, iar veniturile bănești ale țărănimii cu peste 6 la sută.Corelat cu creșterea veniturilor populației, vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comerț vor ajunge la 91 miliarde lei, cu circa 7 la sută mai mari decît în 1968. Un spor de circa 8,5 la sută, deci mai mare decît media, s-a stabilit la produsele alimentare și în special la lapte, ouă, brînzeturi, legume, preparate de carne, pește — unde solicitările populației sînt în creștere.Concomitent, se vor mări ,liyră- rile de produse nealimentar^ cu circa 5 la sută, lărgindu-se desfacerile la confecții, tricotaje, încălțăminte, materiale de construcții, articole de uz gospodăresc.Prevenirea unor neajunsuri în aprovizionarea populației, cum au fost cele semnalate, impune livrarea ritmică și gospodărirea mai bună a fondului de mărfuri. Ministerului Comerțului Interior și Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum le revine sarcina ca, împreună cu ministerele furnizoare să întocmească de la începutul anului 1969 grafice de livrare pentru toate produsele de bază. Sînt, de asemenea, necesare măsuri pentru repartizarea mai judicioasă a fondului de mărfuri pe teritoriu și redistribuirea operativă între județe, atunci cînd este nevoie.în afara veniturilor directe, obținute ca retribuție a muncii, populația va mai beneficia de însemnate fonduri alocate de stat pentru dezvoltarea învățămîntului, sănătății, culturii și altor activități social-culturale, care însumează în anul 1969 circa 33 miliarde lei, cu 3,6 miliarde le? mai mult decît s-a prevăzut în pja- nul cincinal. Peste 16,5 miliarde lei se alocă în 1969 numai pentru plata pensiilor, alocațiilor de stat pentru copii, burselor și a- jutoarelor de tot felul. Eforturi însemnate se vor face în continuare pentru creșterea capacităților în învățămîntul de cultură generală, profesional și mediu de specialitate, precum și în învățămîntul superior, pentru construcția unor noi edificii culturale și dezvoltarea rețelei de ocrotire a sănătății.După cum știți, din inițiativa conducerii partidului, cu începere din acest an s-a trecut la diversificarea construcției de locuințe pe mai multe categorii de confort, finisaj și dotare. Aceste măsuri au făcut posibil ca în planul de stat pe anul 1969 să se prevadă realizarea unui număr de circa 90 mii de apartamente fizice, cu peste 30 mii mai mult decît în 1968, ceea ce va permite satisfacerea într-o măsură mai mare a nevoilor de locuințe. Ținînd seama de solicitările populației pentru cumpărarea de locuințe construite cu sprijinul statului, se prevede vînzarea în anul viitor a 25 mii apartamente în condiții de credit sau cu plata integrală la contractare.Planul pe anul viitor cuprinde sarcini mobilizatoare și în același timp realiste; el ține seama de directivele Congresului al IX-lea al P.C.R., de necesitățile și posibilitățile economiei noastre naționale, fiind asigurate mijloacele necesare pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor fixate.Cum prea bine se știe însă, cifrele de plan nu s-au realizat niciodată de la sine. In angrenajul complex al economiei fiecare întreprindere, fiecare unitate, își au rolul și locul ei bine precizat. De felul în care vor fi îndeplinite prevederile plantilui în fiecare unitate vor depinde, ca și pînă acum, rezultatele generale pe economie.. Concluziile cuprinse în cuvîntarea tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, la plenara de ieri a Comitetului Central al partidului, indicațiile clare date cu privire la direcțiile și problemele principale asupra cărora trebuie concentrate eforturile în vederea înfăptuirii sarcinilor de plan, constituie un prețios îndreptar pentru noi toți în activitatea pe care trebuie să o desfășoare în anul viitor toate ministerele, toate organele centrale, întreprinderile și unitățile social-culturale.în încheiere, raportorul a supus spre aprobare execuția planului de stat pe anul 1967. Sintem convinși, a spus tovarășul Maxim Berghianu, că și de acum înainte clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului și al conducerii sale, vor depune întreaga energie, talentul și cunoștințele lor în slujba realizării mărețului program de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru făurirea orînduirii în care omul să se bucure din plin de toate binefacerile prosperității și civilizației.
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EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU
ADOPTAREA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1969

prezentată de tovarășul Virgil Pirvu, ministrul finanțelorTovarăși deputați,Proiectul bugetului de stat pe anul 1969, pe care din însărcinarea Consiliului de Miniștri îl prezint Marii Adunări Naționale spre examinare și adoptare, se bazează pe marile succese obținute de poporul nostru în primii trei ani ai planului cincinal, în realizarea o- biectivelor economice și sociale stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. El reflectă în mod sintetic, în expresie financiară, sarcinile ce ne revin în cel de-al patrulea an al cincinalului, menite să ridice economia și întreaga viață socială pe o treaptă superioară în procesul de- săvîrșirii construcției socialismului în România.Elaborarea proiectului de buget pe anul viitor a prilejuit o amplă confruntare între resursele și necesitățile financiare ale țării, o e- xaminare aprofundată și multilaterală a posibilităților de mobilizare într-o cît mai mare măsură a rezervelor existente, în vederea asigurării în continuare a unui ritm înalt de dezvoltare a economiei naționale și a ridicării nivelului de irai al oamenilor muncii.Cifrele înscrise în proiectul de buget sînt rodul analizelor și studiilor făhu'.e în unitățile economice, al colaborării cu ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare, organele centrale de sinteză și, în primul rînd, cu Consiliul Economic și Comitetul de Stat al Planificării.Această metodă de muncă, promovată cu consecvență de conducerea partidului nostru în toate domeniile vieții economice și sociale, conferă proiectului de buget pe anul 1969 un caracter realist și creează premisele executării lui în bune condiții.Pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, întreaga muncă de elaborare a proiectului de buget a fost orientată spre folosirea cît mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești ale întreprinderilor, reducerea cheltuielilor de muncă socială, utilizarea judicioasă a fondului de acumulare pe întreaga economie.Prevederile proiectului de buget reflectă aplicarea în practică încă din acest an a unor hotărîri ale Conferinței ‘ Naționale a Partidului Comunist Român din decembrie 1967 cu privire la creșterea rolului pîrghiilor financiare în economie.Pentru ca aceste pîrghii să devină un mijloc mai activ de influențare a proceselor economice, în cursul anului 1968 au fost luate măsuri în vederea creării unui cadru organizatoric adecvat. Ast
Veniturile bugetului de stat 

pe anul 1969Corespunzător structurii economiei noastre, veniturile bugetului de stat pe anul 1969 de la întreprinderile și organizațiile economice socialiste se vor ridica la 142,8 miliarde lei, sau 93,3 la sută din total. Impozitele și taxele de la populație participă la formarea veniturilor bugetare cu 6,7 la sută.Volumul important al veniturilor obținute din economia socialistă constituie chezășia înfăptuirii programului de dezvoltare în ritm rapid a economiei noastre și de ridicare a nivelului de trai al poporului.Reducerea an de an a cheltuielilor de producție și de circulație a determinat sporirea rentabilității producției, creșterea eficienței folosirii fondurilor. în industrie, bunăoară, beneficiile prevăzute a se obține la fiecare mie de lei fonduri de producție vor crește în anul 1969 cu circa 60 la sută față de anul 1965. Această creștere are o însemnătate deosebită, deoarece între gradul de eficiență a activității economice și progresul țării există o legătură indisolubilă.Este evident că rezultatele pozitive obținute pînă în prezent nu epuizează nici pe departe rezervele mari existente în economie. în anul care vine vor trebui continuate cu și mai multă intensitate acțiunile de creștere a acumulărilor bănești, prin folosirea deplină a capacităților de producție, buna gospodărire a materialelor și a fondurilor bănești, lichidarea cheltuielilor neproductive, toate acestea ducînd la reducerea cheltuielilor de producție și de circulație.La o serie de întreprinderi din diferite ramuri ale economiei există încă utilaje nefolosite. Calculele estimative arată că, datorită acestei situații, economia este lipsită anual de un volum de acumulări bănești din industrie de circa 300 milioane lei. în construcții, în semestrul 1/1968, indicii planificați de utilizare a utilajelor de bază au fost realizați numai în proporție de 35—50 la sută, deși după cum este cunoscut, pe multe șantiere se folosește un număr mare de muncitori, productivitatea muncii fiind redusă. După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. anul viitor va trebui să luăm toate măsurile pentru folosirea integrală a utilajelor și a celorlalte fonduri fixe existente.Sporirea într-un ritm mai accentuat a veniturilor statului este a- 

fel, s-au organizat Banca Agricolă și Banca Română de Comerț Exterior, a căror activitate a dovedit încă de pe acum justețea înființării lor.S-au adîncit studiile cu privire la îmbunătățirea activității finan- ciar-bancare și, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, sînt în curs de definitivare măsurile ce urmează a fi puse în aplicare. Pe baza hotărîrilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1968, au fost luate unele măsuri pentru ca sistemul de impozite să devină un instrument mai activ în promovarea principiilor echității în sfera veniturilor populației.. înainte de a prezenta cifrele proiectului de buget pe anul 1969, vă rog să-mi permiteți să raportez Marii Adunări Naționale că bugetul de stat pe anul 1968 a fost executat în condiții bune, ca urmare a rezultatelor obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan de către oamenii muncii din industrie, din agricultură și din celelalte ramuri și sectoare de activitate. Potrivit datelor provizorii, veniturile bugetare se prelimină la 139,3 miliarde lei, iar cheltuielile la 133,2 miliarde lei, rezultînd un excedent de 6,1 miliarde lei. Acest excedent se realizează în condițiile finanțării integrale a sarcinilor prevăzute în planul de stat al economiei naționale.Rezultatele favorabile obținute an de an în executarea bugetului dovedesc cu o incontestabilă putere de convingere caracterul echilibrat al economiei naționale, trăinicia finanțelor statului, stabilitatea monedei naționale.Veniturile înscrise în proiectul de buget pe anul 1969 se ridică la suma de 153,1 miliarde lei, cu o creștere de 13,8 miliarde față de execuția preliminată a anului care se încheie, iar cheltuielile însumează 152,1 miliarde lei. Excedentul bugetar este planificat la 1 miliard lei.Acumulările bănești ce urmează a se realiza în anul 1969 depășesc cu circa 5 miliarde lei prevederile planului cincinal aferente acestui an. Ele reflectă dinamismul economiei, rezervele de care dispunem, rezultatele acțiunilor întreprinse din inițiativa partidului în perioada de după Congresul al IX-lea.Sporul de acumulări bănești, împreună cu alte venituri ale statului permite alocarea pentru finanțarea economiei naționale a unor fonduri superioare celor stabilite prin planul cincinal pentru anul viitor. Un plus de 3,1 miliarde lei va fi afectat sporirii fondurilor destinate finanțării investițiilor, iar sumele alocate pentru acțiunile social-culturale, menite să contribuie la ridicarea în continuare a nivelului de trai, vor crește față de prevederile planului cincinal cu 3,6 miliarde lei.

fectată și de faptul că unele întreprinderi intrate mai de multă vreme în producție nu au reușit să realizeze acumulările prevăzute, deoarece nu lucrează la întreaga capacitate, depășesc consumurile stabilite de materii și materiale, folosesc un personal mai numeros decît cel prevăzut în proiecte, înregistrează defecțiuni tehnice.Dacă numeroase întreprinderi au reușit să obțină rezultate bune în lupta pentru reducerea cheltuielilor neproductive, există însă frecvente situații cînd nu se acordă suficientă atenție acestei probleme, ceea ce face ca pe totalul industriei, numai în primele 9 luni ale anului în curs, cheltuielile neproductive să se ridice la circa 800 milioane Iei. Faptul că în cadrul acestor cheltuieli o pondere însemnată o dețin dobînzile pentru creditele nerambursate la scadență, penalizările contractuale, locațiile și altele asemănătoare arată că nu peste tot există suficientă preocupare pentru întărirea disciplinei financiare și contractuale, pentru buna gospodărire a banului public.Un larg ecou în colectivele din unitățile economice, în ministere a avut acțiunea întreprinsă din indicația conducerii partidului pentru eliminarea pierderilor din economie. Este edificator faptul că, în urma măsurilor luate, s-a reușit ca în anul 1968 pierderile să fie reduse față de anul 1967 cu 1,7 miliarde lei. Cu toate acestea, mai sînt întreprinderi care n-au făcut din rentabilizarea activității lor o preocupare de prim ordin și nu au găsit soluții corespunzătoare pentru înlăturarea cauzelor generatoare de pierderi.Organele Ministerului Finanțelor, ale Băncii Naționale și băncilor specializate vor ajuta într-o mai mare măsură întreprinderile în descoperirea și punerea în valoare a rezervelor, în folosirea e- ficientă a mijloacelor materiale și bănești. In acest fel va crește a- portul aparatului financiar-bancar în asigurarea veniturilor bugetului de stat, principala sursă a finanțării investițiilor și acțiunilor pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului. In acest scop, organele financiar- bancare vor efectua analize cu privire Ia structura și nivelul prețului de cost, la identificarea po

sibilităților de reducere a acestuia.în același timp, controlul financiar-bancar va trebui să urmărească cu fermitate respectarea legilor statului, prevenirea abaterilor de la disciplina financiară, a cazurilor de risipă, de proastă gos-
Cheltuielile bugetului de stat 

pe anul 1969
Finanțarea 
industrieiIn totalul cheltuielilor prevăzute în proiectul de buget pe anul 1969, partea cea mai însemnată, anume 100,4 miliarde lei sau 66,1 la sută reprezintă sumele alocate pentru finanțarea economiei naționale. Alocațiile bugetare destinate finanțării industriei, împreună cu resursele proprii se ridică la 44,5 miliarde lei, ele fiind afectate în primul rînd investițiilor. Sumele tot rriai mari alocate de statul nostru pentru înfăptuirea programului de investiții antrenează o deosebită răspundere pentru cheltuirea cu chibzuință a acestor fonduri.Faptul că unele lucrări încep fără să fie întrunite toate condițiile, sau se atacă un front prea larg de lucrări, dispersîndu-se forțele, că au durate exagerate de executare, depășindu-se chiar și aceste durate, determină un volum important de imobilizări în investiții aflate în curs de execuție sau neterminate.Anul viitor, fondurile de investiții vor trebui îndreptate cu precădere spre terminarea și punerea neîntîrziată în valoare a lucrărilor începute. O mare atenție va trebui acordată eliminării cheltuielilor neeconomicoase sau exagerate, gospodăririi judicioase a fondurilor pe șantiere, respectării termenelor de dare în funcțiune, scurtării perioadelor de reaiizare a parametrilor proiectați.Din analizele făcute pe șantiere rezultă că se mai execută încă lucrări cu costuri prea ridicate. Astfel, cu ocazia controalelor făcute de organele bancare în semestrul 1/1968 s-au efectuat reduceri în sumă de circa 400 milioane lei la documentațiile tehnice, fără ca prin aceasta obiectivele respective să fi fost afectate.Sarcini sporite revin Băncii de Investiții, care va trebui să exercite un control riguros asupra u- tilizării, potrivit dispozițiilor legale a fondurilor de investiții, astfel ca acestea să fie cheltuite cu eficiență maximă. Este necesar ca activitatea de control să se orienteze cu' precădere spre prevenirea angajării fondurilor pentru lucrări care nu întrunesc toate condițiile pentru a fi executate și puse în funcțiune la termenele stabilite, spre verificarea mai temeinică a documentațiilor, în scopul eliminării acelor cheltuieli care grevează inutil costurile, înlăturării cazurilor de risipă, de folosire nerațională a forței de muncă pe șantiere.în anul care urmează, unitățile economice vor primi, de la bugetul statului sau pe calea creditului bancar, însemnate sume pentru creșterea mijloacelor circulante. Perfecționarea proceselor tehnologice, îmbunătățirea aprovizionării și desfacerii, întărirea disciplinei contractuale au creat premisele accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante ale întreprinderilor, realizării sarcinilor de plan cu un volum relativ mai mic de resurse bănești. Economiile de fonduri aferente accelerării vitezei de rotație în anul 1969 se evaluează la circa 1,5 miliarde Iei.Cu toate rezultatele obținute, este necesar ca pentru gospodărirea cît mai judicioasă a mijloacelor circulante să se ia măsuri de prevenire a stocărilor peste nevoile reale ale producției, de evitare a fabricării mărfurilor care nu au desfacerea asigurată. Datorită unor asemenea lipsuri, volumul stocurilor supra- normative existente în economie la data de 30 septembrie 1968 se ridica la 3,4 miliarde lei, ceea ce se reflectă în volumul ridicat al creditelor nerambursate la scadență. Trebuie recunoscut că în acest domeniu atît ministerele, cît și întreprinderile nu au acționat cu fermitate pentru înlăturarea cauzelor care fac să avem de mai mulți ani un volum mare de stocuri supra- normative, lichidarea unor vechi stocuri peste necesar fiind anihilată de formarea unor noi asemenea stocuri.De aceea, măsurile ce se preconizează pentru creșterea rolului creditului în economie urmăresc întărirea disciplinei financiare și de plan, prevenirea efectuării unor aprovizionări în neconcordanță cu nevoile reale ale producției, încadrarea întreprinderilor in fondurile stabilite. Concomitent cu măsurile restrictive ce se vor aplica, în cazul acelor întreprinderi care 

podărire a fondurilor încredințate unităților economice. Organele Ministerului Finanțelor și ale băncilor își vor spori exigența în urmărirea încasării necondiționate, cu prioritate, a drepturilor statului de la toate întreprinderile și organizațiile economice.

încalcă disciplina de plan și financiară, se vor lua măsuri și pentru întărirea rolului economic al dobînzilor.
Finanțarea 
agriculturiiPentru nevoile agriculturii se vor cheltui în anul 1969, de la buget și din resursele proprii ale unităților de stat și cooperatiste, suma de 15,5 miliarde lei, ceea ce va contribui la dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a agriculturii, la realizarea unor producții sporite.Departamentul întreprinderilor Agricole de Stat va trebui să continue, cu mai multă hotărîre, aplicarea de măsuri pentru rentabilizarea tuturor întreprinderilor, astfel încît să ajungem într-o perioadă cît mai scurtă la eliminarea pierderilor la toate întreprinderile și fermele.Ca și în anii precedenți, cooperativele agricole de producție au primit în anul 1968 un sprijin multilateral din partea statului, ceea ce a contribuit la dezvoltarea și consolidarea acestora, la sporirea avutului obștesc și a veniturilor cooperatorilor. în acest an, ele au obținut din partea statului credite în sumă de peste 1 miliard lei pentru lucrări de investiții, în afară de 4 miliarde lei credite de producție. Anul viitor, cooperativele agricole de producție vor primi credite pe termen lung de 1,2 miliarde lei, îndeosebi pentru îmbunătățiri funciare, legumicultura, viticultură și pomicultură, la care se vor adăuga creditele pentru producție1.în ceea ce privește întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, este de arătat că .măsura luată la mijlocul anului 1968 cu privire la trecerea lor pe principiile gestiunii economice proprii a creat condiții favorabile ca într-o perioadă scurtă aceste unități să-și acopere cheltuielile de producție din veniturile proprii. Trebuie acționat în continuare, cu toată fermitatea, ca întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii să utilizeze mașinile agricole la întreaga lor capacitate, să execute un volum de lucrări mai mare, mai diversificat, de mai bună calitate, să urmărească reducerea cheltuielilor de producție.Banca Agricolă va trebui să asigure un control mai exigent în vederea respectării disciplinei financiare, atît de către întreprinderile agricole de stat, cît și de către întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii. De asemenea, ea va urmări ca din creditele pe care le va pune la dispoziția cooperativelor agricole de producție să se realizeze investiții eficiente, care să contribuie la creșterea producției și sporirea veniturilor țăranilor cooperatori.Ca urmare a dezvoltării relațiilor economice externe ale țării noastre, volumul schimburilor comerciale a crescut continuu.O dată cu această creștere, o

Bugetul organelor locale 
ale administrației de statBugetele consiliilor populare pe anul 1969 se ridică la 19,6 miliarde lei. Veniturile proprii ale acestora acoperă 80,3 la sută, din totalul cheltuielilor planificate, față de 40 la sută în anul în curs. Creșterea ponderii veniturilor proprii este, pe de o parte, rezultatul dezvoltării economiei locale, iar pe de alta, al lăsării la dispoziția consiliilor populare a unor noi surse de venituri obținute din activitatea unităților locale, ceea ce reduce substanțial dotațiile de la bugetul republican. în anul 1969 se prevede ca județele Brașov. Cluj, Mureș, Prahova, Sibiu, Timiș și municipiul București să-și acopere integral cheltuielile pe seama veniturilor proprii și să verse chiar un a- numit plus de venituri Ia bugetul republican.Ponderea principală în totalul cheltuielilor bugetelor locale o dețin cele privind finanțarea acțiunilor social-culturale, pentru care este prevăzută suma de 11,2 miliarde lei, adică 57,1 la sută. Pentru finanțarea economiei, locale este prevăzută suma de 7,4 miliarde lei sau 37,5 la sută din cheltuieli.Consiliile populare sînt chemate să se preocupe îndeaproape de modul de folosire a resurselor bugetare, întrucît printr-o organizare rațională a activității lor și eliminarea cheltuielilor neoportune sau inutile pot fi obținute economii însemnate. Există posibilitatea ca o serie de acțiuni în domeniul gospodăriei comunale, cum sînt: drumuri, parcuri, spații verzi și altele să fie realizate cu cosluri mai reduse.Bugetele locale pe anul 1969 re- 

problemă asupra căreia trebuie — în mod deosebit pentru anul 1969 — să-și concentreze atenția întreprinderile producătoare și cele de comerț exterior este ridicarea eficienței schimburilor comerciale cu străinătatea, sarcină subliniată la recenta plenară a C.C. al P.C.R.în acest scop va fi necesar să sporească preocupările pentru îmbunătățirea structurii exportului, diversificarea producției pentru export, adaptarea operativă a a- cesteia la cererea pieței externe, creșterea caracterului competitiv al produselor noastre. Trebuie reduse și lichidate cheltuielile exagerate în legătură cu activitatea de export.Ministerul Finanțelor se va ocupa și de îmbunătățirea sistemului de creditare și finanțare a comerțului exterior, astfel încît acest sistem să contribuie într-o măsură sporită la valorificarea în condiții cît mai bune a produselor noastre pe piața mondială. Banca Română de Comerț Exterior va trebui să accentueze controlul asupra operațiunilor de comerț exterior și să urmărească accelerarea decontărilor.
Finanțarea 
acțiunilor 

social - culturaleîn proiectul bugetului de stat pe anul 1969, pentru finanțarea acțiunilor social-culturale sînt prevăzute 33,3 miliarde lei, cu 2,1 miliarde lei mai mult decît în anul 1968.Aceste cifre reflectă politica partidului de dezvoltare a învățămîn- tului, culturii și artei, de ocrotire a sănătății populației. Sumele a- locate asigură, totodată, acoperirea cheltuielilor pentru plata pensiilor, ajutoarelor de asigurări sociale, trimiterilor la odihnă și tratament.Merită să relevăm faptul că în urma măsurilor luate în ultimii ani de îmbunătățire a pensiilor și sistemului de pensionare, volumul pensiilor prevăzute în bugetul pe anul 1969 este de 9,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă de două ori mai mult decît în anul 1965. Sumele importante acordate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale contribuie la creșterea nivelului de trăi al populației.Se impune ca în anul 1969 instituțiile de cultură, învățămînt, cercetare științifică și cele sanitare să acorde o grijă deosebită, atît cheltuirii cu discernămînt a sumelor alocate de la buget, cît și folosirii depline a bazei materiale acumulate de-a lungul anilor.In anul 1969 se prevede să se finanțeze din fondurile centralizate ale statului construcții de locuințe în valoare de 2,5 miliarde lei. Pe lîngă aceasta, statul va sprijini populația într-o măsură sporită la construirea de locuințe proprietate personală, acordîndu-i în condiții avantajoase credite de circa 840 milioane lei.Sporirea continuă a veniturilor populației și creșterea, pe această bază, a cererii pentru mărfuri de valoare mare și folosință îndelungată determină în mod obiectiv o accentuare a posibilităților și necesităților de economisire. Ca urmare, soldul depunerilor populației la Casa de Economii și Consemnațiuni a crescut în anul 1968 cu 13,5 la sută.

9flectă atribuțiile sporite ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat, pe plan economic, edilitar-gospodăresc, social- cultural și administrativ, prevăzute în proiectul de lege privind organizarea și funcționarea consiliilor populare.în conformitate cu legea, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, vă supun spre adoptare contul general de execuție a exercițiului bugetar 1967, care cuprinde la venituri 129,3 miliarde lei, iar la cheltuieli 124,3 miliarde lei, cu un excedent de 5,0 miliarde lei.Realizarea bugetului de stat pe anul 1969 pune în fața ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare județene și întreprinderilor sarcini deosebit de importante în domeniul mobilizării rezervelor existente în economie și al utilizării cu randament ridicat a fondurilor materiale și bănești, în același timp, aparatul financiar- bancar este chemat să îndeplinească un rol activ în realizarea sarcinilor ce rezultă din planul și bugetul de stat, să manifeste maximum de exigență și fermitate în apărarea intereselor statului.In încheiere, îmi exprim ferma convingere că oamenii muncii din țara noastră, strîns uniți în jurul partidului, vor folosi întreaga lor capacitate de muncă, pricepere și spirit de inițiativă pentru a da viață prevederilor planului și bugetului de stat, ceea ce constituie un important pas înainte pe calea înfăptuirii mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al partidului, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.

Kaportul Comisiei economico- 
financiare si al celorlalte 

comisii psrmanente 
prezentat de deputatul Aure! Vijoli

Proiectele planului de stat al economiei naționale și bugetului de stat pe anul 1969 au fost examinate de către Comisia economico- financiară împreună cu Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și silvicultură, . Comisia administrativă, Comisia pentru învățămînt și cultură, Comisia pentru sănătate și prevederi sociale, con- statîndu-se că ambele proiecte se încadrează în coordonatele principale ale planului de cinci ani și corespund acestuia, conform cu necesitățile dezvoltării economice și social-culturale a țării.Proiectul planului de stat pe anul 1969 asigură, prin prevederile sale, dezvoltarea în continuare a economiei naționale, întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului, sporirea producției industriale și agricole și înfăptuirea unui volum însemnat de investiții, ceea ce va contribui la creșterea bunăstării întregului popor. Productivitatea muncii în industria republicană va fi mai mare în anul 1969 cu 6,8 la sută față de realizările anului 1968. Se prevede, de asemenea, continuarea acțiunii de îmbunătățire a salarizării, urmînd ca salariul real să crească în anul 1969 față de cel realizat în anul 1968 cu 5,1 la sută.Proiectul bugetului de stat pe anul 1969 asigură resursele financiare pentru dezvoltarea economiei naționale și pentru cheltuielile social-culturale. precum și pentru celelalte nevoi ale statului, avînd planificat și un excedent de 1 miliard lei.Comisiile permanente subliniază că pentru realizarea planului și bugetului de stat pe anul 1969 este necesară mobilizarea mai mare a rezervelor și capacităților existente, gospodărirea mai exigentă a mijloacelor materiale și bănești, în toate domeniile de activitate. Se recomandă ca la determinarea eficienței investițiilor să se facă o a- naliză mult mai temeinică, să se țină seama de rezultatele celor mai eficiente obiective realizate în fiecare ramură, să se scurteze termenul de realizare a acestora, să se îndeplinească Ia termen toți parametrii proiectați și să se evite achiziționarea de utilaje necorespunzătoare sau care nu sînt imediat folosite. De asemenea, este necesar să se asigure din timp, de către toate organele, pregătirea și calificarea cadrelor pentru noile obiective.Comisiile permanente consideră util ca ministerele și întreprinderile economice să ia măsuri mai hotărîte pentru rentabilizarea întregii activități economice. Trebuie acordată o mai mare atenție sporirii acumulărilor, în special pe baza creșterii eficienței economice în producția industrială și agricolă și să se ia măsuri concrete pentru înlăturarea lipsurilor ară
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
(Urmare din pag. I) 
toriului Republicii Socialiste Ro
mânia.Marea Adunare Națională a votat în unanimitate ordinea de zi.Ținîndu-se seama de strînsa legătură dintre planul de stat și bugetul de stat, Biroul Marii Adunări Naționale a propus, de asemenea, ca dezbaterea cu privire la aceste două proiecte de legi să se facă împreună, urmînd ca discuția pe articole și votarea să aibă loc separat pentru fiecare proiect de lege.Propunerea a fost adoptată în unanimitate.Intrîndu-se în ordinea de zi, tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat expunerea la Proiectul de Lege pentru adoptarea planului de stat al economiei naționale pe anul 1969.în continuare, ministrul finanțelor, Virgil Pîrvu, a făcut expunerea la Proiectul de Lege pentru a- doptarea bugetului de stat pe anul 1969.Deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-financiare, a prezentat raportul acestei comisii și al celorlalte comisii permanente ale M.A.N. asupra proiectelor de legi în discuție.A început apoi dezbaterea generală la proiectele de legi pentru 

tate în rapoartele privind planul și bugetul de stat pe anul 1969.Avînd în vedere importanța comerțului exterior, comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale recomandă luarea de măsuri pentru creșterea exportului și îmbunătățirea rezultatelor acestuia, pentru mărirea eficienței și asigurarea comercializării în mai mare măsură a unor produse cu condiții avantajoase pentru economia țării.Comisia economico-financiară șl celelalte comisii permanente avizează favorabil proiectele de legi pentru adoptarea planului și bugetului de stat pe anul 1969 și propun adoptarea lor de către Marea Adunare Națională în redactarea în care acestea sînt prezentate. Arătăm faptul că observațiile și propunerile făcute la proiectele de legi de către comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale au fost însușite de către Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și incluse în text.Comisia economico-financiară a examinat și execuția planului de stat pe anul 1967 prezentat Marii Adunări Naționale spre aprobare, constatînd că s-au obținut realizări importante la principalii indicatori, depășindu-se prevederile planului de stat pe anul 1967 la producția globală, la productivitatea muncii, la livrările de mărfuri la export și la desfacerea de mărfuri pentru nevoile de consum ale populației. Deși planul de stat pe anul 1967 a fost realizat și depășit pe ansamblu și pe principalii indicatori, au existat totuși și nerealizări la unele produse. Urmare analizei efectuate, Comisia propune Marii Adunări Naționale aprobarea execuției planului de stat pe anul 1967.Comisia economico-financiară a mai examinat și contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1967, prezentat spre aprobare Marii Adunări Naționale, constatînd că în anul 1967 s-au încasat venituri peste evaluările inițiale în sumă de 5,2 miliarde lei, ceea ce a permis ■ finanțarea unor acțiuni suplimentare. Pe baza examinării făcute, Comisia propune adoptarea contului general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1967 cu un excedent de a- proape 5 miliarde Iei.Comisia economico-financiară a analizat și realizarea bugetului Marii Adunări Naționale pe acest an, constatînd încadrarea în prevederi.Exprimăm convingerea fermă că la realizarea planului și bugetului de stat pe anul 1969 își vor aduce contribuția toți oamenii muncii, care prin abnegație și devotament vor îndeplini mărețele sarcini trasate de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. pentru dezvoltarea economiei și culturii, pentru înflorirea României socialiste.

adoptarea planului de stat al economiei naționale și pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1969.Au luat cuvîntul deputății: Ne- culai Agachi, director general al Combinatului siderurgic din Hunedoara, Virgil Cazacu, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Gheorghe Paloș, prlm- secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, Nicolae Mănescu, directorul general al Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, Mihai Ubornyi, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Ioana Dincă, tehnician la Uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, loan Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Filip Geltz, vicepreședinte al Uniunii centrale a cooperativelor de consum, Viorel Uibaru, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Lenauheim, județul Timiș, și Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
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DISCUȚIA GENERALĂ LA PROIECTELE DE LEGI PENTRU ADOPTAREA
PLANULUI DE STAT Șl A BUGETULUI OE STAT

CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NECULAI AGACHIDin planul și bugetul de stat pe anul 1969 se desprinde ca o problemă majoră sarcina creșterii în continuare a producției de metal, în acest scop statul nostru acordă importante fonduri de investiții industriei siderurgice pentru creșterea capacităților, prin dotarea cu agregate de un înalt nivel tehnic, precum și pentru modernizarea secțiilor, sectoarelor și a- gregatelor existente. Consecința directă a acestor preocupări permanente este realizarea în țara noastră, în anul 1968, a peste 4,7 milioane tone oțel, într-o gamă largă de mărci și tipodimensiuni de laminate, iar în anul viitor sarcinile de plan prevăd un nivel de aproape 5,5 milioane tone de oțel, deci o creștere de peste 750 000 tone.în acest an au fost puse în funcțiune noi capacități de producție, siderurgia a satisfăcut în condiții mai bune necesitățile de metal ale economiei. în același timp, creșteri importante ale producției se obțin pe seama sporirii productivității muncii. Astfel, prin folosirea mai rațională a agregatelor de bază, la Combinatul siderurgic Hunedoara fiecare salariat va realiza peste plan o producție globală în valoare de peste 12 000 lei.Am reținut din expunerile prezentate, ca un element de importanță majoră, sarcina ca în anul 1969 să fie valorificate mai bine în siderurgie materiile prime interne și în special minereurile. Va trebui să stabilim asemenea măsuri tehnologice care să asigure folosirea, cel puțin la nivelul planificat, a minereurilor interne, în special a minereurilor concentrate de Căpuș și Teliuc, precum și o mai bună valorificare a minereurilor din import.Consider necesar ca prin planul de cercetări pentru anul 1969 al Ministerului Industriei Chimice sau al Ministerului Industriei Metalurgice să se prevadă sarcini concrete privind producția în țară a materialelor refractare bazice.Apreciem că există condiții pentru a livra uzinelor constructoare de mașini metal cu proprietăți fi- zico-mecanice îmbunătățite. Avem la dispoziție agregate cu care putem spori în continuare producția de oțeluri aliate și carbon de calitate, în sortimentul profile grele. Astfel, în acest an ai fost mo
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VIRGIL CAZACURapoartele cu privire la planul și bugetul de stat pe anul 1969 evidențiază în continuare caracterul dinamic al economiei noastre naționale. Ritmul de creștere a producției industriale situează în continuare economia României socialiste pe o treaptă înaltă de dezvoltare, ceea ce reflectă pe deplin consecvența și justețea politicii știin țifice a partidului nostru de industrializare socialistă a țării, eforturile întregului popor român pentru dezvoltarea ascendentă a forțelor de producție din țara noastră.în tabloul dinamic, însuflețitor, al rezultatelor dobîndite de poporul nostru în această operă vastă și complexă de continuă perfecționare a conducerii și organizării economiei, a înfloririi științei și culturii se află înscrise organic și realizările muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, economiștilor, oamenilor de știință și cultură din Capitală. în acest an au intrat în funcțiune în București noi capacități de producție, au continuat în ritm intens construcția de locuințe, de școli. Sînt în plină construcție Centrul de televiziune, Institutul politehnic și Teatrul Național.Oglindind sintetic noile valențe calitative ale procesului de perfecționare a activității economice, resursele materiale, financiare și umane de care dispune, industria bucureșteană înregistrează, ca și în anii precedenți, un ritm mediu de creștere de 11,9 la sută, oglindit și în realizarea peste prevederile planului pe 11 luni a unei producții globale în valoare de peste 440 milioane lei și a unui important volum de beneficii peste plan, care în primele trei trimestre s-a cifrat la 477 milioane lei.Ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii, întemeiată pe cerințele majore ale revoluției tehnico-științifice contemporane, se află în centrul preocupării colectivelor de muncă din întreprinderile Capitalei. Studiile elaborate în prima etapă a acțiunii au pus în valoare posibilitatea de suplimentare a prevederilor planului cincinal cu peste 12 miliarde lei, la producția globală, realizarea unui volum de economii suplimentare însumînd mai bine de 2 miliarde lei și obținerea unor beneficii suplimentare de 3 miliarde lei.Vorbind despre importantele rezultate obținute de pe urma orga- ganizării științifice a producției, deputatul Virgil Cazacu a arătat, între altele, că în întreprinderile Capitalei 71 la sută din sporul 

dernizat laminorul 800 mm, sector în care au intrat în funcțiune agregate și instalații cu care putem îmbunătăți calitatea metalului livrat, iar în anul 1969 în trimestrul II vor intra în producție două cuptoare electrice de 50 tone cu o capacitate anuală de circa 120 000 tone oțeluri aliate. De asemenea, laboratoarele combinatului pot asigura un control sever al producției și să influențeze îmbunătățirea calității metalului.Reducerea cheltuielilor materiale de producție, folosirea mai rațională a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziția întreprinderii este o altă sarcină importantă care se desprinde în mod pregnant din planul și bugetul a- nului 1969, din expunerile prezentate în fața Marii Adunări Naționale.De asemenea, va trebui să luăm măsuri eficiente pentru eliminarea cheltuielilor neeconomicoase. a risipei de materii și materiale, precum și pentru lichidarea stocurilor fără mișcare sau cu mișcare lentă.Accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante printr-o mai justă dimensionare a stocuriloi, cit și reducerea imobilizărilor voi constitui c preocupart pentru comitetul nostru de direcție. Noi considerau. că sînt create toate condițiile ca, atît în întreprinderea noastră, cît și în alte întreprinderi, să dispară capitolul din bilanț privind creditele restante.Din documentele prezentate sesiunii privind planul și bugetul de stat pe anul 1969 am reținut ritmul susținut pe care-1 va avea în continuare dezvoltarea industriei, și în cadrul acesteia ramura metalurgiei în care lucrez. Noi vedem în această orientare, dată de partid economiei, verificată în anii construcției socialiste, baza și calea sigură de ridicare a nivelului nostru de viață.Din aceste motive susțin măsurile cuprinse în planul și bugetul de stat pe anul 1969 și îmi exprim deplina mea convingere că numai pe această cale România socialistă va prospera, iar condițiile de viață și de trai ale poporului nostru se vor îmbunătăți continuu. Sînt în întregime de acord cu aceste prevederi și le voi vota cu toată convingerea.

producției globale s-a obținut în acest an pe seama creșterii productivității muncii.Rezultatele obținute, a arătat în continuare vorbitorul, nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere carențele ce se mai, manifestă încă în unele întreprindeți. în acest sens aș aminti că în București există circa 1 800 de utilaje, unele achiziționate din import, care nu produc nimic de circa 14 luni. Se impune, de asemenea, intensificarea preocupării pentru introducerea unui regim sever de economii, prin reducerea consumurilor specifice, paralel cu ridicarea nivelului tehnic al producției, înlăturarea pierderilor determinate de întreruperi ale producției, penalizări, amenzi, locații și dobinzi majorate. Realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1969 în industria municipiului București, sarcini care prevăd o creștere cu 9.6 la sută a producției globale industriale și sporirea cu 7 la sută a productivității muncii, necesită în continuare mari eforturi, în toate domeniile activității economice.Evidențiind amploarea construcției de locuințe, vorbitorul a subliniat grija deosebită manifestată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea ritmului construcției de locuințe și pentru diferențierea acestora. Dezvoltînd experiența de pînă acum, în anul 1969 oamenii muncii din Capitală vor primi peste 23 000 de apartamente, adică cu 70 la sută mai mult decît în acest an.O atenție sporită va trebui să acordăm construcțiilor de locuințe proprietate personală. De altfel, Comitetul executiv al Consiliului popular a examinat recent activitatea întreprinderilor de construcție și a Oficiului de construcții de locuințe proprietate personală, stabilind cu acest prilej măsuri menite să contribuie Ia îmbunătățirea muncii. Aș vrea să informez că numai în acest an au fost construite peste 6 000 de locuințe proprietate personală.în contextul general al dezvoltării tuturor domeniilor de activitate, se înscrie și preocuparea partidului și guvernului pentru menținerea și apărarea sănătății publice. Astfel, în anul acesta cheltuielile pentru ocrotirea sănătății în Capitală s-au ridicat la aproape 800 000 000 lei, reprezentînd în medie 520 lei pentru fiecare locuitor. O mare însemnătate prezintă pentru apărarea sănătății publice analiza profundă și exigentă efectuată de Plenara Comitetului Central al partidului din octombrie. Pentru 

traducerea în viață a indicațiilor sale, organele de partid și de stat din municipiul București au luat unele măsuri, aflate în curs de a- plicare. Considerăm totuși că înfăptuirea lor se realizează încă lent. Ar trebui ca îndrumarea și sprijinul Ministerului Sănătății să fie mult mai active.încredințăm Marea Adunare Na
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GHEORGHE PALOȘBilanțul realizărilor înfățișat Marii Adunări Naționale în rapoartele de prezentare a proiectelor de plan și de buget — a arătat vorbitorul — demonstrează realismul planului nostru cincinal, înfăptuirea sarcinilor prevăzute pentru anul viitor, constituind un pas însemnat spre realizarea și depășirea cincinalului.în cadrul eforturilor pentru ri-, dicarea economică și socială a tuturor localităților țării, județului Gorj i-au fost și îi sînt alocate importante fonduri de investiții. Drept urmare, ca și în acest an, în anul 1969 ritmul de creștere a producției industriale va fi de a- proape 17 k sută — cu mult su- perioi celu1 prevăzut a se obține pe întreaga economie.Subliniind preocupările și realizările în sporirea și diversificarea producției și folosirea mai eficientă a fondurilor materiale și bănești, vorbitorul a spus • Analizînd mai atent rezultatele economice ale activității întreprinderilor noastre. trebuie să recunoaștem că nu am reușit să mobilizăm în măsură suficientă rezervele de care dispunem, mai ales în sectorul materialelor de construcții și în economia forestieră întrucît întreprinderile forestiere au rămas singurele unități din județul nostru care lucrează încă cu pierderi, este de datoria noastră și a Ministerului Economiei Forestiere să a- cordăm acestora un sprijin mai susținut în depistarea și punerea în valoare a resurselor materiale și bănești, care să ducă la rentabilizarea activității lor începînd cu anul 1969.Referindu-se la realizările în a- gricultura județului și îndeosebi la faptul că producțiile medii pe cap de animal la lapte de vacă și de oaie, la lînă și la alte produse animaliere sînt sub nivelul realizat pe țară, vorbitorul a spuș : în majoritatea cooperativelor agricole de producție a existat și încă mai există o mare diversitate de rase și specii, fără a se fi cristalizat profilarea unităților pe rasa care valorifică cel mai bine condițiile existente în fiecare zonă.
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ION CREANGĂReferindu-se la grija ce se a- cordă în țara noastră învățămîn- tului, pentru îmbinarea cît mai bună a pregătirii generale cu cea practică și cu cea de specialitate, vorbitorul a spus : Conținutul în- vățămîntului trebuie să țină pasul cu marile progrese ale științei contemporane; prelegerile și cursurile universitare trebuie să fie la curent, la zi, cu ultimele descoperiri și cu noile drumuri de cercetare. Se cere în primul rînd ca generațiile noi să fie educate și instruite cu metode creatoare de investigații, care să le conducă la o activitate științifică modernă, inventivă și folositoare, cu rezultate evidente pentru societatea actuală și viitoare. Din școlile noastre universitare se așteaptă să se ridice noi savanți de renume mondial, mai multi, și care să ducă mai departe și mai sus faima și gloria științei românești.Numeroasele prevederi cuprinse în directivele Congresului al IX- lea al Partidului Comunist Român, în documentele Conferinței Naționale și ale plenarei din a- prilie, referitoare Ia învățămînt, s-au cristalizat în acest an. prin legi, acte normative de stat sau prin măsuri inițiate de Ministerul învățămîntului.Amintind că în proiectul de buget pe anul 1969 se prevăd cheltuieli pentru învățămînt de 8 369,3 milioane lei — mai mari cu 4,9 la sută decît în 1968. vorbitorul a spus • Partidul nostru și guvernul țării au acordat o grijă deosebită pentru crearea cadrului celui mai adecvat dezvoltării și perfecționării învățămîntului superior. în anii puterii populare s-au înființat două universități noi. trei politehnici, 14 institute pedagogice superioare. noi institute de medicină, institut de agronomie, facultăți de studii economice, institute de arte. Numărul studenților ajunge în a- cest an la aproape 150 000, aproximativ de șase ori cît era în anul 1939. An de an au sporit fondurile pentru dotarea laboratoarelor și construirea de noi laboratoare, pentru asigurarea unei documentări cît mai bune.în anul 1969 se prevede darea în funcțiune a încă 39 200 m p spațiu pentru învățămîntul superior, a unor noi cămine studențești, cu o capacitate totală de 5 200 locuri.Statul întreține cu burse peste 64 la sută din numărul studenților de la cursurile de zi ; în anul 1969 sînt prevăzute 61 300 burse studențești. 

țională că oamenii muncii din Capitală, alături de întregul popor, nu-și vor precupeți eforturile, muncind cu abnegație, pentru înfăptuirea planului și a bugetului de stat pe anul 1969.Voi vota cu încredere aceste două legi de însemnătate majoră pentru economia noastră națională.

în legătură cu aceasta, el a a- mintit măsurile de remediere luate pe plan local, pentru sporirea randamentului în producția animalieră, și a cerut un sprijin mai eficient din partea Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru a se evita repetarea unor situații din trecut, cînd, datorită unei insuficiente analize, le-au fost recomandate șl au achiziționat specii și rase de animale care nu au dat randamentul scontat, ceea ce a îngreunat situația economică și financiară a unităților. De asemenea, s-a referit la preocupările pentru ridicarea productivității pășunilor, printre care studiul comasării în jurul fermelor zootehnice a pășunilor pentru cooperativele agricole de producție și, separat, pe sate, pentru animalele apartfnînd membrilor cooperatori, care ar asigura o exploatare mai eficientă a lorMăsurile organizatorice luate, fondurile sporite alocate pentru întreținere și modernizare — a a- rătat în continuare vorbitorul — au dus la îmbunătățirea stării de viabilitate a rețelei de drumuri din județul nostru Este necesar ca în anul 1969 să urmărim reducerea costului lucrărilor de drumuri, prin folosirea eficientă a mijloacelor materiale și financiare ce ne-au fost puse la dispoziție în stabilirea priorităților în ce privește traseele de drumuri pe care urmează a se executa lucrări de modernizare și întreținere, trebuie să acordăm o atenție sporită drumurilor din zonele de exploatare a bazinului carbonifer Motru. drumurilor forestiere, precum și principalelor trasee industriale si turistice. De asemenea, vom intensifica eforturile ca să lărgim permanent baza materială în domeniul social-cultural în satele noastre, prin construcția de noi săli de clasă, laboratoare școlare, dispensare, cămine culturale ș.a. în legătură cu a- ceașta. aș propune ca. la nivel central, să existe o preocupare mai mare pentru repartizarea unor materiale ca. de exemplu, tablă și ciment, necesare realizării unor astfel de construcții.

De asemenea, a fost relevată a- tenția deosebită de care se bucură cadrele didactice din învățămîntul superior, pentru a-și perfecționa studiile și calificarea, pentru a se dezvolta și a avea condiții din ce în ce mai bune de viață și de lucru. Noul sistem de salarizare preconizat — a arătat vorbitorul — vine mult în ajutorul îmbunătățirii traiului cadrelor didactice.Față de aceste griji ale partidului nostru, atît corpului didactic cît și studenților le revin obligații de onoare de a da maximum de efort pentru îndeplinirea cerinței centrale, de formare completă a noilor cadre, în diferitele specialități cerute de construcția socialismului, de formare a conștiinței social-politice, cerută de perfecționarea societății socialiste. Cadrele didactice. în primul rînd, sînt chemate a insufla tineretului dragostea de patrie și conștiința că acesta are un singur drum just de manifestare — drumul socialismului — prin muncă hotărîtă, asiduă și inteligentă pentru progres și bunăstare. Orientarea pregătirii studenților și a cercetării științifice trebuie să se polarizeze în jurul problemelor majore ale construirii socialismului, așa cum sînt tratate de partid. Institutele tehnice și cele economice, în primul rînd, trebuie să-și modeleze procesul de învățămînt pe cerințele producției materiale. Pentru valorificarea studiilor ce se fac în universități, în vederea perfecționării industriei, a agriculturii și a întregii economii. Ia universitatea ieșeană se desfășoară o acțiune susținută de a strînge legăturile cu întreprinderi industriale, cu cooperativele agricole de produc^ ție, cu fermele de stat. Aceste legături se concretizează prin contracte de colaborare tehnico-știin- țifică.Avînd în vedere volumul important al alocațiilor bugetare cheltuite anual pentru învățămîntul u- niversitar și că efectul economic al unoi astfel de cheltuieli nu se obține imediat și direct, se impune o grijă cu totul deosebită pentru folosirea rațională și cu multă chibzuință, cu spirit de prevedere științifică, a mijloacelor bugetare alocate.Ca în tot învățămîntul superior, și în centrul universitar din Iași se impune o bună administrare a mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziție de statul nostru. Senatele și consiliile profeso

rale ale institutelor de învățămînt superior își propun să găsească noi căi de economisire a fondurilor alocate și orice cheltuială să fie analizată în măsura în care i se dovedesc necesitatea, oportunitatea și eficiența imediată sau în perspectivă.
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ALEXANDRUCa și alți tovarăși deputați și colegii mei miniștri, și eu aș avea multe de spus Insă nu mă aflu la Consfătuirea industriei ușoare, ci la Sesiunea Marii Adunări Naționale. De aceea am să caut să fiu cît se poate de scurt. De la început voi spune că planul pe anul 1969 nu va fi ușor de îndeplinit. Să adăugăm, însă, că planul este real, multilateral, cuprinde totul, îmbrățișează problemele statului nostru din punct de vedere economic, social și cultural. Este mobilizator și de aceea îl voi vota. Acest plan nu este al unui minister, este al economiei noastre naționale, al statului nostru. Și noi toți, în frunte cu comuniștii, vom lupta ca el să fie îndeplinit.Noi, cei ce lucrăm în industria ușoară, știm că avem multe de făcut ■ producție, calitate, sortiment, sezonalitate, modă Poți să îmbunătățești calitatea an de an și totuși să rămîi în urmă. Simplul cuvînt, „îmbunătățirea calității" nu este suficient, dacă nu reușești să dobîndești rezultatele care se obțin astăzi la nivelul mondial. In această direcție, avem încă mult, de făcut și ca atare ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a fi la înălțimea cerințelor. întrucît vorbim de industria ușoară, ramură în care lucrează 340 000 de muncitori, în majoritate femei, mă simt obligat să fac anumite precizări Planul va fi îndeplinit la 27 decembrie. Această ramură va da peste plan 2 milioane m p de țesături. 500 000 buc. tricotaje, confecții în valoare de 400 milioane lei. 3 mii. bucăți sticlărie. Planul pe anul 1968 a fost îmbunătățit, suplimentat și depășit și în felul acesta vom realiza 3.2 miliarde lei peste prevederile cincinalului pentru acest an. Produsele noastre au fost exportate în 68 de țări ; ele sînt astfel un fel de ambasadori care poartă inscripția „Made in Romania".Investițiile în industria ușoară vor fi realizate în anul 1968 cu o depășire de 113 milioane lei. La această realizare și-au adus contribuția constructorii și, fără îndoială, le sîntem recunoscători pentru eforturile și munca depusă. Punem astfel în funcțiune 63 de capacități noi. dintre care enumăr: țesătoria de mătase de la Iași, cu o capacitate finală de 10 milioane m p. Fabrica de țesături groase de cînepă de la Negrești, cu o capacitate de 10 milioane m p, și Filatură de bumbac din Oltenița, cu o capacitate de 7 400 tone fire anual.In anul 1969 valoarea producției globale va fi de 35,2 miliarde lei, față de 32,8 miliarde, cît a fost prevăzut în cincinal, pentru acest an. Cu aceste prevederi, industria ușoară va depăși sarcinile cincinalului pe perioada 1966—1969,' cu 9 miliarde din cele 11 miliarde lei cît reprezintă angajamentul pe întregul cincinal.Referindu-se la sarcinile de export pe anul 1969, ce revin Ministerului Industriei Ușoare, el a a- rătat ‘ că acestea indică o creștere de 20,6 la sută față de anul precedent.în continuare, vorbitorul a abordat diverse probleme legate de a- sigurarea îndeplinirii sarcinilor de export, inclusiv problema, ambalajelor.Pentru realizarea acestora, vorbitorul a solicitat sprijinul Ministerului Comerțului Exterior. El a subliniat, de asemenea, faptul că vor fi luate toate măsurile nece-
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UBORNYI MIHAIAșa cum reiese din proiectul de plan, în anul viitor agricultura cooperatistă va primi din bugetul statului credite pentru investiții în sumă de 1 200 milioane lei, materiale pentru construirea a 120 ha sere legumicole. 600 ha solarii, cantități sporite de îngrășăminte, iar prin întreprinderile de mecanizare le vor fi puse la dispoziție o gamă largă de mașini pentru mecanizarea lucrărilor în agricultură.Pentru agricultură în general și cu deosebire pentru agricultura cooperatistă, anul 1969 reprezintă un an hotărîtor în înfăptuirea o- biectivelor care i-au fost stabilite. Planul producției agricole globală stabilit sectorului cooperatist prevede o creștere de 26 Ia sută în raport cu realizările anului 1968 La majoritatea culturilor această sarcină se va realiza în exclusivitate pe seama creșterii nroducții- lor medii la hectarOrganele de conducere a agriculturii au fost criticate, pe bună dreptate, pentru lipsurile care s-au manifestat în ultimii ani în aprovizionarea populației cu legume. Sîntem hotărîți să lichidăm aceste lipsuri și, împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii, să acționăm cu mai multă fermitate pe linia indicației date de conducerea partidului, de a concentra producția în bazinele legumicole cu tra

Pătruns fiind de elaborarea gîn- dită, justă și optimă în condițiile actuale a proiectelor planului de stat și bugetului, voi vota cu toată convingerea aceste proiecte, pentru a deveni legi, cărora cetățenii patriei, prin munca și priceperea lor, le vor da viață.

SENCOVICIsare pentru depășirea sarcinilor de livrări la fondul pieței.Planul pe 1969 prevede pentru industria ușoară investiții de 2,6 miliarde lei, permițînd să se pună în funcțiune 65 noi și importante capacități de producție, din care s-au dat cîteva exemple. Utilajele necesare noilor capacități se asigură într-o proporție mare din țară. Față de prevederile cincinalului, de a se construi în țară, pe întreaga perioadă un volum de construcții în valoare de 3,2 miliarde lei, majoritatea acestei depășiri se obține prin utilajele construite în întreprinderile de construcții de mașini ale M.I.U.Vorbind despre problema asigurării materiilor prime necesare industriei ușoare, tovarășul Alexandru Sencovici a subliniat preocuparea față de reducerea importului acestora și utilizarea la maximum a materiilor prime produse în țară. Noi vom prelucra fibrele și firele chimice furnizate de Ministerul Industriei Chimice con- sumînd cu 9 200 de tone mai mult decît în anul 1968. în continuare,
CUVÎNTUL DEPUTATULUI

NICOLAE MĂNESCUîmi revine înalta cinste de a a- duce la această tribună cuvîntul constructorilor Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier. Parte integrantă a vastului program de electrificare a țării adoptat de Congresul al IX-lea al Partidului, acest sistem se înscrie în continuare în anul 1969 printre cele mai importante obiective ale planului de stat.Potrivit prevederilor de plan, lucrările Sistemului Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier, se găsesc în pragul unei importante etape, reprezentată de trecerea navigației în trimestrul III al anului viitor, prin ecluza de pe malul românesc. La această dată. Dunărea își va sălta apele Ia peste 4 metri înălțime în fața digului de închidere totală.La numai trei ani de la memorabila dată cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, venit în mijlocul nostru, a declanșat prima explozie pentru excavarea fundațiilor ecluzei, constructorii și montorii de la „Porțile de Fier", însuflețiți de îndemnul cald al secretarului general al Partidului Comunist Român, vor fi în măsură să dirijeze apele prin golurile special amenajate în corpul construcțiilor realizate în actuala albie a Dunării.Anul 1968, care a reprezentat un an de vîrf pentru activitatea noastră de construcție, se prelimină a se încheia cu realizări ce depășesc planul inițial cu peste 125 milioane lei și cu economii de peste 2 milioane lei față de sarcina de preț de cost planificată.De un real sprijin în munca noastră a fost strînsa colaborare cu principalii furnizori, care, prin respectarea graficelor de livrare a materialelor, au contribuit în mare măsură la creșterea continuă a ritmului de execuție a lucrărilor. Le aducem pe această cale mulțumirile noastre și în mod deosebit Combinatului Siderurgic Hunedoara, care, prin livrarea în avans a unor sortimente de oțel beton cu rezistențe superioare, ne-a dat posibilitatea 

diție, în zonele cu condiții favorabile, de a iriga întreaga suprafață cultivată cu legume.în 1969, cooperativele agricole vor extinde irigațiile pe o suprafață de 96 400 ha pentru realizarea programului de irigații Solicităm mai mult sprijin Consiliului Superior al Agriculturii și ministerelor pentru asigurarea la timp a documentațiilor instalațiilor și u- tilajelor necesare.Atît nevoile economiei naționale, cît și interesele cooperativelor a- gricole impun măsuri hotărîte care să determine creșterea ponderii zootehniei în ansamblul producției și veniturilor din unități, întrucît în agricultura cooperatistă acest important sector continuă să înregistreze serioase rămîneri în urmă. Producția de carne în anul viitor va crește față de anul 1968 cu 12 la sută, cea de lapte cu 14 la sută, iar de ouă cu peste 60 la sută. Pentru asigurarea bazei furajere în cantități tot mai mari și în sortimentele necesare, cooperativele vor extinde culturile duble pentru plante de nutreț pe o suprafață de cel puțin 840 000 ha.Volumul mare de investiții atît din credite cît și din fondurile proprii ale cooperativelor agricole, prevăzut în anul viitor, va fi orientat spre obiective productive care 

vorbitorul a atras atenția asupra consecințelor nefavorabile pe care le provoacă orice întîrziere în ne- livrarea la timp și de calitate corespunzătoare a acestor materii prime.Aș dori să mai ridic două probleme și anume : calitatea lînei care conține foarte multe impurități, ceea ce produce mari pierderi atît industriei cît și celor care o livrează. Rog foarte mult pe tovarășii deputați, Consiliul Superior al Agriculturii și cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat să contribuie la rezolvarea acestei situații. A doua problemă se referă la mătasea naturală. Avem o fabrică de mătase cu un utilaj ultramodern la Lugoj, dar nu avem suficientă materie primă, respectiv gogoși de mătase.Creșterea viermilor de mătase nu se bucură de atenția cuvenită. Este necesar să se obțină cît mai multe gogoși de mătase prin dezvoltarea plantațiilor de duzi. Pentru aceasta solicităm sprijinul Consiliului Superior al Agriculturii și al consiliilor populare și în special în județul Timiș unde se află această fabrică.Intr-adevăr, sînt multe de făcut dar vom munci mult, cu devotament, pentru realizarea lor. Avem încă posibilități, rezerve, care trebuie mobilizate. Toate acestea le vom realiza împreună, prin forța de creație și de muncă a celor 340 000 de oameni care . lucrează în industria ușoară, cu' ^fijinul organizațiilor de partid și sindicale. Ne angajăm să găsim cele mai bune căi și posibilități pentru a depăși sarcinile de plan ce ne revin pe anul 1969.

să realizăm volume de beton peste plan.Succesele de pînă acum într-ade- văr ne bucură și ne stimulează. In același timp, sîntem conștienți atît de sarcinile grele care ne stau în față cît și de marea răspundere care ne revine în realizarea acestui obiectiv.Pentru realizarea angajamentului luat ca în anul 1970 să dăm în exploatare două turbine față de o turbină prevăzută în planul cincinal, eforturile principale sînt îndreptate în special spre respectarea graficelor de betonare și’ n 'itaj la ecluză și la centrală, obieotiv la care constructorii sînt confruntați cu probleme dificile, de o deosebită tehnicitate și care trebuie rezolvate într-un termen foarte scurt. Spre a exprima aceste eforturi arătăm că la sistemul „Porțile de Fier" volumul echipamentelor este de patru ori mai mare decît la Hidrocentrala Bicaz, iar montarea acestora trebuie realizată doar în jumătate din timpul folosit acolo.închiderea părții centrale care a mai rămas din albia Dunării, lucrare care potrivit planului trebuie realizată în anul 1969 pentru executarea barajului deversor, suscită de asemenea probleme tehnice deosebit de pretențioase, a căror rezolvare necesită o pregătire minuțioasă. ,Această pregătire a început încă din acest an.Prin eforturile unite ale tuturor . factorilor care contribuie în diferite forme la realizarea principalului' obiectiv al planului de dezvoltare energetic a țării, sîntem convinși că vom reuși să ne realizăm cu cinste și de aci înainte marile îndatoriri ce ne revin și angajamentele pe care ni le-am luat. înțelegem să ne aducem în acest fel contribuția la înflorirea societății noastre socialiste, la îndeplinirea planului și bugetului de stat pe anul 1969, supuse astăzi dezbaterii și pentru a căror aprobare voi da votul care exprimă a- cordul deplin al alegătorilor pe care îi reprezint.
să aducă venituri cît mai mari și să se amortizeze în perioade cît mai scurte.Din discuțiile avute cu organele agricole județene în perioada de pregătire a planului a reieșit că avem condiții de realizare a sarcinilor, că în rîndul cooperatorilor se manifestă un spirit sănătos de muncă și activitate. Acest lucru a reieșit și mai clar în adunările ținute cu ocazia dezbaterii proiectului de lege privind stabilirea impozitului agricol după venit. Cooperatorii și țăranii muncitori au a- preciat la justa valoare măsurile propuse, arătînd că ele exprimă năzuințele maselor de a contribui fiecare după venit la dezvoltarea economiei naționale, că ele rezolvă o problemă de etică socială și înlătură unele fenomene negative ale vechii impuneri pe suprafață, cînd pentru un hectar de pășune, impozitul era prea puțin diferit față de un hectar de legume, vie sau livadă, cînd între zonele naturale cu fertilitate scăzută și cele cu fertilitate ridicată diferența de impozit reprezenta numai 10—20 lei/ha.Apreciem că aceste măsuri sînt în interesul țărănimii, ele vor ajuta la îmbunătățirea situației economice în multe cooperative agricole de producție.Pe baza experienței acumulate în conducerea și îndrumarea cooperativelor agricole, uniunile își- vor exercita cu tot mai multă ho- tărîre și cu competență sporită funcțiile economice și organizatorice încredințate de partid.
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CUVÎNTUL DEPUTATEI
IOANA DINCĂProiectele planului și bugetului de stat pe anul' 1969, prezentate Marii Adunări Naționale spre dezbatere și aprobare, asigură creșterea continuă și în ritm susținut a producției industriale și agricole, dezvoltarea multilaterală a întregii noastre economii naționale. Pentru anul viitor, pe baza rezultatelor obținute în creșterea economiei naționale și a ritmului susținut de dezvoltare a industriei, se prevede și generalizarea sistemului îmbunătățit de salarizare. Aplicarea în 1969 a acestei măsuri va aduce salariaților un venit în plus de aproape 4 miliarde lei.La dezvoltarea economiei și la Creșterea bunăstării oamenilor muncii o contribuție a adus și colectivul uzinelor textile „7 Noiembrie" din București, întreprindere în care lucrez. Călăuziți de hotă- rîrile de partid și de stat, muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei noastre au acționat în permanență pentru îmbunătățirea activității economice în toate compartimentele.Măsurile de îmbunătățire a calității țesăturilor au necesitat transformarea unor utilaje simple prin adaptarea unor dispozitive, îmbogățirea gamei de coloranți, o mai strînsă colaborare cu alte întreprinderi pentru realizarea unor finisaje superioare. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni în vederea ridicării calificării muncitoarelor pentru a putea lucra cu randamente sporite la noile utilaje.Ne străduim ca și în viitor să păstrăm prestigiul cîștigat și să mărim volumul mărfurilor la export.Preocupările noastre pentru sporirea ex>-""tului răspund unor interese majore, așa cum s-a subliniat în rapoartele cu privire |a

CUVÎNTUL DEPUTATULUI 
MATEI GHIG9U ‘Proiectul de plan asigură dezvoltarea armonioasă, ascendentă a e- conomiei naționale, are un caracter profund realist și se înscrie în liniile generale stabilite prin planul cincinal.Una din problemele Importante ale planului este intrarea în funcțiune a obiectivelor la termenele stabilite. Și în anul 1968, atenția principală a Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării a fost îndreptată către realizarea la termen a lucrărilor care condiționau punerea în funcțiune a noilor capacități de producție. Am reușit să depășim planul valoric și să punem în funcțiune înainte de termen un număr de obiective. Pe seama acestor capacități î Most prevăzute în plan producții sporite de aluminiu, fibre chimice și alte produse.Trebuie să arătăm însă că n-am reușit să realizăm la termen toate obiectivele prevăzute în plan. Consider întemeiată critica făcută în raport la adresa Ministerului Industriei Chimice pentru nerealiza- rea la termen a investițiilor planificate, dar trebuie să arăt în același timp că și ministerul nostru are partea sa de contribuție, ca urmare a unor greutăți și lipsuri în activitatea șantierelor.Analizele făcute la marile șantiere au arătat că factorul principal care a împiedicat punerea în funcțiune la termen a unor obiective a fost neasigurarea la timp a utilajelor. Din această cauză n-am realizat instalațiile de îngrășăminte cu azot de la Tumu Măgurele și Craiova. Faptul că sînt întîrzieri la asemenea obiective importante arată că în domeniul pregătirii investițiilor există încă deficiențe.în anul 1968 și în anii precedențl unii beneficiari au introdus lucrări în plan și au fixat termenele de punere în funcțiune fără a avea asigurate proiectele și fără a avea contractate toate utilajele.Pentru ca să se pună capăt a- cestor situații, avînd în vedere că ministerul are sarcina ca în 1969 să realizeze 167 de noi capacități de producție, este necesar ca, o dată cu stabilirea termenelor de punere în funcțiune, să se aprobe prin plan și termenele de predare a proiectelor, a utilajelor și de deschidere a finanțării, iar termenele de punere în funcțiune să fie eșalonate cît mai echilibrat în tot cursul anului.Consider că au o mare importanță indicațiile permanente ale

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
I0AN BRADPrezența unui scriitor la dezbaterile dedicate planului și bugetului de stat pe anul 1969 poate apare, cel puțin la o primă vedere, neavenită. Aceasta, deoarece este cunoscută vechea antinomie dintre noțiunea de plan și cea de creație artistică. Dar, cum împăcarea vine, pînă la urmă, din buget. fără de care și planul rămîne o abstracțiune și arta o năzuință ideală, m-aș încumeta să vă rețin atenția cu cîteva considerații pe marginea proiectelor prezentate aici. Pentru noi, planurile de stat gîndite și schițate, în liniile lor directoare, de partidul nostru nu însemnează și nu pot însemna un motiv de interes îngust, doar bază a dezvoltării culturii și artei ; ele însemnează mult mai mult : progresul cert, cîntărit, calculat, al întregii vieți, temeiurile muncii și existenței libere a poporului român. în afara cărora nu ne putem concepe rațiunea de-a fi ca artiști, ca slujitori ai culturii de azi. De aceea țin să exprim gratitudinea noastră pentru grija acordată, în continuare, dezvoltării culturii și 

planul și bugetul de stat pe anul viitor.Vom acorda mai multă atenție diversificării producției, adaptării operative a acesteia la cererea pieței, în vederea valorificării într-o măsură sporită și în condiții cît mai bune a produselor.Rezultatele obținute de colectivul uzinei noastre, atît în domeniul producției pentru piața internă, cît și pentru piața externă, unde exportul nostru s-a triplat față de anul 1967, ar fi putut fi și mai însemnate dacă nu ar fi existat și unele greutăți pe care le-am avut de înfruntat.Amintesc aici calitatea necorespunzătoare a celofibrei livrate de către Combinatul de fibre chimice Brăila și a coloranților fabricați de unitățile industriei chimice.Considerăm, totodată, că va trebui să fim mai mult ajutați din partea institutelor de cercetări din cadrul Ministerului Industriei Chimice, al Ministerului Industriei Ușoare, pentru îmbunătățirea calității celofibrei și a coloranților la nivelul cerințelor și exigențelor actuale.O problemă căreia trebuie să-i acordăm și pe viitor toată grija și atenția. Din acest punct de vedere, Ministerul Industriei Ușoare ar putea să ne dea un ajutor mai substanțial în procesul de sistematizare și modernizare a unor secții de producție. Acest ajutor ne-ar fi de un real folos, atît pentru stabilizarea cadrelor, cît și pentru creșterea productivității muncii și obținerea pe această cale a unor rezultate din ce în ce mai bune.în încheiere, doresc să exprim totala mea adeziune față de prevederile planului și bugetului de stat pe anul 1969, pe care le voi vota cu toată convingerea.

conducerii partidului și a statului cu privire la reducerea ponderii de construcții în volumul de investiții. Și în țara noastră s-au realizat pași în această direcție; însă trebuie să recunoaștem că mai avem mult de făcut. Beneficiarii, proiectanții și organele de avizare prevăd în unele proiecte soluții constructive și finisaje scumpe, nejustificate la lucrări cu caracter productiv.La analizele care s-au făcut din indicația conducerii partidului s-au găsit posibilități de renunțare în întregime sau în parte la unele obiective care nu erau absolut necesare, precum și alte posibilități. Reducerile efectuate pînă în prezent în întreaga economie se ridică la circa 1,8 miliarde lei, din care numai la investițiile Ministerului Industriei Chimice peste 200 milioane lei.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de folosirea rațională a fondului de organizare de șantier, subliniind necesitatea de a se realiza baze de producție permanente, care să poată fi folosite un timp mai îndelungat.în proiectul planului de stat pe anul 1969 sarcini importante revin ramurii de construcții și în ceea ce privește productivitatea muncii. Analizele făcute pe șantiere au a- rătat că gradul de folosire a forței de muncă este încă nesatisfăcător și că mai există rezerve de creștere a productivității muncii. Valorificarea acestor rezerve depinde în cea mai mare parte de modul cum este organizată și condusă munca în șantier.Vorbitorul s-a referit, de asemenea. la rolul pe care-1 joacă în ridicarea productivității muncii asigurarea efectivelor de muncitori calificați, precum și mecanizarea lucrărilor, relevînd că proiectul de plan pe anul 1969 prevede mijloacele pentru creșterea în continuare a dotării cu utilaje a sectorului de construcții.Grija conducerii de partid șl de stat pentru dezvoltarea economică și socială a patriei noastre, pentru progres și prosperitate — a spus vorbitorul — însuflețește și mobilizează pe toți oamenii muncii la realizarea mărețelor sarcini care ne stau în față. Constructorii și montorii din sectorul nostru sînt hotărîți să-și dăruie întreaga lor capacitate și energie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în proiectul de plan.

artelor din țara noastră, mulțumim pentru că nu sîntem uitați nici din plan și nici din buget. Acum cînd toată lumea este, pe bună dreptate, preocupată de a a- duce țării beneficii, nu pagube, de a-și face activitatea rentabilă, socotim necesar ca și în domeniul culturii să drămuim și să gospodărim cu grijă maximă mijloacele materiale și fondurile bănești de care ne învrednicim. Dar, dincolo de această obligație, aș zice elementară, grija. îndatorirea noastră supremă este și trebuie să fie în și mai mare măsură o eficiență maximă și beneficii deosebite pe plan educativ și moral — așa cum spunea cîndva tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu spirit sintetic și pătrunzător — eficienta pe planul etic și estetic, adică în viață, în mintea și inima celor care intră în sala de teatru sau de cinematograf, la bibliotecă, la muzeu, sau la expoziție cu dorința neliniștită de a cunoaște, de -a găsi răspunsuri la întrebări, mai multă forță și energie în hotărîrea lor 

nestrămutată de a-și face viața mai frumoasă.Referindu-se la noile prevederi bugetare, destinate să asigure dezvoltarea culturii și artei în anul 1969, prevederi însumînd 750 milioane lei, vorbitorul a spus: Ne vom strădui să gospodărim cît mai bine noul buget. Aceasta însemnează că vom face eforturi de-a diminua cheltuielile în toate sectoarele, de-a spori veniturile proprii, de-a utiliza mai bine capacitățile și timpul de muncă în primul rînd în industria poligrafică și studiourile cinematografice, de a reduce și simplifica administrația în instituțiile noastre artistice. Din cele 225 milioane lei prevăzuți pentru lucrări de investiții se va asigura continuarea lucrărilor la noua construcție a Teatrului Național din București, a Teatrului Național din Craiova, a Teatrului de stat din Tg. Mureș; se vor termina 10 cinematografe aflate în construcție ; se vor ridica alte două ; se vor amenaja 6 secții pentru tipări
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

FILIP GELTZCa parte integrantă a economiei naționale, cooperației de consum îi revin an de an sarcini importante, a căror îndeplinire constituie o contribuție la înfăptuirea politicii partidului de creștere continuă a potențialului economic al țării, de ridicare a nivelului de trai al poporului nostru.Tn anul care vine, corespunzător creșterii prevăzute a fondului de consum și a veniturilor populației, va spori și volumul desfacerilor prin unitățile cooperației de consum Aprovizionarea ritmică a u- nităților de desfacere cu amănuntul cu întregul sortiment de mărfuri existent, înlăturarea neajunsurilor care s-au mai manifestat în gospodărirea și dirijarea fondului de marfă vor constitui un o- biectiv principal în activitatea noastră.Tn cadrul preocupărilor pentru mai buna repartizare a fondului de marfă, un accent deosebit se
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

VIOREL UIBAtfUȚinînd seama de importanța și ponderea agriculturii în înfăptuirea întregului program de dezvoltare a țării noastre, partidul și statul au acordat și acordă în permanență o atenție și sprijin material deosebit dezvoltării acestei ramuri. Acest ajutor în comuna Lenau- „ heim se reflectă în rezultatele obținute în consolidarea economică a cooperativei noastre, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al țăranilor cooperatori. Un număr însemnat de tineri din comuna noastră au urmat studii superioare și au devenit ingineri, medici, cadre didactice.Preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare, conducere și planificare a agriculturii, grija pentru gospodărirea judicioasă a pămîntului și-au dovedit din plin eficiența, unitățile agricole înre- gistrînd an de an progrese însemnate pe linia creșterii producției și a veniturilor. Semnificative sînt în această direcție producțiile obținute în acest an, cînd, în condiții de climă mai grele, am reușit să obținem rezultate bune datorită măsurilor luate și sprijinului primit în vederea diminuării efectelor
CUVÎNTUL DEPUTATULUI 

MIHAI MARINESCUIn această sesiune care încheie al treilea an din planul cincinal. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini informează Marea Adunare Națională că planul pe anul 1968 va fi realizat la toți indicatorii, dînd peste prevederile cincinalului produse în valoare de aproape 3 miliarde lei.După ce a trecut în revistă principalele rezultate ale acțiunii de diversificare a producției, vorbitorul a arătat că se găsesc în curs de prelucrare primele piese de performanță pentru hidroagregatele de la Porțile de Fier, care prin gabaritul și complexitatea lor se situează la nivelul celor mai avansate lucrări similare de specialitate. Au fost, de asemenea, asimilate tipuri noi de mașini-unelte grele și de precizie, utilaje pentru tratamentul termic, iar pentru rețeaua de transporturi s-a completat gama de locomotive Diesel hidraulice și s-a livrat primul cargou mineralier de 12 500 tdw.Industria electrotehnică a montat, printre altele, primele serii de mașini de calculat de birou pentru dotarea economiei cu mijloace moderne de calcul.Succesele obținute în această perioadă demonstrează realismul sarcinilor de plan. Ele se datoresc grijii și sprijinului deosebit pe care conducerea partidului și statului nostru îl acordă dezvoltării industriei construcției de mașini, precum și eforturilor depuse de muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei ramuri.Sarcinile de plan pe anul 1969 ce revin unităților Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini sînt deosebit de importante și se caracterizează prin aceea că depășesc în majoritatea lor prevederile. înscrise în planul cincinal, sa

rea presei județene șl vor continua lucrările pentru construcția altor 3 tipografii noi. Cu un cuvînt, vom avea în 1969 o bază materială și mai bună pentru activitatea noastră. Prin contribuția industriei poligrafice, a rețelei de cinematografe, a editurilor și librăriilor, precum și prin contribuția altor sectoare, vom aduce în bugetul statului, pentru 1969, sub formă de beneficii și impozite, circa 753 milioane lei, adică tot atît cît se cheltuiește pentru finanțarea artei și culturii, a instituțiilor din sistemul comitetului nostru și al consiliilor populare din întreaga țară. Subliniez această idee cu bucuria de a da relief unei experiențe bune, care aparține și ea partidului și statului nostru, de a chibzui și planifica bine treburile pînă și într-un domeniu atît de delicat ca acesta al culturii și artelor.Sînt convins că, acum în pragul anului jubiliar, al 25-lea de la eliberare, gîndurile creatorilor și artiștilor noștri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — 

va pune pe îmbunătățirea metodelor de investigare a cererii de mărfuri a populației, pe dimensionarea mai rațională a stocurilor de mărfuri în diferitele unități comerciale și redistribuirea lor a- tunci cînd se simte nevoia, ca și pe a'sigurarea structurii acestora în raport cu cerințele locale.Vom lua, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea bazei materiale a comerțului cooperatist, prin construirea de noi magazine, unități de alimentație publică și obiective turistice, preocupîndu-ne de economicitatea soluțiilor constructive.Un alt domeniu al activității cooperației de consum îl constituie achizițiile și contractările de produse agricole. Vom acorda o atenție deosebită intensificării cumpărărilor directe de la gospodăriile populației de produse agro-alimen- tare. îndeosebi porcine, ovine și păsări.In centrul atenției organizațiilor 

negative ale secetei. Astfel, am recoltat în medie de pe un hectar 3 400 kg de grîu, 6 200 kg de porumb și aproape 5 vagoane de sfeclă de zahăr. Producții asemănătoare au obținut și celelalte unități agricole din circumscripția e- lectorală Jimbolia și din județul Timiș. Aceste rezultate ne întăresc convingerea că sarcinile planului și bugetului de stat în agricultură pe 1969 sînt pe deplin real’zabile.în continuare vorbitorul s-a referit la cîteva probleme legate de dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii in cuprinsul circumscripției sale electorale.O folosire mai judicioasă a pămîntului, prin organizarea unor șantiere intercooperatiste de îmbunătățiri funciare, dezvoltarea culturii plantelor tehnice, a legumi- culturii și șeptelului, în condițiile naturale favorabile oferite de regiune, crearea și în acest scop a unor mari unități de producție intercooperatiste — au fost cîteva din problemele evidențiate de vorbitor.Ne bucurăm de sprijinul primit din partea statului în credite și ■materiale pentru dezvoltarea sectorului de sere și solarii — a sub

tisfăcînd prin aceasta în mai mare măsură nevoile economiei naționale.Proiectul de plan pe anul 1969 scoate în evidență într-o măsură mai mare rezervele existente în întreprinderi referitoare la productivitatea muncii și indicatorii financiari. Prin utilizarea mai rațională a mijloacelor materiale se va realiza un spor de beneficii de1,6 miliarde lei peste prevederile cincinalului. Nivelul investițiilor alocate numai pe anul 1969 este aproape egal cu întreg volumul de investiții planificat în perioada 1960—1965.In anul viitor urmează să fie date în funcțiune peste 50 de capacități și obiective noi, realizarea lor ridicînd răspunderi deosebite în ceea ce privește respectarea termenelor de punere în funcțiune și atingerea în timpul cel mai scurt a parametrilor proiectați. Totodată, înfăptuirea consecventă a programului de investiții elaborat de partid și guvern, pentru dezvoltarea întregii economii naționale, pune în fața constructorilor de mașini sarcina îndeplinirii în cele mai bune condiții a obligațiilor asumate privind livrarea utilajelor tehnologice, factor esențial pentru respectarea termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități de producție.în continuare, referindu-se la sarcinile deosebite pe care le are Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în 1969 pe linia extinderii exportului, vorbitorul a evidențiat preocupările existente pentru înnoirea și optimizarea permanentă a nomenclatorului de produse.Ritmul rapid de creștere a industriei constructoare de mașini, diversificarea producției sale prin 

ale tuturor celor care-și dedică munca și năzuințele afirmării și difuzării largi a culturii noastre socialiste, sînt concentrate în pasiunea și dorința de a întîmpină acest jubileu cu opere noi și remarcabile, demne de așteptările, de încrederea poporului nostru, demne de marile și durabilele sale înfăptuiri cunoscute azi tot mai larg în lumea întreagă.Certitudinile noastre pe acest drum sînt chezășuite de politica principială a partidului nostru, de aprecierile, de încurajările și sfaturile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul conferințelor și adunărilor generale ale uniunilor de creație, desfășurate în acest an, ca și cu alte prilejuri publice, oamenii de cultură și artă văzînd în ele un cadru larg, cu linii însă precis conturate, acele gînduri profunde și sentimente limpezi care creează climatul stimulator, atît de necesar întotdeauna propășirii ideilor noi, artei adevărate, epocilor de înflorire spirituală. , 
cooperației de consum va sta îndeplinirea sarcinilor de livrări pentru export, al căror volum va fi în anul viitor de peste două ori mai mare față de realizările preliminate pe anul în curs.In perioada 1966—1968 sarcinile care ne-au revenit pentru dezvoltarea prestărilor de servicii în mediul rural au fost depășite cu circa 220 milioane lei. Numai anul acesta au luat ființă 2 750 noi unități de prestări. Cu toate acestea necesitățile variate de servicii ale satului nu sînt încă integral satisfăcute. Ne vom preocupa în continuare de extinderea rețelei de unități de prestări, urmărind îndeosebi ca în toate comunele, fără excepție, să existe cel puțin unitățile de bază (croitorie, cismărie, frizerie).O dată cu preocuparea pentru realizarea sarcinilor economice, va trebui să asigurăm punerea în valoare a rezervelor existente pentru utilizarea mai eficiență a fondurilor materiale și bănești, să folosim cu pricepere pîrghiile de care dispunem pentru obținerea unor indicatori calitativi superiori, să nu slăbim nici un moment preocuparea pentru apărarea și dezvoltarea avutului obștesc.
liniat deputatul Viorel Uibaru — dar întîmpinăm încă greutăți în ceea ce privește mecanizarea lucrărilor în legumicultură. Aceasta face ca de multe ori să nu putem efectua unele lucrări în perioadele optime și din această cauză să nu înregistrăm o creștere a producției și a veniturilor pe măsura posibilităților existente. Grăbind rezolvarea problemei mecanizării lucrărilor din legumicultură, Con siliul Superior al Agriculturii și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini vor aduce o însemnată contribuție la îndeplinirea sarcinilor planului de producție și financiar al unităților agricole din județul Timiș și din restul țării.In spiritul echității sociale și al contribuției sporite pe care întregul popor o aduce la dezvoltarea forțelor de producție, cooperatorii din Lenauheim au apreciat prevederile din proiectul de lege cu privire la impozitul agricol ca mijloc prin care își pot aduce o contribuție mai mare la dezvoltarea economiei naționale, la întărirea capacității de apărare a țării, la înflorirea și propășirea României socialiste. Participarea mai activă și mai substanțială a țăranilor cooperatori la sporirea resurselor financiare ale statului socialist o apreciem ca o înaltă îndatorire a acestora de aliați ai clasei muncitoare, de participant activi la conducerea treburilor țării.
asimilarea unei game variate de mașini și utilaje determină necesitatea sporirii continue a bazei de metal. Sîntem conștienți de necesitatea de a ne alătura eforturilot făcute de economie pentru acoperirea necesarului de metal, prin valorificarea tot mai bună a acestei materii prime.Eficiența efortului este oglindită prin faptul că în anul în curs dintr-o tonă de metal se obține o producție de mașini a cărei valoare depășește cu peste o treime pe cea realizată în 1963.Se mai produc însă de către unele întreprinderi mașini, utilaje și instalații cu un consum exagerat de metal.De aceea, încă din trimestrul 1 1969 vom desfășura o amplă acțiune pentru reexaminarea critică a normelor de consum, pentru punerea lor de acord cu programul tehnic, cu condițiile create întreprinderilor constructoare de mașini. Cele mai valoroase cadre de pro- iectanți și tehnologi vor fi antrenate pentru reproiectarea acelor produse care încorporează mult metal, determinînd utilizarea într-o măsură mai mare ca pînă acum a urior materiale înlocuitoare care să permită reducerea greutăților, concomitent cu îmbunătățirea parametrilor tehnici și economici.Solicităm însă în același timp un sprijin mai mare din partea uzinelor siderurgice pentru livrarea la termen a sortimentelor specificate în cantitățile, calitățile și dimensiunile prescrise.Asigur Marea Adunare Națională că muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile constructoare de mașini sînt hotărîți să-și aducă o contribuție tot mai mare la realizarea programului de ridicare a potențialului economiei naționale, care se materializează practic în proiectele planului și bugetului de stat pe anul 1969 și pe care le voi vota cu toată convingerea.

viața internațională

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Apostol la sesiunea

Consiliului General al F. S. M.
BERLIN 18 — Corespondentul A- gerpres. Șt. Deju, transmite: Miercuri au continuat la Berlin lucrările celei de-a 18-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale.In cadrul discuțiilor pe marginea rapoartelor prezentate a luat cuvîn- tul tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. membru al Consiliului General al F.S.M.Fiind chemată să definească orientarea pregătirilor în vederea celui de-al 7-lea Congres sindical mondial, a spus vorbitorul, șl, prin aceasta, să stabilească direcțiile principale ale activității Federației Sindicale Mondiale în perioada care a mai rămas pînă la acest eveniment, sesiunea actuală a Consiliului General al F.S.M. are o deosebită însemnătate. Totodată, sesiunea ar trebui să răspundă preocupărilor manifestate. îndeosebi în ultima vreme, de către numeroase organizații afiliate pentru îmbunătățirea conținutului muncii F.S.M. și adaptarea ei la realitățile lumii contemporane.Analiza evenimentelor internaționale — a continuat tovarășul Gheorghe Apostol — arată că își menține întreaga valabilitate adevărul că atîta timp cît există imperialismul există și primejdia agresiunilor și a unui nou război mondial. Dar, totodată, evoluția situației pe plan mondial evidențiază pregnant întărirea continuă a forțelor progresului și păcii creșterea influentei lor în lume, lărgirea continuă a opiniei publice favorabile destinderii și colaborării între toate popoarele lumii.Uniunea Generală a Sindicatelor din România — a spus el — acordă o importantă deosebită instaurării unor relații sănătoase între statele continentului european, considerînd că sarcina fundamentală este acum de a împiedica forțele reacționare, imperialiste, elementele revanșarde să transforme din nou Europa într-un teatru de război pustiitor. Sindicatele din România sînt convinse că drumul spre pace, securitate și destindere nu trece prin intensificarea cursei înarmărilor și întărirea blocurilor militare — așa cum arată recenta sesiune a pactului agresiv N.A.T.O. — ci prin desființarea blocurilor militare, retragerea trupelor de pe teritorile străine, prin așezarea relațiilor dintre state pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, ega

DESCHIDEREA SESIUNII ADUNĂRII NAȚIONALE 

A R. S. CEHOSLOVACEPRAGA 18. — CorespondentulAgerpres, E. Ionescu, transmite: La 18 decembrie, la Praga s-a deschis sesiunea Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. Sesiunea va dezbate proiectul de lege cu privire la bugetul de stat pe anul 1969 și alte măsuri în domeniul sistemului financiar, precum și o serie de legi referitoare la îndeplinirea prevederilor constituționale cu privire la organizarea federativă a R. S. Cehoslovace.La sesiune participă președintele Ludvik Svoboda, Alexander Dub- ce'k, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Oldrich Cernik, președintele guvernului, Jozef Smrkovsky, președintele Adunării Naționale, și alți conducători de partid și de stat.La primul punct al ordinii de zi a luat cuvîntul Bohumil Suharda,
LUCRĂRILE SOVIETULUI SUPREM 

AL R.S.F.S.R.MOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova s-a deschis sesiunea Sovietului Suprem al R.S F.S.R., la ale cărei lucrări participă Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi K Gherasimov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de stat al planificării din R.S.F.SR., a prezentat planul dezvoltării e- conorniei republicii în anul 1969 în proiectul de plan privind dezvoltarea economică a acestei republici în anul 1969, care a fost prezentat deputaților, se arată că
SESIUNEA

PARLAMENTULUI 
UNGARBUDAPESTA 18. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea transmite : Miercuri dimineața a început la Budapesta sesiunea Parlamentului ungar. La lucrări participă Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Păi Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial, Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.Parlamentul urmează să discute bugetul R P Ungare pe anul 1969. Raportul în această problemă a fost prezentat de Peter Valyi, ministrul finanțelor. 

lității în drepturi, avantajului reciproc.Pentru pacea popoarelor au o mare importantă stingerea focarelor de tensiune și conflict existente azi în diferite colțuri ale lumii, normalizarea situației pretutindeni unde se mai aude zăngănitul armelor. Considerăm că Federației Sindicale Mondiale îi revin sarcini importante în această privință. Actionînd conform specificului său, punînd în fața maselor perspectiva avantajelor sociale și economice pe care le-ar putea avea în condiții de liniște și conviețuire pașnică. F.S.M. va reuși să-și aducă contribuția la cauza oăcii și securității popoarelor.Acordînd atenția cuvenită problemelor care frămîntă lumea contemporană, considerăm că Federația Sindicală Mondială trebuie să pună în centrul activității sale revendicările social-economice ale celor ce muncesc, să se preocupe de nevoile maselor de oameni ai muncii și de lupta lor pentru condiții de muncă și de viață mai bune, împotriva exploatării și asupririi capitaliste.O mare însemnătate o are în activitatea F.S.M., a continuat tovarășul Gheorghe Apostol, respectarea consecventă a democrației muncitorești, în scopul asigurării condițiilor ca fiecare organizație afiliată să-și poată aduce contribuția, fără restricții sau discriminări, la definirea sarcinilor și activității F.S.M.Am susținut în repetate rînduri că fiecare organizație trebuie să se bucure de o deplină autonomie în raporturile ei cu F.S.M., pentru a nu fi obligată să acționeze în contradicție cu propriul său punct de vedere. Am insistat asupra acestui aspect și pentru faptul că nici o organizație nu poate fi obligată să aplice o ho- tărîre dacă aceasta contravine părerilor sale.Referindu-ne la aspectele concrete de manifestare a democrației în F.S.M., considerăm că esențial este, după părerea noastră, promovarea cu mai multă consecventă. în întreaga el activitate, a principiilor respectului reciproc, a egalității în drepturi a centralelor afiliate, neamestecului în treburile lor interne. Respectarea de către toți și în orice împrejurare a acestor principii reprezintă condiția de bază a asigurării în fapt a democrației și permite fiecărei organizații afiliate să participe cu experiența sa, cu ideile sale, Ia stabilirea orientării și a sarcinilor care revin F.S.M.

ministrul finanțelor, care a expus proiectul bugetului de stat pe anul 1969. în comparație cu anul 1968, a arătat el, bugetul va crește anul viitor cu 20 la sută. Suma totală a cheltuielilor și veniturilor prevăzute de buget este de 156,3 miliarde coroane.BRATISLAVA 18 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare difuzată de postul de radio Bratislava, G. Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a declarat: „Cred că dacă am primi credite din străinătate, guvernul cehoslovac ar saluta aceasta. Noi însă considerăm că metoda principală de rezolvare a situației constă nu în obținerea creditului,. ci căutăm metoda de însănătoșire a economiei noastre prin resurse proprii".

în anul viitor industria R.S F.S R. va înregistra o creștere de 7,2 la sută față de anul acesta. O atenție deosebită se acordă dezvoltării Siberiei și Extremului Orient sovietic, pentru care se va aloca a- proximativ o pătrime din totalul investițiilor.
Acord intre România 

și Austria privind 
-desființarea vizelorVIENA 18. — CorespondentulAgerpres, P. Stăncescu, transmite : Miercuri a fost semnat la Viena un acord între Republica Socialistă România șl Republica Austria privind desființarea vizelor Acordul a fost semnat de ministrul austriac de externe, Kurt Waldheim, și de ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Gheorghe Pele. în baza acestui a- cord, cetățenii români pot să călătorească temporar, pentru o perioadă de ședere pînă la trei luni, în Austria, lat cetățenii austrieci pot călători pentru o perioadă similară. fără a obține în prealabil vize de intrare austriacă și, respectiv, română. Cetățenii români și, respectiv, cetățenii austrieci trebuie să posede pașapoarte valabile, în conformitate cu legile țărilor lor. Acordul va intra în vigoare la 16 ianuarie 1969.
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CORESPONDENȚA DIN NEAPOLE DE LA N. PVICEA

NEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres, V. Ionescu, transmite : In Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile 
pe marginea problemei „cooperării internaționale în domeniul folosirii 
în scopuri pașnice a spațiului extraterestru".

Un grup de 26 de state, printre 
care și România, au prezentat în le
gătură cu această problemă un pro
iect de rezoluție care preconizează 
un plan amplu de acțiuni în dome
niul cooperării internaționale în fo
losirea pașnică a spațiului cosmic, recomandă crearea unui grup de lucru pentru studierea problemelor transmisiunilor directe prin sateliți și solicită continuarea lucrărilor Comitetului O.N.U. pentru spațiul. cosmic.Dezbaterile din Comitet au prilejuit. totodată, numeroase referiri și urări de succes adresate temerarului zbor pe care cei trei cosmonauta, îl vor întreprinde în jurul Lunii la bordul navei cum se știe, decembrie.

de mii de oameni care trăiesc în mizerie. Coreea de sud ocupă ultimul loc în lume în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor.Guvernul R.P.D. Coreene a împărtășit întotdeauna principiul că problema unificării Coreei trebuie să fie soluționată în mod independent și pașnic, pe baze democratice. Urmînd acest principiu, arată memorandumul, guvernul R.P.D. Coreene a insistat neabătut asupra creării unui guvern central unit, democratic, prin organizarea de alegeri generale, atît în Coreea de nord cît și în cea de sud, fără nici un fel de amestec din afară, în condițiile în care partidele, organizațiile și personalitățile politice să se bucure de o deplină libertate de mișcare, și de a desfășura activitatea politică, pe întreg teritoriul coreean după retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud.

Manifestație de simpatie pentru Frontul Național de Eliberare din Vietnamul
de sud la aeroportul Le Bourget din Paris, cu prilejul sosirii în capitala 
franceză a șefului delegației F.N.E. la convorbirile oficiale cu S.U.A., Tran 

Buu Kiem

VIENA 18. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Miercuri a sosit la Viena delegația P.C.R. alcătuită din Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Nico- lae Guină, membru al C.C. al P.C.R., care va participa la funeraliile lui Johann Koplenig, președintele de onoare al Partidului Comunist din Austria. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Robert Dubowski, membru al Biroului Politic, și de Heinrich Fritz, membru al C.C. al Partidului Comunist din Austria, precum și de ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Gheorghe Pele.

spațiale Apollo 8. startul va fi luat După la 21
★

O.N.U. a fost difu-La sediul zat, în calitate de document oficial al Adunării Generale, textul memorandumului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Democrate Coreene cu privire la raportul „Comisiei O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei". Documentul arată că acest raport ignoră cu premeditare faptul că după incidentul cu nava-spion americană „Pueblo", petrecut în ianuarie 1968. Statele Unite au săvîrșit numeroase alte provocări militare grave împotriva R.P.D. Coreene pe pămînt, pe apă și în aer. In ciuda acestor fapte evidente, se spune în memorandum, „Comisia O.N.U. pentru unificareă și refacerea Coreei" încearcă să justifice aceste acte ale S.U.A. și să absolve Statele Unite de orice responsabilitate pentru pătrunderea navei-spion americane „Pueblo" în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene.în același timp, comisia afirmă, în raportul său anual, că realitatea în Coreea de sud se caracterizează prin „stabilitate" și „progres economie". Faptele însă, se spune în morandum, arată că în Coreea sud există milioane de șomeri.

★

Adunarea Generală a continuat dezbaterile asupra raportului Comitetului special al O.N.U. pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Delegații care au luat cuvîntul ș-au pronunțat pentru accelerarea procesului de eliberare a popoarelor de sub jugul colonial.
Comitetul social și umanitar al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat două rezoluții care recomandă membrilor O.N.U. întreruperea legăturilor diplomatice, economice, militare și culturale cu Republica Sud- Africană și Rhodesia. Cele două rezoluții cer guvernului R.S.A. și Rho- desiei să abroge legile discriminatorii și condamnă torturarea celor arestați pentru vederile lor antirasiale.

PARIS DECLARAȚIA
DELEGAȚIEI R. D. VIETNAMPARIS 18 (Agerpres). — într-o declarație făcută miercuri în capitala Franței, delegația nord-vietnameză la convorbirile cvadripartite asupra Vietnamului, a arătat că obstacolul principal în începerea acestei, conferințe îl constituie acum diferendul dintre reprezentanții S.U.A. și cei ai administrației saigoneze.In ce privește poziția R. D. Vietnam, aceasta își menține propunerile făcute în cadrul ultimei ședințe S.U.A.—R.D.V. de vineri, de șeful adjunct al delegației, ambasadorul Ha Van Lau, și pe care purtătorul de cuvînt al delegației le-a reamintit miercuri : pentru tratative — o simplă masă rotundă a cărei jumătate ar

urma să fie ocupată de către partea americană și reprezentanții Saigo- nului, iar delegația R.D.V. și cea a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud ar urma să ocupe fiecare cite un sfert din cealaltă jumătate a mesei. în ceea ce privește ordinea luării cuvîntului, delegația R.D. Vietnam insistă asupra principiului tragerii ta sorți.
★(Agerpres). — Agen- anuntă că atît marți
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DIN BRAZILIA
Universitatea din Sao Paulo 

ocupată de armată

SASEBO PROTESTEAZĂ

Miercuri, în portul 
japonez Sasebo, din 
insulele Kyushu, au a- 
vut loc puternice ac
țiuni de protest alepreliminare ale 

alegerilor din Guyana
georgetown i8 (Agerpres) — Primul ministru al Guyanei. Forbes Burnham, pare că și-a a- sigurat mandatul pentru viitorii cinci ani în urma alegerilor generale, ce au avut loc la 16 decembrie, primele de la dobîndirea independenței Potrivit datelor oficiale, după numărarea voturilor în 32 din cele 39 de districte electorale, partidul „Congresul național al poporului", al cărui lider este Burnham, a obținut 201 359 de voturi, față de 192 359 cîte i-au revenit lui Cheddi Jagan, conducătorul Partidului progresist popular Potrivit unor aprecieri făcute de agenția Associated Press pe baza alegerilor din 1964, din cele 7 districte unde nu s-au numărat încă voturile, Jagan ar avea prioritate numai într-unul în ceea ce privește, partidul de dreapta „Forța unificată”, care face parte din coaliția guvernamentală, a- cesta a obținut 13 297 de voturi, iar Partidul unit musulman — 711. în următoarele zile vor fi cunoscute și rezultatele votului celor 68 000 de guyanezi aflați peste granițăLiderul Partidului progresist popular, Cheddi Jagan, a acuzat guvernul de fraude electorale, dar a declarat că nu intenționează să ceară anularea alegerilor.

împotriva sosirii submarinului

SAIGON 18 țiile de presă după-amiază cît și miercuri dimineața au fost înregistrate în mai multe regiuni din Vietnamul de sud lupte între forțele patriotice și trupele americano-saigoneze. precum și atacuri ale bombardierelor americane asupra unor regiuni sud-viet- nameze. Miercuri în zori, artileria forțelor patriotice a bombardat cu obuze de mortiere cartierul general al celei de-a 25-a divizii de infanterie saigoneze de Ia Duc Hoa, la aproximatix 30 de kilometri vest de Saigon. Cîteva zeci de obuze au nimerit în plin depozitele și instalațiile petroliere existente lă a- ceastă bază.

'RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). ț — Generalul Aurelio Lira Tavares, ministrul forțelor armate braziliene, a anunțat — după o întrevedere cu președintele Costa e Silva — crearea celei de-a treia brigăzi de infanterie care va staționa în capitala federală, Brasilia.Pe de altă parte, agenția France Presse anunță, citind surse sigure, că. fostul președinte Juscelino Kubitschek și fostul guvernator Carlos Lacerda se află în continuare în închisoare, contrar afirmațiilor unui purtător de cuvînt oficial, că cei doi oameni politici ar fi fost eliberați.' Aceeași agenție arată că forțe armate au pătruns în orășelul universitar din Sao Paulo, arestînd peste 300 de studenți. Clădirea universității a fost ocupată.

Miercuri după-amiază, la 
„Teatro del Mediterraneo" din 
Neapole, au început lucrările 
Congresului al 11-lea al Parti
dului Socialist Italian al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.). Sala, 
pavoazată festiv cu panouri și 
drapele roșii. este dominată de 
lozinca „Unitatea stîngii pentru 
o alternativă la politica de cen- 
tru-stînga și pentru un nou in
ternationalism proletar", care 
constituie, de altfel, și tema 
centrală a dezbaterilor. Sînt 
prezenți 605 delegați, reprezen
tând pe cei 181 753 de membri 
ai P.S.I.U.P., delegații ale par
tidelor politice italiene, precum 
Și reprezentanți ai unor parti
de de peste hotare — comu
niste, socialiste, muncitorești. 
Partidul Comunist Român este 
reprezentat de către o delega
ție alcătuită din tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Vlad Constantin, șef- 
adjunct de secție la C.C. al 
P.C.R.

Pe ordinea de zi a congre
sului figurează : raportul politic asupra activității P.S I.U.P., 
modificări la statut și alegerea 
organelor de conducere ale 
P.S.I.U.P.

In viata politică italiană con
gresul P.S.I.U.P. se înscrie ca 
un eveniment important. îndeo
sebi prin contribuția pe care 
acest partid o poate aduce la 
lărgirea și consolidarea activi
tății forțelo* de stânga în lupta 
lor pentru progres economic și 
social, pentru democrație si 
pace. P.S.I.U.P. este angajat în 
prezent intr-un proces complex 
de elaborare si definire a plat
formei sale politice. Rezultat 
din desprinderea de Partidul 
Socialist Italian. P.S.I.U.P. a 
promovat cu consecvență ac
țiuni în sprijinul dezvoltării u- 
nității de acțiune a maselor 
muncitoare, s-a pronunțat în 
sprijinul politicii unitare a tu

turor forțelor de stânga din 
Italia, laice și catolice. Totoda
tă, ' a dezvoltat legături cu 
numeroase partide comuniste si 
muncitorești, socialiste și pro
gresiste din alte țări, militează 
pentru întărirea frontului anti- 
imperialist P.S.I.U.P. și-a cîști- 
gat un binemeritat prestigiu 
de-a lungul anilor. Partidul este 
reprezentat în Camera deputa
ților (23) și Senat (14). cit și în 
numeroase consilii regionale și 
provinciale din întreaga țară. 
La alegerile generale din 19 
mai pentru Camera deputaților 
candidați! P.S.I.U.P. au obținut 
4,5 la sută din totalul voturilor 
exprimate de corpul electoral, 
depășind ponderea altor partide 
mai vechi.

Congresul național de la
Neapole a fost precedat de
conferințe provinciale ale par
tidului, în cadrul cărora, au
fost analizate și. dezbătute te
zele puse acum. în discuție. As
pectele centrale ale acestor teze 
— premisele unei noi strategii 
socialiste, dezvoltarea capitalistă 
în Italia, alternativa la politica 
de centru-stînga. relațiile între 
sindicate și partide, unitate.'?, d.e 
clasă, caracterul luptelor y 
tuale ale muncitorilor și 'sițl- 
denților, internaționalismul pro
letar — au oferit prilejul re
afirmării hotărîrii de a se in
tensifica și mai mult activitatea 
P.S.I.U.P. pentru realizarea o- 
biectivelor sale. în spiritul a- 
părării cu fermitate a interese
lor maselor muncitoare.

In prima zi a lucrărilor, con
gresul P.S.I.U.P. a ascultat ra
portul politic asupra activității 
partidului, prezentat de către 
Tullio Vecchielti. secretarul na
țional al partidului.

După discuții și epuizarea ce
lorlalte puncte de pe ordinea 
de zi, lucrările congresului iau 
sfîrșit sîmbătă. 21 decembrie.

Todor Jivkov
și-a încheiat vizita 

in U. R. S. O
MOSCOVA 18 (Agerpres). — Todor Jivkov, Jivko Jivkov și Stanko Todorov, care au sosit într-o vizită de prietenie la Moscova, s-au întîlnit la 17 decembrie, la sediul C.C. al P.C.U.S., cu L. 1. Brejnev, A. N. Kosîghin și N. V. Podgornîi.în timpul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au fost examinate problemele dezvoltării și întăririi legăturilor economice între U.R.S.S. și R. P. Bulgaria șl o serie de probleme internaționale actuale. Participanții s-au informat reciproc asupra mersului construcției comuniste și socialiste în țările lor.La 18 decembrie conducătorii de partid și de stat bulgari au părăsit capitala sovietică, plecînd spre patrie. Pe aeroportul Vnukovo ei au fost conduși de L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin și de alte persoane oficiale.

Coloane de demonstranți străbâtînd străzile 
orașului Sasebo

(Telefoto A.P.-Agerpres)

nuclear „Plunger

populației locale împo
triva sosirii în dimi
neața aceleiași zile a 
submarinului nuclear a- 
merican „Plunger". Ten
siunea care a domnit 
în oraș, unde se află 
amplasată una din ma
rile baze navale ame
ricane. a fost determi
nată de faptul că cetă
țenii acestuia păstrează 
încă proaspătă în me
morie vizita de acum 
șapte luni a submari
nului „Swordfish". în 
cursul căreia apele por
tului au fost contami
nate cu o cantitate de 
radiații dublă decît li
mita admisă. Temerea 
de o nouă contaminare 
5i mai gravă a crescut 
în ultimele zile cu toate 
măsurile luate de gu
vernul japonez, care a 
detașat nave speciale și 
40 de experți pentru a 
măsura zilnic radioac
tivitatea apei. Recent, 
primarul din Sasebo a 
făcut cunoscută guver
nului nemulțumirea lo
cuitorilor orașului, ac- 
centuînd asupra dorin
ței lor de a. petrece 
măcar zilele Anului nou 
în pace și liniște. Este 
regretabil; scrie ziarul 
„Mainichi" 
lor nu a 
tată.

Partidul 
partidul comunist, par
tidul socialist democra
tic și' sindicatele afilia
te la „SOHYO" și la

gw -

îi

că cererea 
fost respec

socialist,

„COMEI" au hotărît să 
organizeze zilnic mitin
guri și demonstrații de 
protest la Sasebo împo
triva prezentei subma
rinului nuclear ameri
can. Marți seara a avut loc o mare demonstra-

ție sub supravegherea 
severă a celor 4 400 de 
polițiști aduși la Sase
bo din prefecturile în
vecinate.

FI. TUiU
Tokio, 18

agențiile de presă transmit:

Declaraîia-progrum a guvernului italian, prezentată în Senat de premierul Mariano Rumor, a fost adoptată cu 181 de voturi, contra 119. Sîmbătă, declarația-program va fi dezbătută în Camera deputaților. Pe de altă parte, din Palermo s-a anunțat că președintele guvernului regional al Siciliei, Vincenzo Carollo (democrat-creștin), a'demisionat marți seara din funcția pe care a deținut-o. Demisia a intervenit în urma respingerii de către Adunarea regională a proiectului de lege guvernamental privind reforma Oficiului sicilian pentru promovarea industrială.
rabile a vîntului. Aceasta ar fi fost cea de-a doua experiență cu o putere de o megatonă efectuată de S.U.A. în ultimele opt luni. Hotărîrea A.E.C. de a proceda la explozia unei încărcături nucleare atît de mari a fost criticată de numeroși savanți a- mericani, care au cerut anularea ei.

Președintele Oficiului Na
țional de Turism din Republica Socialistă România, Nicolae Bozdoc, care se află în prezent într-o vizită în Republica Federală a Germaniei, a fost primit de primarul general al orașului Munchen, H. Bogel, cu care s-a întreținut cordial asupra problemelor dezvoltării turismului în cele două țări. Ministrul justiției al landului Bavaria, dr. Held, a oferit în numele guvernului său un dejun în onoarea președintelui O.N.T. din România.

0 zi de Studii, consacrată problemelor imigrației muncitorilor străini în Franța, a fost organizată la Nanterre de Partidul Comunist Francez. Discuțiile s-au purtat cu privire la importanța activității organizațiilor partidului în rîndul acestor muncitori și a- supra necesității de a acționa pentru apărarea drepturilor și aspirațiilor muncitorilor imigranți, mai ales în domeniul locuinței, alfabetizării etc. Actualmente, în Franța sînt 3 400 000 de muncitori străini, ceea ce reprezintă un muncitor străin la patru muncitori francezi.

Lucrările Comitetului per
manent greco-iugosiav Pen- tru economia apelor, în cadrul cărora au fost examinate probleme privind exploatarea complexă a văii oului de frontieră Axios, prin efectuarea în comun a unor lucrări de hidroameliorații de către R.S.F. Iugoslavia și Grecia, s-au încheiat recent la Atena.

Reprezentanți ai Statelor 
Unite și ai R.P.D. Coreene s-au întîlnit pentru a 26-a oară la Panmunjon pentru a negocia restituirea navei spion americane „Pueblo", sechestrată de forțele navale ale Coreei de nord în timp ce efectua o misiune de spionaj în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, a anunțat Departamentul de Stat al S.U.A.

Parlamentul finlandez ® adoptat proiectul de lege guvernamental privind aderarea tării la Organizația Economică pentru cooperare și dezvoltare (O.E.C.D.) Deputății comuniști și ai ligii socialiste au votat împotriva acestui proiect.

Comunicatul comuncu prf- vire la vizita delegației Uniunii Sindicatelor din R. F. a Germaniei în Iugoslavia și convorbirile purtate cu reprezentanții Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia a fost dat publicității la Belgrad. S-a ajuns la un acord în mai multe probleme privind activitatea comună în legătură cu apărarea drepturilor și iritere- selot muncitorilor iugoslavi angajați în R. F. a Germaniei.
Ziua de acțiune Pentru -aPă- rarea libertăților și de solidaritate cu studenții în luptă", organizată la chemarea Uniunii naționale a studenților din Franța, s-a desfășurat miercuri La Paris au avut loc numeroase adunări ale studenților. în provincie, acțiuni identice s-au desfășurat la Nantes, Strassbourg, Toulouse, Montpellier și Perpignan, unde studenții au făcut grevă pentru a protesta împotriva măsurilor de control ale Ministerului E- ducației Naționale. Premiera filmului românesc „Columna” al regizorului Mircea Drâgan a avut loc marți seara, la cinematograful „U Gradeb" din Praga. La festivitate au asistat B. Simon, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid din Praga, Cs. Cisar, președintele Consiliului național ceh, oameni de cultură, reprezentanți ai vieții publice. Premiera de gală s-a bucurat de un deosebit succes.

Vernisajul expoziției de 
fotografii «Mișcarea artistică de amatori din România" a avut loc la Colombo (Ceylon).Ministrul britanic al a- 

părătii, Denis Healey, a anunțat miercuri în Camera Comunelor că Anglia a întreprins „măsuri inițiale" în vederea retragerii forțelor sale din Golful Persic, operațiune care se va încheia pînă la sfîrșitul anului 1971.
Comisia pentru energia 

atomică a S.U.fl. (a.e.c.) a hotărît să amîne cu 24 de ore experiența nucleară subterană programată pentru miercuri din cauza direcției nefavo-Gh. CERCELESCU

Consiliul federal de rezerve 
al Statelor Unite a hotărît marți 
să ridice taxa de scont de la 
5,25 la 5,50 la sută. Acțiunea 
autorităților financiare ameri
cane, deși ar putea fi consi
derată ca simbolică (taxa scon
tului fiind sporită doar cu 0,25 
la sută), șa are totuși o semni
ficație mfi largă. După ce 
Franța și Anglia au luat o se
rie de masuri menite să stăvi
lească migrarea capitalurilor 
autohtone și implicit să apere 
monedele lor de devalorizare, 
după ce principalele puteri fi
nanciare ale lumii capitaliste 
s-au înțeles, la Bonn, să-și a- 
corde sprijin reciproc, nici un 
expert occidental nu întrevedea 
vreo acțiune, contrară din 
partea S.U.A. De ce? Pentru că 
devalorizarea lirei sterline sau 
a francului francez ar însem
na căderea unor „linii de apă
rare" ale dolarului american, 
care este principala monedă de 
rezervă a Occidentului.

Dacă astfel de rațiuni ar fi 
putut împiedica S.U.A. să ri
dice. fie și simbolic, taxa de 
scont, ce a determinat totuși 
Consiliul federal de rezerve 
recurgă la această măsură ? 
ultima vreme, oficialitățile 
mericane au ținut să declare 
repetate rînduri că dolarul 
apreciat la Washington drept 
„spectator neutru" în actuala 
criză a sistemului monetar in- 
teroccidental — nu va fi afectat de recentele tulburări de pe 
piețele financiare vest-europene.

Dar. între dorință șl realitate 
nu se poate pune întotdeauna 
semnul egalității. Nici pachetul 
de măsuri financiare anunțat de 
președintele Johnson la începu
tul anului, nici sporirea. în 
vară a impozitelor cu 10 la 
sută nu au fost capabile să ducă la restabilirea echilibru
lui balanței de plăți a S.U.A.

ciuda sporirii constante a pre
țurilor. explozia cererii de cre
dite. în ciuda nivelului din ce 
în ce mai ridicat al dobînzii. 
dădeau oricui de înțeles că a- 
mericanii preferă să cumpere 
azi, chiar dacă se îndatorează, 
decît să aștepte pînă mîine. cînd 
prețurile vor fi și mai mari. Pe 
de altă parte, măsurile finan-

tei, ceea ce ar afecta — dar pe 
alte căi — și situația dolarului, 
lat.ă de ce specialiștii occiden
tali apreciază că sistemul mo
netar interoccidental dă un nou 
semn de instabilitate, că re
forma sa apare tot mai clar ca o necesitate ineluctabilă.

O Ziarul „International Herald Tribune" scria în numărul 
său de ieri, că premierul brita
nic, Harold Wilson, dorește o 
întrevedere urgentă cu preșe
dintele ales al S.U.A., Richard 
Nixon. Problema reformei sis
temului monetar interoccidental, 
precizează publicația citată, va 
fi principalul subiect al acestor 
convorbiri.

11 încetat din viață la Mos- cova generalul de armată Vladimir Ivanov, se anunță într-un necrolog semnat de L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Podgornîi, mareșalul Greciko și de alți conducători de partid și de stat sovietici.
Alegerea

confirmată

și la stăvilirea presiunilor in
flaționiste. Toate aceste ten
dințe negative din economia a- 
mericană s-au accentuat în 
urma recentelor convulsii ale 
sistemului monetar interocci- 
dental.

Amenințarea unei inflații a 
devenit prea serioasă în Sta
tele Unite pentru ca responsa
bilii financiari să nu procedeze 
la o „strîngere a șurubului" în 
domeniul creditului — i elevă 
comentatorul agenției ..France 
Presse". Observatorii de presă 
subliniază că creșterea volumu
lui vînzărllor cu amănuntul și 
a stocurilor întreprinderilor în

tiare luate de curînd de Fran
ța și Anglia au constituit un 
motiv în plus pentru afluența 
capitalurilor americane spre 
Europa de vest.

Acestea ar fi motivele ce de
termină S.U.A să ridice taxa 
de scont, prin care se urmă
rește scumpirea creditului și 
deci reținerea capitalurilor flo
tante în țară Dar. o astfel de 
măsură, chiar dacă ar da une
le rezultate scontate de Consi
liul federal de rezerve, ar pu
tea. pe de altă parte, compro
mite eforturile de redresare fi
nanciară ale Angliei si Fran-

a Ca urmare a speculațiilor 
în legătura cu posibilitatea ca 
noua administrație americană 
să majoreze actualul nreț al au
rului de 35 de dolari uncia, 
miercuri dimineață la bursa din 
Londra s-a înregistrat o crește
re a prețului unciei de aur, care 
a ajuns la cifra de 41.82 dolari. 
Acesta reprezintă cel mai înalt 
nivel atins de prețul aurului 
din luna iunie pină acum.

O Agențiile de presă relatează 
i ban ale centrale ale Canadei 

Belgiei au ridica’ taxele lor 
5 scont de la 6 la. 6.50 la sută 

respectiv de Ia 3,75 la 1,50 
sută.

Raliul automobilistic Londra — Sid 
ney s-a încheiat cu victoria echipa
jului englez Andrew Cowan și Brian 
Coyle, care au pilotat un „Hillman- 
Hunter" în fotografie : învingătorii 

- cursei automobilistice

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Acționînd constituției cele 50 de lumbia auNixon drept viitor președinte al Statelor Unite Nixon a obținut 301 voturi ale electorilor, față de 191 acordate candidatului Partidului democrat, Hubert Humphrey, și 46 lui George Wallace. La 6 ianuarie 1969, în fața membrilor ambelor Camere ale Congresului, Richard Nixon urmează să fie declarat oficial președinte al S.U.A., iar Spiro Agnew, vicepreședinte.După cum relatează agenția U.P.I., întrunirea electorilor a prilejuit noi luări de poziție în favoarea abolirii actualului sistem electoral din S.U.A. Wesley Lance, fost președinte al Senatului statului New Jersey, a calificat sis-

în baza prevederilor S.U.A., electorii din state și districtul Co- desemnat pe Richard

lui Nixon 
de electori 

temui actual drept „învechit" și a cerut alegerea prin vot direct a președintelui și vicepreședintelui țării. Guvernatorul statului California, Ronald Reagan, și-a exprimat părerea că „actuala întrunire a electorilor va fi ultima".NEW YORK 18 (Agerpres). — Președintele ales al S.U.A., Richard Nixon, a avut marți după-amiază la sediul Organizației Națiunilor Unite o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant, și cu Ralph Bunche, subsecretar al O.N.U. pentru problemele politice. Richard Nixon a fost însoțit de numeroase personalități ale viitoarei Administrații americane, printre care William Rogers, viitorul secretar de stat al S.U.A., Robert Murphy și Henry Kissinger, consilieri pentru problemele politice ai președintelui.
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