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PLANUL

ANUAL

ÎNDEPLINIT
REȘIȚA

A DOUA ZI

A LUCRĂRILOR
arți dimineafa au 
continuat lucrările 
sesiunii Marii Adu
nări Naționale.

In lojile oficiale 
au luat loc conducă
torii de partid yi 
de stat.

La lucrări asistă,
în continuare, numeroși invitați, 
șefi de misiuni diplomatice, zia
riști români și străini.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan Voi- 
tec, a deschis ședința.

Primit cu vii aplauze, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat Darea de seamă asu
pra înfăptuirii planului de stat 
pe anul 1965 și cu privire la pla
nul de stat pe anul 1966.

Ministrul finanțelor, Aurel Vi- 
joli, a expus, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, raportul 
cu privire la proiectul bugetului 
de stat pe anul 1966.

A început apoi discuția gene

rală asupra proiectului planului 
de stat al economiei naționale și 
a proiectului de buget pe 1966.

In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul deputății Florian 
Dănălache, Nicolae Lazăr, Ion 
Stănescu, Gheorghe Tătarii, Petre 
lonescu, Mihail Lupșan, Dumitru 
Tudose, Emil Bobu, Dumitru 
Bejăn, Vasile Marin, ministrul 
industriei construcțiilor de ma-

(Continuare in pag. a IV-a)

In 'Editura politică 

A APĂRUT:

Nicolae Ceausescu
Expunere cu privire 
la îmbunătățirea 

organizării și 
îndrumării activității 

de cercetare 
științifică 

Lucrarea a lost tipări
tă într-un tiraj de masă.

DAREA DE SEAMĂ ASUPRA ÎNFĂPTUIRII
PLANULUI DE STAT PE ANUL 1965 Șl CU PRIVIRE

LA PLANUL DE STAT PE ANUL 1966, 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 

președintele Consiliului de Miniștri
Combinatul siderur

gic Reșița a elaborat 
marți ultimele tone 
de metal prevăzute în 
planul anual. La ba
za acestui succes stau 
măsurile aplicate pen
tru sporirea indicilor

HUNEDOARA
Un alt sector de 

producție de la Com
binatul siderurgic 
Hunedoara, laminorul 
de profile de 800 mm 
unde se laminează o- 
țeluri speciale desti
nate uzinelor con
structoare de mașini, 
a anunțat îndeplini
rea planului anual de 
producție globală și

Peste 50 de între
prinderi industriale 
ale orașului Brașov 
au raportat ieri înde
plinirea planului Ia 
producția globală și 
marfă pe anul 1965.

Acest succes se da- 
torește aplicării în 
practică a măsuri
lor tehnico - organi
zatorice stabilite în 
fiecare întreprin
dere, introducerii 
continuie a progresu
lui tehnic în produc
ție. Ca urmare circa 
70 Ia sută din sporul 
de producție a fost

de utilizare a agrega
telor, darea în exploa
tare înainte de termen 
a unor noi capacități 
de producție printre 
care cel mai mare 
cuptor Martin cunos
cut pînă acum Ia Re
șița. Prin reducerea

marfă. Utilizarea ra
țională și intensivă a 
cuptoarelor și instala
țiilor de prelucrare a 
metalului, însușirea 
tehnologiei de lami
nare a unor mărci 
noi de oțel înalt a- 
liate au dat posibili
tate laminoriștilor să 
obțină o productivita-

BRAȘOV
realizat pe seama 
creșterii productivi
tății muncii. între
prinderile din orașul 
Brașov au dat peste 
plan în 11 luni pro
duse în valoare 
245 000 000 lei. Din
tre produsele 
principale

de

mai 
j mențio

năm : utilaje petroli
fere, tractoare și au
tocamioane, 220 tone 
cărămizi refractare,
6 600 tone ciment,
7 000 perechi încălță
minte etc.

Cea mai mare con
tribuție la obținerea

La Hunedoara, în dezbatere 
cifrele de plan pe 1966 

Sarcini mobilizatoare, ■

pe deplin
Pentru siderurgiștii Hunedoarei, anul care se apropie de sfîrșit a fost bogat în fapte și realizări. Uzinele și șantierele țării au fost alimentate neîntrerupt cu oțel fabricat aici în cantități mereu sporite și de calitate din ce în ce mai bună. Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pentru 1966, la nivelul combinatului, a fost prezentat bilanțul succint al acestor succese. Astfel, au fost date peste plan, economiei naționale, 6. 000 tone cocs metalurgic, 57.300 tone aglomerat feros pentru furnale, 58 700 tone fontă, 33.000 tone oțel, peste 30.000 tone laminate și alte produse. Sporul de producție s-a obținut prin intrarea în funcțiune a unor noi agregate, pe baza creșterii productivității muncii în secțiile și sectoarele combinatului. Numai la altelierul numărul 2, de exemplu, prin însușirea temeinică de către toate echipele de oțelari a metodei de sudare rapidă a vetrelor, prin experimentarea cu bune rezultate a elaborării șarjelor de oțel cu ajutorul oxigenului insuflat, s-au obținut peste 20 000 tone metal peste plan. Paralel cu îmbunătățirea proceselor tehnologice la furnale, olețării și laminoare s-a desfășurat o largă acțiune de reducere a consumurilor specifice de materiale ceea ce a permis obținerea a peste 70 milioane lei economii la prețul de cost.Se remarcă îndeosebi experiența furnaliștilor privind reducerea consumului de cocs 

consumului de cocs, 
metal și alte mate
riale și prin folosirea 
rațională a utilajelor, 
siderurgiștii reșițeni 
au înscris în contul e- 
conomiilor la prețul 
de cost peste 24 mili
oane lei.

te a muncii cu 3,8 la 
sută mai mare decît 
cea planificată. Ei au 
realizat, în medie, de 
la începutul anului, 
pe fiecare oră efecti
vă <" 
1475 
peste 
cat.

de lucru, cite
> kg. laminate 
! indicile planifi-

(Agerpres)

succese au 
colectivele de 
ale uzinelor :

acestor 
adus-o 
muncă 
Tractorul, Steagul ro
șu, Metrom, Fabrica 
de mobilă Măgura 
Codlei, Uzinele chi
mice Rîșnov și altele.

îndeplinind planul 
pe anul 1965 cu 10 
zile înainte de ter
men, întreprinderile 
din orașul Brașov au 
pus o temelie solidă 
realizărilor din anul 
1966, primul an al 
cincinalului.

C. P.

realizabile j 

pe tona de fontă și economisi- i rea pe această cale a unei cantități de 65.000 tone cocs. I Așa cum s-au angajat, fuma- | liștii au elaborat întreaga cantitate de fontă dată peste plan B cu cocs economisit.Un merit deosebit revine " oțelarilor și laminoriștilor pen- B tru însușirea în cursul acestui | an a 11 noi mărci de oțeluri ■ de calitate. însemnate eforturi g a depus în acest an colectivul | combinatului pentru îmbuna- ■ tățirea calității produselor ■ metalurgice. într-adevăr, fon- g ta, oțelul, și cocsul, au fost e- B laborate la un nivel calitativ ■ bun, sub cifra de rebut și de- I clasate admise. La laminate ■ însă, s-a însegistrat un procent B mare de rebuturi. în cadrul g dezbaterilor prilejuite de prezentarea noilor sarcini de plan | s-au purtat multe discuții, I s-au făcut propuneri intere- ■ sânte pentru îmbunătățirea ■ calității laminatelor în viitor. | S-ta subliniat în deosebi necesitatea respectării tehnologiei g de încălzire a lingourilor în | cuptoarele adînci, urmărirea _ atentă a șarjelor și mărcilor de I oțel de la ieșirea din cuptor B pînă pe paturile de răcire pen- - tru a evita amestecurile, în- | treținerea corectă, cu spirit de ■ răspundere, a agregatelor pen- - tru înlăturarea cazurilor de S secțiuni neterminate. Pentru I 1966, primul an al cincinalu- - lui, siderurgiștilor hunedoreni B
L. ROMULUS

I(Continuare în pag. a V-a) H

Tovarăși,Actuala sesiune a Marii A- dunări Naționale marchează un moment deosebit în viața poporului nostru : încheiem șe- senalul, perioada unor bogate realizări în toate domeniile de activitate, pășim la înfăptuirea noului program adoptat de Congresul al IX-lea al partidului pentru anii 1966-1970, menit să ridice patria noastră pe o treaptă mai înaltă de înflorire și progres.Acum, în ultimele zile ale a- nului, datele statistice arată că prevederile planului de stat pe 1965 se realizează și se depășesc, întregindu-se astfel înfăptuirea sarcinilor fundamentale trasate în Directivele celui de al VHI-lea Congres cu privire la planul de șase ani.Reflectînd dinamismul procesului de industrializare a țării, producția globală industrială este la sfîrșitul acestui an cu circa 13 la sută mai mare decît în 1964, depășind prevederile planului cu peste 1,3 miliarde de lei. Pînă la 10 decembrie 1965 peste 170 de întreprinderi din industria republicană au îndeplinit planul anual.Ca și în anii precedenți, ramurile producătoare de mijloace de producție, hotărîtoare pentru progresul întregii economii, s-au dezvoltat într-un ritm superior celui înregistrat pe ansamblul industriei. Producția de energie electrică a crescut cu 24 la sută față de anul trecut; producția de oțel a ajuns la peste 3,4 milioane de tone, realizîndu-se pe această bază un spor al producției de laminate de peste 240 000 tone față de 1964. Prin intrarea în funcțiune a uzinelor de la Oradea și Slatina s-au pus bazele unei noi industrii în țara noastră — producția de aluminiu, care contribuie în măsură hotărîtoare la dezvoltarea metalurgiei neferoase.Producția industriei chimice a crescut cu 22 la sută față de anul 1964, în principal prin intrarea în funcțiune a noi instalații și fabrici în cadrul marilor combinate. Industria construcțiilor de mașini a cărei însemnătate este bine cunoscută și-a adus și în anul 1965 contribuția sa la înzestrarea cu tehnică modernă a întregii economii. Producția — în continuă creștere — a acestei ramuri acoperă în cea mai mare parte necesitățile actuale de utilaje pentru industria petrolului, minieră, lemnului, cimentului, pentru transporturi și agricultură.Succese importante au fost obținute și în alte ramuri: industria construcțiilor și a materialelor de construcții, industria minieră, economia forestieră, precum și în transporturi.Pe baza dezvoltării industriei producătoare de mijloace de producție și corelat cu consumul, producția industriei u- șoare și alimentare a crescut cu circa 10 la sută. Sporirea volumului producției bunurilor de consum, o dată cu lărgirea sortimentelor și ridicarea calității, a asigurat satisfacerea în condiții mai bune a cerințelor populației.în agricultură s-a realizat, față de media ultimilor ani, o creștere a producției în ansamblu, mai ales a producției de grîu, care depășește cu două milioane de tone recolta medie din anii 1961-1964. în anul 1965 a continuat să crească numărul de animale, îndeosebi în gospodăriile de stat și în cooperativele agricole de producție, obținîndu-se sporuri la producția de carne, lapte, lînă etc.Un factor important al a- vîntului economiei naționale este mărirea an de an a investiților. Fondurile destinate a- cestui scop în 1965 au însumat circa 40,5 miliarde de lei. Din 

volumul total de investiții, partea principală — circa 22 miliarde de lei,— a fost utili-, zată pentru dezvoltarea în continuare a industriei, 4,7 miliarde de lei pentru consolidarea bazei tehnice-materiale a agriculturii și 4,4 miliarde de lei pentru continuarea acțiunii de modernizare a transporturilor și telecomunicațiilor.Pe măsura dezvoltării economiei naționale, concomitent cu creșterea volumului de investiții, sporesc resursele destinate ridicării nivelului de trai. Pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, statui a a- locat în acest an 22 miliarde de lei, cu 7,4 la sută mai mult decît în 1964. S-a lărgit baza materială pentru dezvoltarea învățămîntului și a activității de cercetare științifică. S-au dat în folosință oamenilor muncii peste 50 000 de apartamente construite din fondurile statului. A continuat dotarea cu instalații tehnico-edilitare și înfrumusețarea orașelor.Anul 1965 marchează încheierea acțiunii începute în 1964 de majorare generală a salariilor, care a cuprins în acest an 3,3 milioane de salariați. Au sporit, de asemenea, veniturile țărănimii, mai ales de pe urma vînzărilor către stat. Corespunzător creșterii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a fost cu 4,6 miliarde de lei mai mare decît în 1964.Dezvoltarea susținută a economiei a făcut necesară și posibilă intensificarea schimburilor comerciale externe. în anul 1965 volumul comerțului exterior a continuat să sporească. O parte însemnată din volumul total al exportului țării revine mașinilor, utilajelor și instalațiilor, produselor chimice și celor ale industriei lemnului, precum și mărfurilor furnizate de industria ușoară și alimentară. în importul țării, ponderea cea mai mare au avut-o echipamentele industriale și materiile prime.Realizările din anul care se încheie sînt o nouă mărturie a hărniciei și priceperii muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului nostru popor care înfăptuiește cu consecvență politica partidului, convins că își făurește astfel propriul său viitor, mai bun, mai fericit, înscriindu-se în bilanțul înfăptuirilor poporului român din perioada 1960-1965, ele întăresc și mai mult temelia pe care vom clădi realizările noastre viitoare.
Tovarăși,Prezentăm acum spre dezbatere și legiferare Marii Adunări Naționale proiectul planului de stat pe anul 1966, primul an al viitoarei perioade cincinale, în care întregul nostru popor, călăuzit de Directivele Congresului al IX-lea al partidului, va parcurge încă o etapă pe drumul vieții sale noi, va continua pe o treaptă superioară opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Privite în această perspectivă, prevederile cuprinse în proiectul de plan pe 1966 au o importanță mai mare, o semnificație mai a- dîncă decît ale unui plan a- nual obișnuit.Așa cum a apreciat recenta plenară a C.C. al P.C.R., sarcinile planului pe 1966, principalele sale ritmuri și proporții au fost orientate potrivit Directivelor Congresului, încadrîndu-se în programul general pentru cincinalul următor.Potrivit unei practici încetățenite în țara noastră, proiectul de plan este rodul unei ample activități de studiu și colaborare multilaterală, la care au participat conducerea de partid și de stat, oa

meni de știință, economiști și tehnicieni din ministere și organe economice centrale, activiști de partid și ai organizațiilor obștești, muncitori și specialiști din întreprinderi. Prevederile din proiectul de plan ni se înfățișează astfel ca rezultatul unei vaste munci colective. Discutarea într-un cadru atît de larg a sarcinilor de plan și legarea soluțiilor tehnico-economice de condiți-

ile din întreprinderi constituie o garanție a caracterului realist al obiectivelor stabilite. Totodată, cunoașterea și în a- cest fel a viitoarelor sarcini de către cei chemați să le realizeze a creat condiții ca întreprinderile, ministerele și celelalte organe centrale, sfaturile populare, să poată pregăti și aplica din vreme măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea planului de stat.
Tovarăși,în liniile sale generale și caracteristice, planul de stat pe 1966 preia elementele esențiale ce s-au dovedit a fi factorii determinanți în crearea și susținerea dinamismului pe care l-a cunoscut dezvoltarea economiei noastre în anii construcției socialiste.într-adevăr, permiteți-mi să subliniez că sporirea producției globale industriale, conti- nuînd dezvoltarea ascendentă marcată pînă în prezent, se situează la nivelul ritmului mediu de 10,5 la sută, prevăzut în Directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului, ritm calculat pe baza prețurilor reașezate ale anului 1963. Prin structura și dinamica lor. sarcinile planului pe anul 1966 asigură continuarea industrializării socialiste a țării și, în cadrul acesteia, dezvoltarea mai accentuată a industriei producătoare de mijloace de producție, pentru care se prevede un spor de 10,7 la sută în comparație cu realizările din 1965.Ritmuri peste medie sînt prevăzute pentru ramurile care au un rol esențial în dezvoltarea întregii economii naționale și înzestrarea ei cu tehnica modernă : industria energiei electrice, metalurgia, construcțiile de mașini și industria chimică. în cadrul creșterii producției diferitelor ramuri — creștere diferențiată cerută de dezvoltarea proporțională a economiei — ritmurile cele mai înalte sînt prevăzute și în planul pe 1966 în 

ramurile pentru care dispunem de o largă bază de materii prime — cum este cazul industriei chimice — precum și la producția unde trebuie recuperate anumite rămîneri în urmă — ne referim la energia electrică.Eforturi însemnate vom face și în producția bunurilor de consum — cu deosebire în industriile ușoară și alimentară — pentru ca aceasta să-și poa

tă aduce însemnata ei contribuție la satisfacerea nevoilor pieței interne și totodată la crearea unor disponibilități sporite pentru export. Producția bunurilor de consum va crește cu 9,7 la sută față de anul 1965. Aceasta arată că la fel ca în trecut, în procesul industrializării socialiste asigurăm — o dată cu dezvoltarea cu prioritate a industriei grele — creșterea în măsură tot mai mare și a producției de mărfuri destinate ridicării continue a nivelului de trai al populației.Pentru a evidenția, relativ mai în amănunt, echilibrul și proporționalitatea proiectului de plan, modul în care el o- glindește orientările stabilite în Directivele Congresului, permiteți-mi să insist și asupra altor aspecte ale dezvoltării industriei în anul viitor.Preocuparea de a asigura un nivel mai ridicat de satisfacere a necesităților economiei naționale este o caracteristică și a planului pentru anul ce urmează. După cum se știe, un rol hotărîtor în desfășurarea industrializării, în dezvoltarea susținută și echilibrată a economiei naționale îl are lărgirea și consolidarea bazei energetice și de metal a țării.Producția de energie electrică urmează să atingă în anul viitor 20,2 miliarde kWh, sporul de 3 miliarde kWh față de 1965 înscriindu-se în limitele creșterii medii anuale necesare pentru realizarea producției prevăzute pentru anul 1970. Sporirea producției de energie electrică va- fi asigurată prin instalarea unei puteri noi de 950 MW, care depășește media anuală de 800 MW prevăzută în Directive pentru creșterea capacității centralelor electrice în perioada 1966—1970 ; a- nul viitor vor fi date în exploatare centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, ultimele hidrocentrale de pe rîul Bistrița în aval de Bicaz, noi grupuri puternice la termocentralele Lu

duș și Fîntînele, centrala cu turbine de gaze de combustie București-Sud. Construirea u- nor noi linii de înaltă și foarte înaltă tensiune și stații de transformare va contribui la satisfacerea în condiții mai bune a nevoilor de energie ale economiei și la sporirea gradului de siguranță în funcționarea sistemului electroener- getic național.Sporul producției de energie electrică este susținut de lărgirea corespunzătoare a resurselor de energie primară. Prevederile proiectului de plan caracterizează orientările în perspectivă în politica noastră energetică. Astfel, în balanța energetică, producția și consumul de țiței și gaz metan, ale căror rezerve sînt limitate, au fost stabilite în așa fel îneît să poată fi satisfăcute în primul rînd și în cea mai mare măsură — pe o perioadă îndelungată — nevoile industriei petrochimice, unde aceste materii prime capătă o valorificare superioară. Dezvoltăm în schimb foarte puternic — pentru nevoile energetice — extracția de lignit care, după cum se știe, cere un mare e- fort de investiții și cheltuieli de producție ridicate. Facem în mod conștient acest efort pentru a folosi mai puțin gaz metan și țiței drept combustibil.Potrivit orientării date de Congres cu privire la dezvoltarea bazei de metal a economiei naționale, proiectul de plan prevede o sporire importantă a producției metalurgice, concomitent cu lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității. Eforturile principale sînt îndreptate spre producția de oțeluri speciale și laminate și spre metalurgia neferoasă. Producția de oțel urmează să crească față de 1965 cu 240 000 de tone, iar cea de laminate cu aproape 300 000 de tone. A- nul 1966 va marca intrarea în producție a primei instalații din cadrul marelui combinat siderurgic de la Galați — laminorul de tablă groasă.în ce privește metalurgia neferoasă, producția acesteia va spori cu 18 la sută; acest ritm înalt este determinat în principal de creșterea producției de aluminiu și zinc pe seama capacităților noilor u- zine de la Oradea, Slatină și Copșa Mică. Prin înfăptuirea sarcinilor stabilite în plan, a- nul viitor vor putea fi acoperite din resursele interne a- proape 80 Ia sută din consumul sporit de laminate de o- țel și de cupru, precum și întregul necesar de aluminiu, plumb și zinc.Putem aprecia că lărgirea bazei energetice și de metal în proporțiile prevăzute pentru a- nul 1966 susține într-o măsură sporită dezvoltarea industriei, creșterea și consolidarea potențialului economic al țării.
★Planul pe anul viitor reflectă atenția pe care partidul și statul nostru o acordă industriei construcțiilor de mașini, chemată să asigure în continuare înzestrarea tehnică a e- conomiei, să dețină o pondere însemnată în exportul de produse industriale și, implicit, în crearea resurselor de plată pentru importul țării, în cadrul căruia un loc important îl ocupă mașinile, utilajele și instalațiile. Producția acestei ramuri va crește cu 11,5 la sută — ritm superior celui pe ansamblul industriei. Se va lărgi nomenclatorul de produse, prin introducerea în fabricație a peste 50 de mașini și utilaje noi cu caracteristici și performanțe tehnice superioare.Necesitatea tot mai mare de mașini și aparate electrotehnice, de aparate de măsură și control, determinată de automatizarea crescîndă a proceselor de producție, de cerințele multiple ale progresului teh

nic, impune o sporire ridicată a producției industriei electrotehnice. Sarcina este cu atît mai importantă, cu cit — așa cum s-a apreciat la Congresul partidului nostru — în acest domeniu există o rămînere în urmă. Iată de ce pentru 1966 se prevede intrarea în funcțiune a unor capacități noi, cum sînt secția de aparataj de înaltă tensiune la uzina „Electro- putere“ — Craiova și secția de cabluri telefonice de la București. De asemenea se va termina proiectarea și va începe construirea unor importante unități electrotehnice : fabrica de elemente de automatizare din București, fabrica de motoare electrice — Pitești, secțiile noi de la fabricile „Acumulatorul“ din București și „Electroceramica“ Turda.Ținînd seama de resursele naturale de care dispunem și de rolul deosebit de însemnat pe care îl are în dezvoltarea economiei moderne, industria chimică se va dezvolta și în anul 1966 într-un ritm înalt, creșterea prevăzută fiind de a- proape 22 la sută. In conformitate cu orientarea stabilită de Congres, proiectul de plan stabilește cele mai mari sporuri de producție în sectoarele care contribuie la chimizarea agriculturii și Ia lărgirea resurselor de materii prime pentru industria textilă. Producția de îngrășăminte chimice, exprimată în substanță activă, va fi cu aproape 200 000 de tone mai mare decît în 1965, din care peste trei sferturi îngrășăminte cu azot, iar producția de fibre celulozice va crește cuJ74 la sută. Petrochimia ocupă în continuare locul determinant în dinamismul si structura producției chimice; aceasta se reflectă în sporurile mari prevăzute pentru producția de cauciuc sintetic, mase plastice, plastifianți și deter- genți _ sintetici.în industria lemnului continuăm procesul de valorificare superioară a resurseloi-; în mod deosebit crește în anul viitor producția de mobilă.Pentru a realiza volumul sporit de construcții prevăzut în plan, producția industriei materialelor de construcții va crește față de 1965 cu 8,7 la sută prin folosirea mai bună a capacităților existente și îndeosebi a celor intrate recent în funcțiune.Tinînd seama de importanța industriei bunurilor de consum pentru satisfacerea cerințelor populației, asigurarea unor resurse de export și sporirea acumulărilor, planul orientează această ramură pe linia lărgirii producției și a sortimentelor, a îmbunătățirii calității. Creșterea de 7 la sută a producției industriei ușoare, corespunzătoare situației actuale a capacităților, trebuie considerată ca o sarcină minimală, datoria tuturor lucrătorilor din această ramură fiind să identifice noi rezerve în vederea sporirii producției. Pentru industria alimentară se prevede o creștere de peste 10 la sută față de .anul 1965. Pentru ca întreaga rețea comercială să fie continuu aprovizionată cu o serie de sortimente de mare consum, planul de stat pe 1966 prevede sarcini de livrare ale industriei la o serie din aceste mărfuri. Este necesar ca în cadrul volumului total al mărfurilor, contractarea acestor categorii de produse să fie o preocupare principală atît pentru unitățile producătoare cit și pentru organele comerțului.Tovarăși,Prin înfăptuirea prevederilor din proiectul de plan cu privire la agricultură — întemeiate pe Directivele Congresului al IX-lea al partidu-
(Continuare în pag. Il-III)



LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
DAREA DE SEAMA ASUPRA ÎNFĂPTUIRII PLANULUI DE STAT

PE ANUL 1965 Șl CU PRIVIRE LA PLANUL DE STAT PE ANUL 1966,
prezentată de tovarășul ION GHEORGHE MAURER

(Urmare din pag. I)lui și sarcinle trasate de plenara din noiembrie a C.C. al P.C.R. — se vor înregistra în anul 1966 noi realizări în a- ceastă ramură deosebit de importantă a economiei noastre naționale.Eforturile principale sînt îndreptate spre lărgirea bazei tehnice materiale, factor ho- tărîtor al dezvoltării multilaterale a producției agricole, înzestrarea agriculturii cu noi tractoare, semănători, combine și alte mașini agricole va asigura mecanizarea aproape integrală a tuturor lucrărilor de bază în gospodăriile de stat, iar în cooperativele agricole de producție mecanizarea totală a aratului și semănatului cerealelor și în proporție de circa 80 la sută a recoltatului păioaselor. A- cesta este un pas însemnat în direcția realizării obiectivului stabilit de Congresul partidului de a se rezolva în linii generale pînă în 1970 problemele mecanizării complexe a agriculturii. Pe baza programului de asimilare întocmit pentru perioada noului cincinal, va trebui urgentată pregătirea fabricației unei game variate de tractoare și mașini agricole care să asigure în anii următori mecanizarea lucrărilor la cultura legumelor, a plantelor tehnice, în viticultură și pomicultură, fabricația tractoarelor pentru terenurile în pantă și a utilajelor pentru pregătirea furajelor.Livrarea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice — cu peste 50 la sută mai mari decît în anul 1965 — duce la noi înfăptuiri pe calea chimizării agriculturii.Alături de mecanizare și chimizare, unul din factorii princpali ai sporirii producției agricole îl constituie extinderea lucrărilor de hidroameliorații. Fondurile cu 74 la sută mai mari decît în 1965 alocate acestei acțiuni vor permite să se termine în mare parte lucrările de îndiguiri și desecări începute în anii anteriori în lunca inundabilă a Dunării.Valorificarea mai deplină a potențialului de producție agricolă din zonele cu precipitații reduse depinde de sporirea suprafeței irigate. Prevederile planului pe anul viitor în acest domeniu reprezintă numai un început în realizarea obiectivului de perspectivă înscris în Directivele Congresului — irigarea a circa 400 000 ha. La stabilirea sarcinilor pe 1966 s-a ținut seama de faptul că nu sînt pregătite încă condițiile necesare desfășurării pe un front larg a lucrărilor. Comitetul de Stat al Apelor și Consiliul Superior al Agriculturii au datoria ca, paralel cu preocupările pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, să-și concentreze eforturile spre elaborarea documentațiilor și organizarea executării lucrărilor în anii care vin, cînd sarcinile vor trebui simțitor sporite.în afara amenajărilor pentru irigații ce se vor executa din fondurile statului, cooperativele agricole de producție sînt interesate să-și mărească suprafața irigată prin mijloace proprii, folosind resursele locale de apă. Reușita acestei acțiuni implică sprijinul susținut al organelor de stat centrale și locale în elaborarea proiectelor, producerea și livrarea materialelor și utilajelor necesare, asistența tehnică lă executarea lucrărilor.în producția vegetală, atenția principală se îndreaptă în continuare spre sporirea recoltelor de cereale, și în special de grîu și porumb. în această toamnă s-au însămîn- țat peste 3.1 milioane de hectare cu grîu și s-au pregătit pentru culturile de primăvară peste 3,5 milioane de hectare. Este cazul să relevăm meritul tuturor celor ce lucrează în agricultură de a fi executat cu succes aceste lucrări, în pofida condițiilor grele create de secetă. Sarcina organelor agricole este de a lua în continuare măsurile necesare pentru obținerea în 19G6 ă unei producții cît mai mari de grîu. porumb, precum și la celelalte culturi.Dezvoltarea culturii de legume pe anul 1966 a făcut obiectul unui studiu special, prevăzîndu-se măsuri care să ducă la creșterea producției. Planul prevede darea în funcțiune a unei suprafețe de 27 de hectare de sere în gospodăriile agricole de stat și de 100 de hectare de răsadnițe în cooperativele de producție, ceea ce va permite să se . obțină cantități sporite de legume timpurii. Se impune efectuarea unor studii mai ample privind extinderea în perspectivă a legumiculturii.Din analiza posibilităților 

rezultă că la finele anului viitor efectivele de animale vor ajunge la 4,8 milioane de bovine, 5,5 milioane de porcine și 12,8 milioane de oi, obținîndu-se o creștere a producției de carne, lapte, lînă. Partidul și guvernul au subliniat adeseori că sporirea efectivelor și a producției animale este condiționată în primul rînd de asigurarea unei baze furajere corespunzătoare. în lumina acestei orientări, proiectul de plan prevede extinderea unor culturi furajere valoroase, cum sînt lucerna, trifoiul și sparceta, folosirea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice pe terenurile destinate acestor culturi. Fonduri de peste 100 milioane de lei — mult mai mari față de anii anteriori — sînt afectate acțiunii de îmbunătățire a pășunilor naturale. Se vor construi noi fabrici de furaje combinate. înfăptuirea acestor sarcini va contribui, fără îndoială, la o dezvoltare a bazei furajere, dar problema rămîne deschisă ; soluționarea ei impune, în anii care vin, noi și serioase eforturi din partea organelor agricole, sfaturilor populare, unităților agricole socialiste.Gospodăriile agricole de stat, al căror rol hotărîtor în dezvoltarea producției agricole ne este tuturor binecunoscut, vor primi în anul viitor peste 54 la sută din investițiile alocate agriculturii. în cadrul lor va continua acțiunea de concentrare și specializare a producției, creîndu-se astfel posibilități mai mari pentru creșterea producției și reducerea prețului de cost, sporirea cantităților de produse vegetale și animale livrate fondului central.Aplicarea prevederilor din proiectul de plan — în general și a celor referitoare la agricultură în special — va influența pozitiv condițiile în care se dezvoltă cooperativele agricole de producție, favorizînd întărirea lor economico-orga- nizatorică. Este în interesul fiecărei cooperative agricole și al tuturor membrilor ei să se îngrijească de folosirea cît mai judicioasă a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție, de mai buna organizare a muncii, sporirea averii obștești.Măsurile luate de plenara din noiembrie a C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii vor stimula într-o măsură și mai mare harnica noastră țărănime cooperatistă, lucrătorii din stațiuni de mașini și tractoare și gospodării a- gricole de stat, specialiștii și cadrele de conducere din agricultură în creșterea producției vegetale și animale, astfel încît agricultura noastră socialistă să-și aducă întreaga ei contribuție la mărirea venitului național, la aprovizionarea industriei și populației cu produse agricole, la ridicarea nivelului de trai.
Tovarăși,Stadiul la care a ajuns economia noastră națională, ritmul și proporțiile dezvoltării ei situează tot mai accentuat pe primul plan al preocupărilor noastre problema eficienței economice în toate domeniile de activitate. Este știut că drept urmare a investițiilor masive făcute de stat, în țara noastră s-au construit și se construiesc importante capacități de producție dotate cu o tehnică modernă ; s-au asimilat și se asimilează în toate ramurile noi și noi produse care valorifică superior resursele naturale; sporesc sistematic calificarea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri, experiența lor de producție. Societății noastre în ansamblu și fiecărui om al muncii în parte nu le poate fi indiferent cum este folosit potențialul tehnic existent, cît se produce și cu ce cheltuieli de muncă și de materiale. Interesul major al economiei naționale și al întregii populații este de a obține maximum de avantaje de pe urma eforturilor făcute, o înaltă eficiență economică a producției.Dați-mi voie sa mă opresc, în continuare, asupra cîtorva probleme care privesc creșterea eficienței în activitatea productivă, probleme relevate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. ca obiective de prim ordin ale planului pe 1966.Ținînd seama de faptul că industrializarea țării se desfășoară în condițiile puternicei revoluții tehnico-științifice mondiale, partidul nostru o- rientează cu fermitate dezvoltarea economiei naționale pe calea progresului tehnic continuu, rapid și multilateral. Practica dovedește că aceasta este calea cea mai sigură pentru a obține o eficiență ridicată a producției. într-adevăr, 

extinderea mecanizării și automatizării, a electrificării și chimizării, adîncirea specializării și lărgirea cooperării între întreprinderi determină creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. Și în anul viitor eforturi însemnate sînt îndreptate spre promovarea în producție a celor mai noi cuceriri din știință și tehnică.Ar fi însă greșit să limităm problema dezvoltării actuale a tehnicii numai la cele arătate mai înainte, acestea constituind numai o latură — desigur foarte importantă — a promovării tehnicii noi în economia națională. Trebuie să constatăm că tehnica modernă impune și o organizare superioară a producției cu tot ceea ce include aceasta : pregătirea judicioasă și desfășurarea normală a proceselor tehnologice, ritmicitatea producției, folosirea deplină și eficientă a timpului de lucru, întărirea disciplinei în muncă, stabilitatea cadrelor și repartizarea lor rațională în diferitele sectoare de muncă.O concepție modernă, înaintată, asupra organizării producției este de natură să asigure punerea în valoare a unor importante rezerve din întreprinderi, folosirea integrală a capacităților de producție, realizarea unor indici superiori în activitatea economică. Se pot aduce exemple numeroase din practica industriei noastre. Sînt ilustrative în acest sens rezultatele obținute, de pildă, la uzinele de sodă Ocna Mureșului și Govora, unde perfecționarea organizării producției s-a dovedit un factor principal pentru depășirea în 1965 a capacităților proiectate cu 16 la sută și respectiv cu 30 la sută.îmbunătățirea organizării producției, așezarea ei pe baze științifice solicită din partea ministerelor și întreprinderilor studii temeinice pentru a găsi, în fiecare caz în parte, soluțiile cele mai potrivite, a căror aplicare poate duce la ridicarea eficienței producției. Folositoare în acest scop sînt analiza și generalizarea experienței înaintate a întreprinderilor fruntașe, considerarea a tot ce e nou și valoros în practica mondială.Este imperios necesar ca preocuparea pentru perfecționarea organizării proceselor de producție să fie îndreptată cu prioritate spre noile unități industriale care au intrat în funcțiune în acest an și spre cele care vor intra în anul viitor. Aceasta deoarece, așa cum arată practica, în noile unități apar, îndeosebi la început, variate și nu rareori complexe probleme organizatorice.Perfecționarea producției și desfășurarea ei ritmică în toate întreprinderile și ramurile economiei sînt legate în mare măsură de îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnico-materială. în a- ceastă privință va trebui să ne preocupăm de încheierea din timp și respectarea riguroasă a contractelor economice, gospodărirea cu grijă a stocurilor de materii prime și materiale, lichidarea stocurilor supranormative și prevenirea formării lor, găsirea de noi căi pentru micșorarea consumurilor specifice în condițiile creșterii calității produselor. Sarcina aceasta este deosebit de actuală dacă ținem seama că anul viitor stocurile la producători și consumatori vor fi dimensionate în funcție de nevoile producției și de îmbunătățirea folosirii lor.Nivelul tehnic tot mai ridicat al întreprinderilor noastre, gradul mai înalt de calificare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor fac posibilă și totodată impun sporirea în ritm superior a productivității muncii. Importanța deosebită a creșterii necontenite a productivității muncii decurge din faptul că pe această cale se obține în modul cel mai eficient o producție mai mare, se economisește muncă socială și se reduc cheltuielile de producție. în activitatea noastră nu trebuie să uităm nici un moment adevărul că productivitatea muncii reprezintă, în cele din urmă, indicatorul care exprimă rodnicia muncii societății și condiționează dinamismul vieții economice.în anul 1965, productivitatea muncii în industrie a crescut cu 7,4 la sută față de 7,5 la sută cît a fost planificat, 

ceea ce în mod firesc a influențat corespunzător și îndeplinirea sarcinii de sporire a producției pe seama productivității muncii. Este necesar ca ministerele și întreprinderile în cauză să examineze cu seriozitate împrejurările care au determinat această situație, cu atît mai mult cu cît și pentru anul viitor se prevede o nouă creștere a productivității muncii — de 7,4 Ia sută față de 1965 — pe această cale urmînd să se obțină 72 Ia sută din sporul producției industriale. Prevederile planului în acest domeniu sînt fundamentate ținînd seama de dotarea cu tehnică nouă a unităților industriale, de creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor grele și cu volum mare de muncă și, bineînțeles, de posibilitatea îmbunătățirii organizării producției. Pentru a le realiza este necesar ca în fiecare întreprindere să se ia măsuri care să asigure folosirea cu maximum de eficientă a mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea tehnologiilor, aprovizionarea la timp cu materii prime și materiale, ridicarea nivelului de calificare a cadrelor, utilizarea mai eficientă la locul de producție a mijloacelor de cointeresare materială.înfăptuirea sarcinilor de creștere a productivității muncii va contribui, nemijlocit, la reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație. Planul de stat pe anul 1966 prevede realizarea pe această cale a unui volum de economii cu peste un miliard de lei mai mare decît în 1965. în industria republioană, prețul de cost al produselor urmează să scadă, în medie, cu 1,5 la sută față de realizările din acest an, iar cheltuielile de circulație în comerțul socialist cu 1,6 la sută în felul cum se înfăptuiesc aceste obiective se reflectă, direct sau indirect, toate laturile activității economice a întreprinderilor, modul cum sînt gospodărite fondurile și mijloacele existente. Este bine să ne amintim din activitatea noastră că economisirea resurselor materiale duce, concomitent cu reducerea prețului de cost, la lărgirea bazei de materii prime a țării fără investiții suplimentare. oferă posibilitatea obținerii unor cantități sporite de produse din aceleași resurse. în toate întreprinderile și ramurile se cer măsuri hotă- rîte pentru micșorarea cheltuielilor neproductive, care anihilează adesea eforturile depuse pentru reduberea altor elemente ale prețului de cost. Subliniem din nou că reducerea prețului de cost trebuie realizată nu în dauna calității produselor ci, dimpotrivă, în condițiile îmbunătățirii ei.Este cunoscută de mulți ani orientarea statornică a partidului spre mobilizarea tuturor posibilităților de care dispunem — și aceste posibilități sînt din ce în ce mai favorabile — pentru realizarea produselor în toate ramurile economiei la un nivel calitativ superior, ținînd seamă de cele mai bune realizări pe pian mondial. Această sarcină ocupă un Ioc de frunte în complexul problemelor care privesc ridicarea eficienței economice a producției. Importanța hotărîtoare a acestei probleme este determinată atît de nevoile și exigențele sporite ale consumului intern, cît și de creșterea continuă a exportului. Proiectul de plan pe 1966 a fost astfel conceput încît sarcinile și mijloacele pentru îndeplinirea lor să faciliteze îmbunătățirea calității produselor. Pentru a avea o imagine a eforturilor și măsurilor ce urmează a fi luate în vederea ridicării calității, permiteți-mi să dau cîteva exemple din principalele ramuri industriale.în propunerile de plan pentru industria construcțiilor de mașini, bunăoară, au fost prevăzute numai acele utilaje a căror asimilare este terminată și care au fost temeinic experimentate. La unele produse, la care s-au constatat deficiențe de calitate, creșterile de producție pentru anul viitor sînt relativ mai reduse, creîndu-se astfel posibilitatea concentrării tuturor forțelor spre înlăturarea rapidă a deficiențelor. în cadrul măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de asimilare a noilor utilaje se prevăd, printre altele, sporirea numărului de ingineri și tehnicieni din serviciile tehnice ale uzinelor, precum și fonduri de investiții pentru mai buna dotare a laboratoarelor uzinale. în siderurgie, perseverîndu-se pe linia valorificării mai eficiente a oțelului, sarcinile au fost astfel dimensionate, încît creșterile cele mai mari — de 

la 21 la sută pînă la 35 la sută — s-au prevăzut la producția unor sortimente superioare, cum sînt: laminate aliate, țevi zincate și sîrmă trasă din oțel tare. în anul viitor, se creează posibilități sporite și pentru îmbunătățirea calității minereului de fier, prin dublarea capacității instalației de preparare de la Teliuc. Aceeași orientare este urmată și în industria chimică. Aici sînt prevăzute fonduri de investiții și de import pentru modernizarea și completarea instalațiilor existente cu utilaje și aparatură, care să mențină calitatea producției la nivelul cerințelor de pe piața mondială.Ansamblul de măsuri cuprinse în plan pentru îmbunătățirea calității produselor nu epuizează și nu rezolvă, firește, toate problemele, variate de la o întreprindere la alta. Perfecționarea calității a fost și rămîne o sarcină permanentă a tuturor colectivelor din întreprinderi, a fiecărui muncitor, tehnician și inginer în parte îndeplinirea acestei sarcini reclamă o preocupare continuă și intensă pentru cunoașterea „la zi“ a principalelor realizări din știință și tehnică, elaborarea și înfăptuirea de măsuri eficiente în toate fazele procesului de concepție, proiectare și producție, întărirea controlului asupra calității, un sprijin substanțial din partea ministerelor și organelor centrale în soluționarea diferitelor probleme ale calității.Amploarea industrializării socialiste, diversificarea continuă a economiei, exigențele tot mai mari față de aspectele calitative ale producției cer un înalt grad de calificare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Nu putem concepe o eficiență superioară a producției, în înțelesul complex al acestei noțiuni, fără a acorda cea mai mare atenție instruirii noilor cadre și îmbogățirii permanente a cunoștințelor tehnico-profesio- nale ale cadrelor de toate gradele aflate în producție.Tehnica nouă schimbă conținutul meseriilor, duce la apariția de noi profesii și la dispariția altora, modifică raportul dintre munca fizică și cea intelectuală în favoarea acesteia din urmă. într-o asemenea viziune se cer a fi abordate astăzi problemele calificări profesionale, cu tot ceea ce presupun ele : organizarea învățămîntului profesional și tehnic, întocmirea programelor și a manualelor, îmbinarea studiului teoretic cu instruirea practică și altele. Pregătirea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în numărul, calificarea' și în specialitățile necesare fiecărei întreprinderi și ramuri de producție și cu deosebire formarea cadrelor care vor alcătui colectivele de muncă ale întreprinderilor ce se construiesc, trebuie să fie în preocuparea ministerelor și unităților economice.Tovarăși,Am ascultat, ca și Domniile voastre, cu un interes deosebit, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, cu privire la îmbunătățirea organizării și îndrumării activității de cercetare științifică, în această expunere se face o analiză amplă, aprofundată, a activității de cercetare, sub toate aspectele ei esențiale, sînt abordate principalele probleme de care depind dezvoltarea științei și tehnicii, creșterea rolului științei în viața societății noastre, în înflorirea patriei, dîndu-li-se o rezolvare potrivit cu posibilitățile și necesitățile noastre. Fără îndoială că aplicarea măsurilor preconizate va da un nou și puternic avînt cercetării științifice, va spori aportul științei și tehnicii la progresul multilateral al României socialiste.îmbinînd armonios cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, știința din țara noastră este chemată să aducă o contribuție sporită la rezolvarea practică a unor probleme esențiale pentru desfășurarea activității economice, pentru realizarea obiectivelor înscrise în planurile noastre, atît în cele de perspectivă cît și în cele curente, anuale. în conținutul său actual, proiectul de plan pe 1966 include un număr de teme de cercetare științifică privind fabricarea de noi produse și materiale, elaborarea de noi tehnologii, corespunzătoare realizărilor 

moderne pe plan mondial, așa cum este cazul în industria oțelului, extracția țițeiului prin foraje de mare adîncime, extracția minereurilor. în industria construcțiilor de mașini și electrotehnică și în alte ramuri. în ce privește asimilarea de produse noi. începînd din 1966 — planificarea este însoțită de precizarea cantităților care trebuie realizate la fiecare sortiment, ceea ce va contribui la creșterea interesului și răspunderii ministerelor și întreprinderilor pentru fabricarea lor. Prin planul de stat se concentrează atenția a- supra obiectivului final al acțiunii de asimilare și anume punerea în fabricație a produselor respective, lăsînd în competența ministerelor planificarea fazelor premergătoare.Pentru aplicarea sarcinilor cuprinse în expunerea prezentată ieri în fața Marii Adunări Naționale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmează să fie luate o serie de măsuri la nivel central și local. Pe linia planificării vom lărgi și preciza, începînd chiar cu anul 1966, conținutul planului de stat, departamental și la întreprinderi în domeniul cercetării științifice.Tevarăși,în anul 1966 se va înfăptui un bogat program de investiții care va crea, încă de la începutul perioadei noului cincinal, condițiile în vederea lărgirii continue a capacităților de producție, premisă principală în realizarea unor ritmuri susținute de dezvoltare a economiei naționale. Investițiile centralizate din fondurile statului însumează 46,4 miliarde Iei și sînt cu circa 14 la sută mai mari decît realizările preliminate pe anul 1965. în conformitate cu orientările stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, partea covîrși- toare a investițiilor, 80 la sută din total, este destinată dezvoltării și modernizării bazei tehnice-materiale a industriei, agriculturii și transporturilor.Planul de investiții pe anul viitor reflectă și el continuarea în ritm susținut a industrializării țării. Pentru extinderea capacităților de producție și ridicarea gradului de înzestrare tehnică a întreprinderilor existente, precum și pentru începerea construirii de noi unități industriale se a- locă fonduri de circa 25,5 miliarde de lei. Din această sumă, aproximativ trei sferturi sînt destinate energeticii, industriei siderurgice, construcțiilor de mașini și chimiei. O asemenea repartizare a investițiilor asigură promovarea rolului industriei ca ramură conducătoare în economie, dezvoltarea în continuare în ritm mai înalt a ramurilor ei de bază. Investiții de două ori mai mari decît în 1965 va primi industria ușoară, în scopul lichidării treptate a rămînerii în urmă în dezvoltarea capacităților de producție și în dotarea tehnică a acestei ramuri.Vă este cunoscut, tovarăși, efortul mare pe care ne propunem să-1 facem în anii noului cincinal pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii. Prin planul de stat pe a- nul viitor se asigură agriculturii investiții din fondurile statului de aproximativ 5,7 miliarde lei, cu aproape 21 la sută mai mult decît în 1965, ceea ce reprezintă o creștere însemnată, dacă avem în vedere că investițiile pentru întreaga economie națională sporesc cu 14 la sută. La aceste fonduri se adaugă sumele alocate pentru construcția fabricilor de îngrășăminte, de biostimulatori și alte substanțe chimice necesare agriculturii, pentru dezvoltarea producției de mașini agricole, precum și de materiale de construcții necesare lucrărilor de irigații. Se creează astfel noi posibilități pentru punerea în valoare a rezervelor de care dispune agricultura.în transporturi și telecomunicații, investițiile reprezintă aproape 5,5 miliarde de lei și sînt destinate în principal sporirii și reînnoirii parcului de mijloace de transport, mecanizării și automatizării proceselor de exploatare, dotării cu noi vagoane și locomotive Diesel, autovehicule, nave și altor acțiuni.Pentru economia națională prezintă o importanță hotărîtoare folosirea cît mai eficientă a mijloacelor și fondurilor de investiții, obținerea de pe urma fiecărui leu investit a u- nor avantaje maxime. în acest 

scop, eforturile sînt concentrate prin plan spre realizarea în termen scurt a acelor investiții care contribuie în cea mai mare măsură la dezvoltarea economiei naționale. Planul pe anul viitor prevede, pentru principalele șantiere, fonduri la nivelul considerat ca maxim posibil de realizat. Pe un număr de 33 șantiere se va executa în anul 1966 un volum de investiții de peste 8 miliarde de lei. ceea ce înseamnă, în medie, circa 250 milioane de lei pe fiecare șantier.Respectarea termenelor planificate de intrare în funcțiune a noilor obiective, organizarea temeinică a probelor tehnologice, pregătirea cadrelor și realizarea la timpul prevăzut a parametrilor din documentațiile tehnice constituie sarcini esențiale pentru toate ministerele și colectivele de conducere ale întreprinderilor. întreaga lor însemnătate ne apare și mai clar, dacă reținem că sporirea producției industriale, în ritmul prevăzut, se bazează într-o măsură însemnată pe capacitățile care vor intra în funcțiune în cursul anului 1966. De la noile instalații urmează a se realiza aproape jumătate din sporul de producție față de 1965.Concomitent cu punerea în funcțiune la termen a capacităților prevăzute în plan, prezintă un deosebit interes deschiderea șantierelor noi și realizarea volumului de investiții repartizat pentru aceste șantiere. în scopul creării unui front normal de lucru pe 1967 — condiție de bază pentru construirea capacităților și obținerea nivelelor de producție înscrise în Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român pentru noul cincinal — s-a stabilit ca în anul viitor să înceapă lucrările la un număr însemnat de o- biective noi, printre care : centrala termoelectrică pe bază de huilă din Valea Jiului, hidrocentrala Lotru, două unități pentru producția de îngrășăminte cu azot, fabrica de polietilenă, uzina de sodă caustică electrolitică și policlorură de vinii, instalația de fenol și acetonă, fabrica de geamuri trase și speciale, fabrica de tuburi din gresie ceramică, unități noi în industria lemnului, în industria bunurilor de consum și altele.O premisă de cea mai mare importanță pentru începerea lucrărilor de investiții și desfășurarea unei activități ritmice în execuție este elaborarea din timp și la un nivel calitativ superior a documentațiilor tehnice. în acest domeniu vor trebui să fie grabnic înlăturate întîrzierile e- xistente mai ales pentru lucrările noi, care urmează să înceapă în anul 1966. Este de datoria tuturor ministerelor să folosească mai bine capacitatea organizațiilor de proiectare, să asigure sporirea productivității muncii în acest sector și să mărească capacitatea de proiectare în sectoarele unde acest lucru se impune.Respectarea termenelor de intrare în producție a noilor obiective depinde în mare măsură de asigurarea Ia timp și la un înalt nivel calitativ a mașinilor, utilajelor și instalațiilor necesare. Pentru a spori participarea industriei noastre constructoare de mașini la realizarea noilor capacități ce se vor pune în funcțiune în cincinalul următor, este necesar să concentrăm — începînd din 1966 — forțelede cercetare, proiectare și execuție în direcția fabricării de noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, precum și de instalații pentru ramuri cu profil tehnologic mai complex. O contribuție deosebită la rezolvarea acestor probleme pot aduce institutele de cercetări și proiectări care trebuie să cunoască bine, să examineze atent și realist posibilitățile de participare în cît mai mare măsură a industriei noastre constructoare de mașini la realizarea noilor obiective industriale. Este de asemenea important ca în cel mai scurt timp să se perfecteze contractele cu furnizorii din țară și din străinătate în primul rînd pentru noile întreprinderi și unități din industria chimică, industria construcțiilor de mașini, industria materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară, unde volumul utilajelor și instalațiilor are o pondere însemnată.

Măsura luată pentru anul 1966 de a se include de la început în plan întregul volum de investiții și construcții, atît pentru lucrările în continuare, cît și pentru cele noi, permite beneficiarilor de investiții și constructorilor să cunoască din timp sarcinile, creează premise ca planul să poată fi îndeplinit ritmic, în tot cursul anului și la toți indicatorii. Practica arată că pentru a pune în funcțiune la termen noile obiective, lucrările pe șantiere trebuie să se desfășoare din plin încă din primul trimestru al anului. în această privință se impune concentrarea atenției spre organizarea judicioasă a lucrărilor, a- provizionarea cu materiale de construcții, asigurarea cadrelor și a condițiilor corespunzătoare pentru stabilitatea lor.Ampla activitate de investiții desfășurată de-a lungul anilor construcției socialiste în întreaga țară de mii și zeci de mii de oameni a dus la acumularea unei valoroase și bogate experiențe în acest domeniu. Sîntem, deci, pe deplin îndreptățiți să ne propunem sarcini sporite. Nu încape îndoială că, prin întărirea colaborării între toți cei ce au obligații decurgînd din planul de investiții, printr-o organizare temeinică și o desfășurare susținută a muncii în institutele de proiectare și pe șantiere, noile capacități de producție vor fi date în funcțiune la termen și de bună calitate.Tovarăși,Progresele economice pe care le vom înregistra anul viitor — potrivit prevederilor înscrise în plan — creează condițiile extinderii în continuare a colaborării economice cu străinătatea. Promovarea unor relații economice reciproc avantajoase cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, fără restricții și discriminări, constituie un principiu de seamă al politicii externe a partidului și statului nostru.Proiectul de plan pe anul 1966 prevede creșterea cu a- proape 12 la sută a volumului comerțului exterior. Vom dezvolta în continuare colaborarea cu toate țările socialiste, schimburile comerciale cu aceste țări urmînd să ocupe, ca și în anii anteriori, locul principal în imoortul și exportul nostru. Totodată, vom extinde legăturile economice și cu celelalte state.în condițiile intensificării schimburilor comerciale cu alte țări, se accentuează importanța realizării exemplare a sarcinilor de livrare a mărfurilor pentru export. în a- cest sens trebuie înfăptuite în primul rînd măsuri pentru respectarea cu rigurozitate și înalt simț de răsDundere a tuturor obligațiilor cuprinse în contractele externe. Ținînd seama de nevoile sporite de import, nevoi ce decurg din dezvoltarea diferitelor ramuri și dotarea lor cu tehnică înaintată, este indicat ca ministerele și întreprinderile să identifice, în cursul anului, resurse suplimentare pentru export, peste prevederile planului. A- ceasta presupune o analiză amănunțită a posibilităților din fiecare întreprindere, stabilirea în comun, de către unitățile producătoare Și cele de comerț exterior, a unor măsuri eficiente pentru sporirea producție’ acelor mărfuri care au perspective și plasament sigur pe piața externă.întărirea prestigiului țării noastre pe piețele externe și asigurarea caracterului competitiv al mărfurilor noastre pe aceste piețe ne obligă să fim mereu mai exigenți față de calitatea și nivelul tehnic al produselor livrate la export, să adaptăm cît mai operativ producția la cerințele partenerilor externi. Ministerele, conducerile întreprinderilor care produc pentru export, ca și organele Oficiului de control al mărfurilor și întreprinderile de comerț exterior vor trebui să manifeste în acest sens maximum de atenție, să ia măsuri hotărîte de întărire a controlului tehnic-calitativ, atît în procesul de fabricare a mărfurilor, cît și la recepția lor.în scopul stimulării mai active a acțiunilor îndreptate spre continua dezvoltare a exportului, este necesar să studiem posibilitățile folosirii mai din plin a pîrghiilor de colnte-
(Contlnuare tn pag. a lll-a)



aportul LEGEA
Comisiei economice-linanciare cu privire 

la proiectul planului de stat al economiei 
naționale și proiectul bugetului de stat 

pe anul 1966, prezentat de deputatul 
Manea MânescuComisia economică-financi- ară a Marii Adunări Naționale a examinat, în perioada 11-19 decembrie, proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale și proiectul bugetului de stat pe anul 1966.In urma analizei efectuate, Comisia a constatat că prevederile celor două proiecte se încadrează în orientarea trasată de conducerea partidului și guvernului, corespund necesităților dezvoltării economice și culturale a țării, ridicării bunăstării poporului român.Activitatea economică și so- cial-culturală s-a desfășurat în acest an sub semnul evenimentului de importanță istorică pentru dezvoltarea României — Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Planul producției industriale pe anul 1965 s-a îndeplinit cu succes. S-a realizat, ca și în anii precedenti, un ritm de creștere susținut al producției în toate ramurile industriei. S-au obținut noi progrese în introducerea tehnicii avansate în unitățile economice și s-a îmbunătățit calitatea produselor.în agricultură, cu toate condițiile climatice, care nu au fost dintre cele mai favorabile, rezultatele obținute sînt, în ansamblu, mai bune decît cele din anul 1964.'Creșterea potențialului e- conomic al țării, sporirea acumulărilor bănești, au făcut posibilă realizarea unui volum mărit de investiții, cre- îndu-se condiții pentru intrarea în producție a unui însemnat număr de întreprinderi.Majorarea salariilor și sporirea veniturilor țărănimii — rezultat al măsurilor luate de partid și guvern — îmbunătățirea condițiilor de locuit, prin construirea unui număr însemnat de apartamente, extinderea activității social-culturale au determinat ridicarea în continuare a nivelului de trai al populației.Comisia a constatat, de asemenea, că bugetul de stat pe anul 1965 a asigurat finanțarea nevoilor economiei și culturii și s-a încheiat excedentar. Circulația bănească corespunde necesității activității economice, iar puterea de cumpărare a monedei este stabilă.Realizările obținute de harnicul nostru popor în anul1965 constituie o bază solidă pentru trecerea la îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe 1966, primul an al planului cincinal.Proiectul planului de stat al economiei naționale pe anul1966 prevede — așa cum s-a arătat în Darea de seamă prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri — dezvoltarea în continuare a economiei naționale, într-un ritm susținut, creșterea forțelor de producție ale țării, întărirea bazei tehnico-materi- ale a socialismului.Un obiectiv central al planului îl constituie sporirea producției industriale, care va ajunge în anul viitor la un nivel de 184,5 miliarde lei. în cadrul ritmului mediu de 10,5 la sută prevăzut pe ansamblul industriei, va crește mai repede producția mijloacelor de producție și, cu deosebire, producția ramurilor hotărî- toare pentru progresul întregii economii : energetica, metalurgia, construcțiile de mașini și chimia.De asemenea, se prevăd creșteri importante și în industria bunurilor de larg consum și la serviciile destinate populației.Prevederile proiectului planului de stat asigură în continuare promovarea progresului tehnic în scopul creșterii producției, îmbunătățiriictructurii și calității produselor și sporirii eficienței economice a activității industriale. Se va pune un accent deosebit pe creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost — factori principali pentru sporirea a- cumulărilor socialiste. In anul viitor, productivitatea muncii pe salariat va crește pe întreaga industrie cu 7,4 la sută, pe această cale urmînd a se obține aproape trei pătrimi din sporul producției industriale. Economiile ce se vor realiza din reducerea prețului de cost vor însuma 1,9 miliarde lei.Concomitent cu progresul industriei, proiectul de plan prevede dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii. Ridicarea nivelului de mecanizare și chimizare a proceselor de producție, extinderea lucrărilor de irigații, întărirea economică a gospodăriilor agricole de stat și a cooperativelor agricole de producție, vor crea condiții tot mai bune pentru creșterea producției în agricultură.Pentru realizarea ritmului și proporțiilor de dezvoltare a economiei, stabilite pentru 1966, proiectul de plan prevede un volum însemnat de investiții. Amplasarea noilor obiective industriale a căror construcție va începe în anul viitor, reflectă grija deosebită

a partidului și statului pentru îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, în vederea ridicării economice și social-culturale a raioanelor și orașelor mai puțin dezvoltate.Corespunzător veniturilor sporite ale populației, se voi asigura mărfuri în valoare de 74 miliarde lei care vor satisface — cantitativ și calitativ — într-o măsură și mai mare cerințele populației.Planul pe 1966 conține o serie de măsuri concrete menite să asigure în continuare ridicarea nivelului de viață material și cultural al oamenilor muncii.Proiectul bugetului de stat pe anul 1966, întocmit în deplină concordanță cu planul de dezvoltare a economiei naționale, prevede la capitolul venituri suma de 107,3 miliarde lei, iar la cel al cheltuielilor 106,3 miliarde lei, asi- gurînd un excedent de 1 miliard lei.Cea mai mare parte a veniturilor bugetare, care se ridică la 100,9 miliarde lei, provine din economia socialistă. Sporirea veniturilor statului va avea Ia bază creșterea producției și a productivității muncii în toate sectoarele economiei naționale, rentabilizarea continuă a activității întreprinderilor.Pentru finanțarea activității economice este prevăzută suma de 71,5 miliarde lei.Ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii se reflectă și în fondurile alocate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, în domeniul învățămîntului, științei, culturii, sănătății și asigurărilor sociale, care se ridică la suma de 23,6 miliarde lei.Sporul producției industriale prevăzut în planul de stat pe 1966 va fi realizat într-o măsură însemnată în întreprinderile noi care vor intra în funcțiune. Realizarea capacităților de producție prevăzute constituie de aceea o sarcină deosebit de importantă pentru organele economice, și în special pentru ministerele industriei chimice, metalurgice, construcțiilor de mașini, economiei forestiere și industriei ușoare.Comisia economică-finan- ciară a Marii Adunări Naționale consideră necesar ca ministerele, sfaturile populare, întreprinderile și celelalte organizații economice să asigure condițiile corespunzătoare pentru ca fiecare întreprindere sau secție nouă să lucreze într-un termen cît mai scurt cu întreaga lor capacitate de producție, realizmd indicii de calitate, de productivitate a muncii, de preț de cost și ceilalți indicatori pre- văzuți în documentația teh- nico-economică.Un rol important în valorificarea rezervelor interne de creștere a producției și productivității muncii îl are organizarea științifică a economiei întreprinderilor, a procesului de producție și a muncii, problemă care a fost subliniată în mod deosebit în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Importanța măsurilor cu privire la mai buna organizare a procesului de producție și a întăririi necontenite a disciplinei în fiecare întreprindere reiese din faptul că numai un singur procent de creștere a productivității muncii în industrie va echivala în 1966 cu o producție de 1,7 miliarde lei, iar un procent de reducere a prețului de cost va echivala cu acumulări suplimentare de 1,3 miliarde lei.îmbunătățirea sistematică a calității produselor va trebui să constituie în continuare o preocupare de prim ordin a ministerelor și întreprinderilor, în vederea satisfacerii exigențelor în continuă creștere ale consumului intern și ale exportului.Cu aceste recomandări, Comisia propune adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului planului de dezvoltare a economiei naționale și a proiectului bugetului pe anul 1966. Comisia economico-financiară și comisia juridică au avizat favorabil proiectele de lege cu privire la planul și bugetul de stat pe anul viitor în redactarea care a fost prezentată tovarășilor deputați.în urma analizei execuției definitive a bugetului pe anul 1964, care s-a încheiat cu 92 454,2 milioane lei la venituri și 87 063,6 milioane lei la cheltuieli, cu o depășire de 5 390,6 milioane lei a veniturilor față de cheltuieli, Comisia propune Marii Adunări Naționale adoptarea contului general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1964.îndeplinirea cu succes a planului de stat și a bugetului pe anul 1966 va constitui un important pas înainte în realizarea mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român de dezvoltare multilaterală a economiei și culturii, de bunăstare și fericire a poporului, de înflorire continuă a patriei noastre — România socialistă.

pentru adoptarea planului de stat 
al economiei naționale pe anul 1966

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
hotărăște:Art. 1. — Se adoptă planul de stat al economiei naționale pe anul 1966, elaborat de Consiliul de Miniștri, avînd următorii indicatori de bază :a) Producția globală industrială va fi de 184,5 miliarde lei, în prețuri comparabile 1963 și va crește cu circa 10,5 la sută față de realizările preliminate ale anului 1965. în cadrul acestei dezvoltări, producția globală a industriei republicane va crește cu 10,6 la sută, iar cea a industriei locale cu 9,4 la sută.b) Producția globală agricolă — în condițiile unui an agricol normal — va crește, față de anul 1965, cu circa 5 la sută.c) Producția marfă agricolă a gospodăriilor agricole de stat va fi de 9,1 miliarde lei, calculată în prețuri curtate.d) Numărul tractoarelor și al principalelor mașini agricole va fi la 31 decembrie 1966 :— tractoare 87 000 bucăți■— semănători mecanice 65 000 bucăți— combine pentru recoltat păioase 35 000 bucăție) Volumul total al mărfurilor transportate cu mijloace de transport de folosință generală va fi de 284,4 milioane tone.f) Volumul total al investițiilor centralizate, din fondurile statului, va fi de 46,4 miliarde lei. Acest volum de investiții va fi repartizat precum urmează :— în industrie— în agricultură— în transporturi și telecomunicații— în învățămînt, cultură, știință șiocrotirea sănătății— în construcții de locuințe și gospodărie comunală

peste 55 la sutăpeste 12 la sută circa 11,5 la sutăcirca 3 la sutăcirca 10,5 la sută

g) Productivitatea muncii pe salariat va crește față de anul 1965 :— în industria de stat cu 7,4 la sută— în transporturi feroviare cu 3,2 la sutăh) Prețul de cost se va reduce față de anul 1965 :— în industria republicană cu 1,5 la sută■— în transporturi cu 0,7 la sutăNivelul relativ al cheltuielilor de circulație în rețeaua Ministerului Comerțului Interior va scădea cu 1,7 la sută.i) Volumul total al schimburilor de mărfuri cu străinătatea va fi de 14,8 miliarde lei valută.j) Valoarea desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va fi de 74 miliarde lei, în prețuri de desfacere cu amănuntul în vigoare la 1 noiembrie 1965.k) Suprafața de locuit, care se va da în folosință în cursul anului 1966, va fi de 1 730 mii m.p.l) Suprafața construită destinată învățămîntului de toate gradele, realizată prin investiții alocate din fondul central al statului, va crește cu 277 mii m.p.m) Numărul paturilor în spitale va crește cu 2 665 paturi.Art. 2. — Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România :— va desfășura și transmite titularilor din planul de stat sarcinile ce le revin din planul de stat al economiei naționale ;— va lua măsuri ca titularii din planul de stat să urmărească și să controleze îndeplinirea planului de stat al economiei naționale ;— va efectua adaptarea indicatorilor planului de stat — prevăzuți în prezenta lege — cînd aceasta apare necesar în cursul executării planului — în scopul asigurării dezvoltării echilibrate a economiei naționale.
Uzina de mecanică lină din București și-a cîștigat in ultimii 
ani un bine meritat prestigiu în industria constructoare de 
mașini, prin calitatea superioară a produselor ce le livrează. 
La aceasta o contribuție însemnată a adus și tinărul Dumitru 
Goanță, care, in calitate de controlor tehnic, veriiică cu multă 

atenție iiecare produs înainte de livrare

LEGEA
pentru adoptarea bugetului de stat 

al Republicii Socialiste România 
pe anul 1966

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România

hotărășteArt. 1. — Se adoptă bugetul de stat pe anul 1966 la venituri în sumă de 107 349,0 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 106 349,0 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli de 1 000,0 milioane lei.Art. 2. — Se stabilește următoarea repartizare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1966 :— în milioane lei —Venituri Cheltuieli

13. MureșAutonomă-Maghiară 804 172 325 010 804 172 5 00014. Oltenia 1 265 547 353 740 1 265 547 7 00015. Ploiești 1 032 870 346 250 1 032 870 7 00016. Suceava 757 319 215 760 757 319 5 00017. Orașuk Bucu-rești 2 536 945 1 313 800 2 536 945 9 00018. OrașulConstanța 366 775 107 200 366 775 1 000Total: 18 174 005 6 575 080 18 174 005 100 000

I N F O RAseară, la Casa de cultură a studenților din Capitală a avut loc un miting de protest în legătură cu interzicerea Partidului Comunist din Sudan și a altor organizații democratice din această țară. La miting au participat studenți români precum și studenți străini care învață în țara noastră.

MÂȚII
• în sala Filarmonioii de 

stat Moldova din Iași a avut loo 
marți o seară muzicală consa
crată împlinirii unui secol de la 
naștere;» marelui muzician fin
landez Jean Sibelius. Muzicolo
gul Ladislau Furedi din Timi
șoara a conferențiat despre 
creația lui Sibelius. Conferința a 
fost exemplificată cu lucrări re
prezentative ale lui Sibelius.SPORT

— Bugetul republican, inclusiv bugetul asigurărilor sociale de stat..............................................— Bugetele sfaturilor populare— Art. 3. — Veniturile bugetului la întreprinderile și organizațiile economice de stat și cooperatiste se stabilesc în sumă de 100 882,0 milioane lei.
—■ Art. 4. — Veniturile bugetului de stat pe anul 1966 din impozite și taxe de la populație se stabilesc în sumă de 6 467,0 milioane lei.Art. 5. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1966 pentru finanțarea economiei naționale se stabilesc în sumă de 71 459,9 milioane lei, din care 29 426,0 milioane lei pentru finanțarea investițiilor capitale.Art. 6. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1966 pentru finanțarea acțiunilor social-culturale se stabilesc în sumă de 23 581,8 milioane lei, din care :a) pentru finanțarea acțiunilor înscrise în bugetul asigurărilor sociale de stat 5 638,0 milioane lei ;b) pentru învățămînt 7 182,8 milioane lei ;c) pentru știință și cultură 1 794,0 milioane lei ;d) pentru sănătate, prevederi sociale și cultură fizică și sport 6 067,0 milioane lei ;e) pentru plata alocației de stat pentru copii și a ajutorului familial de stat 2 900,0 milioane lei. .Art. 7. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1966 pen- ' tru întreținerea organelor puterii și administrației de stat, a organelor judecătorești și a procuraturii se stabilesc în sumă de 2 411,8 milioane lei.Art. 8. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1966 pentru apărarea statului se stabilesc în sumă de 4 789,0 milioane lei.Art. 9. — Fondul de rezervă bugetară se stabilește în sumă de 1 760,0 milioane lei, din care 1 660,0 milioane lei în bugetul republican la dispoziția Consiliului de Miniștri și 100,0 milioane lei în bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și ale orașelor București și Constanța la dispoziția comitetelor executive ale sfaturilor populare respective, potrivit repartizării prevăzute în bugetul de stat.Art. 10. — Volumul bugetelor sfaturilor populare pe regiuni și orașele București și Constanța, al cotelor defalcate din impozitele și veniturile republicane și soldurile tranzitorii, se stabilesc după cum urmează :

Pentru echilibrarea bugetelor sfaturilor populare se stabilesc următoarele dotații din bugetul republican :88 175,018 174,089 175,018 174,0de stat pe anul 1966 de

în mii lei
Nr. Regiunea

crt. sau otașul Total

Venituri

Solduri
din care ; tranzitorii

cote defalcate în afara
din impozitele '5 veniturilor

și veniturile ’o și cheltu
republicane o ielilor

1. Argeș 991 518 286 800 991 518 6 0002. Bacău 775 207 326 680 775 207 5 0003. Banat 1 236 578 495 400 1 236 578 7 0004. Brașov 1 073 291 389 870 1 073 291 5 0005. București 1 088 898 374 450 1 088 898 7 0006. Cluj 1 084 362 423 660 1 084 362 7 0007. Crișana 794 090 253 010 794 090 5 0008. Dobrogea 514 559 154 850 514 559 4 0009. Galați 1 141 230 374 900 1 141 230 6 00010. Hunedoara 832 449 348 850 832 449 4 00011. Iași 1 071 041 . 248 850 1 071 041 6 00012. Maramureș 807 154 236 000 807 154 4 000
OLD SATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic 

rulează la cinematograful 
Patria orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Lumina orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30; Bu- 
cegi orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30; Tomis orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20.

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la cinematograful
Luceafărul orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15;
București orele 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,15; Melodia 8; 10,15;
12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,30; Modern 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15; Fe-
roviar 8; 10,15; 12,30;
14,45; 17; 19,15; 21,30.

CREDEȚI-MĂ, OAMENI
rulează la cinematograful 
Capitol orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21; Pa
cea orele 16; 18; 20.

COLINA
rulează la cinematograful 
Republica orele 9,15; 11,30; 
14; 16,15; 18,45; 21.

OAMENI ȘI DRAPELE — ci
nemascop (ambele serii)

Art. 11. — Pentru anul 1966 se stabilesc următoarele cote defalcate din impozitele și veniturile republicane, la bugetele sfaturilor populare ale regiunilor și orașelor București și Constanța :

— regiunea Argeș . . • • 457 260 mii lei— regiunea Bacău . . • • 171258 mii lei— regiunea Banat . . ♦ • 195 487 mii lei— regiunea Brașov . . 251 169 mii lei— regiunea București . 382 580 mii lei— regiunea Cluj . . . • ♦ 290 893 mii lei— regiunea Crișana . . • • • 301 263 mii lei— regiunea Dobrogea . • • 250 827 mii lei— regiunea Galați . . • • 460 242 mii lei— regiunea Hunedoara 277 972 mii lei— regiunea Iași . . . • è . 605 295 mii lei— regiunea Maramureș 331 266 mii lei— regiunea Mureș Autonomă-Maghi ară 173 600 mii lei— regiunea Oltenia . . 549 598 mii lei— regiunea Ploiești . . 239 396 mii lei— regiunea Suceava . 327 135 mii lei— Orașul București . . 278 955 mii lei— Orașul Constanța . • • 157 768 mii lei

• Revista sovietică „Sportul 
peste hotare“ a început publi
carea clasamentelor la sporturile 
cuprinse în programul Jocurilor 
Olimpice, pe baza rezultatelor ob
ținute de sportivi în anul 1965. 
Primul clasament publicat se re
feră la atletism. La întocmirea 
lui s-au luat în considerare pri
mele trei rezultate obținute de 
atleții țărilor incluse în clasifi
care.

In clasamentul general (mascu
lin și feminin) pe țări, România 
este situată pe locul IX din lu
me înaintea unor țări cu o puter
nică tradiției în atletism ca Fin
landa, Franța, Italia și altele, iar 
în clasamentul rezervat atleteloi 
tara noastră figurează pe locul V 
înaintea Australiei, R. F. Germa
ne și Angliei.

® în cele 625 de meciuri ofi
ciale la care a participat de cînd 
joacă fotbal, brazilianul Pele a 
marcat 758 de goluri, dintre care 
675 pentru clubul său, F. C. San- 
tos, 56 pentru naționala Brazi
liei, iar restul cu alte prilejuri. 
Pele, acum în vîrstă de 25 de ani,

are toate șansele să treacă ușor 
limita de 1 000 de goluri.

• în oampionatul de șah al 
S.U.A., după disputarea partide
lor din primele trei, runde, con
duc marii maeștri Fischer și 
Benko cu cîte 2,5 puncte fie
care.

• Comitetul olimpic mexican, 
organizatorul Jocurilor olimpice 
din 1968, a publicat o declarație, 
potrivit căreia nu autorizează nici 
un intermediar pentru a trata vin- 
zarea drepturilor de fotografiere 
și televizare a viitoarelor Jocuri 
olimpice. Comitetul olimpic mexi
can a făcut această precizare în 
urma, unor informații, după care 
anumite firme intenționează să 
vîndă aceste drepturi în S.U.A.

• Tradiționalul turneu interna
țional de fotbal pentru juniori de 
la Viareggio (Italia) va reuni 16 
formații, dintre care 8 de peste 
hotare. Printre acestea se află 
Reims (Franța), Eintracht Frank- 
furt (R. F. Germană), Rapid 
București, Dukla Praga și Parti
zan Belgrad.

Regiunea sau 
orașul

procentul de defalcare

din impozitul
pe Circulații 
mărfurilor de din 

impozitul 
Pe 

salarii

din
la întreprin veniturile
derile locale S.M.T.

$i unitățile 
cooperației

Sarcini mobilizatoare, 
pe deplin realizabile

Nr. 
crt.

1. Argeș....................... ... 100 60 302. Bacău....................... 60 50 303. Banat....................... 70 40 254. Brașov....................... 70 30 305. București . . , * 100 60 256. Cluj............................. ÿ 80 50 307. Crișana .... • 90 70 308. Dobrogea . . . . 100 60 259. Galați . ... . • 100 50 3010. Hunedoara . . ■. • 90 50 3011. Iași............................. • • 100 60 3012. Maramureș . . . a • 100 60 3013. Mureș Autonomă-Ma- ghiară............................. • • 70 40 3014. Oltenia ... * » • • 90 50 3015. Ploiești . . » a • • 50 30 2516. Suceava .... » • • 90 60 3017. Orașul București . 3 s 70 70 3018. Orașul Constanța • • 100 60 —Art. 12. — Consiliul de Miniștri va lua măsurile necesare pentru asigurarea realizării integrale și la timp a veniturilor bugetare și pentru utilizarea judicioasă a fondurilor alocate întreprinderilor, celorlalte organizații economice și instituțiilor bugetare, în vederea executării în cît mai bune condiții a bugetului de stat pe anul 1966.Art. 13. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1964 la venituri în sumă de 92 454,2 milioane lei și la cheltuieli în sumă de 87 063,6 milioane lei, cu o depășire a veniturilor față de cheltuieli în sumă de 5 390,6 milioane lei.Excedentul bugetului republican pe anul 1964 în sumă de 5 024143 216,38 lei rămîne la dispoziția Băncii Naționale a Republicii Socialiste România ca resursă de creditare.

(Urmare din pag. I) le revin sarcini mai mari. Va crește cu circa 128.000 tone planul Ia fontă, cu 100.000 tone la oțel, cu peste 244 000 tone planul la laminate etc. Side- rurgiștii prezenți la adunarea pentru dezbaterea noilor cifre de plan, muncitorii, inginerii, tehnicienii, șefii de echipe, brigăzi, secții au subliniat în discuțiile lor caracterul mobilizator al acestor sarcini, faptul că ele sînt pe deplin realizabile. A reieșit că în Combinatul siderurgic Hunedoara există mari rezerve pentru sporirea productivității muncii în toate secțiile la toate locurile de muncă. La temelia noilor succese, au spus numeroși vorbitori, stă experiență bogată acumulată de către side- rurgiști an de an. Pentru realizarea sarcinilor la fontă, s-a arătat că este necesar în continuare să se reducă consumul la cocs, pentru a se ajunge la 795 kg. pe tona de metal, iar temperatura aerului în suflat să se ridice la cel puțin 700 grade la secția 1 ; 800 grade la secția 2 și 970 grade la secția 3 furnale. Să se lucreze cu o înaltă presiune la gîtul furnalului. întreținerea corespunzătoare a agregatelor și evitarea
CINEMATOGRAFE

rulează la Festival orele 
9,45; 13,15; 17; 20,30; Ex
celsior orele 9,30; 13;
16,30; 20,15.

FATA LUI BUBE
rulează la cinema Victoria 
orele 9,45; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; Grivița orele 
10; 12,45; 16; 18,15; 20,30. 

CINE-I CRIMINALUL?
rulează la cinema Centra! 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.

IN COMPANIA LUI MAX 
LINDER

rulează Ia cinema Flacăra 
orele 10; 15,30; 17,45; 20; 
Ferentari orele 10; 16;
18,15; 20,30.

POVESTEA LUI ALIOȘA — 
CREIONAȘUL CURAJOS — 
PĂPUȘARII — CUCURIGU 

rulează la cinema Doina 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.

DE-AȘ FI... HARAP ALB 
rulează la Buzești orele 
9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,15; 
20,15,

CREIONUL PIERDUT — ÎN- 
TÎLNIRE CU FRUMOSUL — 
MĂRTURIILE TRECUTULUI 

rulează Ia cinema Timpuri 
Noi orele 10—21 conti
nuare.

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

rulează la cinema Giulești 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30; Volga orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21; Mio
rița orele 9,30; 11,15; 14; 
16,15; 18,45; 21.

JUDEX
rulează la cinema Cultural 
orele 10,30; 16; 18,15;
20,30.

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la cinema Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30.

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la cinema Cosmos 
orele 13,45; 15,45; 16; 20,15.

DUMINICĂ LA NEW YORK 
rulează la cinema Munca

VESELIE LA ACAPULCO
rulează la cinema Popular 
orele 10,30; 16; 18,15; 20,30.

ULTIMA CAVALCADĂ 
SPRE SANTA CRUZ

rulează la cinema Arta 
orele 10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,30; Floreasca orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; în completare Dia
volii ; Flamura orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.

orele 10,30; 14; 16; 18,15;
20,30; Cotroceni orele 14;
16,15; 18,30; 20,45.

CINEVA ACOLO SUS MĂ
IUBEȘTE

rulează la cinema Vitan
orele
20,45.

11; 15,45; 18,15;

DINCOLO DE BARIERĂ
rulează la cinema Moșilor 
orele 15; 17; 19; 21; Dru
mul Sării orele 16; 18; 20.

PĂDUREA SPINZURAȚI- 
LOR

rulează la cinema Viitorul 
orele 15,30; 19.

FURTUNĂ DEASUPRA 
ASIEI

rulează Ia Colentina orele 
15,30; 17,45; 20.

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează la cinema Rahova 
orele 15,30; 18; 20,30.

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
rulează Ia Progresul orele 
15,30; 19.

SAMBA
rulează la Lira orele 15,30; 
18; 20,30.

REBELUL MAGNIFIC
rulează la Union orele 10; 
15,30; 18; 20,30.

WINNETOU — cinemascop ; 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop — 

rulează la Dacia orele 9,15 
la 20 în continuare.

UN SURIS IN PLINĂ VARĂ 
rulează la Unirea orele 
11; 16; 18,15; 20,30.

staționărilor accidentale reprezintă o importantă rezervă pentru creșterea indicilor de utilizare. în oțelărie sporul de oțel va fi asigurat prin perfecționarea tehnologiei de elaborare a șarjelor cu oxigen de la oțelăria numărul 2, prin scurtarea cu cel puțin 2 zile a duratei reparațiilor la rece a cuptoarelor și buna întreținere a acestora. La laminoare, uzina cocsochimică, aglomera- toare există de asemenea toate condițiile pentru realizarea și depășirea noilor sarcini. în cadrul dezbaterii cifrelor de plan a luat cuvîntul tov. Roșea Nicodim, secretarul Comitetului regional Hunedoara, care a prezentat concluziile biroului regional de partid asupra activității desfășurate în Combinatul siderurgic Hunedoara în munca de concepție și cercetare științifică. Tov. secretar Roșea a arătat, urm- tre altele, că pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1966 este necesară o intensificare a muncii de concepție și cercetare a cadrelor de specialiști din combinat pentru promovarea celei mai avansate tehnologii în producția siderurgică, a redistribuirii raționale a inginerilor pe secții și agregate, o permanentă asistență tehnică în toate sectoarele și locurile de muncă, precum și reorganizarea temeinică a formelor de ridicare a calificării profesionale pentru toate categoriile de siderurgiști. Organizațiilor U.T.'C., spunea tov Roșea, le revine sarcina ca în colaborare cu sindicatul, cu conducerea organizației de partid, să militeze prin activitatea lor de fiecare zi pentru întărirea disciplinei tinerilor în producție, pentru antrenarea lor la întrecerea socialistă.Televiziune
MIERCURI 22 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 
19,15 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar : „Calendarul fer
mecat“. 20,00 Istoria teatrului. 
H. Ibsen. Prezintă conf. univ. 
Ovidiu Drîmba. Exemplificări 
din piesele „Un dușman al po
porului" și „Rosmersholm". 22,00 
Recitalul mezzo-sopranei Zenaida 
Pally. Jurnalul televiziunii (II). 
Buletin meteorologic.



Lucrările O.N.U Semnam» acordului cu privire la schimbul
In Comitetul Politic au Înce

put luni după-amiază dezbate
rile în legătură cu așa-zisa pro
blemă coreeană înscrisă pe or
dinea de zi de un grup de țări, 
printre care S.U.A., Filipine, 
Tailanda și altele. In interven
ția lor, reprezentanții U.R.S.S., 
Gabonului României, Ceho
slovaciei, R.S.S. Bieloruse și ai 
altor țări, au protestat împo
triva readucerii acestei pro- 
uleme în discuția O.N.U-

Reprezentanții S.U.A., Mala- 
yeziei și alții au sprijinit acti
vitatea așa-zisei Comisii O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei și s-au pronunțat pen
tru menținerea trupelor străine 
în Coreea de sud.

De fiecare dată, a declarat 
delegatul român, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, Organi
zația Națiunilor Unite este sesi
zată de un raport elaborat de 
către Comisia O.N.U. pentru u- 
nificarea și refacerea Coreei. 
Delegația română a fost întot
deauna de părere că existența 
acestui organism nu a fost și 
nu este prin nimic justificată, că 
menținerea lui mai departe con
stituie încă un factor care frâ
nează rezolvarea unificării Co
reei. Realizarea unei Corei in
dependente, democrate și unite 
— a continuat vorbitorul — 
este de competența exclusivă a 
poporului coreean și a discuta 
o asemenea problemă vitală 
privind soarta întregii țări, fără 
a invita reprezentanții R. P. D. 
Coreene. înseamnă în fapt a 
sorti eșecului discuția.

In încheiere, ’ vorbitorul s-a 
pronunțat pentru retragerea tru
pelor americane și a întregului 
personal militar străin care se 
află în Coreea de sud sub stea
gul O.N.U. precum și pentru di
zolvarea imediată a Comisiei 
O.N.U. pentru Coreea.

Koinânia și Kepubhca Populară Chineză
PEKIN 21 — Corespondentul 

Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : în urma tratativelor dintre 
delegațiile comerciale guverna
mentale ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze desfășurate într-o at
mosferă prietenească și cordială, 
Ia 21 decembrie a fost semnat 
la Pekin acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți pe 
anul 1966 între cele două țări.

Potrivit acordului, volumul 
schimbului de mărfuri pe anul 
1966 va cunoaște o creștere im
portantă în comparație cu anul 
1965. România va livra utilaj pe
trolifer, cargouri, autocamioane, 
conducte pentru petrol și pro
duse petrolifere, produse chi
mice și alte mărfuri. R. P. Chi
neză va livra produse minerale, 
laminate de oțel, plăcuțe de 
metal dur, mașini-unelte, produ
se chimice, orez, textile, bunuri 
de consum și alte mărfuri.

Acordul a fost semnat din 
partea română de ing. Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, șeful dele
gației guvernamentale comercia
le române, iar din partea chi
neză de Ceang Ming, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
șeful delegației guvernamentale 
comerciale chineze.

La ceremonia

ticipat Cen I, vicepremier al 
Consiliului de stat și ministru al 
Afacerilor Externe.

Din partea română, la sem
nare au fost prezenți Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul Româ
niei la Pekin, precum și membrii 
delegației guvernamentale co- 
comerciale române.

Din partea chineză au fost 
prezenți Lin Hai-iun. ministru 
ad-interim al comerțului exte
rior, Wan Bin-nan, ministru ad
junct al afacerilor externe și. 
membrii delegației guvernamen
tale comerciale chineze.

După semnare, Lin Hai-iun a 
oferit un banchet.

★
In seara zilei de 21 decembrie, 

vicepremierul Cen I l-a primit 
pe Valentin Steriopol, conducă
torul delegației guvernamentale 
comerciale române, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
și pe membrii delegației, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

Au fost de față Lin Hai-iun, 
ministru ad-interim al comerțu
lui exterior și Ceang Ming ad
junct al ministrului Comerțului 
exterior, 
junct al 
externe.

A fost, 
Dumitru
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin.

și Wan Bin-nan, ad- 
ministrului afacerilor

de asemenea, prezent 
Gheorghiu, ambasado-

semnării a par-

R. P. BULGARIA. — Aspect de

la Fabrica de conserve din Sofia 4

La Uzina siderurgică din

orașul Tcheungjin

R. P. D. COREEANA. —

nou

la Haradh
Conferința bilaterală yemenită 

de la Haradh, care urmărește să 
pună capăt luptelor dintre for
țele republicane și adepții regi
mului regalist, s-a întrerupt din 
cauza divergentelor ivite între 
cele două părți. Ahmed Moham
med Noaman, reprezentantul for
țelor republicane, a sosit la 
Sanaa unde a avut o convorbire 
cu primul ministru Hassan Al- 
Amri, căruia i-a expus situația 
creată. într-o declarație radiodi
fuzată, Noaman a declarat că „e- 
venimentele de la Haradh recla
mă o și mai mare coeziune a 
poporului yemenit pentru apăra
rea regimului republican“. El a 
spus că în cele 25 de zile de la 
deschiderea conferinței partea re
publicană a respectat întrutotul 
promisiunea dată, aceea de a a- 
păra regimul republican și de a 
nu admite revenirea la putere a 
imamilor.

. .<•

! încheierea convorbirilor

Johnson-Erhard
La Washington au luat sfîrșit marți convorbirile, care au durat două zile, dintre președintele Johnson și cancelarul vest-german, Ludwig Erhard. în comunicatul comun dat publicității se arată că „viitorul alianței atlantice a constituit problema principală a convorbirilor“. în legătură cu aceasta, comunicatul subliniază stat. R. F. neri

I

■

Că cei doi oameni de „au căzut de acord că Germană, și alți parte- interesați din alianțaatlantică, trebuie să aibă o participare corespunzătoare Ia apărarea nucleară“. Comen- tînd acest pasaj al comunicatului, purtătorul de cuvînt al

cancelarului vest - german, Giinter von Hase a declarat că aceasta înseamnă că „președintele Johnson a acceptat cererea ca guvernul vest-german să aibă un cuvînt mai greu de spus în problemele apărării nucleare occidentale“. El a recunoscut însă că „situația actuală nu este, după cîte se pare, prielnică“ unui acord în acest domeniu care poate fi realizat numai cu aprobarea tuturor țărilor membre ale N.A.T.O. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Bill Moyers, a refuzat să dea amănunte în această problemă menționată în comunicat mul- țumindu-se să menționeze că problema va fi examinată în amănunțime în viitor.Comunicatul arată, totodată, că guvernul vest-german va sprijini S.U.A. „moral, politic în problema sud. Cei doi au subliniat acordă trata-
■

și economic“ Vietnamului de oameni de stat importanța ce otivelor tarifare din cadrul rundei Kennedy și au reafirmat pozițiile lor cunoscute în problema germană.
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® LA GALERIILE Rive Gauche din Paris, în pre
zența a numeroși artiști, pictori și critici de artă, a 
avut Ioc vernisajul expoziției de pictură și desen a 
artistei Gina Hagiu. Directorul artistic al Galeriilor 
Rive Gauche, dl. Hange Gilles, a prezentat pe ar
tista română Gina Hagiu și operele sale expuse.

aniversării F. N. E.« • •

din Vietnamul de sud

„Cazul Jahn“
Alfred Jahn, un medic tînăr în vîrstă de 28 

de ani, este pe cale să-și piardă postul de asis
tent la Institutul de fiziologie al Universității din 
Bonn. Și toate acestea din cauza „excesivei sale 
curiozități“ și a „încăpățînării“ de care dă do
vadă. Oricum, „cazul“ lui a dat naștere la ceea 
ce ziarul vest-german „STUTTGARTER ZEI
TUNG“ consideră a fi „cea mai proaspătă afa
cere din viața academică a Bonn-ului“. Lucrurile 
au ajuns atît de departe încît, după ce s-au sesi
zat consiliul studențesc și parlamentul studențesc 
(forme de organizare în universitățile din R. F. 
Germană N.R.) a venit rîndul Senatului univer
sității din Bonn să hotărască dacă profesorul 
Siegfried Ruff mai poate continua să conducă 
Institutul pentru medicina aviatică din Bad 
Godesberg.

Totul a început în martie 1965 cînd tînărul 
medic Jahn a citit în revista „Münchener Illus
trierte“ despre „activitățile“ profesorului Ruff 
desfășurate înainte de anul 1945. Revista publi
case extrase din cartea „Statul SS-ului“ scrisă de 
Eugene Kogan cu privire la experiențele asupra 
oamenilor întreprinse în lagărul de concentrare 
de la Dachau de o echipă de medici în rîndurile 
cărora se afla și dr. Siegfried Ruff, pe atunci 
directorul Institutului de medicină aviatică al 
Institutului de cercetări aviatice al Germaniei 
naziste. Cercetările urmau să determine „com
portarea organismului omenesc la mari înălțimi 
(peste 20 km) și în cazurile unor situații neobiș
nuite pe pămînt“. Kogan arată că de pe urma 
„experiențelor“ întreprinse de dr. Ruff au murii 
80 de deținuți. „Deținuții — scrie el — erau 
aruncați în apa cu o temperatură pînă la 9 grade, 
pînă ce înghețau, sau erau stropiți cu apă și ținuți 
noaptea într-o temperatură de minus 20—25 
grade“.

Cînd a citit aceste dezvăluiri, Alfred Jahn a 
cerut să fie dată o explicație sau o dezmințire. 
„Dar — arată „Stuttgarter Zeitung“ — din par
tea șefului său, doctorul Pichotka, a aflat că nu 
s-a întâmplat nimic, iar rectorul, facultății de me
dicină din Bonn, Moser, a făcut cunoscut că nu 
va da nici o explicație“. Tînărul medic nu a 
dezarmat însă. în iunie, cu prilejul unui colocviu, 
el a citit în fața studenților articolul despre acti
vitățile profesorului Ruff exprimîndu-și părerea 
că o persoană cu un asemenea trecut nu ar tre
bui să primească permisiunea să predea cursuri 
studenților. Abia acum au început să se agite 
unele persoane din cercurile academice. „La 14 
iulie — subliniază ziarul citat — dr. Jahn a pri
mit „un ultimatum“ ca pînă într-o săptămînă să 
dezmintă toate afirmațiile sale prin presă precum 
și în fața studenților participanți la colocviul 
condus de el“.

Recent, în fața unui auditoriu de 150 de per
soane, doctorul Jahn a prezentat rapoartele „ex
periențelor“ de la Dachau și a reafirmat că, în 
aceste condiții, nu consideră că profesorul Rulf 
ar trebui să mai predea la catedrele institutelor 
vest-germane de învățămînt superior. „Studenții 
au fost cu toții indignați — a declarat el unui 
corespondent al ziarului „Stuttgarter Zeitung“ — 
dar rectorul, facultatea de medicină și Senatul au 
tăcut mai departe“.

3a ce-1 privește pe doctorul Alfred Jahn, el 
continuă să fie persecutat. „Cu toate că poziția 
lui sc bucură de simpatia majorității studenților 
din Bonn — scrie „STUTTGARTER ZEITUNG“ 
— i s-a retras conducerea colocviului de fiziolo
gie programat în vara anului 1966, deși anul 
acesta la același colocviu au participat 258 de 
studenți. Mai mult, chiar de pe acum i s-a re
dus numărul orelor în semestrul de iarnă, ceea ce 
îi provoacă greutăți materiale. Jahn — sublinia
ză ziarul — continuă însă să rămînă de neclin
tit“. „Vreau să știu — a declarat el — dacă 
profesorii vor tolera ca oameni care au participat 
la asemenea experiențe rușinoase să continue să 
rămînă colaboratorii lor“.

I. RETEGAN

Dezbaterile de

din Camera

în Camera Comunelor se desfășoară 
dezbaterile de politică externă în care 
au fost confruntate pozițiile celor două 
partide principale, Partidul laburist de 
guvernămînt și Partidul conservator. 
Primul care a luat cuvîntul a fost mi
nistrul de externe Stewart, care a tre
cut în revistă principalele probleme in
ternaționale, exprimînd punctul de ve
dere al guvernului britanic față de 
acestea. Referindu-se la criza din sud- 
estul Asiei, el a reafirmat vechea pozi
ție a guvernului britanic de sprijinire 
a politicii americane în această parte a 
lumii. Stewart a arătat, în continuare, 
că în prezent condițiile pentru o even
tuală intrare a Marii Britanii în Piața 
comună sînt mai favorabile și a subli
niat că Marea Britanie dorește acest 
lucru cu condiția garantării propriilor 
sale interese, intereselor Commonweal- 
thului și ale A.E.L.S.-ului. Subliniind 
că Marea Britanie urmărește dezvolta
rea relațiilor sale cu țările Americii La
tine, Stewart a făcut cunoscut că la 
începutul anului viitor va întreprinde o 
călătorie în Peru, Chile și Argentina.

în cadrul dezbaterilor parlamentare 
de politcă externă în Camera Comune
lor, liderul Partidului conservator, 
Edward Heath, a prezentat o moțiune, 
prin care so explică poziția conservato
rilor față de problema rhodesiană.

Agențiile de presă, citind surse in
formate, afirmă că moțiunea cere gu
vernului să precizeze metodele prin 
care guvernul intenționează să caute o 
„soluție negociată“ a crizei rhodesiene. 
Potrivit acelorași surse, moțiunea arată 
că opoziția conservatoare n-ar fi ostilă

:

politică externă
Alte state instituie
sancțiuni împotriva

Comunelor guvernului rhodesian

9 LA OSLO a fost semnat un nou acord comer
cial pe termen lung între Bulgaria și Norvegia, pe 
perioada 1966—1968. Acordul prevede exportul din 
Bulgaria în Norvegia de fructe și legume proaspete 
și prelucrate, de tutun, textile, mașini și utilaje, 
produse electrotehnice, metalurgice și chimice în 
schimbul peștelui și a conservelor de pește, alumi
niului, coloranjilor, lacurilor, utilajului pentru 
nave, mărfurilor de larg consum. Acordul prevede, 
de asemenea, colaborarea în domeniul industrial și 
tehnlco-științific.

La 20 decembrie, cu 
prilejul celei de-a cin- 
cea aniversări a Fron
tului Național de Eli
berare, într-una din re
giunile eliberate din 
Vietnamul de sud a 
avut loc un mare mi
ting.

Nguyen Huu Tho, 
președintele prezidiului

Comitetului Central al 
F.N.E., a făcut o amplă 
trecere în revistă a vic
toriilor repurtate de 
forțele de eliberare na
țională și de poporul 
sud-vietnamez în ulti
mii cinci ani, în lupta 
împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salva
rea națională.

sancțiunilor economice hotărî te de gu
vernul Wilson, inclusiv embargoul asu
pra livrărilor de petrol Rhodesiei, dar 
„își exprimă teama“ că poziția guver
nului Wilson va duce la folosirea forței, 
eventualitate pe care conducerea parti
dului conservator o respinge în mod 
categoric.

Observatorii politici din capitala 
Marii Britanii arată că examinarea mo
țiunii din Camera Comunelor ar putea 
să aibă o importanță deosebită, deoa
rece ar „decide viitorul unei eventuale 
apropieri dintre conservatori 
riști“,' semnalată 1~ -—p- 
rhodesiene.....................

i și labu- 
la începutul crizei

★
marți în Camera Co- 
Partidului conserva-

Lurnd cuvîntul 
munelor liderul 
tor de opoziție, Edward Heath, a de
clarat că partidul său nu va mai sus
ține politica guvernului britanic în 
problema rhodesiană. în acest sens, el 
a prezentat o- moțiune în Camera Co
munelor cerând deputaților să se pro
nunțe împotriva folosirii forței sau or
ganizării blocadei navale a coastelor 
Mozambicului. Liderul opoziției a cri
ticat pe premierul Harold Wilson pen
tru faptul că s-ar fi angajat pe o cale 
periculoasă care ar putea duce la folo
sirea forței împotriva regimului de la 
Salisbury condus de Ian Smith, liderul 
minorității albe din Rhodesia.

Liderul conservator a făcut propune
rea ca în timp ce sînt aplicate sancțiu
ni economice împotriva regimului 
Smith să fie întreprinse și tentative de 
reconciliere pe baza Constituției din 
1961.

„Lui Smith nu i se va putea
încredința conducerea Rhodesiei“

Declarațiile premierului Wilson
Embargoul asupra livrărilor 

de produse petrolifere către 
Rhodesia constituie o foarte im
portantă sancțiune economică, 
subliniind însă că aceasta „este 
departe de a constitui preludiul 
unei eventuale folosiri a forței 
armate“, a afirmat primul minis
tru al Marii Britanii Harold Wil
son, în cursul unui interviu tele
vizat luni seara. El a spus că re
gimului lui Smith nu i se va 
putea încredința niciodată con
ducerea Rhodesiei, adăugînd că 
de pe acum grupul minoritar de 
la Salisbury a transformat țara 
într-un stat polițist. Totodată, 
Wilson a declarat : „Nu putem 
sta de vorbă cu un regim ilegal, 
dar sîntem gata să luăm în con-

I

siderație o soluționare rezona
bilă“. întrebat despre posibilita
tea unei blocade a portului 
moZambican Beira — unul din 
principalele puncte de aprovizio
nare (de pe mare) a Rhodesiei — 
cu scopul de a asigura eficacita
tea embargoului petrolier, Ha
rold Wilson a răspuns că o ase
menea măsură ar putea fi hotă
râtă de către Națiunile Unite.

Primul ministru a reafirmat 
că este dispus să participe la o 
conferință extraordinară a pri
milor miniștri din țările Com- 
monwealthului, pentru discutarea 
problemei rhodesiene, cu condi
ția ca „cei care vor lua parte la 
ea să vină cu propuneri con
structive“.

® Cu prilejul împlinirii 
tuirea Frontului Național 
mul de sud, agenția de 
publicității un comunicat în care se arată că de la 
începutul anului 1961, pînă în noiembrie 1965 for
țele patriotice au scos din luptă 540 000 de soldați 
si ofițeri inamici, printre care 20 000 — americani. 
In aceeași perioadă au fost doborîte 2 394 avioane 
dușmane, iar 1 922 de autovehicule militare au fost 
distruse ; un număr de 912 nave militare dușmane, 
printre care purtătorul de avioane american „Cârd", 
au fost scufundate. Au fost capturate 68 105 arme 
de diferite tipuri.

In prezent, se arată în comunicat, Frontul Națio
nal de Eliberare controlează peste 80 la sută din 
teritoriul Vietnamului de sud, în care locuiesc peste 
10 000 000 persoane, din populația de 14 000 000 lo
cuitori ai Vietnamului de sud. Frontul Național de 
Eliberare îndeplinește de iapt funcțiile unui guvern 
democratic, care în cei cinci ani de existență a 
dat țăranilor peste 2 000 000 ha de pămînt confiscat 
de Ia trădătorii poporului vietnamez.

Regimul corupt de la Saigon, al grupului Thieu- 
Ky, se arată în comunicat, nu mai reprezintă pe 
nimeni, iar armata acestora se află în descompu
nere. In ultimii cinci ani, un număr de 217 400 soh 
dați și ofițeri ai acestei armate au

a cinci ani de la consti- 
de Eliberare din Vietna- 
presă „Eliberarea" a dat• La 20 decembrie a fost semnat la Helsinki 

între R. D. Germană și Finlanda protocolul comer
cial pe anul 1966.

Agenția A.D.N. anunță că R.D.G. va exporta ma- 
șini-unelte, mașini de birou și poligrafice, produse 
electrotehnice și chimice, precum și produse ale in
dustriei ușoare. Finlanda va livra R.D.G. material 
lemnos, hîrtie și produse din hîrtie, precum și pro
duse ale industriei constructoare de mașini și pro
duse chimice.

HoMesajul lui

® Manuscrise ale celebrului fizician Albert Ein- 
stein au fost vîndute la licitație la Londra. Cel mai 
important document a fost rezumatul dactilografiat, 
adnotat de Einstein, al unui capitol din lucrarea 
„Spațiul și timpul în teoria relativității".

• La Hanoi au fost semnate acorduri cu privire 
la schimbul de mărfuri și la prevederile de plăți pe 
1966, între R. D. Vietnam și R. P. Albania. R. D. 
Vietnam va livra R. P. Albania ulei comestibil, ca
fea și alte produse și va importa păcură și alte 
bunuri.

• WALTER VLBRICHT, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a primit pe membrii delegației Academiei 
de Științe a U.R.S.S., condusă de președintele aces
teia, acad. Mstistlav Keldîș.

• La 21 decembrie in Uniunea Sovietică a iost 
plasat pe o orbită în jurul Pămîntului un nou sate
lit artiiicial — „Cosmos 101".

dezertat.

Teritoriul R. D. Vietnam

din nou bombardat

SINGAPORE. — Vedere din portul Singapore

Si Min

9 La 19 decembrie, un mare număr de reactoare 
de luptă americane au pătruns în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind centre 
populate și obiective economice din provinciile 
Quang Binh, Yen Bai și Thanh Hoa, precum și din 
împrejurimile orașului Haiphong. La 20 decembrie, 
avioanele americane au violat din nou spațiul aeri
an al R. D. Vietnam, deasupra provinciei Quang 
Binh. Agenția vietnameză de presă anunță că ar
tileria antiaeriană locală a doborât cinci avioane.

• La 21 decembrie — anunță agenția TASS — au 
fost semnate acordurile dintre guvernele U.R.S.S. 
și R. D. Vietnam cu privire la ajutorul tehnic su
plimentar acordat R. D. Vietnam, cu privire la aju
torul economic suplimentar nerambursabil oferit R.D. 
Vietnam în anul 1966, cu privire la acordarea de 
către Uniunea Sovietică către R. D. Vietnam a unui 
credit pentru acoperirea soldului contului de cliring 
pe anul 1965.

La 21 decembrie, ă fost semnat, de asemenea, la 
Kremlin acordul privitor Ia livrările reciproce de 
mărfuri între U.R.S.S. și R. D. Vietnam pe anul 1966.

și a lacheilor 
poate deter-

® Din Tokio se anunță că guvernul japonez a hotărît să instituie o serie de sancțiuni economice împotriva regimului ilegal din Rhodesia. în acest sens a fost oprit importul de minereuri, care constituie a- proape jumătate din totalul importurilor Japoniei din a- ceastă țară.
• Primul ministru al Canadei, 

Lester Pearson, a anunțat luni, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, că guvernul canadian se ală
tură celorlalte țări, care au ho
tărît să instituie embargoul asu
pra livrărilor de petrol către Rho
desia în semn de protest împo
triva declarării unilaterale a in
dependenței de către Ian Smith. 
El a anunțat că aviația de trans
port canadiană va contribui la 
asigurarea alimentării cu petrol 
a Zambiei, care pînă acum ob
ținea cea mai mare parte din pro
dusele petrolifere necesare din 
Rhodesia.

• Guvernul statului Siera Le- 
one a adoptat ieri o serie de ho
tărâri privind sancțiunile econo
mice împotriva Rhodesiei. Astfel, 
au fost interzise toate importu
rile din această țară și vînzarea 
oricăror produse către Salisbury. 
De asemenea, au fost închise 
toate porturile și aeroporturile 
din Siera Leone pentru navele 
și avioanele venind din, sau în- 
dreptîndu-se spre Rhodesia.

Incidente la

Santo Domingo
Noi incidente s-au produs 

marți în capitala Republicii Do
minicane, Santo Domingo. Pen
tru a treia zi, locuitorii capita
lei dominicane au manifestat pe 
străzi cerând demiterea coman
danților de dreapta ai forțelor 
armate și pedepsirea celor vino- 
vați de atacul din orașul Santia
go. Manifestanții au ridicat ba
ricade pe principalele străzi blo- 
cînd circulația. în mai multe 
rânduri s-au auzit focuri de ar
mă.

într-un raport dat publicității 
marți la New York, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
sublimat că situația în Republica 
Dominicană continuă să rămînă 
încordată. Raportul arată că 
vina pentru incidentele petre
cute revine forțelor guvernamen
tale dominicane

® La 21 decembrie, la Panmunjom a avut loc o 
ședință a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, 
la care partea coreeană a adresat părții americane 
uri protest energic împotriva recentelor incursiuni 
ale navelor S.U.A. în apele teritoriale coreene și 
împotriva violării de către S.U.A. a acordului de 
armistițiu cu privire Ia zona demilitarizată. Intre 
2—20 decembrie, transmite Agenția Centrală Tele- 
graiică Coreeană, nave militare americane au pă
truns de 9 ori în apele teritoriale estice. In afară de 
aceasta, între 11—18 decembrie partea americană a 
pătruns ilegal în zona demilitarizată, recurgi nd la 
provocări armate.

După cum anunță 
Agenția vietnameză de 
informații, președin

tele R. D. Vietnam, Ho 
Și Min, a adresat un 
mesaj de salut președin
telui Prezidiului Comi
tetului Central al 
Frontului Național de 
Eliberare din Vietna
mul de sud, Nguyen 
Huu Tho, cu prilejul 
celei de-a 5-a aniver
sări a creării Frontului 
Național de Eliberare.

In mesaj se subli- 
agresiunea

S.U.A. 
lor, nu 
mina poporul Vietna
mului de sud să re
nunțe la lupta sa pa
triotică. Dimpotrivă, 
ea stîmește și mai 
mult indignarea po
porului și îl determi
nă să se ridice la lup
tă pentru a 
pe agresori și 
dători, pentru 
bera pămîntul

Președintele
Min își exprimă con
vingerea în victoria fi
nală a poporului din 
din Vietnamul de sud.

distruge 
pe tră- 
a-și eli- 
scump. 
Ho Și
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