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Mai sînt 13zile
pe acest andin planul

Joi dimineața, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România și-a continuat lucrările cu dezbaterea Planului de stat și a Bugetului de stat pe 1970, ultimul an al actualului plan cincinal, documente de mare importanță pentru dezvoltarea României socialiste.Deputății și invitații au întîmpinat cu puternice aplauze pe conducătorii partidului și statului la sosirea lor in sala de ședințe.In tribune se aflau numeroși invitați. precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.După deschiderea lucrărilor ședinței, președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a arătat că. ținîndu-se seama de strîn- sa legătură dintre Planul de stat și Bugetul de stat. Biroul Marii Adunări Naționale propune ca dezbaterea celor două proiecte de legi să se facă împreună, ui mind ca discuția pe articole și votarea lor să se facă separat. Propunerea a fost adoptată în unanimitate.Intrîndu-se în ordinea de zi, deputatul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea Planului de stat al economiei naționale pe anul 1970.

In continuare, deputatul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, a prezentat expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1970.Deputatul Aurel Vijpli, președintele Comisiei economico-financiare, a expus raportul comun a) unor comisii permanente ale M.A.N. asupra celor două proiecte de legi prezentate Marii Adunări Naționale spre dezbatere și adoptare.A început apoi dezbaterea generală. Au luat cuvîntul deputății : Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București aJ P.C.R., primarul general al Capitalei, Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor industriale, Ileana Miliăilescu, textilistă la Uzina 30 Decembrie din Arad, Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Anghel Mircea Dan, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Grindu, județul Ialomița, Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Dumitru Mihai, director general al Grupului de uzine constructoare de autoturisme- Pitești, Octavian Cratchi, prim-vice- președinte al Consiliului popular ju

dețean Botoșani, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Ludo- vik Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele consiliului popular județean.în ședința de după-amiază, în continuarea discuției generale au luat cuvîntul deputății Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R , președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Eugen Jebeleanu, scriitor, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Barbu Popescu, adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii, George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic din București, Anton Breitenhofer, redactor șef al ziarului „Neuer Weg", Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, și Alexandru Boabă, ministrul industriei chimice.După terminarea discuției generale, Proiectul de lege pentru adoptarea Planului de stat a fost dezbătut pe articole și supus apoi votului secret, cu bile.Marea Adunare Națională a aprobat Legea pentru adoptarea Planului
(Continuare în pag. a IV-a)

03=producție de aproape un miliard lei! Solemnitatea decorării

Cum prețwți, cum folosiți
•(

tovarășului Emil Drăgănescu

ȘI TEHNICIENII, NECESITA-

„Scînteia” a întreprins un raid în între-

fiecare CEAS, fiecare MINUT?
în spiritul recentei plenare a C.C. al P.C.R., al cuvân

tării rostite Ia încheierea plenarei de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — amplu și mobilizator program de angajare 
a tuturor energiilor pentru îndeplinirea integrală a pla
nului pe anul 1969, pentru trecerea în cele mai bune 
condiții Ia abordarea sarcinilor de plan pe 1970 — se 
impune ca UN COMANDAMENT MAJOR PENTRU TOȚI 
MUNCITORII, INGINERII

I ) ț ț ț ț V țț î
7.
F 
ji mulți salariați tehnico-administra- ' tivi cu calificări de specialitate au

BATflLIE INTENSA PENTRU 
PLAN LA UZINA „UNIREA" 

DIN CLUJ!Totul în întreprindere este subordonat acestui scop. S-au afectat producției restante o parte din capacitățile secției de sculărie și reparații ți cele ale atelierului de prototipuri, care și-au realizat sarcinile ce le reveneau înainte de termen. Pentru completarea efectivelor de muncitori bine pregătiți,

fost trecuți în aceste zile să lucreze pe mașini. Conducerea întreprinderii, specialiștii ei stau zi și noapte în uzină, acordînd asistență tehnică, controlînd mersul producției.Comitetul de partid a făcut apel Ia comuniștii cu înaltă calificare chemîndu-i să muncească și peste program, la realizarea unor lucrări mai dificile. Au răspuns nu numai ei, ci și mulți alți muncitori, dornici să-și aducă contribuția la realizarea integrală., a planului anual.O puternică redresare a avut loc tn sectorul mecanic, unde existau cele mai mari „strangulări". în două-trei zile se vor preda toate piesele pentru montaj. La atelierul

Problematica plenarei
C. C. al P. C. R

Constantin DĂSCĂLESCU
prim-secretar al Comitetului județean Galafi al P.C.R.

în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a acordat o deosebită atenție realizării riguroase a sarcinilor economice pe anul în curs, în vederea creării premiselor pentru îndeplinirea cu succes a planului pe anul 1970, ultimul din actualul cincinal. Recomandările formulate cu acest prilej, indicațiile prețioase date privesc în mod deosebit întreprinderile industriale și șantierele de construcții din întreaga țară — deci și din județul Galați. Din uunctul de vedere al sarcinilor imediate, în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, eforturile oamenilor muncii din județul nostru vor duce la încheierea anului 1969 cu un bilanț economic todnic. în industrie se estimează depășirea planului producției marfă și încasate cu peste ne lei ! la export livrările ] dice în 1____ ...iar beneficiile obținute— la circa 35 milibane lei. Merită relevat că, în activitatea tuturor u- nităților, s-a acordat prioritate constantă îndeplinirii planului producției industriale în expresie fizică — cum, de altfel, s-a subliniat pregnant la plenara CC. al P C.R. ; nu întîmplător s-au obținut peste prevederi 48 000 tone fontă. 4 050 tone laminate. 1 230 tone construcții metalice, 2 760 mc prefabricate din beton, 74 000 mp țesături din bumbac.Rezultate tot atît de importante 
au fost consemnate'și în domeniul realizării planului de investiții. Se prelimină că volumul planificat de

vîndute150 milioa- urmează capeste plan să se ri- final la 53,5 milioane lei,suplimentar

investiții — de 3,9 miliarde lei — va fi realizat integral, iar la construc- ții-montaj se execută lucrări suplimentare în valoare de aproape 100 milioane lei. Au fost date în exploatare, înainte de termen — la combinatul siderurgic — convertîzorul nr. 3 de la oțelărie. un bloc de 11 000 mc la fabrica de. oxigen, cel de-al doilea furnal de 1 700 mc și alte obiective de însemnătate deosebită pentru economia națională.Pe platforma combinatului siderurgic, de pildă s-au putut recupera restanțele apărute în primele luni aleanului și s-a asigurat depășirea simțitoare a planului de producție. Concomitent, biroul comitetului județean de partid a luat o atitudine fermă față de tendința unor organe și organizații de partid, a unor comitete de direcție care considerau că îndeplinirea indicatorilor de plan sintetici este suficientă pentru a „demonstra" că în întreprinderi și pe șantiere se desfășoară o activitate economică e- ficientă. Biroul comitetului județean de partid a combătut cu exigență a- ceste păreri, cerînd conducerilor de întreprinderi și șantiere să nu considere indicatorii de plan ca pe o limită, să acționeze permanent pentru ridicarea gradului de folosire a utilajelor, creșterea productivității muncii și scăderea cheltuielilor materiale de producție, să pună pe deplin în valoare rezervele mari existente. La uzina „Laminorul de tablă" din Galați sînt multe posibilități de reducere a consumurilor specifice
(Continuare în pag. a Vl-a)

TEA STRINGENTA A UTILI ZĂRII EIECAREI ZILE ȘI ORE 
IN INTERESUL LICHIDĂRII ORICĂROR RESTANȚE, AL 
ÎNCHEIERII bilanțului a cestui an cu depășiri de 
PLAN.

in acest sens, 
prinderi cu restanțe iață de plan, urmărind modul în 
care se asigură recuperarea rămînerilor în urmă și se 
pregătește producția anului viitor. Iată citeva din con
statările tăcute.de montaj se urmărește pas cu pas construcția fiecărei mașini și a fiecărui utilaj. Au fost deja expediate beneficiarului 24 războaie automate de țesut mătase, din cele 68 cite mai erau de predat pînă la sfirșitul anului ; din 110 mașini carde 80 au ieșit pe poarta întreprinderii.Dar, nu toate aspectele sînt po

sitive ; de ce, nici în aceste cile, forul de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și centrala industrială nu simt răspunderea ce le revine In rezolvarea unor probleme care depășesc competența întreprinderii ? De ce nu s-a intervenit energic la organele de comerț exterior, pentru ca uzina

să intre în posesia mașinii de rectificat tarhburi ? Nu a sosit nici mașina de -echilibrat tamburi, scadentă din septembrie a.c. Din lipsa acesteia, uzina este nevoită să transporte cu camionul aceste piese grele la întreprinderea „Metalul roșu", unde pot fi prelucrate numai duminicile și în orele cînd mălină respectivă nu este ocupată.Și, totuși, planul anual de producție va fi integral realizat ? „Da și nu — ne răspunde tov. Iosif Bot, directorul întreprinderii. Da — In- trucît tn uzină au fost luate măsuri ca toate mașinile și utilajele
(Continuare în pag. a Vl-a)

I I II(I II
Fabrica de sticlărie „București" 
a intrat integral in funcțiune

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a în- 
mînat, joi dimineața, tovarășului 
Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al CC. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, „Ordinul Muncii", 
clasa I, pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialismu
lui, cu prilejul împlinirii 
de 50 de ani.

La solemnitatea care a 
la Palatul Marii Adunări 
nale au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Janos Fazekas. 
Petre Lupu- Manea Mănescu, Du
mitru Popa, 
Leonte Răutu,

vîrstei

avut loc
Națio-

Dumitru Popescu, 
Gheorghe Stoica,

Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miu Do- 
brescu, Aurel Duca, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Carol Ki- 
raly, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu.

Felicitînd pe sărbătorit în nu
mele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Nicolae 
.Ceaușescu a arătat că înalta dis
tincție acordată este o apreciere a 
activității desfășurate pînă acum 
de tovarășul Emil Drăgănescu, ea 
constituind, totodată, o anticipație 
pentru activitatea viitoare în în
deplinirea sarcinilor încredințate 
de partid.

Președintele Consiliului de Stat 
i-a urat multă sănătate și succese 
în activitatea sa.

Mulțumind pentru înalta distinc
ție acordată, tovarășul Emil Dră
gănescu a arătat că de 25 ani, res
pectiv jumătate din viața sa, este 
membru al Partidului Comunist 
Român și că partidului îi datorea
ză formarea sa ca om, ca activist. 
Relevîrid caracterul stimulator pen
tru activitatea sa viitoare al cuvin
telor adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și al distincției pri
mite, vorbitorul s-a angajat să 
îndeplinească cu toată răspunde
rea sarcinile pe care i le-a încre
dințat partidul, îndatoririle ce-i 
revin în funcția de răspundere pe 
care o îndeplinește.

Conducătorii partidului și statu
lui au felicitat cu căldură pe to
varășul Emil Drăgănescu, urîndu-1 
sănătate și noi succese în muncă.

(Agerpres)

integral în funcțiune fa-A intrat brica de articole de sticlărie „București". cea mai mare unitate de a- cest gen din țara noastră. Evenimentul a fost marcat de aprinderea focului la ultimele două cuptoare de topit. Fabrica are o producție anuală de aproape un miliard de articole din sticlă ; cantitatea de o- biecte livrate de noua fabrică, in 12 luni, dublează actuala producție anuală a întregii industrii naționale de sticlărie. In hala principală și în celelalte clădiri au fost montate utilaje la nivelul tehnicii celei mai înalte, care asigură un proces tehnologic complet automatizat și mecanizat. Instalații speciale electronice și de televiziune industrială permit urmărirea și dirijarea producției în mod centralizat, dintr-o singură sală de comandă.Cu prilejul aprinderii focului la ultimele cuptoare. în fabrică a avut toc un miting, la care au luat cuvîntul ing. Cristian Dumitru, secre-

tarul comitetului de partid al fabricii, Louisa Diaconescu, director general al Combinatului de sticlă, și tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului municipal de partid.tn încheierea mitingului, într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată printre altele că s-au luat toate măsurile în vederea pregătirii producției pentru anul 1970, astfel ca planul să poată fi îndeplinit la toți indicatorii. Ne angajăm in fața conducerii partidului și statului nostru, față de dumneavoastră personal, tovarășe secretar general — se spune în încheiere — să folosim toată priceperea și energia noastră, să depunem toate eforturile pentru ca fabrica să atingă parametrii proiectați înainte de termen.
La ultimele două cuptoare — din cadrul fabricii de 
articole de sticlărie ,,București" — s-a aprins focul 

(clișeul de jos) Foto : S. Cristian

Cartea iwMtasral
intr-o nouă condiție editorială

— Aș dori să începem 
convorbirea noastră amin- 
tindu-ne, împreună, că in 
cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea generală a scrii
torilor se făceau — din 
perspectiva unei înalte pre
țuiri a muncii scriitoricești 
— numeroase recomandări 
pentru activitatea de crea
ție. Printre ideile emi
se cu acel prilej, una 
dintre ele se referea la 
activitatea editorială, con- 
siderîndu-se că „un efect pozitiv asupra dezvoltării creației scriitoricești vor avea și descentralizarea ac-

interviul nostru cu Ion DODU BĂLAN
vicepreședinte al Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă

tivității editoriale, crearea unor edituri cu profiluri diferite, atît în Capitală cit și în alte centre culturale ale țării".
Recent, sub egida Comi

tetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, s-a desfășurat 
acțiunea de reorganizare a 
editurilor. Am dori ca, prin 
convorbirea noastră, să 
prezentăm cititorilor semnificația măsurilor întreprinse. efectul pe care con
siderați că îl vor avea în 
promovarea literaturii be
letristice, politice, filozofi
ce, științifice etc., în desfă
șurarea unei politici edito
riale armonioase, echili
brate destinată editării va
lonilor noastre naționale, 
din cele mai diverse dome
nii, stimulării unor talente 
viguroase, strîns legate de 
aspirațiile și idealurile po
porului.— Sistemul editorial, în ultimă instanță, contribuie la conferirea tare unei ganizeazâ, structură, raporturile dintre tradiție și actualitate, dintre național și universal și — paralel — dintre diferitele domenii de manifestare a spiritului. După cum cunoașteți, pînă acum, la noi, au funcționat edituri, toate cu sediul în Capitala țării, iar aceste e- dituri — și dintre ele mai cu seamă cele beletristice — erau organisme greoaie, cu un prea mare volum de

formei culturi, înt.r-o uni- or- nouă

muncă, cu un profil adesea eterogen.Descentralizarea vieții editoriale, prin crearea de mai multe edituri, mai bine profilate, era soluția necesară pentru a oferi posibilități egale de stimulare, dezvoltare și valorificare, pe plan intern și extern, a creației artistice originale și științei românești. în acest spirit, o recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri a stabilit măsuri concrete de îmbunătățire a activității editoriale. Centrala editurilor și difuzării cărții a fost reorganizată, denumindu-se acum Centrala cărții. Aș vrea să rețin atenția asupra faptului că aici nu e vorba de o simplă denumire, că măsurile luate în domeniul editării cărții vizează o mai științifică organizare a structurilor editoriale, o sporire a capacității lor operative, desfășurarea unei activități editoriale de perspectivă și competență.Centrala ca obiect al așa cum se recenta hotărîre marea, coordonarea și controlul întregii activități și producții editoriale. Ea elabora. în proiectele de riale, anuale tivă, pe care aprobării Comitetului

cărții va avea muncii sale — specifică și în îndru-
vaacest scop, planuri edito- și de perspec- le va propune de

Stat pentru Cultură șl Artă, va analiza periodic, îndeplinirea planurilor e- ditoriale, conținutul lucrărilor apărute, va organiza dezbateri asupra activității de editare a lucrărilor originale, precum șl asupra popularizării culturii universale, clasice șl contemporane, va promova editarea în străinătate a lucrărilor clasice și contemporane românești. De asemenea, ea va răspunde de organizarea exportului șl importului de cărți, publicații și alte bunuri cultural- artistice, va organiza, îndruma și coordona difuzarea în țară a cărțiiDupă cumcreează, prin , _____organism, premise ale unei activități unitare, se înlătură dispersarea inutilă a forțelor materiale si umane, însăși formula de conducere a Centralei' cărții, consiliul de conducere, alcătuit din persoane cu munci de răspundere în centrală, din directori de edituri și întreprinderi de difuzare a cărții, clin reprezentanți ai uniunilor de creație. Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Uniunii Ti- ■ neretului Comunist, Ministerului Invățămîntului, A- cademiei Republicii Socialiste România, Consiliului Național al Cercetării Științifice și Centralei industriei nolisrafice. instaurează o formă nouă de lucru care ne îndreptățește să anticipăm decizii și măsuri competente. de profundă răspundere civică.

etc. vedeți se însuși acest

Nicolas DRAGO?

(Continuare în pag. a V-a)
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DE STAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1970
Va rog să-ml permiteți să vă prezint, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, principalele prevederi și aspecte ale dezvoltării economiei naționale în 1970.După cum vă este cunoscut, programul stabilit de partid pentru cincinalul în curs se realizează cu succes, dovedind justețea și realismul opțiunilor fundamentale ale dezvoltării, dinamismul și vigoarea economiei noastre naționale, înaintarea ei fermă pe drumul progresului multilateral.In acest cadru, anul 1969 se înscrie cu realizări importante, în toate domeniile de activitate. Datele preliminare arată că producția industrială va fi de peste 265 miliarde lei, depășind cu aproape 26 miliarde lei pe cea realizată în 1968, ceea ce înseamnă o creștere de 10,7 la sută. Pe ansamblul industriei se va obține o sporire 

a productivității muncii cu 5,3 la sută și un volum de aproape 3 miliarde lei economii prin reducerea prețului de cost. In agricultură, deși au existat condiții climatice mai puțin favorabile, producțiile obținute la principalele culturi acoperă nevoile economiei, aprovizionarea populației cu produsele agroalimentare de 'bază. Potențialul economic al țării sporește în acest an cu noi capacități de producție prin punerea în funcțiune a unui volum de fonduri fixe cu 32 la sută mai mare decît în 1968.Anul care se încheie marchează, de asemenea, însemnate realizări în ridicarea standardului de viață al populației. Veniturile bănești ale populației au crescut cu 6,7 la sută față de anul trecut, 1968, s-au dat în folosință noi obiective social-culturale, s-au obținut rezultate importante în construcția de locuințe și în dotarea tehnico-edilitară a orașelor.Privită în ansamblu, economia noastră a cunoscut. în anul 1969 ritmuri susținute în dezvoltarea și modernizarea forțelor de. producție ; s-au construit noi uzine și fabrici de nivel tehnic ridicat, s-au asimilat noi produse și tehnologii ; a sporit preocuparea pentru aspectele calitative, pentru o mai judicioasă organizare și conducere a activității economice. Rezultatele ar fi fost- fără îndoială mai bune, dacă în cursul acestui an nu s-ar fi menținut unele neajunsuri și deficiențe ; acestea au făcut obiectul analizelor complexe efectuate cu prilejul elaborării planului pe 1970, iar măsurile stabilite urmează să stea în centrul atenției întreprinderilor, centralelor, ministerelor șl organelor de sinteză.Stimați tovarăși,Proiectul de plan pe anul 1970 este rezultatul unei ample munci colective, desfășurate la nivelul întreprinderilor, centraleloi- și ministerelor, într-o conlucrare strînsă cu organele centrale de sinteză.Problemele dezvoltării țării, ale valorificării eficiente a potențialului ei economic, constituie o preocupare principală și constantă a conducerii partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care analizează în profunzime toate aspectele esențiale, urmărind deplina înfăptuire a Directivelor Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.Doresc să subliniez în fața Marii Adunări Naționale că elementele fundamentale ale construcției planului pe anul 1970 au rezultat din indicațiile clare și prețioase ale conducerii de partid, care a examinat minuțios problemele fiecărei ramuri și fiecărui minister, pe toate secțiunile planului și a orientat soluțiile pe căile specifice unei economii dinamice, în plin proces de modernizare.Lucrările recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român au prilejuit o amplă și multilaterală analiză a stadiului actual al economiei naționale și a sarcinilor pe anul viitor. Concluziile de înaltă valoare principială și practică cuprinse în cuvîntarea rostită la plenară de secretarul general al partidului definesc un vast program de muncă — concret, de perspectivă— care va călăuzi întreprinderile, centralele, ministerele, organele centrale de sinteză și Consiliul de Miniștri în soluționarea tot mai bună a problemelor esențiale ale vieții economice și sociale.Permiteți-mi să vă prezint,- în continuare, ritmurile și proporțiile principale ale planului și cîteva aspecte mai importante ale dezvoltării economiei naționale în anul viitor.Planul pe 1970 are asigurat echilibrul material, financiar și valutar, este corelat în toate secțiunile sale și se bazează pe o strictă gospodărire a resurselor, pe respectarea riguroasă a disciplinei de plan și contractuale, desfășurarea ritmică a activității șl creșterea substanțială a eficienței economice în toate sectoarele.Așa cum se prevede în proiectul de lege — care este prezentat spre adoptare Marii Adunări Naționale— producția industrială va ajunge la 295 miliarde lei, depășind cu 30 miliarde, respectiv 11,3 la sută, nive

în timpul lucrărilor sesiunii

lul preliminat pentru anul 1969. Sporuri de producție se prevăd în toate ramurile industriale și la toate produsele de bază, menținîndu-se în continuare ritmuri înalte de creștere cu deosebire în industria chimică și construcția de mașini.Asigurarea necesarului de , combustibil și realizarea unei producții de energie electrică de aproape 35 miliarde kWh impun eforturi sporite pentru dezvoltarea și folosirea rațională a resurselor energetice proprii. Proiectul de plan orientează e- fortul principal spre dezvoltarea extracției de cărbuni, care va depăși cu 3,7 milioane de tone realizările preliminate din 1969. Extracția de petrol ajunge la 13,3 milioane tone, iar cea de gaz metan la 18,8 miliarde mc. Concomitent cu lărgirea producției de combustibili, se va urmări raționalizarea consumurilor, astfel încît să obținem în 1970 o economie echivalentă cu aproape 900 mii de tone de combustibil convențional.Pe linia dezvoltării resurselor proprii, proiectul de plan prevede o creștere importantă față de anul 1969 a producției de cupru, plumb și zinc în concentrate, intensificarea lucrărilor de deschidere și pregătire la minele de minereuri neferoase, ridicarea productivității muncii, modernizarea metodelor de exploatare și preparare a minereurilor.Pentru identificarea unor noi rezerve de substanțe minerale utile, care să susțină dezvoltarea economică în perspectivă, vor trebui luate, așa cum s-a stabilit la plenara Comitetului Central, o serie de măsuri privind îmbunătățirea și creșterea eficienței .activității geologice, legarea ei mai 'strînsă de nevoile economiei, investigarea mai rapidă a potențialului zăcămintelor și intensificarea cercetărilor în zonele noi.In anul 1970, producția de oțel va atinge 6,5 milioane tone, depășin- du-se astfel sarcina trasată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Cu toate acestea, structura actuală a producției de laminate ne obligă la un import care grevează balanța de, plăți externe cu sume importante. Rezultă de aici necesitatea de a pune mai devreme în funcțiune laminorul de benzi la cald, de tablă electrotehnică, a instalațiilor de cositorire și de zincare a tablei, care asigură extinderea producției de sortimente cu un grad superior de valorificare.Pentru economisirea metalului, Ministerul Industriei Metalurgice va trebui să ia măsuri hotărîte de reducere a rebuturilor la oțelării și laminoare, care numai pe primele 9 luni ale anului în curs s-au ridicat la circa 80 mii tone. Vor trebui, de asemenea, elaborate programe de fabricație, corespunzătoare cererilor beneficiarilor în ce privește sortimentele și dimensiunile, evitîndu-se astfel pierderile exagerate de metal în procesul’.de prelucrare. In această direcție’ proiectul de plan prevede ca în 1970 să se livreze în lungimi fixe și multiple o cantitate de laminate cu circa 40 la sută mai mare decît în 1969.Producția industriei construcțiilor de mașini va spori în anul viitor cu 13,8 la sută, iar la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini cu 14,6 la sută. Ritmul prevăzut se fundamentează pe o îmbunătățire substanțială a indicilor de utilizare a mașinilor-unelte și a coeficientului de schimburi, atît la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, cît și în unitățile constructoare de mașini din alte ministere. Se prevede, bunăoară, ca încărcarea mașinilor- unelte să ajungă în secțiile de bază la 70—75% din timpul disponibil. Așa cum a rezultat din documentele plenarei, folosirea deplină a capacităților rămîne în continuare o problemă majoră, nu numai în construcția de mașini, ci în toate ramurile economiei. Comitetul de Stat al Planificării, Direcția Centrală de Statistică, ministerele, institutele de cercetări și proiectări vor trebui să elaboreze un sistem, unitar de determinare și exprimare a capacităților, a indicilor de utilizare a acestora.Pe baza sarcinilor cuprinse în planul tehnic, în anul viitor va începe în construcția de mașini fabricația curentă a peste 80 de produse și grupe de produse noi mai importante. Ponderea principală o dețin mașinile-unelte, utilajele pentru industria construcțiilor, produsele de mecanică fină și ale industriei electrotehnice. Se vor produce primele calculatoare electronice moderne, dispozitive bazate pe semiconductor!, un nou tip de instalație de foraj, se va încheia asimilarea u- nor utilaje tehnologice complexe necesare industriei chimice și altor ramuri.Accelerarea ritmului de valorificare a licențelor importate, integrarea mai rapidă a producției bazate pe aceste licențe și cercetarea permanentă pentru perfecționarea lor constituie sarcini actuale, de răspundere, care se cer rezolvate printr-o 

muncă perseverentă, prin măsuri o- perative și eficiente.De mare însemnătate pentru dezvoltarea în perspectivă a industriei construcțiilor de mașini este orientarea dată de conducerea partidului cu privire la concentrarea, specializarea și profilarea întreprinderilor din această ramură, ceea ce va crea condiții prielnice realizării de produse de înaltă tehnicitate, în serii mari, cu productivitate ridicată și costuri de fabricație reduse. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, centralele, institutele sale de cercetări și proiectări urmează să stabilească, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior, un nomenclator de produse care, prin valorificarea concepției proprii și a cuceririlor tehnicii mondiale, să poată fi menținute la un înalt nivel de competitivitate și să faciliteze ex
Expunere prezentată de deputatul

MAXIM BERGHIANU,
președintele Comitetului de Stat al Planificării

tinderea cooperării cu țările socialiste și cu firme din alte țări.Sarcini deosebite în buna gospodărire . a metalului revin întreprinderilor construotoare de mașini, care consumă aproape jumătate din metalul folosit în țară. Pierderile în această ramură se mențin încă ridicate. Astfel, în primele 9 luni ale anului 1969, datorită depășirii normelor la unele produse, s-au consumat în plus aproape 11 000 tone laminate feroase, din care peste 9 000 de tone la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. în toate uzinele și întreprinderile va trebui intensificată. preocuparea pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și respectarea riguroasă a consumurilor normate.Ramura industrială cea mai dinamică va fi și in anul viitor chimia, unde se va înregistra, față de 1969, o creștere de producție de 21,4 la sută. Peste 40 la sută din sporul producției se va obține prin Intrarea în funcțiune a complexului petrochimic Pitești și a celui de la Rîm- nicu Vîlcea, a noilor capacități de fibre și fire sintetice și celulozice.Problema centrală în industria chimică o constituie atingerea parametrilor din . proiect la toate uzinele puse în funcțiune în ultimii ani, deoarece, deficiențele care persistă în funcționarea. acestor instalații au determinat, numai în anul 1969. o pier- . derș .de producție de peste 700 milioane de lei. Această situație arată limpede necesitatea lichidării întîr- zierilor existente în realizarea indicilor tehnico-economici aprobați prin proiecte, importanța pe care o are alegerea unei tehnologii verificate în condiții industriale și a unor furnizori cu experiență, cu atît mai mult cu cît în anul viitor urmează să înceapă în chimie construcția unui număr însemnat de obiective noi.Una din sarcinile trasate de conducerea partidului-, asupra căreia trebuie să-și îndrepte în mod deosebit atenția Ministerul Industriei Chimice, este valorificarea în termen cît mai scurt a cercetărilor proprii în domeniul chimiei, pentru care dispunem de laboratoare bine echipate cu aparatură modernă, cadre valoroase și o bogată experiență. Vor trebui evitate situațiile în care tehnologii puse la punct pe baza cercetărilor proprii, cum ar fi, de pildă, cele pentru glicerina sintetică, polipropilenă, anu- miți catalizatori, stau nevalorificate de mai mulți ani, iar produsele respective se cer a fi importate. Asemenea cazuri se întîlnesc și în alte domenii, unde cercetări tehnice încheiate nu sînt valorificate la timp.Dezvoltarea prevăzută în anul viitor în’ industria materialelor de construcții asigură o producție de ciment de peste 8 milioane tone, cu aproape 700 mii tone mai mult decît în planul cincinal, precum și sporuri însemnate la plăci și tuburi din azbociment, geamuri -trase și prefabricate din beton. Rămînerea în urmă din această ramură față de cerințele programului de investiții și nevoile populației, pe care a relevat-o plenara Comitetului Central, impune elaborarea unui program complex de măsuri care să ducă la impulsionarea investițiilor pentru crearea de noi capacități și la folosirea integrală a celor existente. Este necesar ca atît Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, cît și consiliile populare să asigure, în termen cît mai scurt, diversificarea producției prin introducerea în fabricație a unor noi sortimente de prefabricate ușoare, cu grad înalt de finisaj și largă utili

zare, noi materiale de învelitori și de izolații prin valorificarea resurselor de materii prime din țară.în anul 1970 se prevede o creștere susținută a volumului bunurilor de consum. La Ministerul Industriei Ușoare, producția va depăși cu 3 miliarde Iei prevederile din planul cincinal și va fi cu peste 10 la sută mai mare decît în 1969, preconizîndu-se un spor de 9,2 la sută la țesături, aproape 19 la sută la tricotaje, 8,9 la sută la încălțăminte și peste 36 la sută la produse de sticlărie. In industria alimentară, creșterea față de anul 1969 va fi de circa 9 la sută, sporuri însemnate prevăzîndu-se la carne, preparate și conserve de carne, lapte și conserve de legume și fructe.Ministerele, centralele și întreprinderile republicane, industria locală și cooperatistă vor trebui să acționeze mai energic pentru in

tensificarea efortului de creație, lărgirea gamei de -sortimente, ridicarea calității producției. In vederea dezvoltării inițiativei și realizării de mărfuri potrivit gustului și exigențelor variate ale populației în diferite zone ale țării, se vor lua măsuri pentru ca producătorii de bunuri de consum să capete mai multă autonomie în programarea operativă a producției și în relațiile cu corner-' țul, în stabilirea prețurilor la un șir de produse ce se fabrică în serii mici.Tovarăși deputați,
iEforturile depuse pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehn> co-materiale a agriculturii, extinderea culturilor duble la peste un milion de hectare, schimbarea structurii suprafețelor în funcție de eficiența culturilor și măsurile preconizate pentru profilare și specializare creează premise pentru sporirea producției vegetale și- animale. In anul viitor, în condiții climatice normale, producția agricolă va depăși cu 1,5 miliarde lei nivelul maxim prevăzut în planul cincinal.Se continuă dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a a- griculturii, pențru care în 1970 se alocă de către stat investiții de 8,1 miliarde lei, fondurile fiind . orientate cu prioritate pentru mecanizare și pentru lucrări de hidroameliorații'. Cantitățile de îngrășăminte prevăzute vor depăși pe ‘ cele din 1969 cu aproape 180 mii tone în substanță activă și vor fi sporite livrările de insectofungicide și lerbi- cide.Producția de cereale se estimează că va ajunge în 1970 Ia 15 milioane tone. In vederea creșterii producției de legume, se prevede majorarea suprafețelor irigate destinate acestor culturi și accelerarea construcției de sere legumicole, a căror suprafață va depăși cu peste 90 la sută prevederile planului cincinal. In zootehnie, efectivele vor fi cu 30 mii bovine, 620 mii porcine, 300 mii ovine mai mari decît cele stabilite prin planul cincinal. Prin îmbunătățirea bazei furajere va crește greutatea medie la sacrifica-1 re, obținîndu-se pe această cale un spor important la producția de carne.Pentru a spori stabilitatea recoltelor, randamentele și calitatea producției agricole, se va extinde acțiunea de specializare în cultura porumbului, legumelor, plantelor tehnice, orezului, în pomicultură si viticultură. Va continua profilarea unităților pentru creșterea bovinelor, porcinelor, păsărilor, atît în sectorul de stat, cît și în cel cooperatist ; va începe construcția unor complexe intercooperatiste cu o capacitate anuală de îngrășare pentru 1,8 milioane porci.In fața agriculturii stau sarcini deosebit de importante, pentru îndeplinirea planului pe anul următor, asigurarea producțiilor prevăzute și creșterea efectivelor de animale, pentru folosirea intensivă a mijloacelor de care dispune și diminuarea cheltuielilor pe unitatea de produs în vederea punerii în valoare a rezervelor mari existente în această ramură și creșterii aportului ei la dezvoltarea întregii economii.Complexul de măsuri preconizat de’ conducerea partidului privind mai buna organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție constituie pîrghii puternice pentru valorificarea superioară a potențialului existent în agricultură, pentru creșterea producției de cereale, carne, lapte, legume, necesare industriei, aprovizionării populației și sporirii resurselor pentru export.Tovarăși, 1Volumul de investiții pe anul 1970 însumează pe economie peste 78 miliarde lei ; din acestea, 67 miliarde Iei sînt investiții centralizate din fondurile statului, iar restul reprezintă în cea mai mare parte investiții din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste și din fondurile populației.Programul de investiții a fost dimensionat în condițiile ieftinirii lucrărilor de construcții-montaj și reducerii ponderii acestora în volumul investițiilor. In repartizarea fondurilor s-a pus accentul pe terminarea și punerea în funcțiune a lucrărilor în curs de execuție. Vor fi date în exploatare 740 obiective și capacități și va începe construcția a circa 250 lucrări noi care creează un front corespunzător de lucru în anul 1971 și susțin ritmul de dezvoltare a producției din cincinalul viitor.Realizarea programului de investiții pe anul 1970 cere o pregătire temeinică și minuțioasă pentru asigurarea utilajelor, a documentațiilor tehnice și buna organizare a șantierelor, necesită o analiză atentă a tuturor posibilităților de scurtare a duratei lucrărilor, astfel ca un număr cît mai mare de capacități să poată intra în producție înainte de termen, în acest scop, trebuie lichidată grabnic rămînerea în urmă în elaborarea studiilor tehnico-economice și a pro

iectelor de execuție. Pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat urmează ca ministerele să organizeze activitatea de proiectare în ritmul necesar, să constituie unități de proiectare în cadrul întreprinderilor industriale, pe șantiere de construcții. Măsura înscrisă în proiectul de lege pentru aprobarea planului privind utilizarea proiectelor tip și refolosi- bile — lucru practicat pe scară largă în alte țări — va da posibilitatea unei însemnate economii de muncă. Toate acestea, conjugate cu măsurile de simplificare a elaborării și avizării documentațiilor în curs de legiferare, vor facilita pregătirea la timp a proiectelor necesare și vor duce la creșterea răspunderii tuturor factorilor oare contribuie în realizarea programului de investiții.In vederea creșterii productivității, beneficiarii de investiții și construc

torii vor trebui să manifeste mai multă grijă pentru organizarea muncii și folosirea parcului de utilaje pe șantiere. Vor trebui să înlăture cu hotărîre deficiențele care persistă în gospodărirea și manipularea materialelor de construcții și să respecte cu strictețe normele de consum stabilite, în 1969 pe șantierul Combinatului siderurgic Galați, de exemplu, normele de consum au fost depășite cu peste 10 la sută la cherestea și 50 la sută la bile manele. Asemenea abateri, întîlnite și pe alte șantiere, sînt rezultatul unor proiecte insuficient studiate, precum și al risipei și defectuoasei organizări, deficiențe care în anul 1970 vor trebui înlăturate cu hotărîre.Volumul transporturilor de mărfuri va crește în anul viitor cu 9,7 la sută față de 1969, pe temeiul dezvoltării și modernizării în continuare a bazei tehnico-materiale și al folosirii mai intensive a tuturor mijloacelor de transport. Se are în vedere îmbunătățirea rulajului și creșterea productivității vagoanelor de marfă, prin măsuri de mecanizare a operațiunilor de încărcare-descărca- re, înlăturarea transporturilor încrucișate, reducerea timpului de staționare a vagoanelor în țară și peste granițăEste necesar ca Ministerul Transporturilor să urmărească îndeaproape reducerea consumurilor de combustibili'; și carburanți, evitînd depășirile de norme care în primele 9 luni din acest an au dus la un consum suplimentar de peste 87 mii tone combustibil convențional. Ministerul Transporturilor, împreună cu ministerele beneficiare, va trebui să întocmească, încă de Ia începutul anului, grafice de transport care să ducă la folosirea cît mai economicoasă a tuturor mijloacelor feroviare, auto și navale ; să determine distanțele optime și să stabilească prioritățile de transport în perioada vîrfului de trafic.Trebuie puse în valoare cu mai multă atenție rezervele însemnate existente în transportul auto. Se impune elaborarea unor normative de folosire a parcului din dotarea tuturor beneficiarilor, care să ducă la creșterea substanțială a indicilor de utilizare. De asemenea, este necesar să fie intensificate preocupările Ministerului Transporturilor și Comitetului de Stat al Planificării pentru extinderea transporturilor pe Dunăre, creșterea capacității flotei fluviale și maritime și utilizarea e- ficientă a acesteia.Tovarăși deputați,Pe temeiul îndrumărilor date da conducerea partidului, programul de cercetare științifică pe anul 1970 este axat în mai mare măsură pe problemele majore ale dezvoltării economiei, la a căror soluționare oamenii de știință sînt chemați să a- ducă o contribuție sporită. In anul viitor, așa cum se prevede în proiectul de lege, vor fi cercetate 367 teme prioritare și se vor valorifica 186 cercetări încheiate, nominalizate în planul centralizat. De asemenea, se vor mai cerceta peste 4 900 teme și valorifica 1 120 cercetări terminate din planurile ministerelor și ale altor organe centrale.Ministerele și Consiliul Național al Cercetării Științifice vor trebui să urmărească în mod sistematic și cu perseverență realizarea planului de cercetare științifică, să ia măsuri ca fiecare temă abordată să ducă la rezolvarea unei probleme concrete din economie, să fie scurtată durata de încheiere și valorificare a cercetărilor, care de multe ori se prelungește nepermis de mult. O măsură deosebit de importantă este - trecerea de la 1 ianuarie 1970 a unităților de cercetare la gestiunea economică proprie, ceea ce creează condiții favorabile pentru o mai bună valorificare a potențialului științific, pentru ca știința să devină, un factor din ce în ce mai activ în dezvoltarea economică și socială a țării.Tovarăși,Sporirea continuă a potențialului economic creează condiții pentru ca in anul viitor volumul comerțului exterior să crească cu 11,5 la sută față de anul în curs. Traducînd în viață direcțiile fundamentale ale politicii externe a partidului și guvernului, ponderea principală în comerțul exterior o vor deține, în continuare, țările socialiste; totodată, vor fi extinse relațiile comerciale cu celelalte țări ale lumii.•Sarcini deosebite revin în 1970 Ministerului Industriei Metalurgice. al cărui export va spori de 2,2 ori față de 1939, precum și Ministerului Industriei Chimice și Ministerului Industriei Ușoare, unde sporul va fi de 22 la sută, respectiv 23 la sută. Nivelele de export prevăzute în plan trebuie considerate minime si impun măsuri pentru acoperirea din timp cu contracte și comenzi, fabricarea ritmică de către întreprinderi a mărfurilor destinate exportului, respectarea riguroasă a o- bligațiilor asumate prin contracte. Fondurile alocate pentru import 

solicită din partea beneficiarilor o atenție deosebită pentru raționalizarea cheltuielilor valutare,, gospodărirea cu chibzuință a materiilor prime și materialelor achiziționate din import și folosirea la maximum a celor existente în țară.In lumina sarcinilor stabilite de recenta plenară a Comitetului Central. este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și ministerele producătoare să acorde toată atenția modului în care se valorifică produsele noastre pe piețele externe, căilor de creștere a eficienței comerțului exterior.Prin studiul sistematic al pieței, cunoașterea și folosirea situațiilor conjuncturale favorabile, unitățile producătoare de mărfuri pentru export vor trebui să orienteze producția spre sortimentele cerute pe piața externă, să asigure fabricația unor produse competitive, de înalt nivel calitativ, cu costuri interne cît mai reduse. Aceasta este o sarcină de mare răspundere nu numai pentru producători, ci și pentru întreprinderile de comerț exterior, agențiile economice din străinătate, și Institutul de conjunctură. Trecerea sarcinilor de comerț exterior la ministerele producătoare, ca și măsurile ce vor fi luate pentru ca rezultatele obținute în desfacerea mărfurilor la export să se reflecte nemijlocit în activitatea unităților producătoare, vor duce la creșterea răspunderii centralelor, întreprinderilor pentru calitatea produselor, pentru modul cum le valorifică, pentru creșterea eficienței exportului.Stimați tovarăși,Așa cum a arătat în cuvîntarea sa tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, la plenara Comitetului Central, „o caracteristică principală a planului pe 1970 este punerea unul accent deosebit pe ridicarea eficienței întregii activități, economice, concentrind eforturile ministerelor, centralelor și întreprinderilor spre folosirea cit mai rațională, cu randament maxim, a capacităților de producție, spre micșorarea consumurilor de materii prime și combustibili, ridicarea într-un ritm mai intens a productivității muncii și reducerea costurilor de producție".Proiectul de plan are In vedere cerințele realizării unui ritm mai accentuat d creștere a productivității muncii, astfel ca, într-o perioadă de timp relativ scurtă, să se ajungă la un consum de manoperă pe produs situat la nivelul întreprinderilor similare din străinătate. Se prevede ca productivitatea să sporească în anul viitor în industrie cu 8,8 la sută și în construcții-montaj cu 6,3 la sută, ceea ce necesită în fiecare ramură, în fiecare întreprindere, o tot mai rațională organizare a activității economice,. '.întărirea disciplinei și utilizarea. eficientă a forței de muncă.Introducerea în planul pe 1970 a unor sarcini de creștere a productivității muncii în unități naturale este un început. El trebuie continuat și extins de către ministere și Comitetul de. Stat al Planificării în toate secțiunile planului, pentru a măsura mai exact eforturile întreprinderilor și a lega retribuirea muncii în măsură mai. mare de creșterea producției materiale.Reducerea normelor de consum, sarcină de mare importanță și. răspundere, subliniată de Plenara Comitetului Central, se reflectă in proiectul de plan prin diminuarea consumului de laminate cu 8 la sută in industria construcțiilor de mașini și cu 15 la sută in ,construcții, reducerea consumului de cherestea cu 8,3 la sută în industrie și cu 12 la sută în construcții, a consumurilor specifice energetice cu 2,2 la sută etc. In îndeplinirea acestor sarcini se cere — așa cum se prevede în proiectul de lege — revizuirea normelor practicate și extinderea normării consumurilor la o gamă cit mai largă de produse, precum și e- laborarea unui program multilateral în această direcție, care să asigure condițiile necesare pentru reducerea accentuată a consumurilor in anii următori, astfel încît să se atingă cit mai curînd realizările pe plan mondial la produse similare. înfăptuirea, acestui obiectiv decurge din cerințele actuale de modernizare a producției, impune o modificare profundă de( mentalitate și metode în organizarea și conducerea producției, întreprinderile, centralele și celelalte unități asimilate acestora, ministerele, institutele de proiectare și cercetare trebuie să treacă de îndată la reproiectarea unor produse depășite din punct de vedere tehnic, cu greutate și gabarite mari in comparație cu performanțele mondiale, să- intensifice eforturile pentru asimilarea de noi produse și tehnologii.Pe baza măsurilor prevăzute pentru reducerea consumurilor, vom reuși să diminuăm în anul 1970 cheltuielile materiale în cadrul produsului social, a căror pondere se menține de mai mulți ani practic la același nivel. Pentru a sublinia importanța acestei acțiuni permiteți-mi să arăt că diminuarea cu nu,mai o jumătate de procent a volumului cheltuielilor materiale ar spori venitul național cu aproape 1,5 miliarde lei.Rezerve mari există în folosirea fondurilor fixe și circulante ale întreprinderilor. Organele financiare și bancare vor trebui să fie mai exigente. la creditarea stocurilor, cunoscut fiind că stocurile supranormative se cifrau la începutul acestui trimestru la aproape 5 miliarde lei, iar stocuri'e de utilaje existente pe șantiere și nemontate, la 3,6 miliarde lei. \Aprecierile critice făcute la recenta plenară privind preocuparea organelor centrale de sinteză, a ministerelor și întreprinderilor pentru creșterea eficienței economice în domeniul producției, al investițiilor, comerțului exterior, vor trebui să determine o schimbare calitativă, o atenție constantă și mult mai profundă decît pînă acum, din partea Comitetului de Stat al P anificării. Ministerului Finanțelor, Ministerului Comerțului Exterior, a tuturor ministerelor și unităților economice.Sînt pe deplin îndreptățite cerințele sporite pe care conducerea partidului și statului le pune în fața organelor de planificare, a Comitetului de Stat al Planificării, pentru mobilizarea rezervelor mari existente în economie, elaborarea unor indicatori care să stimuleze folosirea optimă a capacităților de producție, să caracterizeze mai bine procesele economice complexe, să contribuie la
/ 

reducerea cheltuielilor de producție, a normelor de consum, la sporirea sistematică, a eficienței economice.Reorganizarea ministerelor, înființarea centralelor, combinatelor șl grupurilor de uzine sînt acțiuni de mare însemnătate, care au apropiat conducerea de producție, au creat condiții pentru rezolvarea mai operativă și mai eficientă a problemelor concrete legate de activitatea economică. Este necesar ca noile organisme economice să fie sprijinite permanent de ministere, organe centrale de sinteză, să li se creeze posibilitatea să-și asume atribuții și răspunderi sporite, să-și îndeplinească rolul ce le revine în realizarea planului.în acest sens vor acționa — ca pîrghii de mare importanță — măsurile privind creșterea îndatoririlor și răspunderilor tuturor factorilor pentru planificarea, organizarea, execuția și recepționarea investițiilor ; reglementările privind creșterea rolului contractelor economice, întărirea disciplinei contractuale și a răspunderii în executarea obligațiilor asumate ; așezarea activității de cercetare științifică pe relații contractuale și angajarea potențialului științific în îndeplinirea obiectivelor esențiale ale activității economice ; apropierea activității de comerț exterior de unitățile producătoare, stimularea acestora nu numai să producă, dar să și valorifice pe piața externă mărfurile produse. Toate aceste măsuri, ce vor fi legiferate, au menirea să aducă o contribuție substanțială la așezarea relațiilor între întreprinderi pe baze economice, la îmbunătățirea întregii noastre activități.Sporirea producției, creșterea eficienței, economisirea muncii vii și materializate asigură tn anul 1970 un venit național cu 12 la sută mai mare decît în 1969 ; se creează astfel resursele necesare reproducției lărgițeSj-șl creșterii în continuare a niveluluj.de trai. Efectele generalizării noii salarizări, introducerea salariilor majorate în ramurile și sectoarele care nu au fost cuprinse încă în această acțiune vor face ca, în anul viitor, salariul real să sporească cu 8,8 la sută față de 1969. Totodată, vor spori veniturile reale ale țărănimii și va intra în vigoare — așa cum a hotărît recenta Plenară a Comitetului Central — majorarea pensiilor pentru țăranii cooperatori.Conducerea partidului și statului a- cordă o atenție deosebită asigurării < aprovizionării populației la nivelul resurselor de care dispune în prezent economia noastră. Prevederile de plan pe 1970 stabilesc un volum al desfacerilor de mărfuri de 93,7 miliarde lei, cu peste 7 miliarde lei mai mare decît în 1969. Se vor livra pentru aprovizionarea populației cantități sporite cu aproape 7 la sută la carne și produse din carne, circa 5 la sută la zahăr și produse zaharoase, peste 11 la sută la lapte, circa 9 la sută la produse lactate proaspete, peste 7 la sută la ulei comestibil’ și untură, 17 la sută la pește și produse din pește, 46 la sută la legume, 37 la sută la fructe, 8 la sută la țesături textile, 7 la sută la tricotaje, peste 7 la sută la încălțăminte, circa 6 la sută la mobilă, 12 la sută la televizoare și 39 la sută la autoturisme. Ținînd seama, de recolta din anul acesta, au' jfpșt luate măsuri care să asigure â- provizionarea populației în lunile de iarnă. Organele comerciale, împreună cu întreprinderile furnizoare de bunuri de consum, ministerele și consiliile populare au datoria să a- sigure livrarea integrală și ritmică a fondului de mărfuri stabilit prin plan, să ia toate măsurile necesare pentru o judicioasă repartizare a resurselor pe județe și localități pentru a nu crea discontinuități în aprovizionarea populației, așa cum s-a întîmplat la unele produse, în cursul acestui an.Pentru acțiuni social-culturale se vor aloca în anul viitor din bugetul statului fonduri cu 7,3 la sută mai mari decît în 1969. Separat de a- ceasta, se prevăd investiții însumînd 6,3 miliarde lei pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntu- lui, culturii, ocrotirii sănătății, pentru locuințe și gospodăria comunală. Drept urmare, vor fi date în folo- sință noi săli de clasă., 4 900 locuri în cămine studențești ; vor continua lucrările la teatrele din București, Craiova și Tg. Mureș ; se vor da în folosință 8 case de cultură și vor începe alte 7 construcții noi ; va începe construcția a 12 spitale și . vor fi date în folosință 3 950 noi paturi de spital, iar capacitatea creșe- lor va spori cu peste 3 700 locuri.Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, în anul următor se vor realiza — din fondurile statului și fondurile populației, cu sprijinul statului în credite și execuție — aproape 95 mii de apartamente. Se vor extinde, de asemenea, rețelele de distribuție a apei, de canalizare, de gaze și de termoficare, va spori parcul pentru transportul de călători în comun, vor fi electrificate încă 500 de sate. Toate aceste măsuri vor concretiza, în continuare, politica statornică a partidului și statului nostru de făurire a unor condiții de trai mai bune pentru toți cetățenii patriei.Stimați tovarăși,Sinteza profundă și cuprinzătoare făcută la Congresul al X-lea al partidului cu privire la mersul îndeplinirii cincinalului este confirmată pe deplin de cifrele pe care le înscriem în planul pe 1970. Realizările obținute pînă în prezent și prevederile planului pe anul viitor ne dau certitudinea înfăptuirii și chiar a depășirii în unele domenii principale a sarcinilor stabilite pentru întregul cincinal.Creșterea puterii economice a țării în anii cincinalului constituie rezultatul muncii entuziaste și perseverente a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a întregului nostru popor, pentru înfăptuirea politicii partidului.Intrăm în ultimul an al cincinalului, an de încununare a unor eforturi rodnice și bază de pornire pe un drum care deschide noi și luminoase perspective în viața poporului nostru. Sînt create condiții că, prin realizarea integrală a sarcinilor prevăzute, prin ridicarea calitativă a activității în toate domeniile, să se asigure in anul 1970 un ritm susținut de creștere a producției materiale, noi succese in dezvoltarea intensivă și eficientă a economiei naționale, în progresul multilateral al patriei noastre.
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Stimați tovarăși deputați ți depu
tate,Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, vă rog să-mi permiteți să prezint Marii Adunări Naționale, spre examinare și adoptare, proiectul bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1970.întocmit în concordanță cu prevederile planului de stat, proiectul de buget este rodul unei ample munci colective, expresie a adîncirii democratismului ce caracterizează orin- duirea noastră socialistă. El este fundamentat pe analizele făcute de Ministerul Finanțelor împreunăComitetul de Stat al Planificării și Consiliul Economic, cu ministerele ți comitetele executive ale consiliilor populare și reflectă orientările și sarcinile trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român cu privire la mobilizarea maximă a mijloacelor materiale și bănești, la valorificarea deplină a rezervelor existente in economie.

CU

zervelor existenteIn elaborarea proiectului de buget, un sprijin deosebit a fost primit din partea conducerii de partid și de stat, personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul generai al partidului, care a supus unei aprofundate și multilaterale analize indicatorii economici șl financiari ai fiecărui minister și sector de activitate, a dat. indicații pentru dimensionarea optimă a a- cestor indicatori, a precizat măsurile care se impun pentru asigurarea îndeplinirii integrale a sarcinilor, pentru ridicarea pe o treaptă perioară a eficienței economice.

creșterea productivității, restrînge- rea și lichidarea cheltuielilor neproductive, a rebuturilor și a altor asemenea pierderi, rentabilității în nomice.Și la unitățile măsuri hotărite, nerea integrală în valoare și utilizarea cit mai rațională a fondului funciar, exploatarea intensivă a terenurilor amenajate pentru irigat, îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic, realizarea parametrilor' proiectați pentru complexele de creștere și îngrășare a animalelor. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii trebuie să utilizeze pe deplin mașinile și utilajele sectoarelor de muncă de care dispun, să lărgească și să diversifice mai mult gama lucrărilor agricole, să se preocupe de realizarea unor venituri suplimentare din activități anexe și de deservire, pentru ca toate unitățile să-și acopere cheltuielile din venituri proprii,

în scopul creșterii toate unitățile eco-agricole se impun care să asigure pu-«

Expunere prezentată de deputatul 
FLOREA DUMITRESCU, 
ministrul finanțelor

și cu 3,4 miliarde lei peste prevederile cincinalului, ponderea acestor cheltuieli în totalul bugetului fiind de 25,2 la sută.Pentru învățămînt a fost alocată suma de 9,4 miliarde lei, în creștere față de cheltuielile anului 1969, datorită îndeosebi măsurilor luate pentru îmbunătățirea pregătirii școlare, prin trecerea la învățămîntul obligatoriu de 10 ani și Începerea școlarizării de Ia 6 ani. Pentru ocrotirea sănătății s-au prevăzut 7 miliarde lei, iar pentru asigurări sociale și alocația de stat pentru copii 15,9 miliarde lei.Începînd din anul 1970, institutele de cercetare științifică vor trece pe principiul gestiunii economice proprii, generalizîndu-se totodată sistemul efectuării lucrărilor pe bază de contracte încheiate între institutele de cercetare și beneficiari — ministere și unități productive. Aceasta va contribui la selectarea mai rațională a temelor în raport cu cerințele e- conomiei, la valorificarea mai promptă a rezultatelor cercetării, la folosirea mai judicioasă a fondurilor alocate, la sporirea aportului științei în dezvoltarea și fecționarea ducției materiale. O atenție deosebită se va acorda în . continuare locuințe, cetățe- măsu-

Art. 1. — Se adoptă planul de stat al economiei naționale pe anul 1970.Art. 2. — Producția globală a întreprinderilor industriale socialiste
va fi în anul 1970 de 295 miliarde lei în prețuri comparabile 1963.Art. 3. — Producția principalelor produse industriale va atinge în a- nul 1970 următoarele nivele :

su-Tovarăși deputați,'în acest an, oamenii muncii '“■conducerea organelor și organizațiilor de partid, însuflețiți de cele două mari evenimente — Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro- > mân și aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea patriei — au obținut importante succese în toate domeniile de activitate economică și socială, ceea ce se reflectă pozitiv și în executarea bugetului de stat.Veniturile bugetului de stat pe anul 1969 se prelimină la 149,2 miliarde lei, fiind cu 10,5 miliarde lei mai mari decît în anul precedent. Sumele încasate de buget din beneficiile întreprinderilor depășesc prevederile bugetare cu circa 1,8 miliarde lei. Cheltuielile preliminate pe anul în curs însumează 143,6 miliarde lei, cu 11,7 miliarde lei mai mult ca în anul 1968, bugetul încheindu-se astfel cu un excedent de 5,6 miliarde lei.Noul buget pe care îl supunem spre adoptare Marii Adunări Naționale prevede mijloacele necesare finanțării sarcinilor sporite ale anului 1970, ultimul an al actualului cincinal , și creează premisele financiare necesare unei bune legături cu planul de perspectivă pe perioada 1971—1975.In proiectul de buget se reflectă măsurile privind perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale, înființarea marilor unități economice — centrale, combinate și grupuri de întreprinderi — noua re- ■ • • ’ -----*«---- 3 șifinanțarea și creditarea investițiilor și a mijloacelor circulante. Aceste măsuri urmăresc îmbinarea armonioasă a finanțării de la buget cu acoperirea de către fiecare unitate economică, din resurse proprii și din credite, a nevoilor curente de producție și a cerințelor de dezvoltare și modernizare. In acest scop, o parte din beneficii va rămîne la dispoziția unităților economice pentru efectuarea de investiții, creșterea mijloacelor circulante, precum și pentru alte țiuni.De asemenea, în al căror volum va mai concret efortul real al întreprinderilor, vor constitui surse de formare a fondurilor de premiere. Mărimea acestor fonduri și acordarea premiilor vor fi condiționate de rezultatele obținute de unitățile economice, ceea ce le va cointeresa în îndeplinirea sarcinilor privind planul de producție, reducerea prețului de cost, desfacerea produselor în. țară și la export, .realizarea p'arametrilor tehnico-economici proiectați și altele.Sub influența măsurilor arătate, cuantumul veniturilor și cheltuielilor bugetare pe anul 1970 se reduce, sporind în schimb partea din beneficiile unităților economice lăsată la dispo^ ziția acestora pentru autofinanțare și constituirea fondurilor de stimulare materială. în total, resursele de care vor dispune unitățile economice .în anul 1970 vor reprezenta 34 la sută din beneficii, față de 7 la sută în condițiile actualei legislații.întocmit pe aceste baze, bugetul de stat pe anul 1970 însumează la venituri 147,2 miliarde lei, iar la cheltuieli 146,2 miliarde lei, cu un excedent planificat de 1 miliard lei. în condiții comparabile, veniturile bugetare ar fi însumat 163,1 miliarde lei, cu o creștere de 13,9 miliarde față de anul 1969, iar cheltuielile, 162,1 miliarde lei, cu 
o creștere de 18,5 miliarde.Corespunzător structurii și conținutului economiei noastre, naționale, partea covîrșitoare a veniturilor înscrise în proiectul de buget provine de la unitățile de stat și cooperatiste, veniturile din economia socialistă în- sumînd 135,9 miliarde lei, sau 92,3 la sută din totalul veniturilor bugetare. Acumulările bănești ale economiei, principala sursă de formare a veniturilor bugetului de stat, vor crește cu suma de 8,5 miliarde lei față de realizările preliminate ale anului 1969, sau cu 6,1 miliarde lei față de prevederile inițiale cuprinse în planul cincinal pentru anul 1970.Analiza rezultatelor financiare arată că pe ansamblul industriei de stat, îndeosebi în ramurile hotărîtoare cum sînt industria construcțiilor de mașini, energia electrică, siderurgia și altele, eficiența exprimată prin acumulările bănești obținute cu o mie lei fonduri de producție marchează o creștere continuă. Totuși, există întreprinderi în industria chimică, a materialelor de construcții, industria alimentară și alte ramuri industriale, la care acest indicator nu corespunde eforturilor făcute de stat pentru înzestrarea unităților respective. Este necesar să se acționeze mai hotărît pentru sporirea eficienței economice a investițiilor, reducerea normelor de consum — îndeosebi la metal, combustibil, energie electrică — ce se mențin la un nivel ridicat, folosirea rațională a forței de muncă și
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să sporească rentabilitatea acestui sector.In timp ce pe ansamblul economiei și în principalele ramuri rentabilitatea crește an de an, mai există încă întreprinderi ce nu își acoperă cheltuielile din venituri proprii, a- pelînd la subvenții din partea statului. Aceste unități, localizate în industria minieră, a materialelor de construcții, a lemnului, în ramura ’ construcțiilor și în alte ramuri, trebuie să formeze obiectul unei analize aprofundate din partea ministerelor și organelor financiar-bancare, în vederea identificării unor noi posibilități de rdducere a costurilor, luării unor măsuri energice pentru lichidarea pierderilor.După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, „în toate ramurile trebuie intensificate preocupările pentru eliminarea risipei, a cheltuielilor neeconomicoase, a imobilizărilor de mijloace materiale și bănești, pentru creșterea vitezei de rotație a fondurilor și reducerea continuă a costurilor de fabricație, pentru sporirea efectivă — prin e- fort propriu — a rentabilității producției".Veniturile din impozite și taxe de la populație prevăzute în proiectul de buget însumează 11,3 miliarde lei, cu 1,4 miliarde lei mai mult decît încasările preliminate pe anul în curs. Sporul are la bază creșterea veniturilor populației, îndeosebi din salarii, ca urmare a aplicării generalizate a 'sistemului îmbunătățit de -salarizare.Din totalul cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe a- nul 1970, partea principală, și anume circa 65 la sută, este destinată finanțării economiei naționale, un loc important ocupînd investițiile. Fondurile bugetare, resursele proprii ale unităților economice și creditele bancare destinate investițiilor centralizate ale statului însumează 67 miliarde lei. In afară de fondurile pentru investițiile centralizate ale statului, în buget s-a prevăzut o sumă de 1,6 miliarde lei pentru a- cordarea de credite pe termen lung cooperativelor agricole de producție, pentru investiții.Noile reglementări cu privire la organizarea, planificarea și executarea investițiilor, ce se vor pune în aplicare în anul 1970, vor duce la accentuarea răspunderii proiectanților, constructorilor, beneficiarilor, ministerelor, organelor de planificare și financiar-bancare în ceea ce privește efectuarea în bune condiții a programului de investiții, la scurtarea termenului de execuție a obiectivelor și de atingere a parametrilor proiectați, la utilizarea cu eficiență sporită a importantelor fonduri investite. Eforturile mari pe care statul le face pentru finanțarea investițiilor impune ca Banca de Investiții și Banca Agricolă să întărească controlul asupra activității de investiții, să vegheze la prevenirea începerii unor lucrări care nu sînt strict necesare, să acționeze pentru evitarea imobilizării de fonduri în utilaje nemontate și în lucrări neterminate, să folosească eficient pîrghia creditului în finanțarea investițiilor.In ceea ce privește mijloacele circulante, în calculele de fundamentare a bugetului de stat, pe baza a- nalizelor efectuate, s-a prevăzut pentru anul viitor o accelerare a vitezei de rotație a acestora în industrie, ca și în alte ramuri, menită să conducă la o mai bună utilizare a fondurilor materiale și bănești. Comitetele de direcție ale întreprinderilor, consiliile de administrație ale centralelor, ministerele, cu sprijinul organelor de planificare, al Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale și al celorlalte bănci vor trebui să întreprindă acțiuni susținute de readu- a valo- să decere in circuitul economic rilor materiale imobilizate, piedice pe viitor formarea stocuri supranormative.Desfacerea produselor trebuie constituie un obiectiv central al tivității economice, să fie privită cu cea mai mare răspundere. Contractele economice trebuie să devină un instrument principal în concretizarea relațiilor dintre întreprinderi, să a- sigure satisfacerea cerințelor beneficiarilor, precum și folosirea judicioasă a potențialului economic al furnizorilor, să contribuie la îndeplinirea în mai bune condiții a sarcinilor de plan, la întărirea disciplinei financiare.Dezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției industriale și agricole constituie premise ale creșterii continue a comerțului nostru exterior. Principala problemă în a- cest domeniu de care trebuie să se preocupe Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerțului Exterior, cît și celelalte organe centrale și ministere, o constituie — așa cum s-a subliniat la recenta Plenară a Comitetului Central al creșterea eficienței noastre externe, mai care a produselor la . . _rind încasări in valută corespunzătoare eforturilor făcute și calității mărfurilor exportate.Pentru finanțarea acțiunilor social- culturale a fost prevăzută în proiectul de buget suma de 36,9 miliarde lei, cu 2.5 miliarde lei peste realizările preliminate ale anului 1969,

îm- noisă ac-

partidului — schimburilor buna valorifi- export, asigu-

per- pro-
construcției de . .nii fiind sprijiniți într-o ră mai mare la construirea de locuințe proprietate personală. Potrivit recentei reglementări, Casa de Economii și Consemnațiuni, pe lingă preluarea operațiunilor de creditare, a construirii de locuințe, va lărgi sfera de creditare a populației, acor- dind împrumuturi și pentru constituirea avansurilor sau completarea sumelor pînă la costul . integral al locuințelor.Alături de creșterea veniturilor bănești ale populației, fondurile importante alocate an de an. de către stat pentru finanțarea acțiunilor social- culturale și pentru construcția de locuințe își aduc contribuția la ridicarea bunăstării poporului — țel suprem al politicii Partidului Comunist Românîn proiectul de buget pe anul 1970, cheltuielile pentru apărare sînt prevăzute în sumă de 7,1 miliarde lei, reprezentînd 4,8 la sută din totalul cheltuielilor bugetare.Cheltuielile pentru organele administrației de stat însumează 2,5 miliarde lei. In condiții comparabile cu anul 1969. volumul cheltuielilor cu administrația marchează o scădere, ca urmare a măsurilor privind reorganizarea ministerelor și instituțiilor centrale, utilizarea mai judicioasă a personalului administrativ.In vederea asigurării unei discipline financiare riguroase, a promovării unui regim sever de economii, atît In unitățile economice, cît și în cele bugetare, în anul 1970 se vor pune în aplicare măsuri menite să ducă la perfecționarea controlului exercitat de Ministerul Finanțelor, de bănci, de întregul aparat de control Jî_--------- ‘■ treptele, a

— energie electrică— cărbune extras— țiței extras— gaz metan extras— oțel — totaldin care : oțeluri aliate— aluminiu primar și aliaje de aluminiu— tractoare— autocamioane și autotractoare— autoturisme de oraș— locomotive Diesel șl electrice magistrale— mașini-unelte pentru așchierea metalelor— motoare electrice de 0,25 kW și peste— îngrășăminte chimice 100 la sută substanță activă— cauciuc sintetic— materiale plastice și rășini sintetice (100 la sută)— fibre și fire chimice— anvelope (auto, tractor, avion)— hîrtie— ciment— plăci din particule aglomerate și fibrolemnoase— mobilă— aparate radio— televizoare— răcitoare electrice— țesături— tricotaje— încălțăminte— carne— ulei comestibil— zahăr

mid. kWh 34,8mil. tone 23.2mil. tone 13,3mid. m3 18,8mii tone 6.510mli tone 390mii tone 107mii bucăți 30,28mii bucăți 36mii bucăți 16bucăți 255mii bucăți 14,6MW 2.900mii tone 947mii tone 60mii tone 222,8mii tone 71,8mii bucăți 2.442mii tone / 437,1mii tone 8.185mii tone 501mii. lei 5.376mii bucăți 455mii bucăți 290mii bucăți 160mii. m: 622,7mii. bucăți 137,2mii. perechi 67,8mii tone 483mii tone 283mii tone 520

Art. 9. — Volumul total al mărfurilor transportate cu mijloace de folosință generală, în anul 1970, va fi de 412,9 milioane tone.Art. 10. — în anul 1970 se vor moderniza 580 km drumuri cu trafic intens și se vor aplica îmbrăcăminți
asfaltice ușoare pe 1.320 km drumuri cu trafic mai scăzut.Art. 11. — Volumul total al investițiilor centralizate va fi, în a- nul 1970, de 67 miliarde lei. Pe principalele ramuri ale economiei vor fi alocate următoarele fonduri de investiții, exprimate în miliarde lei :Industria (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj) 33.2Industria construcțiilor 2.3Agricultura 8.1din care :credite pentru cooperativele agricole de producție 1,6Transporturi și telecomunicații 7,4Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuriși baze de depozitare 2.3învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății 1,9Știință 0.5Construcții de locuințe 2.9Gospodăria comunală 1,5Ari. 12. — Ministerele și ceilalți titulari ai planului de stat vor lua măsuri pentru extinderea utilizării proiectelor, secțiunilor și a detaliilor tip, precum și a celor refolosibile, pentru construcții, elemente de construcții și instalații. Se interzice e- laborarea de noi proiecte pentru o- biectivele Ia care se ■ pot utiliza proiecte tip sau refolosibile.Art. 13. —în 'anul 1970 se va e-

fectua cercetarea a 367 teme prioritare șl se vor valorifica 186 cercetări încheiate, nominalizate în planul centralizat ; de asemenea se vor mai cerceta 4909 teme și valorifica 1120 cercetări încheiate, cuprinse în planurile de cercetare științifică ale ministerelor și ale altor organe centrale.Art. 14. — Productivitatea muncii pe salariat va fi în anul 1970 de cel puțin :— în industria republicană— in activitatea de construcții-montaj— în transporturi feroviare tone km conv. lei 158.700 lei 63.800 332.920

Art. 4. — Producția globală agricolă va fi în anul 1970, pe întreaga țară, în condițiile unui an agricol normal, de 86,8 miliarde lei în prețuri comparabile 1963.Art. 5. — Producția marfă agricolă — în prețuri de livrare — a între
prinderilor agricole de stat va fi în anul 1970 de 12,6 miliarde lei.Art. 6. — în anul 1970, Ia principalele produse agricole urmează să se obțină — în condițiile unui an a- gricol normal — următoarele producții :

din care :Total întreprinderileagricole de statGrîu — secară mii tone 5.128 1.142Porumb mii tone 8.867 1.617Sfeclă de zahăr mii tone 4.560 —Floarea-soarelui mii tone 1.025 300Cartofi de toamnă mii tone 3.655 126Legume mii tone 3.560 339Fructe și struguri mii tone 2.925 446Carne în viu mii tone 1.396 364Lapte mii hl. 42.480 6.542Lină tone 31.650 5.855

din economie, pe toate ____ cărui activitate va fi ‘orientată în și mai mare măsură spre urmărirea respectării stricte a legalității, apărarea proprietății socialiste, prevenirea oricăror forme de risipă.Totodată, vor fi luate noi măsuri de simplificare și perfecționare a sistemului informațional economic, în scopul înlăturării paralelismelor, evidențierii corecte a patrimoniului organizațiilor socialiste și asigurării pe toate treptele a informațiilor necesare privind îndeplinirea sarcinilor de plan economic și financiar.
BUGETELE LOCALEVolumul bugetelor locale pe anul 1970 se ridică la 21,6 miliarde lei. Veniturile proprii însumează 17,5 miliarde lei, adică 81 la sută din total, cu 1,1 miliarde lei mai mult decît execuția preliminată pe anul 1909. Partea de cheltuieli ce depășește veniturile proprii va fi acoperită prin cote defalcate din impozitul pe salarii ce se realizează la unitățile de interes republican și prin dotații de echilibrare din bugetul republican. Vor fi îndeosebi sprijinite județele cu o economie mai puțin dezvoltată, unde eliminarea râmînerilor în urmă cere eforturi superioare resurselor pe care le furnizează economia respectivă.Sporirea în anul 1970 a veniturilor proprii ale bugetelor locale se dato- rește, în principal, dezvoltării activității întreprinderilor și organizațiilor economice locale, precum și trecerii la consiliile populare a unor întreprinderi din industria alimentară republicană. Ținînd seama și de aportul acestor unități, volumul acumulărilor bănești ale întreprinderilor industriei locale este planificat pe anul 1970 la 5,1 miliarde lei.Cea mai mare parte a cheltuielilor înscrise în bugetele locale o formează alocațiile pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, ele reprezentînd rriai mult de o treime din totalul cheltuielilor social-culturale prevăzute în bugetul de stat.Comitetele executive ale consiliilor populare au datoria de a lua măsuri energice pentru gospodărirea cu spirit de economie a valorilor materiale și bănești, puse la dispoziția unităților din economia locală, pentru înlăturarea factorilor negativi care în trecut au frînat obținerea unor rezultate economice pe măsura eforturilor materiale ți financiare.Tovarăși deputați,In conformitate cu prevederile legii, vă supun spre adoptare contul general de încheiere a exercițiului bugetar 1968, care cuprinde la venituri 138,7 miliarde lei, iar la cheltuieli 131,9 miliarde excedent de 6,8 miliardeStimați tovarăși,Pășim în noul an cu

Art. 7. — Agricultura va dispune la sfirșitul anului 1970 de un parc de 105 mii tractoare, 49 mii combiA ne pentru recoltat păioase și 58 mii semănători mecanice, iar în cursul anului 1970 va primi 723 mii tone îngrășăminte chimice în substanță activă.Art. 8. — In anul 1970 se va a-
menaja, pentru Irigații, din fondurile statului, o suprafață de 185 mii hectare. Consiliul de Miniștri va sprijini cooperativele agricole de producție, astfel ca din fonduri proprii și credite pe termen lung, acordate de stat, să amenajeze pentru irigații o suprafață de 40 mii hectare, folosind sursele locale de apă.

Art. 15. — în anul 1970 salariul real va crește cu 8,8% față de anul 1969.Art. 16. — Cheltuielile maxime la 1000 lei producție ' marfă ■— in prețuri cu ridicata ale întreprinderii — în industria de stat vor fi în anul 1970 de 833,1 lei, prețul de cost la 1000 tone km convenționale în transporturi feroviare va fi cel mult de 148,5 lei, iar cheltuielile de circulație maxime la 1000 lei volum de desfacere la Ministerul Comerțului Interior vor fi de 82,2 lei.Art. 17. — Consiliul de Miniștri va stabili măsuri pentru reducerea continuă, in toate sectoarele de activitate, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și e- nergie pe unitatea de produs sau prestație.Titularii planului de stat, centralele, combinatele și întreprinderile vor lua măsuri pentru respectarea strictă a normelor de consum și a repartițiilor de materiale prevăzute in planul pe anul 1970.De asemenea, vor extinde normele cu motivare tehnică și le vor revizui periodic pentru a se obține, an de an, reducerea consumurilor specifice. de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică.Art. 18. — Volumul livrărilor de mărfuri pentru export va fi în a- nul 1970 de 11,85 miliarde lei valută.Titularii planului de Stat, centralele, combinatele și întreprinderile vor lua măsuri pentru respectarea cu strictețe a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu parte

nerii străini în ce privește termenele, cantitățile și calitatea produselor livrate la export.Art. 19. — Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va fi în anul 1970 de 93.7 miliarde lei.Titularii planului de stat, centralele, combinatele și întreprinderile vor lua măsuri pentru diversificarea produselor destinate fondului pieței și livrarea ritmică a acestora, în sortimentele și calitatea cerută de consumatori.Art. 20. — In anul 1970 se vor da în folosință 94,7 mii apartamente, din care se vor contracta cu populația 31,2 mii în condițiile Legii nr. 9/1968 și 2 mii, cu prioritate, cu plata integrală la contractare.Art. 21. — Consiliul de Miniștri este autorizat :a) să precizeze și să desfășoare pe ministere, alte organe centrale, consiliile populare județene și al municipiului București, prevederile planului de stat al economiei naționale pe anul 1970 și să transmită acestora sarcinile ce le revin;b) să stabilească măsuri pentru .realizarea planului de stat și creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate ;c) să adapteze indicatorii planului de stat prevăzuți în prezenta lege, cînd aceasta aipare necesar în cursul executării planului, in scopul asigurării dezvoltării echilibrate a economiei naționale.Art. 22. — Se aprobă execuția, conform anexei, a planului de ■ stat al economiei naționale pe anul 1968, adoptat prin Legea nr. 23 din 27 decembrie 1967.

lei, cu un lei.Pășim în noul an cu terma convingere că poporul nostru va asigura prin muncă neprecupețită realizarea planului de stat, contribuind prin aceasta la depășirea substanțială a sarcinilor inițiale ale cincinalului. O importanță deosebită va avea executarea în bune condiții a bugetului de stat, care își va da a- portul la înfăptuirea sarcinilor planului de dezvoltare a economiei naționale, la economic continuare sănătoase, înfăptuit ea . re multilaterală a României ------liste, trasat de purtătorul activ al intereselor și năzuințelor fundamentale ale oamenilor muncii. Partidul Comunist Român.

asigurarea echilibrului general, la realizarea în a unei circulații bănești Vom contribui astfel la programului de înflori- socia-

Art. 1. — Se adoptă bugetul de stat pe anul 1970 la venituri în sumă de 147.194,4 milioane Iei și la cheltuieli în sumă de 146.194,4 milioane lei, cu o depășire a venitu
rilor față de cheltuieli de 1.000 milioane lei.Art. 2. — Se stabilește următoarea repartizare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1970 :—; în milioane lei —Venituri Cheltuieli— Bugetul republican— Bugetele locale 125 473,2 124 473,221 721,2 21 721,2Art. 3. — Veniturile bugetului de stat pe anul 19.70 de la întreprinderile și organizațiile economice de stat și cooperatiste se stabilesc în sumă de 135.890,5 milioane lei.Art. 4. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1970 din impozite și taxe de la populație se stabilesc în sumă de 11 303,9 milioane lei.Art. 5. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1970 pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc în sumă de 94.991,0 milioane lei, din care 28.415,0 milioane lei pentru finanțarea investițiilor centralizate.Art. 6. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1970 pentru finanțarea acțiunilor social-culturale se stabilesc în sumă de 36.877,5 milioane lei, din care :a) pentru învățămînt 9.352,6 milioane lei ;b) pentru cultură șl artă 938,0 milioane lei |c) pentru știință 2.219,2 milioane lei ;d) pentru sănătate 6.991,3 milioane lei ;

e) pentru educație fizică șl sport 188,2 milioane lei ;
f) pentru ajutorul de stat pentru copii 4 405,0 milioane lei |

g) pentru asigurările sociale de stat, 11 490.0 milioane lei ;h) pentru pensii și ajutoare I.O.V.R., militare și alte categorii, precum și pentru asistența socială 1 293,2 milioane lei.Art. 7. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1970 pentru organele puterii și ale administrației de stat, precum și pentru organele judecătorești și cele ale procuraturii se stabilesc în sumă de 2 469.8 milioane lei, din care 20 milioane lei pentru Marea Adunare Națională.Art. 8. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1970 pentru apărarea statului se stabilesc în sumă de 7 052 milioane lei.Art. 9. — Fondul de rezervă bugetară pe anul 1970 se stabilește în sumă de 1 700 milioane lei, din care 1 400 milioane lei în bugetul republican la dispoziția Consiliului de Miniștri și 300 milioane lei în bugetele județelor și al municipiului București la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare respective, potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Art. 10. — Volumul bugetelor județelor și municipiului București și al soldurilor tranzitorii pe anul 1970 se stabilește astfel :
— tn mii lei —

Nr. 
crt. JUDEȚUL

Venituri Solduri
tranzitorii

Cheltu- în afara 
din care : ieli veniturilor

Total venituri și clieltu-
proprli lelllor

1. Alba .................................. 411151 247 594 411 151 2 0002. Arad ....................................... 508 539 464 589 508 539 2 000
3. Argeș....................................... 706 616 394 325 706 616 3 000
4. Bacău....................................... 576 322 543 431 576 322 3 0005. Bihor ...................................... 691 946 545 858 691 946 3 < 006. Bistrița-Năsăud .... 337 412 128 035 ,337 412 2 0007. Botoșani................................. 410 548 181 124 410 548 2 0008. Brașov ................................. 612 973 612 973 506 803 3 0009. Brăila....................................... 352 161 329 917 352 161 2 00010. Buzău...................................... 442 272 236 364 442 272 2 00011. Caraș-Severin .... 403 562 309 548 403 562 2 00012. Cluj ....................................... 801 686 801 686 786 572 3 00013. Constanța ............................ 679 819 465 788 679 819 3 00014. Covasna ................................. 258 231 184 840 258 231 , 2 00015. Dîmbovița............................ 423 333 306 868 42.'; 333 2 00016. Dolj ....................................... 630 724 484 151 630 724 3 00017. Galați ................................. 578 523 426 340 578 523 3 00018. Gorj ....................................... 358'014 159 395 358 014 2 000

19. Harghita................................. 384 463 257 951 384 463 2 00020. Hunedoara............................ 583 105 444 773 583 105 3 00021. Ialomița................................. 372 831 200 474 372 831 2 00022. Iași............................................ . 688 247 374 496 688 247 3 00023. Ilfov ....................................... 613 004 452113 613 004 3 00024. Maramureș ...... 541 093 303 734 541 093 3 00025. Mehedinți ............................ 442 098 135 169 442 098 2 00026. Mureș....................................... 990 000 990 000 659 855 3 00027. Neamț . ............................ 426 468 337 493 426 468 2 00028. Olt............................................ 451 190 253 995 451 190 2 00029. Prahova................................. 854 893 854 893 653 957 3 00030. Satu Mare . . , . . . . 426 379 320 086 426 379 2 00031. Sălaj ....................................... 312 971 134 368 312 971 2 00032. Sibiu .................................. 497 169 474 582 497 169 2 00033. Suceava . ............................ 524 489 393 461 524 489 3 00034. Teleorman............................ 454 272 253 927 454 272 2 00035. Timiș....................................... 794 445 794 445 733 393 3 00036. Tulcea....................................... 292 609 120 376 292 609 2 00037. Vaslui....................................... 494 858 190 394 494 858 2 00038. Vilcea....................................... 455 348 219 495 455 348 2 00039. Vrancea................................. 380 077 177 895 380 077 2 00040. Municipiul București . . 3 014 847 3 014 847 2 270 794 6 000
Art. 11. — Cotele defalcate din impozitul pe salarii realizat prin întreprinderile, organizațiile economice și instituțiile de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești de interes republican, ce se acordă în anul 1970 bugetelor locale, se stabilesc după cum urmează :

Nr.
crt. JUDEȚUL Procentul Cuantumul

de defalcare cotelor defalcate1. Alba.............................................................2 Arad....................................................................’ [3. Argeș ........................................................4. Bacău.................................. ’ ’ ’5. Bihor................................................................... . "6. Bistrița-Năsăud.........................................7. Botoșani..............................................8. Brăila........................................................................ ’9. Buzău.....................................................................................10. Caraș-Severin...................................................................11. Constanța ..........................................................................12. Covasna...............................................................................13. Dîmbovița .................................14. Dolj...................................................15. Galați.....................................................................16. Gorj..................................................................17. Harghita........................................................................ '18. Hunedoara..........................................................................19. Ialomița...............................................................................20. Iași..........................................................................................21. Ilfov ..................................................................... .....22. Maramureș23. Mehedinți..............................................................................24. Neamț.....................................................................................25. Olt..........................................................................................26. Satu Mare.........................................................................27. Sălaj .....................................................................................28. Sibiu.....................................................................................29. Suceava................................................................................30. Teleorman..........................................................................31. Tulcea.....................................................................................32. Vaslui...............................................................................33. Vilcea....................................................................................34. Vrancea . . ..............................................................

100251001585100
10015100551001001006580
10010045100100751001009010010010010100100100100
100100

93 40034 625177 90024 795143 22525 50031 90017 97065 90086 955195 30031 70077 600137 020144 96066 10069 600135 36070 500182 200149 625129 30082 20084 06043 30064 80013 30018 380113 700
51 90043 30039 70075 90048 200

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei
(Continuare în pag. a IV-a)
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Legea pentru adoptarea Bugetului de st
(Urmare din pag. a HI-a)Art. 12. — Dotațiile de echilibrare ce se vor acorda în anul 1970 bugete
— județul Alba ....................................................................................... 70 157 mii lei— județul Arad ........................................................................................ 9 325 mii lei— județul Argeș . ... t............................................................ 134 391 mii lei— județul Bacău....................................................................................... 8 096 mii lei— județul Bihor.....................................  2 863 mii lei— județul Bistrița-Năsăud.................................................................. 183 877 mii lei— județul Botoșani.................................................................................. 197 524 mii lei— județul Brăila....................................................................................... 4 274 mii lei— județul Buzău....................................................................................... 140 008 mii lei— județul Caraș-Severin ..................... ................................................. 7 059 mii lei— județul Constanța ............................................................................ 18 731 mii lei— județul Covasna '............................................................................ 41 691 mii lei— județul Dîmbovița............................................................................ 38 865 mii lei— județul Dolj ....................................................................................... 9 553 mii lei— județul Galați....................................................................................... 7 223 mii lei— județul Gorj ........................................................................................ 132 519 mii lei— județul Harghita' . . .. .......................................  56 912 mii lei— județul Hunedoara ..........................................................  2 972 mii lei— județul Ialomița................................   101 857 mii lei— județul Iași............................................................................................. 131 551 mii lei— județul Ilfov ....................................................................................... 11 266 mii lei— județul Maramureș ..... ......................................................................  108 059 mii lei— județul Mehedinți ....................................................................  224729 mii lei— județul Neamț...................................................................................... 4 915 mii lei— județul Olt ....................................................................................... 153 895 mii lei— județul Satu Mare................................................  41 493 mii lei— județul Sălaj ..........................    165 303 mii lei— județul Sibiu ...................... ..... f . . 4207 mii lei— județul Suceava    17 328 mii lei— județul Teleorman..........................................   148 445 mii lei— județul Tulcea ................................................................................  128 933 mii lei— județul Vaslui ................................................  264 764 mii lei— județul Vîlcea....................................................................................... 159 953 mii lei— județul Vrancea *..........................................     153 982 mii lei

(Urmare din pag. I)de stat al economiei naționale pe anul 1970.în continuarea lucrărilor, s-a trecut la discuția pe articole a Proiectului de lege pentru adoptarea Bugetului de stat. Cu amendamentul propus de deputatul Constantin Sandu, privind majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor populare județene, Proiectul de lege a fost supus votului deputaților. Marea Adunare Națională a aprobat prin vot secret, cu bile, Legea pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1970.Seara, lucrările sesiunii s-au încheiat, urmînd să fie reluate în «ursul zilei de vineri.Deputatul Surei Vîjoli a prezentat raportul comun al comisiilor Marii Adunări Naționale.Cdmisia economico-financiară, împreună cu celelalte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, au analizat proiectele planului de dezvoltare a economiei naționale și a bugetului de stat pe anul 1970, legile de adoptare ale acestora, precum și Îndeplinirea planului și execuția bugetului de stat pe anul 1968.Comisiile au constatat că prevederile înscrise în proiectul planului de stat pe anul 1970 se încadrează în orientările, ritmurile și. proporțiile stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru ultimul an al acestui cincinal și oglindesc, în același timp, corelarea indicatorilor privind sporirea avuției naționale și ridicarea bunăstării națiunii noastre socialiste.în proiectul de plan se prevăd creșteri importante ale producției industriale și ale celorlalte ramuri, precum și înfăptuirea unui important volum de investiții. Se prevede, de asemenea, sporirea bazei tehnico-ma- teriale a agriculturii, accentuarea procesului de chimizare și creșterea •uprafețelor de teren irigate.Prevederile proiectului de plan pe anul 1970 se reflectă în proiectul bugetului de stat, care asigură resursele financiare necesare finanțării activității economice, a acțiunilor social- culturale și a celorlalte nevoi ale statului și se prevede un excedent 
de 1 miliard lei.îndeplinirea sarcinilor 'cuprinse în proiectele planului și al bugetului d« stat pe anul 1970 necesită, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară, intensificarea preocupărilor pentru obținerea unor rezultate superioare cu cheltuieli de muncă și materiale cit mai reduse.înfăptuirea sarcinilor cuprinse în proiectul planului și bugetului de stat pe anul 1970 impune luarea măsurilor corespunzătoare pentru sporirea exportului și creșterea eficienței comerțului nostru exterior. Comisia economico-financiară și celelalte comisii apreciază că există condiții de a se asigura o rentabilitate fi- nanciar-valutară superioară schimburilor comerciale cu străinătatea.Propunerile și unele observații făcute de comisii șl însușite de Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor au fost introduse în proiectele de legi ale planului și bugetului de stat. Ca urmare, comisiile Marii Adunări Naționale avizează favorabil Proiectul de lege pentru adoptarea planului de dezvoltare a economiei naționale și Proiectul de lege pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 1970 și propune Marii Adunări Naționale adoptarea lor în forma în care sînt prezentate.Comisiile Marii Adunări Naționale au analizat și execuția planului de stat pe anul 1968, constatînd că. în ansamblu, planul a fost îndeplinit și chiar depășit la principalii indicatori.Cu toate că au fost obținute depășiri importante Ia principalele produse industriale, la unele planul aprobat de Marea Adunare Națională nu a fost îndeplinit în anul 1968, la o parte din acestea chiar oe mai mulți ani. Comisiile au analizat a- ceste nerealizări cu conducerile ministerelor, punîndu-le în atenție necesitatea luării măsurilor pentru evitarea în viitor a unor astfel de situații.Ținînd seama de faptul că pe ansamblu și la principalii indicatori planul de stat pe anul 1968 a fost îndeplinit și chiar depășit, Comisiile propun Marii Adunări Naționale a- probarea execuției planului de stat pe anul 1968.Comisia economico-financiară a analizat și contul general de încheiere a execuției bugetare pe anul 
1968. Din examinarea acestuia a re

lor locale se stabilesc la suma de2 886 720 mii lei, repartizate pe județe astfel : 

ieșit că veniturile bugetului de stat au fost de 138 757,0 milioane de lei, iar cheltuielile de 131 920,7 milioane de lei, realizîndu-se un excedent de6 836,3 milioane de lei.Ca urmare. Comisia propune adoptarea contului general de execuție a bugetului de stat pe anul 1968.Luînd cuvîntul, deputatul Dumi
tru Popa a arătat :Ca împuterniciți șl purtători ai voinței milioanelor de cetățeni ai patriei, care ne-au încredințat înalta învestitură in forumul suprem al puterii de stat în Republica noastră, ne revin cinstea și răspunderea deosebită de a dezbate și hotărî problemele privitoare la planul și bugetul de stat pe anul 1970, precum și un ansamblu de legi de importanță deosebită pentru îmbunătățirea activității economice și sociale.Proiectul planului de stat pe 1970, elaborat pe baza indicațiilor condu- z cerii partidului, a fost supus unei profunde și multilaterale analize în plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 10—13 decembrie a.c. Obiectivele cantitative și cele de ordin calitativ pe care le conține, orientările cuprinse în cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară constituie întruchiparea exigențelor sporite ce se ridică în fața economiei naționale, reprezintă un exemplu pilduitor de pătrundere în esența proceselor economice, de aplicare consecventă a principiilor care trebuie să călăuzească gîndirea teoretică și activitatea practică în domeniul producției materiale și în celelalte sfere ale vieții sociale. Doresc să relev și eu cîteva din atributele esențiale ce conturează fizionomia planului economic pentru anul viitor.După cum ee poate vedea, planul pe 1970 nu îndeplinește numai funcția de a Încheia cronologic cincinalul actual, ci el preia și amplifică procesele pozitive din economie, stimulate și promovate de conducerea partidului cu deosebită consecvență și fermitate în anii din urmă. Pe. această bază s-au prevăzut sarcini crescute privind ridicarea eficienței activității economice, folosirea intensivă a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor materiale și raționalizarea consumului de muncă în toate ramurile, sporirea într-un ritm susținut a venitului național, care va fi ou 12 Ia sută mai mare față de realizările anului în curs.O mare însemnătate a avut cunoașterea și discutarea planului de către colectivele unităților economice încă la jumătatea acestui an; trecerea la înfăptuirea lui coincide practic cu aplicarea unui șir de măsuri hotărîte de Conferința Națională a partidului, care vor înduri pozitiv cadrul organizatoric și sistemul reglementărilor privind activitatea e- conomică, vor oferi noi posibilități și pirghii în vederea realizării și depășirii prevederilor planului, a creșterii răspunderii unităților față de rezultatele activității lor.Economia municipiului București întîmpină ultima etapă din actualul cincinal cu un bilanț bogat în realizări. în cei 4 ani, pe care î-am parcurs, ritmul mediu de creștere a producției industriale a fost de 11.1 la sută, față de 10,8 la sută cîț s-a prevăzut; din cele peste 3 miliarde lei producție globală obținută peste plan, 83 la sută s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii.în comparație cu anul 1965, beneficiile realizate în industrie au crescut de 2.3 ori, iar cheltuielile la o mie lei producție marfă s-au micșorat cu 63 lei. Diversificarea continuă a producției, ridicarea parametrilor tehnico-funcționali ai_ produselor au creat premisele dublării volumului mărfurilor livrate pentru export.în acest an vom îndeplini angajamentele ce ni le-am asumat în întrecere, obținînd peste plan o producție industrială în valoare de 500 milioane lei, beneficii de 300 milioane lei, economii la consumurile de metal de7 000 tone, cu 3 000 peste angajament, devansarea punerii în funcțiune a 18 obiective și capacități industriale.-De asemenea, în decurs de 9 luni institutele de proiectări au redus valoarea lucrărilor de construcții montaj în fază de proiectare cu aproape 1 miliard lei, iar institutele de cercetări au realizat o economie de aproape 80 milioane lei valută prin reducerea importului de aparataj, instalații, materii prime și’ materiale etc și 50 000 dolari prin vînzarea de licențe și proiecte.Sarcinile pe anul 1970 asigură continuarea procesului de modernizare a industriei Capitalei. Comparativ cu realizările preliminate din acest an, volumul producției globale industria

Art. 13. — în situațiile In care veniturile proprii ale bugetelor locale pe județe și municipiul București depășesc cheltuielile acestora, diferen
— județul Brașov ....... 106 170 mii lei— județul Cluj ......................»..........................................  . . . 15114 mii lei— județul Mureș ................ 330 145 mii lei— județul Prahova .............   200 936 mii lei— județul Timiș ........   61 052 mii lei— municipiul București ............. 744 053 mii lei

Art. 14. — Volumul bugetelor municipiilor pe anul 1970 se stabilește în sumă de 4 812 773 mii lei, potrivit repartizării prevăzute in bugetul de stat.în cazuri justificate, comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene, în acord cu comitetele executive ale consiliilor populare municipale, pot să modifice volumul și structura bugetelor municipale, cu respectarea indicatorilor financiari a- probați pentru fiecare județ.Art. 15 — Consiliul de Miniștri este autorizat :a) să stabilească măsuri pentru realizarea integrală și la timp a veniturilor planificate, precum și pentru folosirea cu economicitate și eficiență a fondurilor bugetare ;b) să introducă modificări în volumul și structura bugetului de stat 
le va crește cu 9,6 la sută ; o contribuție substanțială trebuie să aducă întreprinderile constructoare de mașini, a căror producție va spori în anul viitor cu peste 19 la sută. Planul livrărilor de mărfuri pentru export va fi mai mare cu aproape 20 la sută, iar productivitatea muncii trebuie să crească cu 8,5 la sută.în vederea pregătirii temeinice a condițiilor tehnice și materiale necesare înfăptuirii planului — a arătat vorbitorul — comitetul municipal de partid și comitetele de sector au examinat, împreună cu reprezentanții centralelor industriale, combinatelor, grupurilor de întreprinderi și ai ministerelor tutelare, problemele legate de nominalizarea producției, aprovizionarea cu materii prime și materiale, asigurarea desfacerii produselor, mobilizarea resurselor privind folosirea capacităților de producție și a forței de muncă, sporirea rentabilității. în urma măsurilor stabilite, la începutul acestei luni planul valoric al producției marfă aferent trimestrului I era nominalizat în proporție de 90 la sută, contractele încheiate pentru desfacerea produselor asigurau 72 la sută din valoarea întregii producții marfă planificate și 70 la sută din planul livrărilor pentru export. Documentația tehnico- economică pentru planul de investiții pe trimestrul I era asigurată în întregime. Cu toate acestea, o seamă de probleme privind aprovizionarea, mai ales cu materiale din import, nu și-au găsit rezolvarea pînă în prezent, afectînd îndeosebi întreprinderile constructoare de mașini. Socotim că este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu celelalte ministere economice, să urgenteze perfectarea contractelor cu furnizorii externi și să impulsioneze livrările.îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere stabilite pentru economia Capitalei — a spus în continuare tovarășul Dumitru Popa — este condiționată în mod hotărîtor de obținerea unor înalț! indicatori de eficiență economică. în acest context doresc să mă refer la problemele creșterii productivității muncii, care dețin un rol determinant în realizarea ritmului prevăzut și a sporurilor de producție planificate. Creșterea producției industriale în anul viitor se va obține în proporție de 89 la sută pe seama măririi productivității muncii. Examinarea atentă a factorilor ce contribuie la ridicarea productivității muncii ne-a oferit posibilitatea stabilirii, încă în trimestrul III al anului în curs, a unui amplu program de măsuri în vederea utilizării mai raționale a capacităților de producție și a forței de muncă, intensificării preocupărilor pe linia organizării superioare a producției și a muncii.Rezervele cele mai mari le avem în privința ridicării indicilor intensivi și extensivi de folosire a utilajelor. Va trebui să lichidăm grabnic situația existentă în prezent, cînd mașinile și instalațiile sînt utilizate numai în proporție de 64 la sută din timpul disponibil de lucru, comparativ cu 69 la sută cit se realizează pe întreaga țară, și 70—75 la sută cît prevede proiectul de plan pentru 1970. De a- semenea, este necesar să acționăm mai hotărît în direcția măririi 1 coeficientului de schimburi, care se menține de vreme îndelungată la 1,7. Constituirea centralelor industriale, a combinatelor și grupurilor de întreprinderi, creează noi posibilități de a valorifica însemnate rezerve de capacitate pe baza adîncirii specializării în producție și a perfecționării relațiilor de cooperare. Urmărind materializarea tuturor măsurilor pe care le-am stabilit în vederea ridicării productivității muncii, sîntem hotă- rîți, ca în 1970 să obținem nu numai realizarea ci și depășirea acestei sarcini.în dezbaterile recentei plenare a C.C. al P.C.R. și în raportul cu privire la planul pe 1970 prezentat în. fața Marii Adunări Naționale problemele reducerii cheltuielilor materiale au fost abordate cu exigență și în spirit mobilizator, stabilindu-se proporții însemnate de diminuare a acestora. Noi apreciem că aceste măsuri sînt oportune, sînt dictate de viață și au ca obiectiv înscrierea mai hotărî- tă a industriei noastre pe orbita unei economii moderne, de înaltă eficiență. Preocuparea oamenilor muncii din municipiul București in înfăptuirea acestor sarcini se va axa pe ridicarea gradului de prelucrare industrială a materiilor prime și materialelor, creșterea complexității și tehnicității produselor, eliminarea pierderilor și risipei.în vederea economisirii 'metalului, în întreprinderile constructoare de mașini va trebui să supunem unui 

țele respective se vor vărsa la bugetul republican, in condițiile și la termenele ce se vor stabili de Ministerul Finanțelor, după cum urmează i 

adoptat prin prezenta lege, în cazurile în care în cursul anului s-au adus modificări indicatorilor planului de stat sau modificările rezultă din aplicarea măsurilor privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale ;c) să folosească în cursul anului plusurile de venituri și economiile de cheltuieli obținute față de cifrele stabilite prin buget pentru acoperirea unor acțiuni și sarcini noi privind dezvoltarea economiei naționale.Art. 16. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1968, la venituri în sumă de 138 757 013 826 lei, și la cheltuieli in sumă de 131 920 728 882 lei, cu un excedent în sumă de 6 836 284 944 lei, din care 5 744 358 961 lei la bugetul republican șl 1 091 925 983 lei la bugetele locale.
proces riguros și sistematic de modernizare și reproiectare toate produsele și tehnologiile de fabricație. Rezultatele obținute de către industria constructoare de mașini din Capitală, care pe parcursul a nouă luni ale a- cestui an a reproiectat și modernizat 198 produse și a asimilat alte 88 produse peste prevederile planului, ne dau garanția că inginerii, tehnicienii și muncitorii bucureșteni vor găsi soluții pentru diminuarea substanțială a consumurilor de metal.Utilizarea pe scară largă a înlocuitorilor de metal, lemn și alte materiale deficitare, diminuarea importurilor de materii prime și suban- samble, economisirea combustibililor și energiei constituie obiective principale ale unor acțiuni întreprinse deja în economia Capitalei, a căror eficiență a început să se contureze, în soluționarea tuturor acestor probleme este necesar să utilizăm din plin potențialul tehnic și de concepție existent în fabrici și uzine, în institutele de cercetare, de proiectare și de învățămînt superior, să asigurăm o colaborare rodnică a acestor cadre cu comitetele de direcție și consiliile de administrație.în încheiere, vorbitorul a arătat că volumul important al investițiilor alocate industriei municipiului București în anul 1970, sarcina de a da în exploatare 67 noi obiective industriale și spații de producție industriale, precum și concentrarea punerilor în funcțiune în trimestrele III și IV au determinat examinarea cu atenție a posibilităților devansării execuției, astfel încît să sporească contribuția acestor capacități la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Alături de eforturile constructorilor, la reușita acestei acțiuni o contribuție importantă trebuie să aducă furnizorii interni de utilaje și unitățile de comerț exterior în vederea asigurării tuturor mașinilor și instalațiilor necesare.Coordonatele pe care sînt clădite prevederile planului și bugetului pe anul viitor, fundamentarea dimensiunilor acestora pe rezultatele valoroase cu care vom încheia acest an ne dau sentimentul cert că înaintăm cu pași siguri și fermi pe drumul înfăptuirii programului de făurire . a societății socialiste multilateral dezvoltate elaborat- de partid. Iată de ce, îndeplinind'mandatul cu care am fost învestit, aprob din toată inima și voi vota documentele pe care le dezbatem.Deputatul Matei Ghigiu a arătat în cuvîritul său că, potrivit datelor preliminare, Ministerul Construcțiilor Industriale va realiza și depăși planul de construcții-montaj pe anul 1969.Trebuie să arătăm însă că ministerul nostru nu a reușit să realizeze în termen toate obiectivele prevăzute în plan, iar unele vor fi puse în funcțiune parțial sau se vor afla în probe tehnologice la sfîrșitul anului. Analizînd cauzele acestei situații, vorbitorul a subliniat că întîr- zierile în deschiderea finanțării șl în predarea proiectelor de execuție și a utilajelor au creat mari greutăți. Este imperios necesar ca pentru anul viitor principalii noștri beneficiari care au în plan lucrări noi, fără studii tehnico-economice aprobate, să ia toate măsurile pentru a crea condiții de începere a lucrărilor în cel mai scurt timp. Intîrzie- rea în pregătirea investițiilor conduce și la o eșalonare neritmică a punerilor în funcțiune. Aceasta conduce la perturbații în folosirea mijloacelor și a forței de muncă, la reducerea productivității muncii.Consider că are o deosebită importanță adoptarea unor reglementări precise pentru întărirea conlucrării dintre toți factorii care participă la realizarea noilor obiective și pentru creșterea răspunderii materiale a a- cestoraMarea răspundere care ne revine pentru cheltuirea unei părți importante din venitul național destinată dezvoltării economiei impune constructorilor să chibzuiască profund la executarea fiecărei lucrări, la fiecare ban cheltuit.Subliniind în continuare că planul pe anul 1970 pune sarcini importante de creștere a productivității muncii, vorbitorul a arătat că analizele făcute pe șantiere indică existența unor rezerve în ceea ce privește folosirea forței de muncă. O dată cu extinderea mecanizării, va trebui să întărim îndrumarea și controlul asupra disciplinei și a folosirii timpului de lucru, asupra organizării producției și muncii, asupra consumurilor de materiale, a folosirii în condiții mai bune a capacităților de proiectare.

în. cuvîntul său, deputata Ilea
na KSihăilescu a apreciat că măsurile luate de conducerea de partid și de stat privind îmbunătățirea organizării și conducerii economiei naționale, prin crearea combinatelor și centralelor industriale, s-au dovedit a fi de o importanță deosebită pentru munca și eficiența activității noastre. Acest' lucru este reflectat și în rezultatele obținute de Combinatul textil Arad, care va realiza pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de aproape 30 milioane lei. Aceste rezultate pozitive în activitatea combinatului au fost generate tocmai de posibilitatea care se oferă consiliului de administrație de a cuprinde cu mai multă competență și operativitate problemele de bază care stau în fața producției.Consider, însă, că rezultatele obținute pînă acum ar fi putut fi și mai bune dacă Ministerul Industriei Ușoare ar fi asigurat din timp condițiile necesare pentru pregătirea temeinică a îndeplinirii tuturor sarcinilor. Prin măsurile luate de conducerea partidului de a cunoaște sarcinile de plan cu multă vreme înainte de începerea noului an au fost create premisele pentru satisfacerea acestui deziderat. Și totuși, deși ne mai despart doar cîteva zile de ultimul an al cincinalului, menționăm că planul pe trimestrul I nu este nominalizat pînă în prezent decît în proporție de 63 la sută. Nu ne-au fost comunicate în special sarcinile pentru export, deși în cadrul combinatului nostru producția pentru export reprezintă peste 40 la sută. In vederea îmbunătățirii muncii în acest domeniu am propune și considerăm că este necesar să se acorde o mai largă competență conducerii combinatului în ce privește nominalizarea comenzilor pentru o perioadă mai lungă, cît și posibilitatea de a fixa direct cu beneficiarii condițiile tehnice ale produselor pentru export, fapt ce ne-ar permite să urmărim îndeaproape eficiența exportului.Arătînd în continuare că numărul mare de articole care se produc în prezent creează dificultăți în activitatea combinatului, influențînd negativ asupra productivității muncii, vorbitoarea a propus ca Ministerul Industriei Ușoare să studieze specializarea șl gruparea pe întreprinderi a principalelor articole, în vederea con7 tractării și planificării de loturi industriale minime, creîndu-se astfel posibilitatea utilizării mai judicioase a utilajelor, și a forței de muncă.Avem în fața noastră — a arătat în cuvîntul său deputatul Mi
ron Nicolescn - două documente de excepțională importanță, care descriu laconic, în limbajul sobru al cifrelor, încheierea unei perioade și a unui efort unanim, pregătind astfel procesul de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste în următorii cinci ani, potrivit Directivelor Congresului al X-lea al partidului.Ca urmare a rolului preponderent pe care știința îl joacă în viața societății și cu deosebire în viața statului socialist, economiei noastre i s-.a adăugat o categorie nouă de muncitori, categoria cercetătorilor științifici. Dovada activității lor, între altele, avem cele patru medalii de aur obținute în acest an de lucrători ai Academiei la expozițiile industriale de la Viena, Bruxelles, Niirnberg. Diverse scheme și teorii elaborate în institutele de profil tehnic ale Academiei, luate în atentă considerație de către unitățile producătoare interesate, ar putea duce la noi și remarcabile realizări tehnice.Prezentînd Marii Adunări Naționale, în mod succint și incomplet, rezultatele pozitive ale muncii cercetătorilor din cadrul Academiei, sînt pe deplin conștient și de unele lipsuri ale acestei activități. Aplicarea unor teme de cercetare, contractate cu beneficiarii s-au găsit la un moment dat în întîrziere datorită faptului că tocmai întreprinderile interesate nu și-au respectat la timp obligațiile. Nu voim să trecem cu vederea nici lipsa de interes a institutelor respective pentru soarta propriilor descoperiri.Planul de stat, prin aplicarea sa exemplară — a arătat vorbitorul — are, între altele, menirea să provoace o adevărată mutație în modul nostru de muncă și în organizarea muncii. Concentrarea firească a atenției asupra problemelor urgente ale prezentului nu trebuie să ne facă să întoarcem spatele viitorului. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, atitudinea pragmatică față de realitate, tendința de a releva numai ceea ce este convenabil unor interese de moment fac imposibilă elaborarea unei politici științifice. Această reflexiune. care se referă în fapt la politica generală a statului, este cu atît mai valabilă pentru politica științei.în cuvîntul său, deputatul Unghel 
Mircea Dan a arătat că la întocmirea planului de stat, s-au avut în vedere producțiile obținute și asigurarea bazei tehnice materiale a agriculturii.Cu toate eforturile făcute în cursul acestui an, acestui cincinal, nu ne putem declara satisfăcuți de rezultatele obținute în agricultură. Agricultura socialistă are de îndeplinit sarcini deosebit de importante din planul de stat pe anul 1970, care prevede o creștere a producției agricole globale de peste 16 la sută, în realizarea acestor Obiective un rol însemnat revine sectorului agricol cooperatist.Cooperativele agricole de producție din județul Ialomița sînt planificate să obțină în 1970 o producție globală cu 60 la sută mai mare față de anul 1968 și, desigur, mult superioară și celei realizate în acest an. Aceste prevederi se vor realiza și chiar depăși pe baza intensificării producției agricole, extinderii mecanizării, chimizării, extinderii irigațiilor.întrucît multe cooperative agricole din județul nostru și din alte județe au prevăzut să investească mari sume de bani pentru dezvoltarea creșterii porcilor, aș dori să adresez reprezentanților Ministerului Agriculturii, și Silviculturii întrebarea : Cînd vor devenifolosibile documentațiile tehnice pentru extinderea viitoarelor complexe de porci ce se vor realiza prin acțiuni intercooperatiste și cînd se vor deschide în mod definitiv șantierele acestor obiective ?Eu apreciez foarte mult, ca de altfel întreaga țărănime, expunerea tovarășului Ceaușescu la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român și îndeosebi cuvintele rostite despre agricultura țării noastre. Noi, țăranii cooperatori, sîn

tem hotărîți ca în anul viitor să ridicăm producția agricolă vegetală și a- nimală. Dar trebuie să spunem că la lipsurile existente în agricultură, o mare răspundere revine Ministerului Agriculturii și Silviculturii, cît și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Cred că este timpul ca acestea să treacă de la vorbe la fapte în asigurarea unor soiuri de semințe și îmbunătățirea raselor de animale.Din cîte cunosc, țara noastră se află în riadul țărilor cu un mare număr de cercetători In agricultură. La noi în cooperativă simțim însă foarte puțin rezultatele muncii lor. Uniunea noastră să preia rezultatele cercetării științifice •'și să le generalizeze în toate cooperativele agricola de producție.Deputatul Ioachim Moga » arătat în cuvîntul său succesele obținute în industria județului Hunedoara în înfăptuirea programului economic trasat de partid. Vorbitorul a spus : Planul pe 1970 prevede sarcini mobilizatoare pentru industria județului Hunedoara, concretizate în sporiri de 1,4 miliarde lei la producția globală și 6,4 la sută la productivitatea muncii.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., sarcini deosebite ne revin în ceea ce privește economisirea metalului. împărtășim întru totul ideea că această vastă acțiune la scara întregii economii trebuie să pornească în primul rînd de la producători. Hunedoara dispune în acest sens de resurse apreciabile. Din calculele efectuate rezultă că nivelul actual de pierderi, de circa 150 000 tone, poate fi diminuat prin măsuri de întărire a disciplinei tehnologice și completarea dotărilor tehnice.Cu aceeași perseverență considerăm că trebuie să acționăm pentru reducerea consumului specific de cocs metalurgic. La diminuarea resurselor din balanța de cocs pentru 1970 a contribuit și întîrzierea cu aproape 3 luni a reconstrucției bateriei de cocsificare nr. 1 de la Hunedoara, ceea ce echivalează cu pierderea a 60 mii tone de cocs.Deși în județul nostru s-au investit fonduri apreciabile pentru cercetarea geologică, , aceasta nu ține încă pasul cu dezvoltarea industriei extractive. Nu sînt cercetate suficient posibilitățile de valorificare a unor zone mai sărace, dar care printr-o tehnologie corespunzătoare pot fi îmbogățite.Concomitent cu acțiunea de identificare a noilor resurse de substanțe minerale utile, îndeosebi de cărbune cocsificabil și minereuri de fier, a spus în încheiere vorbitorul, consider necesar ca Ministerul Minelor și Ministerul Industriei Metalurgice să se preocupe mai intens de sporirea ponderii cărbunilor și minereurilor de fler indigene în balanțele de consum ale siderurgiei Măsurile întreprinse în acest sens ' constituie un început încurajator ; avînd în vedere sarcinile din cincinalul și deceniul următor, se impune aplicarea unor tehnologii perfecționate de preparare și utilizare rațională a acestor resurse.Deputatul Mihai Dumitru ■> arătat că grupului de uzine de autoturisme ti revin sarcini importante pe linia diversificării producției, dezvoltării tehnologiilor moderne în vederea creșterii gradului de asimilare și integrare a producției. Rezolvarea acestor probleme importante pentru evoluția noastră viitoare este nemijlocit legată de dezvoltarea și perfecționarea activității de cercetare și proiectare. Acum, a spus el, după ce ne-am specializat într-o uzină modernă în care statul nostru a investit importante fonduri, avem obligația morală să luăm pe propriii noștri umeri perfecționarea produselor pentru ca ele să țină pasul cu progresul tehnic.După ce a amintit că în prezent se exportă autoturisme de teren în peste 20 de țări, iar noul autoturism de teren, prezentat la „EREN-69“, a fost remarcat ca fiind competitiv pe piață, vorbitorul a criticat ritmul de introducere în fabricație a acestui produs. Tocmai de aceea consider că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să acționeze cu mai multă operativitate pentru înlăturarea cauzelor care mențin o asemenea situație necorespunzătoare în exportul noului autoturism de teren.Consider că sarcina de diminuare cu 8 la sută a normelor de consum prevăzută în proiectul de plan — a continuat vorbitorul — reprezintă o cifră minimă în raport cu rezervele existente în unitățile grupului nostru de uzine.Prin punerea în funcțiune cu un an mai devreme a unor capacități de producție la Uzina de autoturisme din Pitești a crescut posibilitatea realizării parametrilor proiectați și diversificarea încă din acest an a producției de autoturisme, prin montarea celui de-al doilea tip de autoturism — Dacia-1 300 — automobil modern, cu confort și caracteristici superioare, adaptabil condițiilor rutiere ale țării noastre. Colectivul grupului de uzine de autoturisme este hotărît să realizeze integrarea fabricației acestui autoturism înainte de anul 1972. Adresăm însă către toate întreprinderile colaboratoare apelul de a asimila cît mai repede subansamblele și produsele care intră în componența noului autoturism.Deputatul Octavian Cratchi a evidențiat în cuvîntul său eforturile deosebite pe care partidul și statul nostru le depun pentru ca să asigure tuturor județelor o dezvoltare armonioasă. Județului Botoșani I s-au a- cordat, de exemplu, nentru dezvoltarea în 1970 a capacităților de producție ale industriei locale, fonduri care depășesc 12 milioane lei. Aceasta necesită din partea consiliilor populare o grijă și răspundere sporite pentru folosirea cît mai eficientă a mijloacelor destinate finanțării economiei locale.Subliniind necesitatea orientării cu prioritate a investițiilor pe linia valorificării la maximum a resurselor locale, vorbitorul a arătat că Consiliul popular al județului Botoșani va spori, în 1970, producția de cărămizi cu peste 7 000 000 de bucăți, față de 1969, va extinde exploatarea resurselor de turbă, sector în care producția aproape se va dubla și va asigura, tot în 1970, industriei locale un ritm de creștere de 14,2 la sută, față de acest an. în acest sens s-au luat măsuri pentru devansarea cu 3 luni a punerii în funcțiune a unei noi capacități de producție a bunurilor de consum casnic care, împreună cu acțiunea de mai bună organizare a producției și de perfecționare a proceselor 

tehnologice, va sta la baza obținerii unor produse în valoare de 1,5 milioane lei peste prevederile planului.Tot în direcția valorificării resurselor județului, se vor amenaja numeroasele iazuri și bălți existente, sporindu-se suprafața piscicolă cu încă 200 de ha.Industria locală a județului nostru — a continuat Octavian Cratchi — dispune încă de mari rezerve pentru creșterea producției destinate a- provizionării populației și satisfacerii unor nevoi ale altor unități e- conomice.. Pentru punerea lor în valoare la un nivel superior, răspunderea principală revine desigur consiliului popular căruia i s-au dat competențe și atribuții lărgite, menite să stimuleze tot mai mult inițiativa. Cu toate acestea, în activitatea noastră se simte nevoia unul sprijin mai direct din partea Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Arătînd că în actualul cincinal siderurgia a marcat o nouă etapă de dezvoltare, deputatul Neculai 
Agachi a arătat că prin realizarea în 1970, ultimul an al cincinalului, a nivelului de 6,5 milioane tone oțel, producția de metal pe locuitor va fi de 325 kg, înregistrînd o creștere de peste 180 la sută față de 1965, ceea ce situează țara noastră la nivelul țărilor cu siderurgie dezvoltată din Europa,Comparate cu realizările obținute în anul 1969, sarcinile siderurgiei pe anul 1970 reprezintă niveluri mobilizatoare. Astfel, producția de fontă crește cu peste 22 la sută, producția de oțel cu peste 19 la sută, producția de laminate finite cu 19,3 la sută. In ansamblul său, siderurgia va asigura în anul 1970, din producție proprie și prin schimburi, circa 90 la sută' din nevoile de metal ale economiei.O problemă majoră este reducerea consumurilor specifice de metal. Sarcinile anului 1970 stabilesc pe eco-" nomie creșterea consumului de mental cu 4,5 la sută, în condițiile în care producția industrială va crește cu 11,3 la sută, iar activitatea de construcții și montaj cu 7,6 la sută. Aceasta impune o reducere efectivă a consumului de metal cu 8 la sută, iar în activitatea din construcții și montaj cu 15 la sută. Această sarcină de reducere, reprezintă pe economie circa 350 000 tone metal. Ne-am propus să acționăm pentru reducerea consumurilor specifice pe toate căile posibile, acordînd atenție deosebită îmbunătățirii tehnologiilor, modernizării acestora. Colectivele de siderurgiști au posibilități multiple de a determina — prin extinderea producerii oțelurilor aliate și prin livrarea producției în toleranțe sau la lungimi fixe și multiple — reducerea consumului de metal în sfera consumului. Vom urmări, în acest scop, folosirea la capacitate a agregatelor destinate producției de oțeluri aliate. Apreciind importanța colaborării între producătorii și consumatorii de metal, vom acționa ca această colaborare să se extindă.Ponderea de 36 la sută a cocsului în prețul de cost al fontei, decalajul existent în țara noastră între producția de fontă și cocs, impun ca si- derurgiștii să se ocupe în mod cu totul deosebit de reducerea consumului specific de cocs.Finalizarea și perfecționarea a țiu- nilor de organizare inițiate In acest an — a arătat vorbitorul — constituie o altă sarcină majoră în fața Ministerului Industriei Metalurgice. Centralele industriale și-au demonstrat viabilitatea și forța, capacitatea de a prelua și rezolva cu forțe proprii o serie de sarcini importante. Sarcinile sporite de plan ale anului 1970 impun ca M.I.M., împreună cu organele de sinteză, să finalizeze în cel mai scurt timp posibil acest cadru organizatoric.Deputatul Fazekaș Ludovic a subliniat succesele acumulate pînă acum de către oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita în economie, ritmurile Înalte, precum și sarcinile mobilizatoare cuprinse în proiectele de plan și de buget pentru anul viitor. Doresc să informez Marea Adunare Națională că și în acest an colectivele întreprinderilor și unităților economica din județ își îndeplinesc toți indicatorii de plan, depășindu-și angajamentele luate în întrecerea socialistă. Vorbitorul a arătat că județului Harghita îi revin în anul viitor sarcini deosebite. Ritmul de creștere a producției industriale, de exemplu, se prevede a fi de peste 14 la sută față de 11,3 la sută cît este media pe țară.In continuare, amintind că o mare parte a deșeurilor rezultate din exploatarea forestieră se pierde inutil, deputatul a propus ca Ministerul Industriei Lemnului să studieze posibilitatea creării unor u- nități industriale, sau a extinderii celor existente, care să valorifice superior aceste deșeuri, într-o gamă variată de sortimente. De asemenea, a arătat el, considerăm necesară găsirea unor soluții — de către Ministerul Industriei Lemnului șl Ministerul Industriei Chimice — pentru înlocuirea cherestelei în producția de ambalaje cu P.F.L., placaj, carton, P.A.L. și mase plastice.In continuare, vorbitorul a arătat că se constată o slabă preocupare din partea Ministerului Industriei Materialelor de Construcții și a organelor locale pentru cunoașterea și valorificarea bazei materiale de roci de construcție și ornamentale e- xistentă in județul Harghita.Ținînd seama de cerințele crescîn- de ale economiei naționale pentru aceste produse — a arătat el — precum și de posibilitățile de export, considerăm că ar fi deosebit de u- tilă crearea în județul nostru a u- nei întreprinderi de prelucrare a rocilor ornamentale, concomitent cu dezvoltarea exploatării rocilor de construcții, în vederea folosirii lor pe șantiere.Deputatul s-a referit, de asemenea, la posibilitățile de valorificare mai bună a bogatelor surse de ape minerale și a largilor posibilități balneo-climaterlce șl turistice.In încheiere, subliniind necesitatea de cadre, îndeosebi de arhitecți, ingineri instalatori, economiști, pe oara dezvoltarea județului Harghita o impune, tovarășul Fazekaș Ludovic a solicitat ministerelor și organelor centrale de resort să studieze posibilitatea completării cu specialiști a unităților din județ, arătînd că, pe plan local, se va face tot posibilul ca cei care vin aici să aibă oondiții optime de muncă și de viață.
(Continuare In pag. a V-a)
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UCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a)

Deputatul Florian Dănălache
a arătat In cuvîntul său că proiectul planului de stat pe anul 1970, dezbătut și aprobat de recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, este clădit pe succesele obținute de oamenii muncii în primii 4 ani ai actualului cincinal. Acesta înmănunchează activitatea laborioasă desfășurată de numeroase cadre sub directa îndrumare a conducerii de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu ; se bazează pe o profundă și multilaterală analiză a posibilităților și nevoilor economiei ; direc- ționează cu clarviziune eforturile harnicului și talentatului nostru popor, spre încheierea cu succes a actualului cincinal și asigurarea^ condițiilor pentru trecerea la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Din proiectul de plan rezultă că anul viitor avem de îndeplinit sarcini cu mult sporite care cer o mobilizare susținută a tuturor posibilităților ,de care dispunem.Este' cunoscut că și planul pe 1969 a pus în fața națiunii sarcini complexe, a căror înfăptuire reclama mari eforturi, o vastă muncă politică și organizatorică. Sub conducerea partidului s-au găsit însă resursele pentru realizarea și depășirea lui. Economia noastră a cunoscut și în acest an o evoluție dinamică, s-a dezvoltat în ritm înalt, asigurînd creșterea venitului național, creînd noi posibilități pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.Cu satisfacție constatăm că oamenii muncii, desfășurînd cu entuziasm întrecerea în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, încheie anul cu o producție g’o- bală industrială peste plan de 1,8 miliarde lei și un volum de beneficii în plus de aproape 2 miliarde lei.Experiența pozitivă acumulată, e- fectele favorabile ale măsurilor luate d’p partid privind crearea centralelor industriale și reorganizarea ministerelor, repartizarea unul mare număr de‘specialiști în producție, aplicarea noului sistem de salarizare în toate ramurile economiei, perfecționarea 'activității de creditare și finanțare, continuarea susținută a acțiunii de organizare a producției, entuziasmul cu care oamenii muncii înfăptuiesc politica partidului ca pe propria lor politică ne dau certitudinea că planul de stat pe anul 1970 poate fi îndeplinit și în unele compartimente chiar depășit.Prin importanța problemelor pe care le ridică, profunzimea și exigența cu care sînt examinate rezultatele obținute, claritatea cu care sînt prezentate căile prin care trebuie să acționăm, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la încheierea lucrărilor recentei Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, constituie un îndrumar prețios pentru activitatea de viitor a organelor de partid, conducerilor ministerelor, centralelor, întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii.Unul din imperativele planului pe anul viitor este ridicarea eficienței întregii activități economice, concentrarea eforturilor ministerelor, centralelor, întreprinderilor, spre folosirea rațională și cu randament maxim a capacităților de producție, spre micșorarea consumurilor de materii prime și combustibili, sporirea intr-un ritm mai intens a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.Pe bună dreptate au scos în evidență și alți deputați existența unor însemnate rezerve interne, care puteau fi mai bine valorificate dacă în activitatea unor întreprinderi nu s-ar manifesta neajunsuri. Am în vedere, între altele, faptul că indicele de utilizare a mașinilor-unelte este de numai 69 la sută din timpul disponibil. Utilizarea timpului de lucru pe cele trei trimestre este de numai 94,1 la sută. în multe întreprinderi au fost depășite consumurile specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil, există încă un volum mare de rebuturi și alte cheltuieli neproductive.Considerăm că, o dată cu acțiunile conducerilor ministerelor și întreprinderilor, și sindicatele noastre ar fi putut să folosească mai bine participarea lor de drept în organismele de conducere ale economiei, precum și/ , capacitatea lor organizatorică și edu

cativă în rîndul maselor de oameni ai muncii pentru înlăturarea lipsurilor manifestate.în vederea valorificării cît mai depline a rezervelor de care dispune economia noastră, sindicatele vor a- juta efectiv oamenii muncii pentru cunoașterea temeinică a sarcinilor ce le revin din planul de stat. în plenara Consiliului Central, care va avea loc peste cîteva zile, în plenarele comitetelor uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție și în adunările de dări de seamă și alegeri ale organelor sindicale în curs de desfășurare vom dezbate cu prioritate măsurile ce trebuie luate pentru punerea în evidență și fructificare cît mai deplină a rezervelor interne.Cu prilejul adunărilor generale ale salariaților din întreprinderi, șantiere de construcții, unități agricole de stat și celelalte organizații economice, ce vor avea loc la începutul anului viitor, sindicatele vor lua parte activă la stabilirea unor angajamente mobilizatoare și reale în întrecerea pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1970.în cursul anului viitor ne propunem să întreprindem largi acțiuni politico-educative de masă și să sprijinim comitetele de direcție și conducerile centralelor economice pentru creșterea indicilor de utilizare a mașinilor-unelte la cel puțin 75 la sută, deci la limita superioară prevăzută în planul de stat, precum și la sporirea indicelui de folosire a timpului de lucru cu cel puțin 0,5 la sută față de realizările anului acesta. O deosebită atenție vor acorda sindicatele întăririi disciplinei sub toate aspectele, creării unei opinii de masă împotriva acelora care nu respectă rîn- duiala și ordinea în întreprinderi. Prin formele de care dispun, sindicatele vor acționa, de asemenea, pentru economisirea de materii prime și în special economii de metal, materiale, combustibil și enerșie, făcînd din aceasta unul din obiectivele principale ale activității lor.Un mijloc important pentru realizarea de economii îl constituie mișcarea inovatorilor și raționalizatori- lor Numai. în primul semestru al a- cestui an, prin aplicarea în producție a peste 8 000 de inovații,’ invenții și raționalizări, s-au obținut circa 450 milioane lei economii postcalcu- late. Roadele gîndirii creatoare a inventatorilor și inovatorilor puteau fi mai mari dacă în toate unitățile economice ar fi existat, un climat mai receptiv față de ideile novatoare. Mai sînt însă conduceri de întreprinderi care nu asigură, conform legislației, realizarea operativă a proiectelor ți execuția prototipurilor, invocînd insuficienta capacitate de proiectare și execuție, lipsind astfel economia noastră națională de însemnatele valori materiale pe care le aduce aplicarea propunerilor de Inovații. Pentru înlăturarea acestor carențe considerăm util ca ministerele, centralele și grupurile industriale să creeze condiții în întreprinderi pentru realizarea prototipurilor de inovații și introducerea lor rapidă în producție. Acolo unde nu sînt capacități suficiente să se dea posibilitatea conducerilor întreprinderilor să încheie contracte cu salariâții pentru realizarea prototipurilor de inovații acceptate, al căror număr aflat în sold este destul de mare. Sindicatele vor intensifica munca în rîndul inovatorilor și raționalizatorilor punînd ca obiectiv principal obținerea în anul viitor a unei economii postcalculate de circa 1 miliard lei, pe seama aplicării în producție a invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor.Creșterea în ritm susținut a economiei, introducerea cu consecvență a progresului tehnic reclamă o sporire a preocupării față de pregătirea profesională a cadrelor și în primul rînd a muncitorilor calificați. Este cunoscut că in ramuri ca industria minieră, construcții, industria chimică, în construcția de mașini și mai cu seamă la unele obiective industriale recent puse în funcțiune se simte o nevoie acută de muncitori calificați.Sindicatele vor ajuta în mai mare măsură conducerile ministerelor, centralelor și comitetele de direcție în pregătirea necesarului de muncitori calificați, în organizarea practicii în producție a elevilor școlilor profesionale, a celor care se pregătesc prin ucenicie la locul de muncă și prin cursuri de calificare și perfecționare. Vom stimula preocuparea muncitori

lor pentru învățarea celei de-a doua meserii înrudite și pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională. In același timp, folosind experiența pozitivă pe care au acumulat-o sindicatele în organizarea propagandei tehnico-economice, vom axa în mai mare măsură conținutul acesteia pe rezolvarea problemelor concrete cerute de nevoile întreprinderilor.în proiectul bugetului de stat pe anul 1970, pe lîngă resursele necesare creșterii economice sînt asigurate în strînsă corelație și mijloacele materiale și bănești în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai material și cultural al întregului popor— țel suprem al întregii noastre societăți. Prin prisma acestor prevederi apare pregnant sensul profund ' umanist al politicii economice a partidului și statului. Majorările de salarii aplicate în 1969 și cele prevăzute pentru anul 1970 vor spori veniturile anuale ale salariaților cu aproximativ 10 miliarde lei. Ca ilustrarea acestei politici se remarcă, de asemenea, alocarea celor 36,9 miliarde lei pentru cheltuielile social-cultura- le, învățămînt, ocrotirea sănătății și alte acțiuni de care beneficiază gratuit întreaga populație.în anul viitor vom participa activ la aplicarea noului sistem de salarizare, a principiilor de retribuire a muncii după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii. Alături de aplicarea cointeresării materiale sindicatele vor acorda o importanță crescîndă sporirii responsabilității sociale, combaterii manifestărilor retrograde de a se obține de la societate cît mai mult și a se da cît mai puțin sau chiar deloc.Sindicatele își vor intensifica activitatea pentru a contribui mai eficient la valorificarea deplină a eforturilor materiale pe carp le face statul socialist în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă din întreprinderi și instituții, a ridicării la un nivel superior a activității de deservire a populației.Strîns unite în jurul partidului, în al cărui rol conducător văd garanția înfăptuirii intereselor vitale ale oamenilor muncii, ale patriei socialiste, sindicatele vor munci neobosit pentru a-și aduce o contribuție sporită la traducerea în viață a sarcinilor planului și bugetului de stat pe anul viitorLuînd cuvîntul deputatul Eugen 
Jebeleonu a spus :Aici, în aceste zile, ne-am putut da seama încă o dată de capacitatea partidului nostru de a alcătui un plan de stait și un buget realist, echilibrat, care ține seama, cu un simț critic ascuțit, atît de valențele infinite ale poporului nostru, cît și de unele nereușite.Am aflat cu satisfacție, printre altele, că țara noastră va produce în curînd primele calculatoare electronice. Asta înseamnă că România socialistă ține pasul cu cele mai de seamă înfăptuiri ale științei mondiale.Ne aflăm, tovarăși, în plină! epocă de revoluție științifică. Nu este mai puțin adevărat că sîntem și în plină epocă de revoluție spirituală, morală. Ordinatoarele, computerele, vor înlocui — au și început să înlocuiască — milioane și milioane de contabili, de socotitori, uneori de nesocotitori, de statisticieni cu condeiul etc. Toate acestea sînt fenomene pozitive. Ceea ce, în nici un caz și nici o dată nu poate să fie înlocuit este spiritul, harul, pasiunea, inspirația în plină acțiune — pe care le căutăm în toate domeniile.Un om de știință neinspirat — a- dică fără acea „pasiune partizană" de care vorbea un mare poet francez— este un simplu artizan. Un scriitor fără har este un impostor. Un om politic neinspirat, fără pasiune, conjugată bineînțeles cu sînge rece,. ră- mîne un simplu politician.Se împlinește anul acesta, o jumătate de mileniu de la nașterea geniului umanist care a fost Erasm din Rotterdam, autorul faimosului „Elogiu al nebuniei".Intr-un univers cum este acela al planetei noastre, în care nu o dată violența, balanța strîmbă, forța oarbă încearcă să se impună, spre dezolarea și nefericirea a sute de milioane de oameni, un elogiu adus lucidității, bunului simț, curajului de a spune lucrurilor pe nume — cum este proiectul de plan — trebuie salutat fără rezervă Am avut prilejul, cu zeci de ani în urmă, ca ziarist, să asist la unele dintre ședințele ve

chiului parlament, desfășurate chiar în această clădire. Ele, acele ședințe, îți provocau aceleași impresii ca și lui Ion Ghica, marelui scriitor, primului profesor de economie politică în țara noastră, prietenului devotat ai lui Nicolae Bălcescu și de mai multe ori ministru al României.Acum un veac, Ion Ghica spunea i „Cînd vedem o țară atît de frumoasă, așa de bine înzestrată de natură, cu un pămînt din cele mai roditoare din lume, cu anotimpuri care se succed așa de potrivit cu felul lucrărilor cîrhpului, cu o fruntarie plutitoare de aproape o mie cinci sute de kilometri în tot lungul țării, cu gîrle fertilizatoare în toate județele, avantaje care în privința materială, cel puțin, trebuia să-i dea o superioritate reală asupra tuturor țărilor Europei ; și să vedem că sîntem din contră, poporul cel mai sărac I In Capitală o aparență de prosperitate la baluri, la teatru și pe trotuar j un lux de rău augur, nerușinarea și co- rUpțiunea moravurilor alături cu o mizerie neagră și vizibilă ca întunericul lui Milton. In loc de conferințe instructive pentru lucrători, de societăți muzicale, de adunări economice pentru meseriași : lanț, circiumă de circiumă, grădini cu cîrnați, completuri și berării.Cînd privește cineva, mai ales la ticăloșia satelor, nu se poate opri de a nu se mîhni pînă în adîncul sufletului și de a se convinge că trebuie să ne ferim de guvernele care sărăcesc națiunea. Risipirea banilor publici este pentru stat flagelul cel mai durabil. Tacit zice că tezaurul secat prin prodigalitate nu se umple decît prin crimă. La noi se umple cu rănile ce lasă biciul jandarmului pe spinarea săracului, prin secarea ochilor de iuțeala fumului de băligar la care e supus contribuabilul și cu zilele trase din viața și din sănătatea muncitorului, cu împuținarea și, de nu vor lua măsuri serioase, cu dis- parițiunea gintei române".Ginta română nu a dispărut. Ea merge înainte cu un elan și cu eforturi nu o dată costisitoare. Urmașii țăranilor și muncitorilor, pe drept cuvînt deplînși de Ion Ghica acum un veac, au construit și continuă să de- săvîrșească construcția unei societăți noi, folosesc și aplică virtuțile electronicei, construiesc noi teatre, noi case de cultură, sporesc producția și dau o bătălie fără menajamente împotriva risipei. Ei nu se dau înlături să sublinieze nu numai realizările, nu numai eforturile concretizate în înfăptuiri pe plan industrial, agricol, cultural, ci și nerealizările, adică acei pași bătuți pe loc care, fără doar și poate, nu pot să ne încînte cîtuși de puțin,, pentru că nu sînt pași de dans. Acești urmași ai exploataților de acum un veac au dreptul și îndatorirea să vorbească despre competitivitate. Despre problema competitivității s-ar putea, desigur, vorbi foarte mult. Trebuie spus, oricum, că dacă o seamă de produse românești, din sectorul industrial, agricol, economic în general, sînt competitive, adică la nivelul cel mai înalt al exigențelor pieței mondiale — nu ar fi bine dacă am uita că, în acești ani de promovare a valorilor adevărate, competitivi au devenit și Brâncuși, Caragiale, Rebreanu, George Enescu și mulți alți soli ai literaturii și artei noastre.Tovarășe și tovarăși deputați,Scriitorii, toți aceia care se ocupă de artă în general, nu sînt oameni de cifre și de socoteli. Ei sînt însă, alături de cei mai lucizi cetățeni ai acestei țări, oameni socotiți. Ei înțeleg că — pe linia competitivității și nu numai pe această linie — nu au făcut decît încă prea puțin din ceea ce poporul acesta merită. Sîntem conștienți de tot ceea ce datorăm poporului nostru și partidului nostru.Căci nici o dată în acest parlament (și aș îndrăzni să spun, nici o dată în nici un parlament al lumii) nu au existat ca mandatari ai poporului, atîți scriitori și atîți oameni de știință și de artă ca în Marea Adunare Națională.Este și acesta un semn al timpurilor noastre noi, o expresie a încrederii și prețuirii pe care poporul nostru și partidul nostru le arată a- celora care se revendică de la marele cronicar, cel care spunea i „Biruit-au gîndul".De aceea eu salut înțelepciunea, chibzuință, înaltul spirit arhitectonic aflate la temelia proiectelor de plan și de buget care sînt propuse și pe care astăzi, nu doar în numele meu, le voi vota cu încredere.

In cadrul eforturilor susținute la care este angajat Întregul popor pentru realizarea prevederilor planului pe noul an, a arătat deputatul 
Barbu Popescu, agricultura are toate posibilitățile să aducă o contribuție substanțială la creșterea potențialului economic al țării. Rezultatele obținute de oamenii muncii din agricultură în 1969, deși însemnate, sînt departe de a fi la nivelul sarcinilor și posibilităților pe care le are această importantă ramură a economiei. Producțiile slabe obținute la unele culturi, în legumicultură și în creșterea animalelor, nu pot fi puse decît într-o mică măsură pe seama condițiilor climatice nefavorabile. Iată de ce consider că este legitimă întrebarea ce ni se pune cu privire la cauzele care fac să nu obținem rezultate corespunzătoare.Principala cauză a acestei situații o constituie insuficienta preocupare a organelor de conducere și a unor specialiști din agricultură de a asigura în permanență și pentru întreaga activitate, o conducere fermă, a- decvată tuturor condițiilor, diferențiată de la an la an, de la etapă la etapă și de la unitate la unitate. De aceea, apreciem că este întru totui întemeiată indicația dată de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu de a se acorda în viitor competențe mai largi tuturor factorilor de conducere în rezolvarea problemelor ce se ridică în activitatea ce li s-a încredințat, aceasta determinînd și trebuind să fie însoțită întotdeauna de creșterea simțului de răspundere al fiecăruia.Pe lîngă baza tehnico-materială care se dezvoltă și în anul 1970 într-un ritm susținut, în agricultura țării noastre, mai ales în cea cooperatistă, intervin unele elemente noi, legate mai ales de perfecționarea sistemului de cointeresare materială, de profilarea și specializarea producției, de industrializarea creșterii a- nimalelor. Pentru aceasta ne vom preocupa îndeaproape de folosirea mai rațională a fondului funciar al țării.O lipsă deosebită în activitatea noastră constă în insuficienta muncă de perspectivă în pregătirea acțiunilor, în asigurarea din timp a condițiilor specifice și necesare fiecărui sector pentru etapele care urmează. De aceea — și cu aceasta răspund întrebării adresate în ședința de dimineață de tovarășul deputat An- ghel Mircea Dan — pentru a redresa actuala stare de lucruri au fost e- laborate programe complexe de cercetare pentru realizarea cărora au fost antrenate cele mai valoroase cadre din cercetarea agricolă. In creșterea animalelor vom aplica măsuri hotărîte care să asigure sporirea șeptelului, ameliorarea raselor și ridicarea simțitoare a producției medii pe animal. Pentru creșterea rapidă a cantităților de carne se are în vedere organizarea în cooperativele agricole de producție de combinate și complexe de creștere și în- grășare a porcilor și păsărilor. în legumicultură — a spus în încheiere vorbitorul — ne vom preocupa de organizarea de ferme specializate, în care să fie cultivate cel puțin 100 ha în condiții de Irigare, cu un sortiment stabilit în funcție de condițiile de producție și cerințele de consum ale populației.Deputatul George Bărănescu remarca în cuvîntul său că dezvoltarea și perfecționarea cercetării științifice constituie un obiectiv de prim ordin al proiectului planului în dezbatere. Așa cum a arătat în numeroase rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, — sublinia deputatul — o activitate economică de nivel nu poate fi astăzi concepută fără o susținută activitate științifică. Menținerea produselor la un înalt nivel tehnic reclamă valorificarea cît mai grabnică a progresului realizat pe plan mondial și în primul rînd valorificarea concepției proprii.Trecerea unităților de cercetare la gestiune economică proprie, cointeresarea materială a beneficiarilor pe măsura avantajelor economice realizate prin valorificarea cercetărilor, producerea în țară a aparaturii utilizate curent în cercetarea științifică sint măsuri care vor duce la o folosire mult mai eficientă a potențialului de care dispune țara noastră în acest domeniu.In frontul cercetării științifice un 

loc de seamă îl ocupă învățămîntul. Dispunînd de remarcabile forțe științifice, învățămîntul este în măsură să preia o parte însemnată din problemele de cercetare ridicate de economie. La îndemnul partidului, catedrele din învățămîntul superior au stabilit cu unitățile productive trainice legături de colaborare.Să-mi fie îngăduit să arăt — a spus în continuare vorbitorul — că Politehnica din București se găsește puternic angajată în acțiunile de sprijinire a producției pe tărîm științific. în cadrul a sute de contracte au fost rezolvate probleme privind valorificarea superioară a materiilor prime și a combustibililor, obținerea unor materiale cu caracteristici superioare, elaborarea de procedee tehnologice noi, perfecționarea constructivă și funcțională a mașinilor, aparatelor și instalațiilor de tot felul. 'Referindu-se la însemnătatea documentelor supuse dezbaterii, deputatul Anton Breitenhofer a arătat că nu există cetățean al României socialiste care să nu participe, într-un mod sau altul, la activitățile prezente și care să nu se simtă răspunzător, în mod solidar cu toți oamenii muncii, pentru ceea ce se va realiza în viitor. Vorbitorul a relevat că poporul român simte chemarea de a se ridica la înălțimea importanței și rolului ce îi revine în acest nou deceniu al anilor 70, al revoluției tehnico-științifice aflate în plină desfășurare. A asigura poporului o viață bună, frumoasă și a înlătura din calea sa spre culmile progresului tot ce îl frînează sînt preocupările de zi cu zi ale partidului, ale guvernului nostru. Acesta este și scopul actualei sesiuni.După ce a menționat existența unor lipsuri și fenomene negative în unele domenii, vorbitorul s-a referit la activitatea presei. Presa — a spus el — este criticată în documente de partid pentru că dă uneori dovadă de muncă și activitate șablonardă, de monotonie în stilul de tratare a unor probleme ce privesc îndeaproape pe oamenii muncii. Pretențiile față de presă, care trebuie să fie și este un prieten, un ajutor permanent al cititorului și care știe să-i cîștige încrederea, cresc în mod justificat. Dinamica societății noastre, eforturile continue de modernizare a economiei naționale și a vieții sociale reclamă concepții moderne în munca de presă, în elaborarea ziarelor. Presa e menită să facă o muncă de pionierat spiritual, să răspîndească ideile, părerile și gîndurile înaintate, ce luminează, entuziasmează și mobilizează masele. Plenara din decembrie a partidului nostru creează oamenilor muncii posibilități vaste de a-și valorifica capacitățile și cunoștințele, de a desfășura inițiative noi, de a folosi din plin experiența profesională pentru a putea da un randament înalt, pentru a putea realiza în condiții cît mai optime sarcinile ce le revin. Legile pe care actuala sesiune a Marii Adunări Naționale le adoptă creează cadrul acestei noi desfășurări a potentelor nefolosite său insuficient folosite ale poporului nostru muncitor.In ceea ce ne privește, pot să vă asigur, tovarăși deputați, că pre'sa, deși mai are lipsuri, dispune de forțele necesare pentru a se ridica la înălțimea sarcinilor noi ce-i revin.In cuvîntul său, deputatul JoKl 
Crăciun s-a referit la cîteva aspecte ale planului de stat în ramura industriei ușoare. Parcă mai mult ca în oricare ramură — a spus vorbitorul — în industria ușoară s-au simțit schimbările calitative din acest cincinal. Ceea ce se pune în fața noastră în prezent este îndreptarea atenției spre elemente de eficiență generală. Să luăm, de exemplu, consumurile specifice de materii prime și materiale. Multe din produsele pe care le realizăm nu justifică consumul de materiale pe care le reclamă. Cîți dintre noi nu folosim, îndeosebi vara, o îmbrăcăminte care ne sufocă? Avem un program complex, care se referă nu numai la lichidarea proastei gospodăriri a materiilor prime, ci și la o altă latură la fel de importantă, anume aceea a creației. Noi avem o serie de creatori buni, capabili să conceapă lucruri frumoase și economice. Ei trebuie însă îndrumați, încadrați într-o concepție uni

tară. Am organizat o ' consfătuire cil o parte din creatorii noștri fruntași. Urmează în continuare un program complex pe subramuri, pe sectoare, cu o tematică bine determinată, cu material documentar din alte țări.Referindu-se la problema cercetării, vorbitorul a spus că ea trebuie pusă pe un plan mai larg, fiindcă în ultimă instanță în mod necesar și ideal ar fi ca fiecare om, pe locul lui de muncă, începînd de la bancul de lucru pînă la cadrele din aparatul ministerului cu funcțiile cele mai înalte, să fie într-un fel cercetător. inovator. Numai creînd un climat de căutări, de perfecționare și inovare la toate treptele, putem valorifica potențialul uman de care dispunem. Cred că n-ar strica dacă specialiștii din ministere, chiar din conducerea ministerelor, și-ar rezerva și ei timp pentru unele probleme de cercetare și inovație. Subliniind necesitatea obiectivă a profilării și specializării, vorbitorul a arătat că. o producție economică nu este posibilă fără serii cît mai mari. Aceasta însă nu trebuie să ducă la sărăcia de sortimente, la uniformizare. Vreau însă să subliniez că, o contribuție la împăcarea acestor două laturi o poate aduce un mai intens schimb de sortimente, în special cu țările prietene vecine. Arătînd că punerea în aplicare a programelor stabilite și folosirea^ tehnicii noi, depind de calificarea oamenilor, vorbitorul s-a ocupat, în încheiere, de diferite aspecte ale activității de ridicare a calificării.La începutul cuvîntării sale, deputatul Alexandru Boabă referit la principalele realizări alo industriei chimice pe anul în curs. In continuare el a spus : Sintem pătrunși de faptul că purtăm o mare răspundere față de modul în care au fost realizate investițiile pe care partidul și statul le-au stabilit pentru dezvoltarea industriei chimice. Trebuie să arăt că n-am reușit să facem totul pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor în acest sector de activitate, mai ales în ceea ce privește pregătirea din timp a documentațiilor. în aceste zile, în cadrul colectivului din ministerul nostru, am dezbătut temeinic această situație. Cunoscînd neajunsurile din munca noastră, va trebui ca în viitor să acționăm mai hotărît și mai competent pentru realizarea sarcinilor de punere in funcțiune în termen a noilor obiective, prin îmbunătățirea e- laborării documentațiilor, realizarea unor contracte mai judicioase și urmărirea mai atentă a livrărilor de utilaje din țară și din import.Eforturile noastre se vor concentra în anul viitor spre îmbunătățirea organizării producției, extinderea tehnicii moderne, folosirea rațională a forței de de muncă și întărirea disciplinei.Eforturi susținute va trebui să depunem pentru realizarea planului de investiții. In planul punerilor în funcțiune în 1970 sînt înscrise 47 capacități industriale. Realizarea acestor obiective în termen necesită o temeinică pregătire. Cu toate că s-au creat condiții ca la sfîrșitul acestui an. să fie elaborată documentația de execuție pentru 85 la sută din lucrările de investiții din anul 1970, considerăm că acest nivel este încă nesatisfăcător, astfel că vom lua noi măsuri pentru realizarea tuturor documentațiilor intr-un termen cît mai scurt.După ce a amintit că anul viitor industria chimică își va spori exportul cu zeci de mii de tone de produse, deputatul s-a referit la preocuparea pentru intensificarea și continua ridicare a nivelului cercetării științifice în cadrul industriei chimice. In baza indicațiilor date la recenta plenară a C.C. al P.C.R., cu privire la trecerea rapidă la aplicarea în producție a procedeelor proprii — a arătat el — am stabilit măsuri și sîntem în curs de definitivare a unui program care prevede modul în care vor fi realizate temele de cercetare. stabilindu-se colective de cercetători, proiectanți și beneficiari care vor colabora de la începerea cercetării pînă la aplicarea lucrărilor în producție și atingerea parametrilor proiectați. De asemenea, ministerul va acorda un sprijin permanent și calificat activității centralelor și grupurilor industriale, pentru ca a- cestea să fie în măsură, în cel mai scurt timp, să-și desfășoare activitatea potrivit scopului pentru care au fost create.
(Urmare din pag. I)

— Care vor fi editurile 
chemate să asigure, în vii
tor, aparifiile editoriale ?— Reorganizate prin divizarea și schimbarea o- biectului de activitate, vor funcționa, în viitor, următoarele edituri i Mihai Emi- nescu, avînd ca obiect editarea literaturii actuale, a criticii și a dramaturgiei în limba română, a unor lucrări similare în limbile naționalităților conlocuitoare, precum și lucrări de valorificare a moștenirii literare în colecții de mare tiraj j Albatros — care va edita lucrări cu caracter literar, științific și educativ destinate adolescenților | Ion Creangă — care va edita lucrări originale și traduceri pentru preșcolari și școlari ; Minerva — menită editării clasicilor și a edițiilor definitive din operele autohtone contemporane ) Criterion — destinată a publica lucrări scrise în limbile naționalităților conlocuitoare și traduceri din alte limbi, inclusiv din și în limba română. Vreau să menționez, cu deosebire, înființarea editurilor Dacia, la Cluj, și Junimea la Iași, edituri cu profil mai complex, care vor publica beletristică, știință, artă etc. (ia Cluj și în limbile naționalităților conlocuitoare). în curînd va lua, de asemenea, ființă o editură a Uniunii Scriitorilor, iar în cadrul editurii Litera, care va administra pe toate celelalte, se va organiza un sector prestator de servicii, prin intermediul căruia se vor putea edita, la solicitarea și pe cheltuiala autorilor, lucrări originale care nu prezintă interes pentru celelalte edituri, lucrări care nu contravin, desigur, legilor și intereselor socie
tății noastre. Editura enci

clopedică română va pregăti lucrări originale monumentale și de uz curent, cu caracter enciclopedic și de informare, va tipări traduceri cu același caracter și va furniza, pentru lucrări similare străine, materiale privind țara noastră. își vor continua activitatea, substanțial îmbunătățită, editurile Univers, care va edita în limba română opere din beletristica universală, precum și eseuri și studii critice traduse sau originale, dedicate unor autori, opere sau direcții estetice din cultura mondială ; Meridiane, specializată în publicarea de lucrări din domeniul artelor. Celelalte edituri i Politică, Științifi
că, Ceres (fosta editură a- grosilvică), Academiei, Tehnică etc. își vor desfășura activitatea cunoscută, de a- semenea, în condiții mult îmbunătățite. In același timp, ziarelor „Scînteia", „România liberă", „Scînteia tineretului", „Munca", „E- lore", „Neuer Weg" li se acordă dreptul de a edita lucrări beletristice și so- cial-politice de actualitate.In acest proces vast, complex de editare a cărții, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă îi revine rolul de mare răspundere de a coordona activitatea editorială, atît din punct de vedere tematic, cît și al a- sigurării condițiilor tehni- co-materiale.

— Pe lingă informațiile 
oferite, care considerați a 
fi principalele noutăți in
tervenite in actuala struc
tură ?— Editurile vor avea mai mare elasticitate în acțiune, inițiativa nefiind numai o condiție, ci și o obligație a fiecăreia dintre ele. Editurile vor putea avea librării proprii, vor putea realiza coeditări, vor decide — într-o mare măsură — cu acordul autorului, a

supra tirajelor ce depășesc pe cele comandate de difuzarea cărții, beneficiind sensibil de rezultatele pozitive, dar și suportînd riscurile în caz de eșec.Aș vrea să relev cu deosebire faptul că va spori răspunderea colectivă și personală a lucrătorilor din edituri față de conținutul lucrărilor editate, față de valoarea lor artistică și științifică. Conducerile e

Cartea românească 
într-o nouă «miliție editorială

diturilor, fiecare lucrător din editură trebuie să înțeleagă în profunzime rolul ce le revine în viața spirituală a țării, să desfășoare o muncă de înaltă competență, de exigență comunistă, să fie animați de convingerea că politica editorială este parte componentă a politicii culturale pe care o promovează partidul, că, în acest context, au datorii mari față de destinele culturii, față de popor. Responsabilitatea — iată un cuvînt pe care îl văd devenit cuvînt de ordine în edituri.Cred că editurile, ca instrumente de bază ale politicii culturale, au acum a- tribuțiile necesare înfăptuirii, prin activitatea lor, a obiectivelor majore pe care partidul le-a pus în fața oamenilor de știință, artă și cultură, obiective a căror 

înfăptuire exemplară va semnifica adînca legătură dintre creator și poporul căruia este chemat să-i dăruiască talentul și munca lui, conștiința nobilei sale misiuniiEfortul de specializare, de profilare a editurilor va determina totodată, după o- pinia mea. afirmarea personalității editorului, creșterea prestigiului și autorității sale.

— Înțeleg că, in vir
tutea celor mai bune 
tradiții ale muncii de edita
re a cărții, editorul va tre
bui să se afirme ca o per
sonalitate autentică, idee 
pentru care s-a pledat a- 
desea și in coloanele zia
rului nostru.— Din păcate, trebuie să constatăm că profesia de editor e puțin cunoscută. Discret, devotat cărților, e- ditorul rămîne mereu în umbra gloriei autorilor Un bun editor este acela care se instruiește și își cultivă gustul necontenit, care știe să descopere valori și să le promoveze, să le păstreze în conștiința cititorilor Vor trebui, se înțelege, promovate acele valori care slujesc prin conținutul cărților lor țelurile societății noastre, care contribuie la înfăptuirea unei politici e- ditoriale științifice, inte

grată organic politicii noastre culturale, așa cum este ea concepută și condusă cu claritate și fermitate de partid. Dar, a- daug, că așa cum spunea Bernard Grasset : un bun editor este și acela care știe și să refuze. Firește, acela care știe să refuze opere lipsite de relief, de valoare, gratuitățile sterile, impostura deghizată.— A promova o carte 

este, intr-adevăr, tot atit de 
dificil cu a respinge o alta. 
Mi se pare insă că in cazul 
refuzului unei cărți, răs
punderea este deosebit de 
gravă, că numai un gust 
artistic format, o conștiin
ță artistică și politică lim
pede pot da certitudine a- 
cestui gest.— îmi place să cred că a respinge poate fi interpretat în contemporaneitatea noastră, în primul rînd. cu a promova. Fiindcă a- ceasta ar însemna. în fond, a promova prin rigoare critică, prin selectare. Nu orice se scrie trebuie publicat. Sînt i grafomani, „autori" îmbătați de aplauzele unor grupuri, stimulați de ambiții mărunte i pot fi și unii, pur și simplu, vrăjiți de mirajul unor cîștiguri și mai puțin preocupați de destinul în timp al cărților lor.

Editorul nu poate fi un simplu funcționar — cum, din păcate, au fost atîția. El este un tip de intelectual complex și, mai ales, un tip social, un om cu răspunderi mari în fața societății. El trebuie să fie cult, receptiv, nuanțat, cu gust, pregătit să-și argumenteze cu succes, cu forță de convingere, cu logică, o- pinia. Stima colaboratorului trebuie cucerită nu prin-

tr-o abandonare extatică față de unele opere minore, întîmplătoare — fie ele și ale unor scriitori de prestigiu. Ce vreți ? ..etiam bonus Homerus dormitat. Editorul nu-și dobîndește stima de azi pe mîine, ci în timp, prin exprimarea clară, cinstită, demnă a unui punct de vedere care trebuie să definească. în cele din urmă, viziunea și personalitatea unei edituri Editura — să o mai spunem încă — nu poate fi o societate de binefacere, ci o instituție de înalt prestigiu spiritual, care-și propune cuprinderea unui orizont vast de valori. Inițiative îndrăznețe, o a- ventură nobilă a spiritului, pe scurt, eforturi creatoare. Ea nu poate fi un recepta- col neutru, ci un organism viu, dinamic, cu o conștiință trează a valorilor, precum și a rosturilor 

ei sociale, ca instituție de cultură. Editura nu poate fi decît o instituție de interes național și nu de grup. Ea trebuie să mobilizeze, să sprijine și să stimuleze conștiințele creatoare, să le o- rienteze în direcțiile mari ale'efortului constructiv al societății noastre socialiste.
— Mi se par cu adevărat 

demne de întreaga atenție 
problemele pe care le adu
ceți in discuție, cu deose
bire cele privind activitatea 
și răspunderile editorului, 
ale celui care lucrează cu 
autorul și trimite cartea la 
tipar. Pentru aceasta — se 
înțelege — nu sint sufici
ente vorbele, trebuie inter
venit practic, pentru îmbu
nătățirea calificării profe
sionale a redactorilor, pen
tru pregătirea lor politică 
și profesională.— Nici nu poate fi concepută o activitate editorială exigentă, competentă fără cadre calificate Sîntem conștienți că pe lîngă studiile de specialitate, cadrele din edituri trebuie să manifeste vocație reală pentru această muncă, să dovedească o permanentă creștere a siguranței, a dis- cernămîntului în procesul muncii, să dubleze priceperea specialistului cu responsabilitatea omului politic. Ne preocupă de aceea în cel mai înalt grad, continua perfecționare a pregătirii politice și profesionale a lectorilor din editură și avem deja preconizate mai multe măsuri concrete. Vom organiza, în același scop, dezbateri cu ajutorul sectorului de sin-' teză, nou înființat la Centrala cărții, încadrat cu specialiști de superioară calificare.

— Ce credeți că va putea 
ajuta la realizarea unor 
programe editoriale meni
te să răspundă exigențelor 
multiple ale epocii noas
tre ?

— O muncă de perspectivă, calificată. Conștiința înaltei misiuni care revine editorului, conducătorului de editură. Un ajutor prețios îl vor constitui consiliile de specialiști care vor ființa pe lîngă fiecare conducere a editurilor. în viziunea actuală, acestea urmează a nu avea doar un rol decorativ, vag consultativ, ci unul activ în deciziile care se vor lua, în selectarea lucrărilor, în orientarea planurilor editoriale. Prezența creatorului de valori, a personalității autentice în asemenea consilii nu se poate să nu aibă consecințe pozitive în activitatea editorială. Selecția editorială, valoarea cărților tipărite vor conferi personalitate și girul de competență editorilor. Programul editorial, profilul distinct al editurilor, inițiativele acestora, sistemul de lucru cu colaboratorii — iată obiective pe care,’ în- deplinindu-le exemplar, e- diturile își pot anticipa și autoritatea în lumea cititorilor.
— Desigur, un loc im

portant in planurile multor 
edituri îl vor deține cărțile 
actualității...— Da, și vom face totul pentru a stimula mai activ literatura de actualitate, inspirată din realitățile noastre socialiste, din problematica epocii, a o- mului de astăzi. Se vor crea tipuri de ediții speciale pentru asemenea lucrări, se va asigura traducerea lor, cu prioritate. în alte limbi. Mi se pare firesc să traducem cu deosebire, să facem cunoscute peste hotare -r pe lîngă operele clasice ale literaturii noastre — pe a- celea care, la un înalt nivel artistic, vorbesc despre realitățile patriei, ale poporului. Aș dori să mai adaug că în Întreaga 

lor activitate, editurile vor veghea ca operele tipărite — așa cum sa cerea la cel de-al X-lea Congres al partidului — să sprijine ridicarea conștiinței socialiste a maselor, să promoveze inestimabilele trăsături morale ale poporului. Avem de învățat in acest sens din multele izbînzi editoriale de pînă acum, dar și din insuccese. Nu este un secret — și presa cotidiană sau literară a spus-o nu o dată — că în activitatea editorială s-au făcut uneori concesii unor mediocrități poleite în forme fals novatoare, minor experimentale, unor lucrări cu teme periferice, de discutabilă ținută artistică. Fără a exclude creații de audiență mai restrînsă, dar de certă semnificație, editurile au datoria de a veghea asupra orientării pozitive a literaturii editate.Este de așteptat a se împlini, printr-un efort editorial susținut, o frescă artistică a perioadei istorice pe care o constituie ultimul pătrar de veac. Sînt încredințat că, răs- punzînd îndemnurilor nobile adresate creatorilor, editurile vor promova o literatură de valoare artistică, militantă. în care vor fi prezentate, cu curaj, marile teme și subiecte ala realității societății socialiste, idealurile poporului, țelul său socialist, contribuția sa specifică Ia civilizația lumii contemporane. Nu poate fi, pentru o editură, o aspirație mai nobilă, mai mobilizatoare Cartea aceasta poate fi de beletristică, de critică, de științe — umanistice sau pozitive — de științe sociale. Ea trebuie să fie cartea care să dea măsura talentului, inteligenței puterii de muncă a poporului român.
i
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(Urmare din pag. I)textile prevăzute pentru acest an să fie fabricate și livrate beneficiarilor. Și, după cum vedeți, pe poarta întreprinderii ies în fiecare zi lăzi cu produse finite. Nu — pentru că ne mai lipsesc încă 39 motorașe electrice de 1,1 kW, iar pentru laminorul de bumbac — 40 motoare electrice de 3,7 kW. Or, fără acestea, mașinile textile nu pot fi puse în funcțiune. Aceste motorașe au fost solicitate, s-au întocmit formele necesare în termen, dar întreprinderea de comerț exterior nu le-a comandat la vreme".Ce se întîmplă în celelalte sectoare ale uzinei ? La turnătorie se lucrează intens pentru producția anului viitor, iar în sectorul mecanic se află pe benzi, în diferite faze, peste 60 la sută din principalele piese aferente fabricației în luna ianuarie. Spre deosebire de anii precedenți, întreaga producție aferentă lui 1970 este nominalizată și contractată. în uzină au fost făcute pregătirile necesare realizării ritmice a planului. începînd din prima zi a noului an. ,Dar, atenție ! Se ridică problema aprovizionării cu materiale. Pînă în prezent nu a fost asigurată cu contracte nici 6 la sută din cantitatea de materiale prevăzute a fi aduse din import în primul trimestru, iar pentru celelalte trimestre nu s-a contractat încă nimic. Oare tovarășii respectivi din organizațiile de comerț exterior nu înțeleg că nerăspunzîndu-se solicitărilor repetate ale uzinei se creează premisele unor prejudicii economiei naționale ?

întocmit for-

noului sistem de salarizare, introdus Ia 1 decembrie.De asemenea, se acordă o mare atenție funcționării ireproșabile a mijloacelor tehnice. „Nici nu se poate altfel, ne-a spus maistrul Bujor Gherman. Acum, spre deosebire de perioadele anterioare, facem totul ca mașinile să funcționeze din plin. Și vor funcționa. Calitatea producției se îmbunătățește cu fiecare zi. Rebuturile au scăzut de la 20 la sută la 14 la sută și continuă să se micșoreze". „In loc de 110 tone cărămizi refractare pe schimb, cît prevede planul secției, noi producem 148 tone. Și nu ne vom opri aici" — ne-a spus muncitoarea Maria Tain din secția a II-a amestec- presare.Există o vie mobilizare a organizațiilor de partid. Secretarul comitetului de partid discută operativ cu birourile organizațiilor de bază problemele intensificării ritmului producțieiSe urmărește, totodată, consolidarea rezultatelor obținute în această perioadă, în așa fel încît producția zilnică înregistrată în prezent, susceptibilă de creștere, să constituie plafonul minim al activității viitoare. Colectivul fabricii și-a. ales ca deviză a anului viitor calitate, ritmicitate, sortimente variate, rentabilitate !

de plan obținute pînă acum la celelalte sortimente au anihilat — desigur, numai din punct de vedere valoric — această nerealizare. Totuși, o analiză recentă a relevat că. în acest an, în principal din cauza modificării planului fizic și necore- lării cu cel valoric nu se vor putea realiza circa 23,5 milioane lei din planul anual.Ce se întreprinde pentru diminuare^, și recuperarea grabnică a rămîrferilor în urmă, pentru asigurarea unui demaraj rapid producției anului 1970 ? Iată răspunsurile primite în timpul raidului nostru :— „Printr-o concentrare deosebită a eforturilor, dispunem acum de cantități de materie primă care garantează realizarea unei producții continue, de bună calitate, în orice condiții climatice, pînă la primăvară" (ing. Ștefan Dumitrescu, șeful fabricii de placaj ceramic).străduit și am reușit pentru toate utilajele,
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ZILNIC, CU PAȘI MAI MARI 

j DECÎT PREVEDERILE PLA-

j
i decembrie, prevederile* producției globale pentru

JIULUIColectivul Fabricii de produse refractare din Alba Iulia face eforturi din ce în ce mai intense pentru a realiza zilnic o producție mai mare decît cea planificată. La 17 planului ■ pcuu u această
ț perioadă erau depășite cu 424 tone 
i cărămizi refractare.
1 Ca pîrghie principală prin 

se acționează — justa

La întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcții din București, în ziua de 17 decembrie, planul anual la obiecte sanitare era depășit cu 1,2 la sută, la plăci faianță — cu 20 777 mp, iar la plăci grele — cu 15 000 mp. La producția de placaj ceramic, însă, pînă la aceeași dată, în comparație cu planul anual se realizase doar 80,2 la sută t la tuburi gresie, față de ultimul plan fizic de producție, pînă la atingerea nivelului de 100 la sută mai aveau de fabricat 46 tone, adică 0,5 la sută.— Cît mai trebuie recuperat pentru a se atinge producția planificată la placaj ceramic ?— O producție de 4,5 milioane lei ne-a spus ing. Marin Cristea, directorul întreprinderii. Depășirile

— „Ne-am să asigurăm. . piesele de schimb, matrițele și materialele refractare necesare și sperăm să ț,Lnu mai avem probleme în producție" (ing. Adriana Dinescu, șefa fabricii de plăci din gresie și faianță).— „Ca urmare a reducerii cu 40 la sută a duratei de execuție a reparației capita'e la o linie a fabricii, vom obține, suplimentar, o producție de 30 tone de obiecte sanitare din porțelan. Iar în ultima vreme, disciplina în muncă a marcat o sensibilă îmbunătățire. Evident, aceasta s-a răsfrînt favorabil asupra producției obținute peste planul anual la unele din principalele produse" (maistrul Traian Cucu- reanu, de la fabrica de obiecte sanitare).Ritmul deosebit de susținut în care se desfășoară producția acum la această unitate — în decembrie a.c. se lucrează zi'nic la nivelul sarcinilor din anul viitor — rezultatele -obținute tn perioada octombrie—decembrie, pregătirile minuțioase care se fac în secțiile de fabricație pentru producția din 1970 — primul an tn care. aici, șe va lucra la întreaga capacitate proiectată — se afirmă ca premise ale unei bune activități în anul viitor
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care aplicare a

(Urmare din pag. I)

în camera de comandâ a grupului generator de 200 MW de la Termocentrala din DevaFoto t S. Cristian

Prin profunzimea analizei, prin obiectivitatea și înalta principialitate partinică cu care sînt abordate anumite probieme deosebit de importante ale dezvoltării economiei noastre în etapa actuală, prin spiritul său de lucru realist, armonios încadrat în suflul înnoitor pe care l-au adus în viața partidului, a întregii noastre societăți Congresul al IX-lea, Conferința Națională a partidului și Congresul al X-lea, dar mai ales prin bogăția și utilitatea practică a indicațiilor pe care le conține. cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului este un document de o excepțională valoare.Cuvîntarea secretarului general al partidului, care, după cum se știe, s-a ocupat pe larg și de principalele probleme care-și așteaptă rezolvarea în Industria construcțiilor de mașini, a fost primită de lucrătorii din această ramură de bază a economiei cu entuziasm și se bucură de o deplină a- probare, de o unanimă adeziune. Conducerea ministerului nostru a și trecut la înfăptuirea întocmai, operativitate maximă, plenarei. M-^aș modul în care ffă- ocupăm na documentelor plenarei . . fecționarea activității de asimilare în fabricație a noilor produse, activitate de care depinde în mod hotărîtor creșterea substanțială a ponderii subramurilor celor mai moderne în ansamblul ramurii, înnoirea și optimizarea nomenclatorului de produse a) fiecărei uzine în parte, orientarea fermă și consecventă a industriei construcțiilor de mașini spre producții de cea mai’ înaltă tehnicitate și eficiență economică.La plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „în vederea creșterii contribuției acestei ramuri la dotarea tehnică a economiei. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, împreună cu celelalte ministere economice, va trebui să stabilească măsuri și programe concrete pentru asimilarea de noi mașini și utilaje, de înaltă tehnicitate, necesare diferitelor sectoare de producție". Tn lumina acestei Indicații — deși sarcina de a finaliza, tn 1970, asimilarea a 400 de instalații, mașini și aparate de tehnicitate ridicată. la care, mai trebuie adăugate alte cîteva sute de produse din planurile de asimilări ale

Ing. Mihai MARTINESCU 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini

cu a hotărîrilor referi, pe scurt, la tn lumi- de per-

een-

tralelor, care nu se urmăresc centralizat, nu ne-a găsit nepregătiți— organismele de resort ale ministerului au început schițarea și elaborarea unor noi planuri șj acțiuni care vizează materializarea ireproșabilă și în timp optim a sarcinilor de asimilare imediate și de perspectivă. în primul rînd, pînă la sfîrșitul trimestrului I 1970 va fi definitivat un program prioritar de asimilări care să asigure accelerarea procesului de integrare a produselor a căror fabricație are la bază licențe achiziționate din străinătate. După părerea multor specialiști din minister, din centralele industriale, din institutele de cercetări și proiectări și din uzine, printr-o judicioasă dozare și coordonare a eforturilor centralelor industriale care concură la realizarea unor asemenea produse, de regulă de mare complexitate, este posibil ca tn scurt timp să se renunțe în bună măsură la importarea unor produse de completare Este necesar. ce-i drept, un plus de efort tehnic și organizatoric. da< nu trebuie uitat că— prin rentabi'izarea maximă a u- nor produse extrem de solicitate la export — el se va concretiza în rezultate care vor influența pozitiv balanța comerțului nostru exterior.Un program aparte de asimilări vom întocmi și pentru dezvoltarea și diversificarea cît mai rapidă a producției de mecanică de precizie și optică : ansamble mecanice din componența elementelor electromecanice de reglaj automat continuu, transmisii hidrostatice, pompe și motoare cu parametri reglabili. aparatură componentă a circuitelor hidraulice, aparatură de măsură pentru , lungimi mase, capacități sau număr de bucăți, echipamente periferice pentru tehnica modernă de calcul. Ne preocupă în mod deosebit valorificarea la maximum a importantelor tradiții ale uzinelor noastre constructoare de mașini în acest domeniu, precum și combaterea fermă a mentalității anacronice a unor cadre tehnice potrivit căreia unele produse de acest gen „prea sînt complicate" tru a fi produse tn țară, .iar le-am face, ele ar costa, totuși.

scump". Trebuie să avem permanent în vedere faptul că de îndeplinirea acestei sarcini depind atît reducerea importuriloi și integrarea în fabricație a unor produse complexe care în prezent înglobează părți procurate din import, cît și diversificarea și creșterea accentuată a gradului de tehnicitate (în special de automatizare) a multor mașini, utilaje și instalații românești.Tntrucît creșterea eficienței activității de asimilare depinde nemijlocit de îmbunătățirea conținutului studiilor tehnico-economice, mai ales în privința precizării din timp și cu certitudine a necesității, oportunității, nivelului tehnic-calitativ, urgenței și rentabilității asimilării de noi mijloace tehnice, eforturi mai sistematice vom depune, de asemenea, pentru consolidarea colaborării dintre ministerul nostru, ca furnizor de mașini și utilaje, și beneficiarii interni și externi. Aceasta este o cerință de stringentă actualitate, deoarece o parte însemnată a lucrărilor pregătitoare legate de asimilarea noilor produse se face cu participarea beneficiarilor, mai ales a celor din țară După părerea noastră, nu pe înmulțirea în sine a contactelor bilaterale trebuie pus accentul ci pe analizarea temeinică și ci> regularitate în comun, a modului In care se îndeplinesc sarcinile reciproce privind asimilarea noilor produse. Evident, analizele Ia care ne-am referit trebuie să precizeze răspunderile concrete ale fiecărei părți, să fie re-

ale șl competente șl să fie urmata de măsuri operative, eficiente.Printre măsurile preconizate fn prezent în construcția de mașini în ^scopul perfecționării activității de asimilare a noilor produse se numărăRși asigurarea unei contribuții sporite a cercetării științifice departamentale și uzinale la soluționarea unor probleme de care depinde în mod nemijlocit mai ales competitivitatea (performanțe — preț de cost) a noilor produse. Pe de o parte îi vom determina pe cercetători și proiectanți să pună Ia dispoziția uzinelor într-o mai mare măsură decît pînă acum soluții constructive și tehnologii care să îmbunătățească simțitor caracteristicile tehnico-economice ale mașinilor și utilajelor care se produc în prezent, să urmărească finalizarea, în producție, a acestei activități a lor. Pe de altă parte, le vom încredința sarcina de a elabora documentațiile tehnice ale unor categorii de produse care nu s-au mai fabricat pînă acum în țara noastră : instalații complexe pentru forajul marin, grupuri energetice de puteri mari etc.Există, desigur și alte care ne preocupă în mod mai ale* tn urma recentei Comitetului Central al. , Bunăoară, creșterea volumului și diversificarea fabricației de scule, dispozitive și verificatoare a tuturor ac- cesoriilo' pentru mașini-unelte. Nu am intenționat, însă, să epuizăm. în aceste rînduri. tot ce urmează să facem, ci doar să subliniem, punctînd cîteva direcții principale ale activității noastre, că am și trecuț. transpunerea în viață a trasate de plenara C.C. . al considerînd aceasta <„ "i... torire de onoare a tuturor celor ce lucrează în ramura strucțiilor de mașini.

probleme deosebit, plenare a partidului,

wax. ți. asarcinilor P.C.R., ca fiind o tnda-industriei con-

Realizările de azi,
pen- daeăprea suportul succeselor de mîine

In industria jude
țului Cluj

de platine și cilindri, la șantierul naval — de eliminare a depășirilor la cheltuielile generale și gospodărești, la uzina mecanică — de prevenire a rebuturilor.Important este că preocupările pentru soluționarea problemelor curente ale activității economice nu au dus la pierderea perspectivei. împletirea armonioasă a sarcinilor „la ordinea zilei" cu cele din anul viitor, pentru ca toate problemele însemnate să se afle în cîmpul nostru vizual. este o metodă de bază în îndrumarea muncii organelor și organizațiilor de partid din județ. Pe acest făgaș am orientat eforturile colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri în vederea îndeplinirii sarcinilor pe acest an și pregătirii judicioase a producției, din anul 1970. Organizațiile de partid și comitetele de direcție din întreprinderi au studiat din timp și temeinic căile de creștere a gradului de utilizare a capacităților de producție, a mașinilor, utilajelor și forței de muncă ; s-a acordat o mare atenție urgentării nominalizării producției, fundamentării riguroase a planurilor de aprovizionare tehnico-materială, . încheierii _ contractelor economice și stabilirii necesarului forței de muncă. Pe a- ceastă bază, la începutul lunii decembrie a.c. producția fusese nominalizată în proporție de 98 la sută; deci întreprinderile știu, din vreme, ce au de făcut în 1970.Pe ansamblul județului, în anul viitor producția industrială crește . cu 21,6 la sută. Obținerea unui asemenea spor de producție — cu mult superior mediei pe țară — a impus aplicarea unui ansamblu de măsuri menite să creeze condițiile pentru un ritm intens de lucru, din primele zile ale noului an. Măsurile preconizate au urmărit, mai întîi, soluționarea practică în întreprinderi a propunerilor formulate cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1970. Apoi, ele au vizat încheierea pregătirilor pentru anotimpul friguros. în întreprinderi s-au constituit principalele stocuri de materii prime, materiale și combustibil, pe șantiere au fost închise majoritatea construcțiilor — acestea fiind condiții propice continuării în ritm susținut a activității și în timpul Iernii Din păcate, însă. într-o serie de cazuri, centralele industriale și ministerele 
do resort întîrzie și acum emiterea

repartițiilor, astfel că nu se pot încheia din vreme contractele cu unitățile furnizoare de materii prime și materiale. Uzinei „Laminorul de tablă", bunăoară, la începutul acestei luni nu i se repartizase decît 15 la sută din necesarul de materiale pentru trimestrul I 1970. combinatului siderurgic — 56 la sută. Iar fabricii de biscuiți „Dunăreană" — 8,8 la sută Problema trebuie privită cu întreaga răspundere de forurile de resort din Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Alimentare, pentru a nu se mai repeta dificultățile întîmpinate. In acest an.

industrială siderurgică, al cadrelor tehnice și de conducere, comitetul de partid al combinatului siderurgic a trecut la investigarea modului în care sînt utilizate materiile prime în toate secțiile și sectoarele, la depistarea surselor de reducere a consumurilor specifice și — prin intermediul organizațiilor de bază — s-au stabilit mâ- ’suri politice, tehnice și organizatorice, în așa fel încit din aceleași cantități de materii prime să se obțină producții sporite de fontă, oțel și laminate. Această vastă acțiune, aflată în curs de desfășurare, va fi extinsă în toate întreprinderile consumatoare de metal din industrie și construc-

tn în petrie! Metalurgice ne va acorda, continuare, un sprijin substanțial rezolvarea problemelor complexe care le ridică activitatea combinatului. Măsuri deosebite pentru organizarea producției, realizarea . unui decalaj corespunzător între secțiile primare, de prelucrare și asamblare, precum și pentru folosirea rațională a timpului de lucru au fost luate și la Șantierul naval din Galați, care în 1970 urmează să livreze în medie un cargou în fiecare lună.Realizarea, în anul viitor, a peste 90 la sută din sporul producției pe seama creșterii productivității muncii impune, cum este și firesc, apli-
REPERUL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

A GALAȚIULUI INDUSTRIAL
de unele întreprinderi (printre care uzina „Laminorul de tablă") din cauza aprovizionării tehnico-materia- le anevoioase.Aceeași mare însemnătate acordă comitetul județean de partid și organizațiile de partid ridicării gradului de rentabilitate a activității economice, pentru ca toate produsele să aducă beneficii, ca nici un sortiment să nu se mai realizeze cu pierderi.'în acest sens, a crescut preocuparea organizațiilor de partid, a comuniștilor — după cum a reieșit și din dezbaterile recentelor adunări de dări de seamă - în acțiunea de economisire a materiei prime, de creștere a productivității muncii — direcții care stau la baza elaborării unor măsuri de sporire a eficienței economice în fiecare întreprindere.Galațiul este atît un puternic centru siderurgic, cit și un mare consumator de metal ; ca urmare, comitetul județean de partid a inițiat, recent, o amplă activitate de economisire a metalului Acțiunea a fost pornită de siderurgiști. Cu sprijinul unui larg colectiv format din activiști de partid, al specialiștilor din centrala

ții din județ. Concomitent, după cum 4-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R., în institutele de proiectări gălățene se va intensifica preocuparea pentru reproiectarea construcțiilor navale, revizuirea normelor de consum, a tehnologiilor, elaborarea unor noi planuri de croire și extinderea folosirii înlocuitorilor de metal.In spiritul învățămintelor recentei plenare a Comitetului Central al partidului, vom acționa mai perseverent și mai concret pentru întărirea răspunderii cadrelor de conducere, vom stimula mai larg inițiativa tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. La combinatul siderurgic, unde anul viitor producția crește cu 81 la sută la fontă și cu 83 la sută la oțel, comparativ cu acest an, activitatea organizației de partid a fost orientată spre atingerea parametrilor proiectați, folosirea în condiții optime a agregatelor, executarea la timp și de calitate a lucrărilor de reparații și întreținere, reducerea duratei întreruperilor și întărirea asistenței tehnice în toate schimburile. Sîntem încredințați că și. în anul viitor conducerea Ministerului Indus-

carea unor măsuri energice în fiecare întreprindere. Organizațiile de partid, comitetele de direcție au fost îndrumate din timp să acționeze cu precădere în vederea sporirii coeficientului de schimburi, asigurării unei proporții corespunzătoare între muncitorii direct productivi și cei auxiliari, întăririi disciplinei în producție. Aceste sarcini trebuie să stea mai mult în atenția consiliilor de administrație ale Centralei industriale de construcții navale și a Combinatului textil din Galați, organiza- care nu au asigurat încă superioară a forței de unitățile componente.de livrări la export, în cresc cu 1,4 miliarde lei. siderurgic ii revine pe
te recent, o folosire muncă inSarcinile anul 1970. Combinatului peste 2/3 din totalul exportului județ. Este suficient să arătăm că, zilnic, se vor livra circa 2 000 tone laminate. în acest scop, au fost luate măsuri de organizare mai bună a sectoarelor de transporturi interne și expediții. Tn același timp, însă, este necesar ca Ministerul Transporturilor să urgenteze creșterea capacității portului Galați, care nu mai poate face față expedițiilor mari de

mărfuri la export și traficului tot mai intens pe Dunăre.încheierea, în acest an, a primei e- tape de construcție a combinatului siderurgic constituie un succes deosebit al constructorilor și montorilor gălă- țeni. Prin aceasta se asigură condiții pentru îndeplinirea sarcinii prevăzute în planul cincinal de a se produce în anul 1970, la Galați, circa 2 milioane tone de oțel. Ritmul susținut de lucru înregistrat pe majoritatea șantierelor din județul nostru creează premise favorabile pentru asigurarea unui front corespunzător, de execuție in primele luni ale anului viitor. în vederea predării eșalonate a obiectivelor. Există condiții bune de lucru la cele două mari laminoare de benzi la cald și la rece, unde in halele principale se poate desfășura normal procesul de montare a utilajelor tehnologice. Atît în proiectare, cît și în execuție, mai sînt încă mari, rezerve care — fiind valorificate — pot contribui la ieftinirea investițiilor, la reducereaponderii construcțiilor și la scurtarea duratelor de proiectare și de execuție. Tocmai în aceste direcții îndreptăm consecvent eforturile beneficiarilor, proiectanților și constructorilor; dar — cum bine s-a precizat la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — ministerele și celelalte organe economice centrale ar trebui să sprijine mai intens pe beneficiari și constructori în achiziționarea echipamentului și aparatajelor din producția internă și din import, potrivit necesităților montajului O conlucrare mai stîrsă între Ministe- rrul Industriei Metalurgice și Ministerul Industriei Construcților de Mașini în rezolvarea acestor probleme este foarte utilă pentru realizarea la timp a investițiilor de la combinatul siderurgicPerfecționînd metodele de muncă în toate domeniile de activitate, fructifi- cind eforturile celor peste 56 000 de comuniști din județul nostru, mobi- lizînd activ pe toți oamenii muncii, vom șui C.C brie stau încît lului să a mărețului program trasat de Congresul al IX-lea și să pregătească, totodată, condițiile necesare trecerii la realizarea hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului.

face, după cum arăta tovară- Nicolae Ceaușescu la Plenara al P C.R din 10—13 decem- 1969 ca toate sarcinile ce ne în față să prindă viață, astfel ultimul olan anual al cincina- să fie îndeplinit cu succes, marcheze înfăptuirea deplină

Angajamentele anuale asumate de colectivele întreprinderilor industriale din județul Cluj, în ce privește depășirea unor sortimente planificate, au fost îndeplinite. Astfel față de 1 200 tone oțel și 1 300 tone laminate, cît prevedea angajamentul, metalurgiștii din județ au realizat aproape 1 500 tone oțel și respectiv 3 200 tone laminate. Au mai fost produse, peste prevederile angajamentelor, 3 950 tone ciment, 211 tone celuloză, 7 000 mp plăci aglomerate din lemn, 26 000 mp de furnire estetice, mobilă finită în valoare de peste 6 milioane lei și numeroase alte produse.
Unitățile grupului 
industrial de me
tale neferoase 

rare din 
Baia Mare

ȘI

Unitățile grupului dustrial de metale feroase și rare Baia Mare — constituit — au plinit sarcinile de plan la toți torii — ' ___ .anului se estimează depășire a t . ______globale și marfă de 195 milioane lei și a productivității muncii planificate cu 5 la sută

in- ne- din recentînde- anuale indica- Pînă la sfîrșitul o producției
Trustul de con
strucții și montaje 

PrahovaTrustul de construcții și montaje Prahova care și-a îndeplinit de pe acum sarcinile a- nuale de olan la toți indicatorii, a predat beneficiarilor 2 482 de apartamente. 24 de săli de clasă. un modern local de policlinică și alte construcții social-

culturale. In zilele care au mai rămas pînă la finele anului vor mai fi realizate circa 100 de apartamente și alte lucrări a căror valoare depășește cu peste 5 milioane lei prevederile planului pe anul în curs în mare parte, a- ceste succese se resc creșterii vității muncii sută, față de planificată.
dato- producti- cu 7 la sarcina

Centrala 
sporturilor

tran- 
autoCentrala transporturilor auto din cadrul Departamentului transporturilor auto, navale și aeriene și-a îndeplinit sarcinile anuale de plan. în această perioadă s-au înregistrat economii în valoare de 74 milioane lei și un beneficiu peste plan de 70 milioane lei. Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a dotării autobazelor din județele țării cu 8150 de autovehicule, îmbunătățirii utilizării mașinilor, reducerii timpului de I- mobilizare pentru revizii tehnice.

Uzina de reparat 
locomotive elec
trice și Diesel- 
electrice de 

Craiova
la

Uzina de reparat comotive electrice Diesel-electrice de Craiova și-a îndeplinit integral sarcinile planului anual Pînă acum au fost efectuate reparații generale la toate cele 50 locomotive Diesel-electrice înscrise în plan și în prezent se află în lucru alte 4 locomotive în bilanțul anual al întreprinderii craiovene au fost înscrise asimilarea a peste 200 de repere de piese de schimb pentru locomotive, producția a diferite alte _ utilaje

lo-Șî la

pentru necesitățile proprii, în valoare de 1 400 000 lei, reparația unor motoare și generatoare electrice pentru depourile din Craiova și Brașov, fabricarea primelor instalații pentru controlul vitezei și sporirea siguranței în exploatarea locomotivelor, se vor sfîrșitul realizări care concretiza, la anului, în de-pășirea producției globale cu II milioane lei, a producției marfă, vîndută și încasată, cu 16 milioane lei. a 2 milioane lei economii și a unor beneficii de peste 960 000 lei.
Județul HarghitaCa urmare a eforturilor susținute depuse de oamenii muncii din județul Harghita, în frunte cu comuniștii, la 18 decembrie a fost realizat planul anual ia producția globală industrială, pe județ, cu 12 zile înainte de termen. Acest lucru face posibil ca în „unitățile industriale din județ să se realizeze pînă la sfîrșitul anului o producție globală suplimentară de circa 60 milioane lei. constînd în 160 tone fontă, 6 000 metri cubi rășinoase, cubi 12 500 plăci din particule glomerate, 3 500 metri pătrați uși, ferestre, mobilier în valoare de 450 000 lei și confecții textile în valoare ele 8 milioane lei.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, comuniștii și toți oamenii muncii români, maghiari din județ sînt . notărîți să nu precupețească eforturi pentru realizarea și depășirea tuturor sarcinilor ce le stau în față. în anul 1970. pentru traducerea ■n viață a hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. dia 10—13 decembri#

cherestea900 metri cherestea fag, metri pătrați a-

a.c.
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întoarcerea tovarășului
Gheorghe Radulescu de la MoscovaTovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a participat la lucrările celei de-a 44-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., s-a înapoiat de la Moscova joi dimineață.La sosire, în Gara de Nord, erau

prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Pavel Ștefan și Mihai Bălă- nescu, miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost de țață V. S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
„Festivalului național

de teatru
După „Baltagul" și 

„Maria 1714', Teatrul 
Mic a prezentat, ieri, 
In cadrul festivalului, 
un al treilea specta
col. Este vorba des
pre recitalul de folc
lor românesc „De 
viață, de dragoste, de 
moarte" susținut de 
artista Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu. Selec
ția și montajul versu
rilor aparțin interpre

tei. Regia : Ion Co- 
jar. Scenografia : A- 
driana Leonescu. 
Ilustrația sonoră : Ti- 
muș Alexandrescu.

In cursul serii, pe 
scena festivalului, co
lectivul secției române 
a Teatrului de stat 
din Tirgu-Mureș a 
prezentat piesa dra
maturgului D. R. Po
pescu — „Acești în
geri triști". Regia

montării tîrgu-mureșe- 
ne este semnată de 
Eugen Mercus, iar 
scenografia de către 
Zsolt Kâldnte (sculp
tură Iosif Haler). In- 
terpreții spectacolului: 
Ion Fiscuteanu și An
ca Neculce Maximi
lian, Victor Ștrengaru, 
Maya Indrieș, Ștefan 
Sileanu, Al. Făgărășa- 
nu, Mircea Chirvă- 
suță.

Cronica zilei
Delegația de geografi români, condusă de prof. dr. docent Ioan Șandru, vicepreședinte al Societății de geografie din România, membru de onoare al Societății franceze de geografie, care a participat la cea de-!a 3-a Ediție a colocviului de geografie/îranco-român, ale cărei lu- crăriț ’ s-au ținut între 1—12 decembrie 1969 în Franța, s-a înapoiat în țară.Programul acestui colocviu a cuprins două aplicații practice și o sesiune de comunicări științifice organizată la Institutul de geografie al Universității din Paris.La sfîrșitul lucrărilor s-a încheiat un protocol prin care se fac precizări privind desfășurarea colocviilor ce se vor ține în 1971 în România și în 1973 în Franța.

*Delegația municipală a orașului Ankara, condusă de primarul Ekrem C. Barlas, și-a continuat joi vizita In Capitală.Oaspeții s-au oprit la Ateneul Român și sala Palatului Republicii, a- poi le-au fost prezentate o serie de obiective de interes edilitar.Seara, membrii delegației au asistat la un spectacol de balet.
★La . Ateneul Român s-a deschis joi la amiază, sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, expoziția de gravijră și de-

sen din Chile, organizată de Institutul pentru popularizarea artelor plastice al Universității din Santiago de Chile.Printre persoanele oficiale prezente la vernisaj se aflau Vasile Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- dinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Erau prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul deschiderii expoziției, Anastase Anastasiu, directorul -Direcției artelor plastice din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, și Fernando Contreras, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București, au rostit scurte cuvîntări.
★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit joi la amiază, la restaurantul „Athenee Palace", un cocteil cu prilejul turneului întreprins în țara noastră de Orchestra simfonică a Filarmonicii naționale din Varșovia, în frunte cu dirijorul său Witold Rowicki.în aceeași zi, colectivul orchestrei poloneze a părăsit Capitala.(Agerpres)

Ajutor material 
acordat Republicii

Vietnamului de SudDin împuternicirea Guvernului Republicii Socialiste România și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, la București au avut Ioc convorbiri între reprezentanții Ministerului Comerțului Exterior al Republicii Socialiste România și ai Ambasadei Republicii Vietnamului de Sud, în urma cărora s-a convenit să se acorde Republicii Vietnamului de Sud un ajutor material constînd în medicamente și produse de larg consum.
vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să se răcească exceptînd Banatul și Oltenia,' unde s-a încălzit ușor. Cerul s-a menținut acoperit în Dobrogea și a devenit variabil în Banat, Muntenia și local în Transilvania. In Oltenia cerul a fost mai mult senin. Precipitațiile au avut un caracter izolat. Vîntul a slăbit tieptat din intensitate în estul țării continuînd să sufle tare și în rafale doar în nord-estul Moldovei, unde a spulberat pe alocuri zăpada. In rest vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 a oscilat între minus 6 grade la Avrămeni și plus 7 grade la Călărași In Muntenia și Crișana ceață locală iar la munte chiciură. In București : Vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 decembrie a.c. In țară : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale mai ales sub formă de ploaie și lapoviță în jumătatea de sud a țării și sub formă de ninsoare în rest. Vînt potrivit cu intensificări de scurtă durată Temperaturile minime vor oscila între minus 8 și plus 2 grade, izolat mai coborîte. iar maximele între minus 5 și plus .5 grade. Ceață locală In București : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor câdea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Ilie Năstase învingător în 
turneul de la ânconaDesfășurat timp de mai multe zile la Ancona, turneul internațional de tenis pe teren acoperit a luat sfîrșit cu victoria cunoscutului jucător român Ilie Năstase care, confirmînd excelenta formă în care se află, a ocupat primul loc. în finală, Ilie Năstase l-a întîlnit pe iugoslavul Franulovici. In primul set, lupta pentru victorie a fost mai spectaculoasă. Năstase a terminat învingător cu 9—7. în următoarele două seturi, Ilie Năstase și-a impus jocul său complet, cîștigînd cu 6—4, 6—2.

Hochei

România—R. D. Germană 
1—1 (1—0, 0—1, 0—0)Ieri după-amiază, pe gheața patinoarului de la Poiana Brașov, echipa noastră reprezentativă de hochei a susținut un meci amical în compania selecționatei similare a R. D. Germane, participantă în grupa A a campionatului mondial. La capătul unui joc viu disputat, hocheiștii români au obținut un meritoriu rezultat de egalitate.

Fotbal

Rezultate din „Cupa euro
peană a tîrgurilor"In turul trei contînd pentru „Cupa europeană a tîrgurilor" la fotbal, echipele engleze Newcastle United și Southampton au terminat la egalitate: 0—0. Jocul, care a avut loc la Newcastle, a fost urmărit de peste 25 000 de spectatori. In general, partida a avut de suferit din cauza ninsorii abundente care a căzut în repriza a doua.în cadrul aceleiași competiții, An- derlecht, care a jucat pe teren propriu, a învins cu scorul de 1—0 (1—0) pe Dunfermline (Scoția). Unicul punct a fost marcat în minutul 43 de Devrindt. La Rouen, formația locală F.C. Rouen a terminat nede- cis: 0—0 cu Arsenal Londra.

ASEARĂ LA OSTRAVA

Cehoslovacia — România 15-15
la handbal

• Echipa noastră a încheiat neînvinsă turneul efectuat în El
veția, R. D. Germană și Cehoslovacia o Gruia — cel mai 

bun om în cele două jocuri de la Ostrava.PRAGA 18 (prin telex). — Aseară, la Ostrava, disputînd cel de-al doilea meci cu reprezentativa Cehoslovaciei, echipa noastră națională de handbal masculin și-a încheiat turneul de pregătire pe care l-a efectuat în Elveția, R. D. Germană și Cehoslovacia. Un turneu dificil, nu numai prin prisma ultimilor doi adversari întîlniți — puternica echipă a R. D. Germane și Cehoslovacia, actuala campioană mondială, ci și din cauza îmbolnăvirilor — pe parcurs — de gripă a unora dintre componenții lotului, ca și a lungilor călătorii pe care le-au avut de făcut (ultima, în special, de Ia Berlin Ia Ostrava).Meciul de la Ostrava, de aseară, nu a dat nici un învingător, termi- nîndu-se la egalitate : 15—15 (8—8). Punctele echipei noastre au fost înscrise de către Gruia 6, Gațu 3, Popescu 2, Guneș 2, Oțelea și Samungi. Trebuie să spun că, în cele două partide desfășurate la Ostrava, Gruia a fost omul cel mai bun al echipei noastre, avînd o contribuție decisivă la stabilirea ambelor rezultate.Așadar, acest lung și dificil turneu, cum am' mai spus, s-a încheiat fără ca reprezentativa noastră, să fi suferit vreo înfrîngere, confirmînd totodată comportările foarte bune pe care le-a avut, în acest an, in alte două mari competiții — „Tournoi de France" și „Trofeul Carpați", desfășurat la Timișoara.înainte de a încheia, să vă, redau cîte ceva din amplele cronici care au apărut în presa centrală cehoslovacă după întîlnirea de marți seara, de la Ostrava.Toate ziarele apreciază că victoria handbaliștilor români a fost pe deplin meritată „Românii dețin în continuare o clasă mondială. Victoria lor a fost meritată", scrie „RUDE PRAVO", iar „ZEMEDELSKE NO- VINY" notează : „Echipa României

se numără, la ora actuală, printre cele mai bune din lume. Ea a desfășurat un joc excelent din punct de vedere tehnic".Comentatorii de specialitate, re- mareînd buna pregătire tehnică a jucătorilor noștri, siguranța paselor, precizia șuturilor și ritmul rapid de joc, sînt unanimi în a aprecia că unul dintre factorii hotărîtori ai victoriei echipei române l-a constituit „evoluția excepțională a lui Gruia" De altfel, acest lucru este subliniat în titluri ca : „Gruia a decis totul" (Rude Pravo), „Irezistibilul Gruia" (Svobodne Slovo), „Axul și motorul care a împins echipa României spre o victorie certă rămîne Gruia. Capacitatea sa de concretizare este uimitoare. Are o bună detentă, reușind de multe ori să se ridice peste apărătorii noștri și să șuteze decisiv", scrie Rude Pravo.Alături de Gruia sînt remarcați GUNEȘ și CHICID, „doi tineri înalț’, la fel de buni șuteri", precum și OȚELEA, LICU și „mobilul GAȚU".
Eugen IONESCUÎn cîteva rînduri

iFAPTUL
C23SE

180 pentru 1!Meteorologul Paul Bîscă a plecat marți, pe la ora 14, de la cabana Vîrful cu Dor, spre stația Omul, unde era de serviciu. O furtună cu ninsoare l-a împiedicat să mai ajungă sus, unde-1 așteptau colegii nărui meteorolog și-a casă de zăpadă și s-a tit pînă a doua zi cînd, ceva mai bun, a pornit bana Padina. De aici și-a continuat drumul pînă la Peștera, în acest timp, 180 de oameni îl căutau. Cei doi colegi, văzînd că nu mai sosește, au pornit pe schiuri în întîmpinarea lui, pe la ora 10 seara. Negăsindu-1, au cerut ajutor tuturor flați cegi, întîi măr) Dor,Au pornit în căutarea meteorologului schiorii de la asociația sportivă Armata, aflați la antrenamente ; apoi 150 de ostași aflați în exercițiu, în a- propiere. Deși au cercetat munții ore întregi, n-au dat de el. A doua zi. Ia ora 16, au primit vestea cea bună : meteorologul Bîscă ajunsese, cu bine, la cabana Peștera. Vă imaginați bucuria tuturor celor 180 I

lui. Ti- făcut o adăpos- pe timp spre ca-
celor în munți, pe platoul Au răspuns la apel toți cabanierii (20 la de la Babele, Vîrful Piatra Arsă, Caraiman
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C. E.C
Casa de Economii și 

semnațiuni face cunoscut 
libretele de economii cu cîș- 
tiguri în materiale de con
strucție, care dau dreptul de a 
participa la tragerea la sorți 
pentru trimestrul 1/1970, se emit 
de unitățile C.E.C. pînă la
data de 31 decembrie a.c. 
inclusiv.

La tragerile la sorți ale a- 
cestor librete de economii 
C.E.C. acordă depunătorilor 
importante cîștiguri în bani cu 
care aceștia își pot procura 
cu prioritate principalele ma
teriale necesare construirii de 
locuințe : cherestea, ciment, 
tablă etc.

De asemenea, pînă la ace
eași dată, respectiv 31 decem
brie a.c., se emit librete de e- 
conomii pentru construirea de 
locuințe cu care depunătorii 
pot participa la tragerea la 
sorți pentru trimestrul 1/1970

f

ț
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LA LOTO

Autoturisme in nu-

(

măr nelimitat și ex
cursii peste hotareLa tradiționala tragere a Revelionului puteți cîștiga autoturisme „Dacia 1 300", „Dacia 1 100“, „Moskvici 408“, „Skoda 1 000 MB" și „Trabant 601“. A- ceastă tragere constituie totodată un bun prilej de a primi — ca premii — excursii peste hotare : în Japonia, pentru vizitarea expoziției de la Osaka, în Italia (15 zile) pe ruta București— Belgrad — Zagreb — Veneția— Parma — Milano — Verona — Padova — Triest — Kesthely — Budapesta — București. „Turul Bulgariei" (5 zile), cu autocarul, și „Nisipurile de atir" (12 zile).Participarea la această tragere, care va avea loc la 2 ianuarie 1970. se face cu ..variante de 2, 5 și 15 lei. Cu variante de 15 lei participați la toate extragerile. Și cu bilete de 2 Iei puteți cîștiga autoturisme, excursii peste hotare și premii în bani.Se vor acorda 21 categorii de premii pentru cele 5 extrageri în 3 faze.
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fiNUL 1970 VA CHEAMA 
CU PROBLEMATICA SA 
COMPLEXA, CU CELE 
MAI INTERESANTE IN
FORMAȚII DIN CELE MAI 

DIFERITE-------------

Lumea anului 
viitor, lumea 
anului 2000 
explorată de 
ALMANAHUL 

SCÎNTEIA

0 lume într-o 
singură carte:

Almanahul
Scmteia

CONTINUINDU-ȘI TURNEUL IN R. F. A. GERMANIEI, ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ORAȘULUI BUCUREȘTI a jucat la Kiel cu o selecționată locală. Gazdele, au terminat învingătoare cu scorul de 18—12 (7—6). Cel mai eficace jucător român a fost Cristian, care a marcat 4 goluri.BOXERUL ITALIAN FRANCO ZURLO este noul campion european al categoriei cocoș. în meciul desfășurat la Taurianova (Reggio Calabria), el l-a deposedat de centură pe fostul deținător al titlului, spaniolul Mimoun Ben Ali> întîlnirea a fost deosebit de pasionantă și la sfîrșitul celor 15 run- duri oficialii l-au proclamat învingător la puncte pe boxerul italian.FEDERAȚIA AMERICANA DE BASCHET (AMATOR) a luat hotârî- rea ca la viitorul campionat mondial masculin, care va avea loc în 1970 în Iugoslavia, S.U.A. să fie reprezentată de formația care se va clasa pe primul Ioc în campionatul național. La actuala ediție a campionatului S.U.A. participă 15 echipe. Turneul final al competiției se va disputa între 29 martie și 1 aprilie la Columbia (Carolina de sud). Anul acesta, titlul de campioană a fost cîștigat de echipa armatei (U. S Army).TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA BELGRAD s-a încheiat cu victoria marilor maeștri Lev Po- lugaevski (U.R.S.S.), Svetozar Gligo- rici, Bora Ivkov și Milan Matulovici (toți Iugoslavia), clasați la egalitate cu cîte 10 puncte.BILL ÎOOMEY, ATLETUL AMERICAN CARE A CORECTAT RECORDUL MONDIAL ÎN PROBA DE DECATLON cu o performanții de 8 417 puncte, a declarat ziariștilor că încă, nu s-a decis să abandoneze activitatea competițională. Toomey a spus că, după ce se va căsători, va participa la o serie de concursuri care vor avea loc pe teren acoperit în S.U.A. Recordmanul mondial Toomey este profesor de istorie și de limba engleză la Colegiul din Santa Barbara.O COMISIE DE ANCHETA, din care vor face parte și reprezentanți ai Federației engleze de fotbal, va studia posibilitățile ca în viitor să fie evitate pe stadioanele de fotbal actele de vandalism ale unor spectatori certați cu morala cetățenească. Printre măsurile propuse se numără : înlocuirea peluzelor cu locuri în picioare prin montare de scaune, urmărirea imediată prin justiție a celor inculpați în scandal, vînzarea băuturilor să se facă in ambalaj de p as- tic și nu de sticlă etc., etc. Se va stabili ca deciziile arbitrilor să fie absolut respectate. Se preconizează luarea de măsuri și împotriva jucătorilor care facilitează provocarea scandalurilor.

Au... pierdut I
trenul

In continuarea acțiunilor de 
depistare a elementelor infrac
ționale din gări și din trenuri, 
serviciul de transporturi fero
viare din Inspectoratul General 
al Miliției a organizat, în cola
borare cu formațiunile locale, 
mai multe razii în stațiile 
C.F.R. din județele Timiș, Arad, 
Brașov, Argeș, Dîmbovița și 
Iași. Au fost descoperite cu a- 
cest prilej 605 persoane fără le
gitimații de călătorie, 26 infrac
țiuni în' dauna avutului obștesc 
și a călătorilor, 1 229 încălcări 
ale actelor normative de călăto
rie, 40 de cazuri de con
trabandă soldate cu confis
carea de bunuri in valoare de 226 575 lei. Au fost identificați, 
de asemenea, 16 cunoscuți1 in
fractori, urmăriți de organele de 
miliție, precum și 43 de mi
nori care vagabondau. Aseme
nea acțiuni vor continua. Din 
partea noastră, le dorim „cale 
liberă".

Fiecare 
pasăre...Zilele trecute, in Piața zei. Centrul de vinzare a păsărilor, și mai teaptă pentru două. Nu se arată nimeni. După trei ore de așteptare, delegatul mașinilor dă dispoziție șoferilor să se reîntoarcă cu marfa. Cumpărătorii — care așteptaseră tot timpul — s-au îndreptat și ei care încotro. Va- săzică marfă este, solicitanți de asemenea, dar nu există gestionar care să preia păsările. Supunem cazul atenției organelor comerciale. Conform zicalei „Fiecare pasăre pe limba ei piere", o să meargă fulgii

Am-Mașini încărcate cu pui mulți cumpărători aș- sosirea gestionarului preluarea mărfii. O oră-

Conform pe limba vedem cui o să-i 1
Gest sportiv

trecută. Etapă tn la volei mascu- 
echipe- 

și Vii-

■
cinema

O Valea păpușilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 , 21, FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, 
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Băieții în haine de piele : RE
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15.
© Winnetou în Valea Morții ; 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21,
MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MODERN - 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e My fair lady : CAPITOL — 
9,15 ; 12,30 ; 16.
e Liniște și strigăt : CAPITOL — 
19,15,; 21.
© B^adă pentru Măriuca : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Zorba grecul : LUMINA — 9,30 
—17 în continuare ; 20,15.
© Program pentru copii : DOINA
— 9 : 10.
q Să trăim pînă luni : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9,15—15 în continuare ; Program 
de filme documentare — 15,15—21 
în continuare.
© Războiul domnițelor : CEN
TRAL - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 , 19, 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Vă place Brahms ? : EXCEL
SIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
17.30 ; 20, AURORA - 10 ; 12,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Popa prostu’ : CINEMATECA — 
(sala Union) — 10 ; 12 ; 14.

© Femela îndărătnică î GRIVIȚA
— 9—13,30 în continuare ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,30.
© Angelica șl sultanul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 
17,45 ; 20.
© Mina cu briliante : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,15.
O Noaptea generalilor : DACIA
— 8,15—20 în continuare.

• de argint:
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 . 20,30, TOMIS - 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
© Baltagul : UNIREA — 15,30 ;
18 ; 20,15.
© La nord prin nord-vest : LIRA
— 15,30 ; 19.
© Cînd se aud clopotele : DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
© Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ;
20.30, MOȘILOR - 15,30 ; 18 ;
20.30.
® Păpușa : COTROCENI - 15,30 ;
19.
© Testamentul doctorului Ma
buse : CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ;
20,30.
© Beru și comisarul San Anto
nio : VOLGA - 9,30—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
© Frații Karamazov : POPULAR
— 15,15 ; 19.
O Viridiana : VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Blow-up : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Lupii albi : MUNCA — 16 ; 18 ;
20.
O Căldura : FLACARA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Sezon mort : ARTA —10—16 în 
continuare ; 19,30.
© Morții rămîn tineri : RAHOVA
— 15,30 ; 18 : 20,15.
© Corabia nebunilor : PROGRE
SUL - 15,30 ; 19.
© A trăi pentru a trăi : FEREN
TARI - 15,30 : 18 ; 20,30.
© Război și pace (seriile a IlI-a și 
a IV-a) PACEA - 15,30 ; 19.
© Omul care valora miliarde ; 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Acul cumetrel 
Gurton — 19,30.
© Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.

Festivalul național de teatru I960

© Teatrul „C. I. Nottara" (la 
sediul teatrului) : Anonimul — 
16.
© Teatrul de stat Baia Mare (în 
sala „Comedia" a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Răzvan 
și Vidra - 20.

★
© Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Jean Pierre Jacquillat (Franța).
© Opera Română : Liliacul — 
19,30. ,
© Teatrul Național ,,I. L. Cara
giale" (sala Studio) : Părinții te
ribili - 19,30.
© Teatrul de comedie : Ucigaș
fără simbrie — 19,30,
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) Cînd luna e albastră
— 19.30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „MM — 20.
© Teatrul Mic Prețul — 20.
© Teatrul Giulești . Ulise și co
incidențele — 19,30 ; (la Sala Pa
latului) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuți — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ■ Elefănțelul cu
rios — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți ’69
— 19,30 . (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Nicuță la Tănase
— 19,30.

© Circul de stat i Rapsodia «ue- 
deză - 19,30.

t V

17.00 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații la limba română (clasa 
a VIII-a). Tema : Sinteza propo
ziției. Prezintă prof. Virgil Dron.
17.30 — Consultații la chimie (cla
sele VIII—X). Tema . Soluții. Pre
zintă prof. Mircea Mironescu. 18,00
— Lumea copiilor. „Peripețiile lui 
Guignol și ale fiului său Guigno- 
let“ — adaptare după o. poveste 
din folclorul francez. Prezintă 
Teatrul de păpuși din Pitești.
18.30 — Noi cote la Porțile de
Fier — reportaj filmat. 18,55 — A- 
nunțuri — publicitate. 19,00 — Te
lejurnalul de seară. 19,20 — Re
flector. 19,30 — Mai aveți o între
bare ? Emisiune de cultură știin
țifică. Cunoaștem legile eredită
ții ? Invitații emisiunii : prof. dr. 
Benedickt Menkeș, membru co
respondent al Academiei, dr. Con
stantin Maximilian, dr. Barbu lo- 
nescu. 20,30 — Filmul artistic
„Bomba de la 10 și 10- - produc
ție a studiourilor iugoslave. 21,45
— Melodiile săptămînii. Prezintă 
Elly Roman. 22,00 — Telejurnalul 
de noapte. 22,20 — Cadran — emi
siune de actualitate internațională. 
22,50 — Aspecte înregistrate de la 
Concursul internațional de patinaj 
artistic de la Moscova. Figuri li
bere — perechi. 23,30 — închide
rea emisiunii.

PREMIILE
TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO

DIN 9 DECEMBRIE 1969:Categoria I : 2 autoturisme conform prospect și diferența pînă la 65 000 lei și 2 variante jucate 10 la sută a 6 500 lei.Categoria a II-a : 2 autoturisme conform prospect și diferența pînă la 55 000 lei.Categoria a III-a : 11 excursii de 2 locuri în U.R.S.S. — partea sudică, a 11 000 lei. și 12 variante jucate 10 la sută e I 1G0 leiCategoria a IV-a : 26 excursii deun loc în U.R.S.S. — partea sudică, a 5 500 lei, și 20 variante jucate 10 la sută a 550 lei.

Categoria a V-a : 32 variante a 1 000 lei și 26 variante jucate 10 la sută a 100 lei.Categoria a Vl-a : 255 variante a 500 lei și 293 variante jucate 10 la sută a 50 lei.Categoria a VII-a : 521 variante a 100 lei și 473 variante jucate 10 la sută.Categoria a VIII-a : 779 variante a 50 lei și 813 variante jucate 10 la sută.Premiile de la categoria a VIII-a participă la tragerea la sorți pentru cele 5 autoturisme conform prospectului Tragerea se va face in ziua de 24 decembrie 1969
y

ii

Doriți să petreceți un revelion plăcut ’ Uniunea județeană a cooperativelor de consum — Prahova vă invită, in noaptea de Anul nou, în cele mai bune dintre i nume ? za, de gătesc oaspeți za, ca și

v&

unitățile sale Unde a- La restaurantul Brea- exemplu, unde se pre- multe surprize pentru Restaurantul din Brea- i cele din Slănic-Prahova,

de la Românești și altele, asigură tot confortul necesar, condiții optime de cazare, meniuri alese, cu țuică bătrînă și vipuri ale casei din renumitele podgorii județene sau din alte părți. Pe lingă muzică și momentele de divertisment artistic vor fi și alte surprize : pom de iarnă, tombolă etc.

Duminica 
divizia A 
lin. In dispută 
le Tractorul-Brașov 
torul-Bacău, pe terenul acesteia 
din urmă, tn seturile unu și 
doi conduc băcăoanii. Prin ur
mare, setul trei era decisiv pen
tru consemnarea victoriei local
nicilor — sau o ultimă șansă, 
pentru oaspeți, de a mai con? 
tinua lupta. Setul începe. Cei de 
la Tractorul fac eforturi vizi
bile pentru a egala. 
„punct" conta. Un 
de la Viitorul trage puternic 
și mingea iese afară din teren. 
Arbitrii dictează minge in fa
voarea Tractorului. Și cînd toți 
erau convinși de justețea deci
ziei, iată 
nr. 3 din 
ridică mina, 
șeala personală de a fi atins, 
totuși, mingea, 
noaștere însemna 
șansei de victorie, 
revin asupra 
izbucnește în 
gestul sportiv 
Cine era nr. 3 ? Nicolae Bărbu
ță, m.aestru emerit al sportu
lui.

Flecare 
jucător

că jucătorul cu 
echipa Tractorul 
recunoscind gre-

Această recu- 
pierderea 

Arbitrii 
deciziei, sala 

aplauze pentru 
al jucătorului.

„Cunoștința"Intrați în vorbă cu primul întîlnit ? Ii acceptați apoi compania intr-un local public, fără să vă întrebați măcar cine este ? Dacă ați fi tentați să răspundeți DA, vram propune să citiți mai întîi cele ce urmează. Nicolae Pitulan din Pitești se afla cu treburi în Capitală. Spre seară a intrat intr-un bufet, unde a făcut vine ! — dîndu-le vitat la mult, a tre ei fisa de la garderobă, un- de-și lăsase haina de piele. Cei doi „amici" (de fapt, cum s-a dovedit mâi tîrziu,1 doi infractori notorii, Ion Radu și Ma- nole Rogojină) n-au stat mult pe gînduri Profitînd de neatenția cetățeanului au dispărut, neuitînd să ia cu ei și haina de la garderobă Organele de miliție i-au descoperit chiar a doua zi. îndemnul la vigilență rămîne însă valabil.

„cunoștință" — vorba cu doi indivizi. Acor- credit deplin, i-a in- un restaurant. Mai încredințat unuia din-

Rubrică redactată de :
Stefan Z1DARITA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



VIETNAMUL DE SUD bruxeu.es

LUPTE VIOLENTE
ÎN PROVINCIILE
TAY NINH Șl PHUOC LONGSAIGON 18 (Agerpres). Un purtător de cuvînt militar amerioan a declarat că în cursul nopții de miercuri spre joi artileria forțelor patriotice sud-vietnameze a efectuat 40 de bombardamente asupra unor poziții și puncte întărite americano-saigoneze. Cele mai puternice bombardamente au fost declanșate asupra taberelor celei de-a 25-a divizii de infanterie a S.U.A. situate la Tay Ninh, precum și asupra unităților saigoneze aflate în Delta fluviului Mekong. Comandamentul forțelor armate ale S.U.A. de la Saigon a făcut cunoscut că miercuri au avut loc lupte violente între unitățile americane și trupe ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud în provinciile Tay Ninh și Phuoc Long.

Avioane americane de tip „B-52" au continuat noaptea trecută raidurile de bombardament asupra unor regiuni din provincia Quan Tri.
★Șase deputați din Parlamentul sai- gonez au dat publicității o declarație în care condamnă autoritățile de la Saigon pentru represiunile la care au fost supuși călugării budiști care au organizat recent demonstrații în sprijinul recunoașterii de către administrația saigoneză a drepturilor vietnamezilor de origine khmeră. In declarație se precizează, menționează agenția Reuter, că atitudinea autorităților nu poate fi calificată decît iresponsabilă și plină de cruzime.

Negocierile 
„celor șase" 
asupra pieței 

comune 
agricoleBRUXELLES 18 (Agerpres). — Ședința „maraton" a „celor șase" țări membre ale C.E.E., în ce privește problemele agricole ale comunității, a fost reluată ieri. De data aceasta participă numai miniștrii a- griculturii. Ședința este consacrată în principal unor probleme privind organizarea pieței comune a vinului și tutunului. Italia susține că această piață trebuie să intre în vigoare începînd de la 1 ianuarie 1970. Problemele ce vor fi abordate au o strînsă legătură cu cele care se referă la adoptarea definitivă a regulamentului financiar al „Europei verzi". întregul pachet de probleme privind sectorul agricol va fi reluat în discuție vineri, într-o nouă ședință comună a miniștrilor afacerilor externe, ai finanțelor și ai agriculturii.

În Italia au fost reluate 

acțiunile revendicative
ROMA 18 (Agerpres). — După o pauză de 24 de ore, în semn de doliu în memoria victimelor atentatelor de săptămîna trecută, miercuri în întreaga Italie au avut loc noi mișcări greviste.Serviciile publice au fosi în mare parte paralizate ca urmare a întreruperii lucrului de către aproximativ un milion și jumătate de funcționari. Greviștii revendică condiții de muncă mai bune, precum și majorarea salariilor. Ministerele și școlile au rămas, de asemenea, goale în tot timpul zilei de miercuri. In ce privește traficul feroviar, acesta a fost redus aproape în întregime. Doar 73 de trenuri au funcționat între principalele centre urbane italiene, re- prezentînd doar 1 la sută din totalul zilnic al mijloacelor feroviare în mișcare.Revendicarea muncitorilor metalur- giști de majorare a salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și înnoirea contractelor colective a fost sprijinită și de către salariații din transporturile urbane, serviciile de poștă și telecomunicații, precum și

de către o parte a personalului auxiliar din spitale. Luînd cuvîntul în Camera Deputaților cu ocazia discutării bugetului Ministerului Muncit, Carlo Donat-Cattin și-a exprimat speranța că vor fi încheiate în mod satisfăcător negocierile cu reprezentanții sindicatelor muncitorilor me- talurgiști.Joi a fost semnat mandatul? de arestare a anarhistului Pietțd Valpreda, acuzat de a fi participat săptămîna trecută la atentatul de la Banca Națională a Agriculturii din Milano.Pe de altă parte, s-a anunțat că au fost arestați doi studenți, după ce fuseseră interogați în legătură cu atentatul comis la prefectura de poliție din Reggio Calabria, la 7 decembrie.
PARIS

WASHINGTON

Președintele Nixon a primit 
pe primul adjunct ai ministrului 

de externe a! României
WASHINGTON 18. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Președintele Statelor 
Unite ale Americii, Richard Nixon, 
a primit joi la amiază, . la Casa 
Albă, pe George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află în vizită în 
S.U.A. în cadrul întîlnirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, s-a 
făcut o trecere generală în revistă 
a dezvoltării relațiilor bilaterale 
dintre România și S.U.A., în lumina 
hotărîrilor adoptate în timpul con
vorbirilor care au avut loc la Bucu
rești între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Richard

Nixon și au fost abordate unele 
probleme internaționale actuale 
care interesează ambele părți.

La întrevedere au participat 
Cornel Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei în S.U.A., Sergiu Celac, di
rector adjunct în M.A.E. al Româ
niei. H. Kissinger, consilier special 
al președintelui S.U.A., și H. Son- 
nenfeldt, consilier la Casa Albă.

Casa Albă a dat publicității un 
comuhicat oficial cu privire la a- 
ceastă întîlnire, iar purtătorul de 
cuvînt oficial al președintelui 
S.U.A. a răspuns Ia întrebările zia
riștilor pe această temă în cadrul 
conferinței de presă care a avut 
loc joi după-amiază la Casa Albă.

Camera Comunelor a reînnoit

Conferința eradripartită 
în problema VietnamuluiPARIS 18 (Agerpres). — Joi s-a desfășurat la Paris cea de-a 47-a ședință a Conferinței cvadripartite în problema VietnamuluiNguyen Thi Binh, ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, a menționat că viitoarea retragere a 50 000 soldați americani din Vietnamul de sud, anunțată de președintele Nixon, este o concretizare a politicii de așa-zisă „vietnami- zare" a războiului, care are ca scop să inducă în eroare opinia publică. Ha Van Lau, care l-a înlocuit la a- ceastă ședință pe Xuan Thuy, șeful delegației Republicii Democrate Vietnam, a susținut punctul de vedere

ORIENTUL 
APROPIAT

® CONVORBIRI EGIPTEANO- 
SAUDITE

® INCIDENTE ÎN ZONA CA
NALULUI DE SUEZ

al reprezentantului Guvernului Revoluționar Provizoriu în legătură cu măsura anunțată la Washington. El a relevat că înlocuirea șefului delegației americane la convorbirile cvadripartite, Henri Cabot Lodge, cu ambasadorul Philip Habib dovedește tendința oficialităților americane de „a reduce nivelul conferinței, cu intenția de a o torpila". Ha Van Lau a menționat că neparticiparea ministrului Xuan Thuy la ședința de joi reprezintă, ca și săptămîna trecută, un semn de protest împotriva absenței unui interlocutor la același nivel din partea delegației americane.Reprezentantul american, Philip Habib, ca și cel al administrației de la Saigon, Pham Dang Lam, s-au mărginit să susțină punctul lor de vedere cunoscut asupra problemei retragerii soldaților americani din Vietnamul de sud, susținînd ideea așa-numitei „retrageri reciproce".Delegațiile âu căzut de acord ca viitoarea ședință a conferinței să aibă loc marți, 30 decembrie.

Ambasadorul
României in Marot 

și-a prezentat 
scrisorile 

de acreditareMAROC 18 (Agerpres). — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Rabat, Vasile Mircea, a prezentat scrisorile de acreditare regelui Marocului, Hassan II.La ceremonie au fost de față A. Balafrej, ministru, reprezentant personal al regelui, Driss Slaoui, directorul general al cabinetului regal, Abdelhadi Boutaleb, ministrul afacerilor externe, Ahmed Snoussi, ministrul informațiilor, și alte persoane oficiale. De asemenea, au fost pre- zenți membrii ambasadei române.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, între suveranul Marocului și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială, consacrată dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

MESAJ ADRESAT DE WALTER ULBRICHT 
LUI GUSTAV HEINEMANN

BERLIN 18 (Agerpres). — A- 
genția A.D.N. anunță că Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, a adresat un mesaj lui 
Gustav Heinemann, președintele 
Republicii Federale a Germaniei- 
Mesajul a fost înmînat joi la Bonn 
de către Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D.G., lui Dietrich Spangen- 
berg, secretar de stat, șeful Ser
viciului prezidențial, care îl va re
mite președintelui Republicii Fe
derale a Germaniei.

★

BONN. — După cum relatează 
agenția D.P.A., Conrad Ahlers, pur
tătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, a confirmat primirea 
mesajului președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, Walter Ulbricht, adresat 
președintelui R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann. El a declarat 
presei că președintele Heinemann 
l-a informat pe cancelarul Willy 
Brandt asupra conținutului scriso

rii. Ahlers a menționat că va fi 
dat un răspuns la mesajul preșe
dintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G., Walter Ulbricht.

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
IUI JĂNOS KĂDĂR 

ÎN CEHOSLOVACIA
PRAGA 18 (Agerpres). — Joi 

s-a încheiat vizita la Praga a lui 
Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. în comunicatul cu pri
vire la convorbirile dintre Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și Jănos 
Kâdăr se relevă că au fost abordate 
probleme referitoare la dezvolta
rea relațiilor dintre P.C. din Ceho
slovacia și P.M.S.U., dintre cele 
două țări vecine, precum și unele 
probleme internaționale actuale.

PANAMA
♦

legea privind blocarea salariilor 
și a prețurilorLONDRA 18 (Agerpres). — Miercuri au avut loc dezbateri în Camera Comunelor pe marginea reînnoirii legii adoptate în anul 1966 cu privire la blocarea salariilor și a prețurilor. A- ceastă lege autorizează ministrul forței de muncă și productivității să instituie blocarea salariilor, dacă este cazul, pe o perioadă de trei sau patru luni, sub pretextul bunului mers

0. N. U. Adunarea Generală 
a adoptat bugetul pe 1970NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat miercuri cu 103 voturi pentru, șase împotrivă și nouă abțineri bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru anul 1970, în valoare de 168 379 000 dolari. De asemenea, Adunarea Generală a aprobat proiectul construcției unei clădiri anexe a Secretariatului O.N.U. de la New York, precum și a unor săli de conferințe în incinta clădirii secretariatului. Totodată, în hotărîrea Adunării Generale se recomandă secretarului general al O.N.U. ca înainte de a autoriza efectuarea lucrărilor de extindere a secretariatului să facă un studiu a- profundat asupra posibilității de transferare a unor servicii ale O.N.U. în alte orașe ale lumii.

al economiei Luînd cuvîntul, titulara acestui minister, Barbara Castle, s-a referit la efectele „satisfăcătoare" ale respectivei legi în perioada de cînd a fost adoptată și pînă în prezent, cerînd în cele din urmă reînnoirea ei pentru minimum încă uns an. Pe aceeași linie s-a situat și cuyîntarea primului ministru, Harold Wilhph.Pe de altă parte, reprezentanții opoziției din Camera Comunelbr au aprobat pe jumătate această lege, a- dică numai partea care se referă la blocarea salariilor După părerea lui Edward Heath, liderul Partidului conservator, politica de blocare a prețurilor, promovată de laburiști, ar fi înregistrat un eșec. Mai fermi pe poziția lor — de respingere a acestei legi — s-au declarat o parte din membrii aripii de stînga laburiste care s-au abținut de la vot, demon- strînd ostilitatea lor față de politica guvernului cu privire la salarii.In favoarea reînnoirii legii au votat 289 deputați, iar 261 contra. A existat deci o diferență „fragilă". De altfel, în cuvîntarea sa, premierul Wilson a evocat pericolul unor eventuale alegeri anticipate în cazul în care guvernul ar fi pus în minoritate.
SIMPLA

agențiile de presă transmit:
CAIRO 18 (Agerpres). — Regele Felsal al Arabiei Saudite a sosit joi la Cairo, într-o vizită oficială. In aceeași zi, el a avut o primă între; vedere cu președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser. Convorbirile dintre șefii celor două state — remarcă observatorii politici — prezintă o importanță deosebită pentru relațiile saudito-egiptene, fiind cele dintîi întrevederi după reuniunea arabă de la Khartum, din anul 1967.Actualele contacte dintre președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și regele Feisal al Arabiei Saudite sînț consacrate unui schimb de păreri privind noua conferință arabă la nivel înalt ce se va deschide la Rabat, la 20 decembrie. Se așteaptă, de asemenea, ca în cursul întrevederilor să fie examinate posibilitățile de reglementare a conflictului de frontieră izbucnit între Arabia Sau- dită și Republica Populară a. Yemenului de sud.

CAIRO. — O subunitate a infanteriei egiptene a traversat în noaptea de miercuri spre joi Canalul de Suez și a pătruns în interiorul unui fort israelian, a anunțat la Cairo un purtător de cuvînt citat de agenția M.E.N. In timpul luptei, toți militarii israelieni aflați în fort și-au pierdut viața. Purtătorul de cuvînt a precizat că, in afară de trei soldați egipteni, toți participanții la acest raid s-au întors la baza lor. Pe de altă parte, el a declarat că în aceeași noapte patrulele de recunoaștere egiptene și-au intensificat activitatea de-a lungul Canalului de Suez, pă- trunzînd adînc în interiorul liniilor israeliene pentru a depista amplasamentele bateriilor de artilerie.
TEL AVIV. — Un comunicat militar dat publicității la Tel Aviv și reluat de agenția Associated Press anunță că forțe militare egiptene au traversat în două rînduri Canalul de Suez în noaptea de miercuri spre joi și au angajat lupte cu subunități israeliene. In cursul primului raid subunitatea egipteană, care număra zece militari, a fost respinsă cu foc de arme automate, înregistrînd pierderi grele. Cu o oră mai tîrziu, alți 20 de militari egipteni, acoperiți de un baraj de artilerie, au traversat Canalul de Suez, dar au fost obligați în cele din urmă să se retragă. Comunicatul afirmă că în urma acestor incursiuni nu a fost ocupată nici o poziție, pierderile israeliene cifrîn- du-se la un mort și un rănit.
LONDRA. — Ministrul de externe al Israelului, Abba Eban, a sosit joi la Londra, venind din S.U.A., unde a avut o serie de întrevederi cu secretarul de stat american, William Rogers. Ministru] israelian urmează să se tntîlnească cu șeful diplomației 

engleze, Michael Slewart.

„CARUSELUL"* 
LOVITURILOR

DE STAT
36 de ore : numai atît a durat victoria coloneilor Ramiro Silveira și Amado Sanjur, care duminică reușiseră să-l răstoarne pe „omul forte" din Panama, generalul Omar Torrijos, a- flat în acele momente la o competiție hipică în Mexic. Nici nu se terminase încă bine so? lemnitatea televizată a depunerii jurămîntului de către miniștrii noului cabinet și Torrijos a aterizat în localitatea David, din nordul țării, de unde s-a îndreptat spre capitala, primind sprijinul unor unități ale „Gărzii naționale" (forțele armate panameze). La scurt timp, în capitală erau arestați cei doi șefi ai rebeliunii, după un schimb de focuri, care nu a făcut victime. „Victorioșii" de duminică au eșuat între altele și fiindcă la acțiunea lor nu aderase un personaj important : șeful serviciului de informații, locote- nent-colonelul Alejandro Arauz, care, drept recompensă pentru loialitatea sa, a devenit acum comandantul gărzii naționale.Loviturile și contra- loviturile de stat sînt ceva obișnuit pentru Panama. S-au înregistrat nu mai puțin de 45 asemenea acțiuni în cei 66 de ani de existență ai țării, iar ultimele trei s-au petrecut într-un răstimp de numai 14 luni. Doar cinci din conducătorii acestui stat minuscul au reușit să-și ducă la capăt mandatul. Maniera în care se desfășoară răsturnările în Panama simplifică la maximum procesul luptei pentru putere într-unul din punctele strategice ale lumii Este destul ca cineva să-l expulzeze pe comandantul gărzii

naționale și să se proclame succesor, cu un guvern limitat la funcția de semnare a decretelor — și totul merge... pînă ce altcineva repetă operația.Din 1903, cînd a fost creat statul Panama, prin dezmembrarea Columbiei, în funcție de necesitățile strategice ale S.U.A. (construirea și stăpînirea „eternă" a canalului), comoțiunile și răsturnările de aici au avut mai întotdeauna legătură, directă sau
CORESPONDENȚA 

DIN RIO 
DE JANEIRO, 

DE LA V. OROS

indirectă, cu problema canalului. Dar mai e- xistă încă un factor de bază în condiționarea scenei politice panameze : prezența atotputernică a trustului United Fruit, care stăpînește o bună parte din teritoriul țării, șosele, nave maritime, o cale ferată și altele.Dacă, pe baza informațiilor existente pînă în prezent, o asociere automată a factorilor amintiți pentru a explica evenimentele actuale apare insuficient fondată, atrag totuși a- tenția următoarele împrejurări. Deși pe plan intern politica lui Torrijos prezintă toate trăsăturile unui regim discreționar (parlament dizolvat, partidele politice interzise, manifestații populare reprimate) el a făcut, însă. în ultimul timp unele declarații în sensul că va proceda la o reformă a- grară, și chiar a recurs la serviciile unor specialiști chilieni în scopul elaborării unui pro

iect care se pare că ar fi vizat și unele proprietăți ale lui United Fruit. Pe de altă parte, acest general autoavan- sat, acuzat de demagogie de adversari, a procedat și la unele încer- cărî' de a negocia unele aspecte ale tratatului draconic din 1903 care oferă nord-americanilor suveranitatea asupra unei părți din teritoriul panamez : canalul și zona acestuia. Era vorba de revendicări modeste, întrucît controlul zonei canalului ar fi rămas supus unui consiliu alcătuit din cinci nord- americani și patru panamezi, iar statutul bazelor militare din interiorul zonei nu se punea în discuție. Totuși, proiectul de acord a în- tîmpinat o opoziție a- cerbă din partea sectoarelor conservatoare ale Congresului S.U.A., inclusiv amenințări deschise din partea senatorului Storm Thurmond, exponent al cercurilor reacționare din Sud. Pe de altă parte este interesant de menționat, că atunci cînd s-a produs penultima lovitură de stat, cu 14 luni în urmă, S.U.A au suspendat temporar relațiile cu Panama și ajutorul economic. Cînd s-a produs însă lovitura de duminică s-a afirmat că „este o problemă internă" și întrucît există „continuitate guvernamentală" nu se pune problema necesității u- nei recunoașteri.In orice caz, nu trebuie omis că în Panama, ca și în alte părți, ambițiile personale ale șefilor militari alterează uneori „regulile jocului", strîrnind provizoriu confuzie în jurul resorturilor mai profunde care determină situația regimurilor din această țară. în esența lor . neschimbate de la apariția ei pe hartă.

Primul ministru al Repu
blicii Ghana, dr. K. A. Busia, a primit pe Gheorghe Iason, ambasadorul Republicii Socialiste România la Accra. între ambasadorul român și premierul ghanez a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

31 de deținuți politici 
spanioli, a^a^ 'a închisoarea dinBurgos, au declarat greva foamei. Acțiunea de protest a fost declanșată la 4 decembrie de către un grup de deținuți aparținînd Mișcării revoluționare basce „ETA", ca urmare a măsurilor luate de autorități de a interzice- convorbirile miliile lor. acestora cu fa-

cu privire la 
feroviare deR. P. Chineză,R. P. Mongolă, Vietnam pe anii ____ ____  _ ___  semnat la UlanBator. Protocolul a fost semnat la încheierea consfătuirii miniștrilor transporturilor din cele cinci țări, care s-a desfășurat la Ulan Bator între 8 și 17 decembrie.

Un protocol 
transporturile 
pasageri între R.P.D. Coreeană, U.R.S.S. și R. D. 1970—1971 a fost

în urma convorbirilor 
ungaro-spaniole, Purtate în ultima vreme la Paris, a fost încheiat un acord între Ungaria și Spania privind înființarea reciprocă a unor reprezentanțe consulare și comerciale la Madrid și Budapesta — anunță agenția M.T.I. Acestea vor contribui la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, subliniază agenția citată.

Președintele Turciei, Cevdet Sunay, a sosit, la Addis Abeba, într-o vizită oficială de cinci zile. La aeroport, el a fost întîmpinat de împăratul Haile Selassie.
0 hotărîre în care se cere 

pedeapsa cu moartea pen
tru autorii deturnării de a- 
ViOUne 8 f°st adoptată în cadrul unei reuniuni a Federației internaționale a piloților de linie, care a avut loc miercuri la Londra. Reprezentanții piloților din peste 50 de state au declarat că vor declanșa o serie de greve pentru a determina guvernele țărilor lor de a adopta măsuri energice pri-' vind problema deturnării avioanelor.

Lucrările celor două ca
mere ale Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace - Camera Poporului și Camera Națiunilor — s-au încheiat joi, după două zile de dezbateri. în sesiuni plenare separate, deputății ambelor camere au adoptat legea cu privire la bugetul de stat al R. S. Cehoslovace pe anul 1970, precum și o serie de legi propuse de către guvernul federal al R. S. Cehoslovace.

In urma unui proces ce a avut loc la tribunalul din Salisbury, fostul consilier pentru probleme juridice în conducerea partidului de guvernămînt, Frontul Rhodesian, Alfred Trevor Gallaher, a fost condamnat la patru ani închisoare, sub acuzația de încălcare a legii privind „păstrarea secretelor de stat". Actul de acuzare, întocmit de autoritățile judiciare de la Salisbury, îi irnputa lui Gallaher că ar fi difuzat anumite informații referitoare la modul în care guvernul de la Salisbury se sustrage embargoului economic instituit împotriva sa de O.N.U.
Reprezentanța permanen

tă a firmei olandeze 
„Stemmler Imex", imP°rtant partener al instituțiilor sovietice de comerț exterior, a fost deschisă la Moscova, anunță agenția TASS. „Stemmler Imex" achiziționează în U.R.S.S. instalații industriale și livrează Uniunii Sovietice produse chimice olandeze și mărfuri de consum.

0 delegație economică 
guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Ten Diun

Theak, membru supleant al Prezidiului Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a sosit la Sofia, la invitația guvernului bulgar. Delegația va purta convorbiri privind colaborarea economică și tehnico-științifică dintre Bulgaria și R.P.D. Coreeană, anunță B.T.A.
Un acord cu privire la 

racordarea sistemelor ener
getice ale Turciei și Bul
gariei a ^ost semnat Ankara, informează agenția B.T.A. Primul ministru turc, Demirel, relevă agenția citată, și-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două țări.

Ministrul de stat al Fran
ței însărcinat cu problemele culturale, Edmond Michelet, a înmînat joi cunoscutului dramaturg Eugen Ionescu „Marele premiu național al teatrului". Este pentru prima oară cînd se acordă un asemenea premiu în Franța și el este destinat personalității ale cărei operă și carieră au servit în mod deosebit teatrul.

încetarea anchetei asu
pra misterioaselor „farfurii 
zburătoare" a fost anunțată de reprezentanți ai forțelor aeriene americane. Această anchetă a durat 21 de ani, în cursul căreia au fost analizate mii și mii de informații privind așa-zisa existență a „obiecteloi zburătoare neidentificate". Bobert Seamans, secretar de stat al forțelor aeriene americane, a declarat că a dat dispoziții privind încetarea oricărei activități în acest domeniu, căci continuarea anchetei nu ar fi justificată nici din punct de vedere al securității naționale și nici din punct de vedere științific.

Superpetrolierul 
„Marpessa", de 
construcție japone
ză, cu un deplasa
ment de 207 000 
tone, care naviga 
sub pavilion olan-., 
dez în apropierea ' 
coastei Senegalu
lui, a fost grav a- 
variat în urma unei 
explozii și s-a scu
fundat. El nu avea 
încărcătură. Se con
sideră că este cel 
mai mare vas care 
s-a scufundat vreo
dată.

In „Diario do Governo" — 
buletinul oficial al guvernului 
portughez — a apărut decretul 
privitor la desființarea faimoa
sei poliții politice secrete P.I.D.E. (Policia International e de Defense do Estado), care și-a 
creat un trist renume prin ne
număratele torturi, schingiuiri 
și asasinate la care s-a dedat 
împotriva oponenților regimu
lui de la Lisabona, împotriva 
tuturor celor ce aspiră la li
bertate și democrație (sînt încă 
vii în memorie împrejurările 
cutremurătoare ale suprimării 
fostului șef al opoziției, genera
lul Delgado). La prima vedere, 
ar putea părea o știre îmbucu
rătoare pentru mult încercata 
populație a Portugaliei; dar. 
la o analiză mai atentă, reiese 
că este vorba doar de o schim
bare de nume.

De ce ?
Pentru că prin același decret 

se înființează o „Direcție gene
rală a securității", care își va 
desfășura activitatea după ,,a- 
celeași reguli" ca și P.I.D.E. în
tregul material de lucru, toate 
dosarele confidențiale vor fi 
transmise noii organizații, care 
va prelua integral și vechiul 
personal.

Noua organizație preia și toate 
împuternicirile P.I.D.E., printre 
care și aceea de a lua „măsuri 
de siguranță ăe lungă durată", 
în mod practic, aceasta înseam
nă că persoane care au fost 
chiar achitate de justiție, negă- 
sindu-li-se nici o imputare, vor 
putea fi acum deținute în „in
stituții corespunzătoare" timp 
de 6 luni pînă la 3 ani — pe
rioadă de detențiune care poa
te fi repetată, atît timp cît se 
consideră că persoanele respec
tive prezintă „un pericol". Iar 
singurul judecător în măsură să 
stabilească „gradul de pericol" 
nu este nimeni altul decît res
pectiva direcție. Acest organ a 
moștenit și dreptul de a deține, 
pentru cercetări, în „închisori 
proprii", pînă la 6 luni, orice 
suspect. în acest interval de 
.timp, arestatul nu are dreptul 
să ia legătura nici măcar cu un 
avocat. Și, în sfirșit, printre 
multe alte prerogative, „Direc
ția" respectivă poate propune 
organelor judiciare deținerea 
pînă la 3 ani a unor persoane 
suspecte de a fi aderat la „gru
puri sau asociații cu caracter 
comunist". ...fără ca pentru a- 
ceasta să fie nici măcar nevoie 
de o sentință pronunțată în ca
drul unui proces.

De cîteva zile, formal, P.I.D.E. 
nu mai există. Aceasta nu în
seamnă însă că s-au schimbat și 
metodele de teroare prin care 
actualele cercuri diriguitoare din 
Portugalia înțeleg să se menți
nă la putere.

Practic, regimul își intensifi
că politica de prigoană și re
presiune antidemocratică, ceea 
ce nu este deloc un semn de 
forță...
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