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PLANUL CINCINAL - 
0 NOUĂ ETAPĂ DE

în zilele de 27 și 28 iunie a.c. a avut loc ședința ple
nară a Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân. La lucrările plenarei au participat ca invitați șefi 
de secții ai C.C. al P.C.R., membrii Colegiului Central 
de Partid, miniștri, conducători ai organizațiilor de masă 
și ai unor instituții centrale de stat, secretarii pentru 
problemele economice ai comitetelor regionale de partid, 
redactori-șefi ai ziarelor centrale.

Plenara a dezbătut :
1. — Proiectul planului cincinal de dezvoltare a eco

nomiei naționale pe perioada 1966—1970.
2. — Probleme organizatorice.
în cadrul dezbaterilor asupra planului cincinal au luat 

cuvintul tovarășii : Miu Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Iași, Ion Stănescu, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Oltenia, Nico- 
lae Vereș, prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară, Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, Aurel Duca, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Cluj, Dumi
tru Balalia, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Ploiești, Iosif Uglar, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Maramureș, Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Galați, Ion 
Marinescu, ministrul industriei metalurgice, Gheorghe 
Călin, prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Hunedoara, Emil Drăgănescu, ministrul energiei elec
trice, Vasile Potop, prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Suceava, Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid București, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Constantin Sandu, preșe
dintele Comitetului Executiv al Sfatului popular regio
nal Argeș, Miron Nicolescu, președintele Academiei Re

publicii Socialiste România, Teodor Haș, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Crișana, Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, 
Vasile Daju, președintele Comitetului Executiv al Sfa
tului popular regional Banat, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Bacău, Ion Voina, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Brașov, Vasile Vîlcu, 
președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Constantin Doncea, președintele Co
mitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor Agri
cole, Vasile Mateescu, președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional București, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Constantin Mîndreanu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Dobro- 
gea, Gheorghe Vasilichi, președintele Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul planului 
cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioa
da 1966—1970, care urmează a fi supus dezbaterii Marii 
Adunări Naționale.

în legătură cu problemele organizatorice, plenara a 
hotărît în unanimitate alegerea :

în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., a tovarășilor 
Maxim Berghianu și Ilie Verdeț;

ca membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., a tovarășilor Manea Mănescu si Dumitru 
Popa ;

în_Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R. a tovarăși- 
lorraul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț;

în Secretariatul C.C. al P.C.R., a tovarășului Mihai 
Gere.

PROGRES Șl PROSPERITATE 1N VIAȚA POPORULUI
ROMÂN, ÎN ÎNFLORIREA ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cuvintul de închidere rostit de tovarășul Nicolae

din 27-28 iunie

Ceaușescu

1966la Plenara CC. al P.C.R.

Tovarăși,Planul cincinal pe anii 1966—1970, dezbătut de Plenara Comitetului Central al Partidului, sintetizează coordonatele principale ale politicii partidului în etapa actuală, reflectă direcțiile fundamentale ale dezvoltării României stabilite de Congresul al IX-lea în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste.în perioada care a trecut de la Congres, Comitetul Central a luat o serie de măsuri pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate, pentru asigurarea mersului înainte în domenii importante ale vieții economice și sociale din țara noastră. Un amplu program a fost stabilit pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale și îmbunătățirea conducerii și planifi-
RIDICAREA PE 0 TREAPTĂ 
SUPERIOARĂ A ACTIVITĂȚII 

DE PLANIFICARE A ECONOMIEI
După cum se știe, Congresul al IX-lea al partidului, trasînd sarcina perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, îmbunătățirii metodologiei planificării de perspectivă, a indicat elaborarea, pe baza Directivelor, a planului cincinal. în acest scop s-a trecut încă din luna august a anului 1965 la o amplă și laborioasă muncă pregătitoare în vederea elaborării planului de perspectivă.întocmirea planului cincinal s-a făcut pe baza analizării aprofundate a condițiilor și resurselor economiei noastre naționale, a cunoașterii legilor obiective ale dezvoltării sociale, a cerințelor vieții, a fenomenelor noi care apar în cadrul societății. La temelia elaborării planului au stat analizele și dezbaterile organizate în toate unitățile economice, propunerile întreprinderilor, ale organizațiilor de partid și de masă, care au evidențiat posibilitățile reale de dezvoltare a producției în toate domeniile, precum și căile de valorificare a rezervelor economice existente..Un rol important în definitivarea planului cincinal au avut ministerele și celelalte organizații economice centrale, care au sintetizat și corelat propunerile de plan în cadrul diferitelor ramuri și domenii ale e- conomiei; Comitetul de Stat al Planificării a desfășurat o activitate valoroasă pentru coordonarea întregii acțiuni de planificare.La concretizarea prevederilor planului cincinal o contribuție deosebită au adus-o masele largi de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, participarea activă a unui larg 

cării agriculturii; au fost înființate Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, uniunile regionale și raionale. Pentru coordonarea activității științifice și legarea mai strînsă a cercetării de nevoile economice, sociale și culturale ale țării, a fost constituit Consiliul Național al Cercetării Științifice. S-au stabilit măsuri pentru dezvoltarea mai rapidă a producției de mașini- unelte, electrotehnice și electronice, de utilaj energetic, precum și a pieselor de schimb. în ultimul timp au avut loc consfătuiri pe țară cu lucrătorii din construcții, din comerț și din industria constructoare de mașini, care au dezbătut principalele obiective și măsurile necesare pentru progresul continuu al acestor importante sectoare ale economiei naționale.

cerc de specialiști și oameni de știință, de activiști de partid și de stat. Se poate afirma că actualul plan cincinal al patriei noastre este opera întregului popor, a întregului nostru partid, emanație a gîndirii și înțelepciunii celor ce muncesc; a- ceasta dă planului nostru forță și trăinicie, constituie garanția îndeplinirii lui cu succes.în cursul activității de întocmire a planului cincinal au ieșit la iveală noi resurse și rezerve ale economiei naționale, ceea ce a permis majorarea unora din principalele cifre prevăzute în Directive; s-a reliefat totodată necesitatea introducerii în plan a unor noi sarcini și obiective, menite să contribuie la asigurarea unei mai bune proporționări a dezvoltării diferitelor ramuri economice, la asigurarea creșterii și mai viguroase a economiei.în elaborarea planului cincinal conducerea de partid și de stat a pornit de la concluziile desprinse din analiza experienței, atît pozitive cît și negative, dobîndită în activitatea de planificare desfășurată în trecut.După cum se știe, pînă în prezent activitatea economică din țara noastră s-a desfășurat pe baza Directivelor generale cu privire la dezvoltarea economiei pe o perioadă de 5 sau 6 ani. De fapt, în practică, munca de planificare a constat în întocmirea unor planuri economice anuale. Desigur, sistemul planificării anuale nu a dat posibilitatea punerii depline în valoare a superiorității economiei noastre socialiste planificate, a determinat unele stări de lucruri negative, neajunsuri în 

îndeplinirea Directivelor de perspectivă. S-a pierdut astfel din vedere uneori asigurarea proporționalității între unele ramuri, s-au manifestat perturbații și lipsă de ritmicitate în îndeplinirea planurilor. Desfășurarea activității pe baza planurilor a- nuale a lipsit ministerele și întreprinderile de perspectiva clară a principalelor lor obiective pe o perioadă mai îndelungată precum și de posibilitatea asigurării mijloacelor materiale corespunzătoare. în aceste condiții a fost posibilă apariția unor manifestări de subiectivism, modificări nejustificate în destinația unor investiții, în amplasarea u- nor obiective industriale, ceea ce a avut urmări negative asupra politicii de dezvoltare armonioasă, pe întreg cuprinsul țării, a forțelor de producție, precum și asupra eficacității activității economice.Criticînd neajunsurile manifestate în trecut în sistemul de planificare, Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcina concretizării programului de dezvoltare economică cuprins în Directive în cadrul unui plan cincinal desfășurat pe ani. A- ceasta răspunde unor necesități vitale ale vieții economice a țării noastre, a cărei complexitate și amploare crește necontenit, permițînd cunoașterea tot mai aprofundată și valorificarea superioară a resurselor țării în scopul asigurării mersului înainte al întregii noastre societăți.Actualul plan cincinal prevede atît proporțiile generale de dezvoltare a economiei, raporturile între ramurile
CARACTERISTICILE 

FUNDAMENTALE 
ALE PLANULUI CINCINAL

Tovarăși,Caracteristica principală a planului cincinal o constituie faptul că el asigură dezvoltarea armonioasă, ascendentă a întregii economii naționale. Cincinalul prevede creșterea în ritm susținut a industriei socialiste și în primul rînd a industriei grele ; se stabilește în același timp o dezvoltare mai rapidă decît în trecut în domeniul producției bunurilor de larg consum, atît din punct de vedere al capacității de producție cît și al înzestrării tehnice ; planul acordă de asemenea o importanță sporită agriculturii, creșterii rolului acestei ramuri principale în economia țării noastre, contribuției sale la progresul multilateral al societății. Un rol de seamă în prevederile planului cincinal ocupă știința, cultura, învățămîntul, îmbunătățirea vieții poporului. întregul ansamblu de prevederi al pla

economice, cît și dezvoltarea fiecărei ramuri în parte, a fiecărei întreprinderi, anual și pe întreaga perioadă. Fiecare minister, fiecare regiune, fiecare unitate economică are acum un program clar de activitate pînă în anul 1970. Ele cunosc de pe acum mijloacele de care dispun pentru realizarea sarcinilor de viitor, a fiecărui produs planificat, precum și forța de muncă care trebuie asigurată. A- ceasta dă fiecărui minister și fiecărei unități posibilitatea de a lua din timp toate măsurile economice, financiare și tehnice în vederea realizării ritmice și în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor planului.Elaborarea în acest fel a cincinalului dă organelor economice centrale și întreprinderilor siguranță și stabilitate în întreaga lor activitate, permite colectivelor de oameni ai muncii să-și organizeze mai bine eforturile, să perfecționeze continuu organizarea producției și a muncii, creează teren propice pentru dezvoltarea inițiativei creatoare a tuturor celor ce muncesc. Aceasta reprezintă o perfecționare, o îmbunătățire calitativă a întregului sistem de planificare, trecerea la o metodă superioară de conducere a economiei, corespunzător etapei actuale de desăvîrșire a construcției socialismului. Se creează astfel condiții favorabile pentru folosirea mai judicioasă în viața socială a legii obiective de dezvoltare pla- nică a economiei naționale, pentru punerea puternică în valoare a superiorității conducerii planificate a economiei socialiste.

nului cincinal are drept țel unic dezvoltarea și mai puternică a bazei materiale a socialismului, întărirea și înflorirea orînduirii noastre socialiste, creșterea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii de la orașe și sate. Amploarea și ritmul dezvoltării economiei naționale se oglindesc în faptul că produsul social va înregistra o creștere de circa 50 la sută, venitul național sporind în cursul cincinalului într-un ritm mediu anual de 8 la sută. Este demn de reținut faptul că această creștere este superioară Directivelor Congresului al IX-lea care prevedeau sporirea anuală a venitului național cu 7 la sută.Ceea ce străbate ca un fir roșu planul cincinal este aplicarea neabătută a politicii marxist-leniniste a partidului nostru de continuare a procesului de industrializare socialistă a țării. Industria, prevăzută a se dezvolta mai accelerat decît ce

lelalte ramuri ale economiei, va cunoaște în perioada planului cincinal și o importantă creștere calitativă, fiind în măsură să asigure din ce în ce mai bine, la un nivel tehnic tot mai înalt, înzestrarea tuturor ramurilor economiei naționale.Importanța dezvoltării industriei reiese atît din experiența țării noastre cît și din concluziile pe care le oferă întreaga, istorie a dezvoltării societății moderne ; industria se dovedește factorul principal care asigură sporirea avuției naționale, ridicarea standardului de viață al poporului, progresul tuturor domeniilor vieții sociale. Cu atît mai mare este rolul chemat să-1 joace dezvoltarea industriei în orînduirea socialistă. Nu se poate vorbi de o înflorire a societății socialiste, de asigurarea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunișm, fără o puternică dezvoltare a economiei și, în primul rînd, a industriei, în vederea sporirii abundenței de bunuri materiale, a- tingerii acelui stadiu al dezvoltării sociale „cînd toate avuțiile societății vor țîșni mai bogat“ de care vorbeau clasicii marxism-leninismului. Cunoscînd o asemenea dezvoltare, fiecare stat, fiecare națiune socialistă își va spori contribuția la intensificarea colaborării și cooperării internaționaliste dintre țările socialiste, suverane și independente, la întărirea și dezvoltarea sistemului socialist mondial, la afirmarea tot mai puternică a superiorității socialismului în lume.Ritmul intens de dezvoltare industrială a țării în perioada 1966— 1970 se concretizează în creșterea producției industriale cu 73 la sută — cu 8 procente mai mult decît în Directive — ceea ce corespunde unui ritm mediu anual de peste 11,6 la sută. în baza definitivării planului au mai fost incluse noi obiective importante, cum sînt : fabrica de autoturisme, secția de grupuri termo- energetice de mare putere, o fabrică de frigidere, combinatul de cauciuc stereospecific, Uzina cocso-chimică Galați, forja de bare și blocuri pentru oțeluri aliate, uzina de prelucrare a aluminiului, instalații pentru fabricarea de ierbicide și altele.Dezvoltarea mai rapidă a ramurilor hotărîtoare și îndeosebi a construcției de mașini, metalurgiei, chimiei și energiei electrice va determina creșterea în continuare a complexității industriei, accentuarea procesului de diversificare a producției.în scopul satisfacerii cît mai depline a cerințelor populației, a necesității de aprovizionare a pieței cu mărfuri de calitate superioară și în sortimente variate, planul cincinal prevede un spor de 65 la sută în domeniul producției bunurilor de consum față de 1965. Este de remarcat faptul că față de cifrele stabilite prin Directivele Congresului al IX-lea planul cincinal prevede în 1970 un spor al producției de bunuri de consum de peste 2 miliarde și jumătate lei. Măsurile care se vor lua în cursul acestui 

cincinal vor trebui să asigur^ ca planul cincinal viitor să poată lichida în mare măsură rămîne- rea în urmă în acest domeniu, să asigure accelerarea dezvoltării cantitative și calitative a producției bunurilor de consum. în acest scop, se impune ca Ministerul Industriei Ușoare să elaboreze un program special de măsuri, a căror aplicare să înceapă spre sfîrșitul actualului cincinal. Un aport însemnat la îmbunătățirea deservirii populației de la orașe și sate poate aduce cooperația meșteșugărească. Este necesar ca în anii viitori să se ia măsuri pentru perfecționarea organizării cooperației meșteșugărești, pentru creșterea capacității sale de producție, pentru diversificarea activității unităților cooperatiste meșteșugărești, astfel încît acest sector de producție să se ridice la nivelul celorlalte ramuri ale economiei noastre socialiste. Cooperația meșteșugărească este chemată să aducă o contribuție sporită la lărgirea gamei de produse de consum, în special la realizarea acelor produse care solicită o pricepere și o măiestrie deosebită. Toate acestea impun, printre altele, luarea unor măsuri pentru simplificarea sistemului de planificare și finanțare a cooperației, precum și îmbunătățirea aprovizionării tehnico- materiale a unităților cooperatiste meșteșugărești.Planul cincinal stabilește măsuri importante pentru ridicarea nivelului agriculturii, pentru dezvoltarea bazei sale tehnice-materiale, prevă- zînd investiții mari pentru creșterea gradului de mecanizare și chimizare a producției agricole, pentru extinderea suprafețelor irigate. Ca rezultat al măsurilor pentru asigurarea mijloacelor tehnice necesare și al îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, planul cincinal prevede creșterea producției agricole cu 26—32 la sută față de media realizată în anii 1961—1965, adică cu 6—12 procente mai mult decît sporul prevăzut în Directivele Congresului al IX-lea. Rezultatele obținute în creșterea producției agricole vegetale, în special la cereale, precum și progresele obținute în domeniul zootehniei, reliefate de recensămîn- tul recent al animalelor, demonstrează că avem toate condițiile și posibilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului în domeniul producției agricole. în anii viitori agricultura se va afirma tot mai mult ca ramură principală a economiei naționale, asigurînd satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților de consum ale populației și a altor nevoi ale societății.în cursul acestui plan cincinal poporul român face eforturi mari pentru asigurarea dezvoltării în ritm susținut a economiei, pentru întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului, conștient fiind că aceasta reprezintă singura cale pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor
(Continuare tn pag. a 1I-a)



CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)sale de viață materiale și culturale. Efortul economie al țării noastre rezultă din ponderea ridicată a fondului de acumulare în cadrul venitului nostru național, pondere care reprezintă 28,5 la sută. Viața, experiența noastră și a altor țări demonstrează că numai afectînd importante resurse materiale, mijloace însemnate din a- vuția națională, în vederea reproducției lărgite, se poate asigura mersul înainte al economiei, științei și culturii, ridicarea gradului de civilizație a vieții poporului, înflorirea întregii societăți. Pe această cale partidul, poporul nostru asigură apropierea treptată a nivelului de dezvoltare a țării noastre de nivelul țărilor a- vansate din punct de vedere economic, pune temelia viitorului mereu mai fericit al patriei. Generațiile de mîine vor putea spune cu recunoștință : înaintașii noștri au făcut totul pentru a asigura poporului o viață îmbelșugată și fericită, au făurit o țară liberă, independentă și prosperă.Modul de repartizare a venitului național, în condițiile creșterii susținute a acestuia în cadrul actualului cincinal, asigură sporirea fondului de consum, satisfacerea crescîndă a necesităților materiale și spirituale ale populației, o viață tot mai bună pentru oamenii muncii de la orașe și sate.Proporțiile și amploarea efortului făcut de poporul nostru pentru dezvoltarea economiei și culturii se oglindesc în volumul și repartizarea investițiilor prevăzute de planul cincinal. Volumul total al investițiilor centralizate din fondurile statului în perioada 1966—1970 se ridică la 280,5 miliarde lei ; la această se adaugă fondurile care vor fi investite de cooperativele agricole de producție și de cooperația de consum și meșteșugărească. Numai investițiile prevăzute pentru 1970, ultimul an al cincinalului, sînt cu cinci miliarde de lei mai mari decît totalul investițiilor realizate în perioada 1951—1955. Actualul cincinal prevede o pondere ridicată a investițiilor îți ramurile hotărîtoare ale industriei, acestora repartizîndu-li-se 78 la sută din totalul investițiilor industriale. Fonduri însemnate sînt alocate, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a bazei materiale a științei, culturii și învățămîntului, pentru finanțarea întregii activități desfășurate în vederea ridicării vieții spirituale a poporului.Una dintre caracteristicile principale ale planului cincinal o constituie faptul ca el asigură o mai justă repartizare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării în scopul valorificării la un nivel superior a resurselor materiale, precum și dezvoltării forțelor de producție și a bazei tehnico-materiale în regiunile și raioanele rămase în urmă din punct de vedere economic. Aceste țeluri au călăuzit politica de amplasare a noilor obiective prevăzute în planul cincinal, care dau posibilitatea creării
0 SARCINĂ ESENȚIALĂ: 

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ 
A PLANULUI DE INVESTIȚII
Tovarăși,Aș dori să mă opresc acum asupra cîtorva probleme care vor trebui să preocupe, în mod deosebit, în viitor Comitetul nostru Central, toate organele de partid și de stat.Principala problemă care trebuie să stea în centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, a celorlalte instituții centrale, a fiecărei întreprinderi o constituie sporirea eficacității întregii noastre activități economice. Este necesar să fie intensificate eforturile pentru punerea în valoare a rezervelor de care dispune economia noastră, pentru creșterea productivității muncii sociale, pentru obținerea unor rezultate economice superioare cu minimum de cheltuieli, în vederea sporirii venitului național și ridicării nivelului de trai al poporului.După cum vă este cunoscut, în definitivarea planului s-a pus un accent deosebit pe îmbunătățirea utilizării capacităților de producție și folosirea intensivă a mașinilor și instalațiilor, pe reutilarea și dezvoltarea unor întreprinderi existente, care cu investiții mai reduse pot contribui mai repede la sporirea producției. Este necesar ca întreprinderile și ministerele să elaboreze măsuri care să asigure folosirea deplină a capacităților de producție, a spațiilor productive, precum și redistribuirea între întreprinderi a u- tilajelor nefolosite, economisindu-se pe această cale fonduri de inveștiții.Chiar acolo unde s-au aprobat investițiile, dacă se găsesc soluții pentru realizarea sarcinilor de producție prevăzute în cadrul spațiilor existente, trebuie să se facă propuneri pentru utilizarea cu altă destinație a fondurilor respective, în primul rînd pentru mai buna dotare tehnică a întreprinderilor.O problemă centrală a planului 

unei baze industriale în 70 din cele circa 100 de raioane lipsite în prezent de industrie sau cu o industrie slab dezvoltată. Volumul fondului de investiții alocate în cincinal regiunilor Oltenia, Argeș, Suceava, Maramureș, București, Iași, Mureș — cu un număr mare de raioane și centre în care nu a existat o bază industrială — reprezintă 38 la sută din totalul fondurilor de investiții. îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării are drept consecință folosirea tot mai judicioasă a forței de muncă a populației și, implicit, o mai bună distribuire a veniturilor, ridicarea generală a nivelului de trai al oamenilor muncii. Numai pe baza lichidării rămînerii în urmă a unor regiuni, a dezvoltării armonioase a bazei tehnico-materiale a socialismului pe întreg teritoriul patriei se pot crea condiții pentru mersul înainte al societății socialiste, pentru trecerea treptată spre comunism. Planul cincinal va realiza în acest domeniu o îmbunătățire substanțială, dar problema este mult mai complexă pentru a putea fi rezolvată în următorii cinci ani. A- plicînd cu fermitate și consecvență această politică vom reuși probabil ca în decursul a încă unuia sau două planuri cincinale să lichidăm în mare măsură consecințele dezvoltării disproporționate din trecut a economiei țării noastre, să asigurăm progresul economic și social al tuturor regiunilor, al întregii țări, făcînd astfel ca întregul popor să beneficieze din plin de superioritatea orînduirii socialiste.Dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale permite îmbunătățirea sistematică a nivelului de trai al populației. Salariul real va spori cu 25 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii cu 20—25 la sută. De asemenea, vor spori în acest cincinal, veniturile pensionarilor, majorarea pensiilor urmînd a se aplica de la începutul anului viitor. Corespunzător sporirii puterii de cumpărare a populației, planul cincinal prevede creșterea volumului de mărfuri, desfăcut prin comerțul socialist în 1970 față de 1965 cu 59 la sută. Planul cincinal prevede, de asemenea, măsuri importante îndreptate spre dezvoltarea construcției de locuințe, atît din fondurile statului cît și din fondurile populației, îmbunătățirea deservirii comerciale și gospodărești-edilitare, ocrotirea sănătății publice, dezvoltarea întregii vieți sociale de la orașe și sate. -Analiza caracteristicilor principale ale planului cincinal demonstrează că el exprimă în mod fidel principiile fundamentale ale politicii marxist- leniniste a partidului nostru, asigură crearea unei puternice baze materiale a societății, dezvoltarea armonioasă a economiei și întregii vieți sociale a țării, creează condiții pentru ridicarea procesului de construire a socialismului pe o treaptă superioară, pentru avîntul multilateral al patriei noastre socialiste.

cincinal o constituie investițiile. Folosirea fondurilor mari alocate pentru construirea de noi întreprinderi, pentru îmbunătățirea înzestrării tehnice a tuturor ramurilor economiei naționale, pentru dezvoltarea bazei materiale a științei, culturii și învățămîntului pune răspunderi deosebit de mari în fața organelor noastre de partid și de stat.Este necesar ca folosirea rațională a tuturor fondurilor de investiții, ridicarea eficienței economice a noilor construcții, economisirea mijloacelor materiale și financiare să devină o preocupare centrală și permanentă a tuturor ministerelor economice, a fiecărei întreprinderi. încă din faza de elaborare a studiilor tehnico-economice și a proiectelor să se acorde o atenție sporită alegerii procedeelor tehnologice, stabilirii mărimii optime a capacității de producție, adoptării de soluții constructive cît mai economice și eficiente adecvate producției planificate. Un exemplu elocvent al posibilităților de reducere a investițiilor îl constituie planul departamentului Gostat care, reexaminînd soluțiile prevăzute inițial pentru unele construcții zootehnice ale actualului cincinal, a redus costurile cu 30 la sută. Din aceste economii, care se cifrează la peste un miliard, Consiliul Superior al Agriculturii a prevăzut obiective suplimentare în vederea creșterii producției agricole. Ținînd seama de faptul că aceste reduceri s-au făcut la costurile actuale — destul de ridicate încă — reiese că rezerve există în această direcție.Discuțiile avute cu ocazia definitivării cincinalului au scos în evidență faptul că posibilități de economisire a fondurilor destinate investițiilor există la toate ministerele. Considerăm că este necesar să se acorde o atenție susținută valorificării acestor posibilități, astfel ca sarcinile 

de investiții să se realizeze cu cheltuieli mai mici decît cele planificate. Fondurile economisite vor rămîne la dispoziția departamentelor, putînd fi folosite, pe baza aprobării Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pentru realizarea unor noi obiective e- conomice. In același timp, din aceste fonduri un anumit procent va putea fi alocat pentru îmbunătățirea cointeresării materiale a oamenilor muncii, pentru premierea inginerilor, proiectanților, a muncitorilor, a personalului de conducere din întreprinderi și ministere care au depus eforturi pentru realizarea de economii.Sporirea eficienței investițiilor cere ca în toate ramurile să se urmărească reducerea ponderii construcțiilor, care în actualul cincinal reprezintă 47,4 la sută din totalul investițiilor. Este știut că în anii tre- cuți s-au executat construcții industriale cu suprafețe mult mai mari decît cele impuse de procesele tehnologice, s-au manifestat tendințe de gigantism și supradimensionare a unor construcții, iar în unele cazuri s-a recurs cu ușurință la demolarea unor construcții, care mai puteau fi folosite. Toate acestea au dus la irosirea unor fonduri de investiții ce puteau fi utilizate pentru dotarea tehnică a întreprinderilor.O problemă asupra căreia doresc să mă opresc și care va trebui reglementată este practica actuală de a se îngloba în cadrul investițiilor productive costurile lucrărilor social-culturale și edilitare din perimetrul unor construcții sau chiar din localitatea unde se construiesc întreprinderile. Această practică înfățișează deformat eforturile financiare făcute în vederea dezvoltării bazei materiale a activității social-culturale și de gospodărire comunală. Totodată, fondurile afectate construcțiilor de cluburi, cantine și alte obiective social-culturale, pentru lucrări edilitare, canalizarea orașelor, aprovizionarea cu apă etc. duc în prezent, în unele cazuri, la majorarea artificială a costurilor investițiilor productive, fondurilor de amortizare a construcțiilor industriale grevînd asupra prețului de cost al produselor. în viitor, construcțiile social-culturale trebuie finanțate în mod separat, fondurile respective înglobîndu-se în capitolul bugetar afectat acțiunilor socialculturale.O parte însemnată a sporului producției industriale prevăzută în planul cincinal, reprezentînd 30 la sută, urmează să se realizeze în unitățile industriale nou construite. Aceasta impune o deosebită grijă pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor financiare, pentru elaborarea întregului ansamblu de măsuri de care depinde executarea la termenele planificate a tuturor obiectivelor de construcție, intrarea lor efectivă în funcțiune, la capacitatea, productivitatea muncii, prețul de cost, numărul de salariati și rentabilitatea prevăzute în proiecte.Este necesar să reamintim faptul că în ultimii ani însemnate lucrări de investiții nu au fost realizate, valoarea acestora însumînd numai în anii 1964—1965 aproape 4 miliarde
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Un aspect esențial al îndeplinirii sarcinilor cincinalului îl constituie ridicarea rentabilității economice a tuturor întreprinderilor. Creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost sînt probleme esențiale ale întregii activități economice, cărora trebuie să le acordăm o atenție permanentă.. în perioada 1966—1970 se prevede ca două treimi din sporul producției industriale să se obțină pe seama creșterii productivității muncii. Cît de importantă este creșterea productivității muncii rezultă și din faptul că în 1970 numai un procent de sporire suplimentară a acesteia echivalează cu 2,7 miliarde lei producție industrială. Factorul principal al reducerii prețului de cost în industrie îl va constitui și în această perioadă economisirea cheltuielilor materiale pe seama căreia se va obține aproximativ 60 la sută din volumul de economii prevăzut. După cum vă este cunoscut, în economia noastră, în comparație cu alte țări dezvoltate din punct de vedere economic, cheltuielile de producție sînt încă mari. In unele întreprinderi se înregistrează an de an pierderi însemnate, care sînt acoperite din bugetul statului, consumul la numeroase materii prime și materiale este ridicat, iar productivitatea muncii din unele ramuri este sub nivelul posibilităților de care dispunem.Problema creșterii rentabilității întreprinderilor, asigurarea unor beneficii mari la toare produsele trebuie să stea în centrul preocupărilor ministerelor, a conducerilor tuturor întreprinderilor. întreprinderile, ministerele, trebuie să se preocupe în permanență de obținerea unui volum cît mai mare de beneficii, pentru ca în toate ramurile, în toate unitățile, rentabilitatea producției să se ridice la nivelul dotării tehnice pentru care e- conomia și finanțele statului fac e- forturi însemnate. Orice pierdere în- 

lei. Au existat întîrzieri foarte mari în atingerea parametrilor prevăzuți în proiecte, ceea ce a avut consecințe negative pentru economia noastră națională. 41 de obiective puse în funcțiune în perioada 1963—1966 pentru care s-au investit fonduri de 6 miliarde lei, nu au realizat, pînă la 31 martie a acestui an, nici unul din indicatorii tehnici-econo- mici proiectați, producția obținută fiind cu 1,4 miliarde lei mai mică, iar beneficiile cu 400 milioane lei sub prevederi.Aș dori să atrag atenția că și în acest an mersul îndeplinirii planului de investiții și construcții este nesatisfăcător. Pînă la 1 iunie nu s-a realizat decît 31 la sută din volumul investițiilor planificate pentru 1966, cele mai mari rămîneri în urmă e- xistînd la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini (26 la sută), Ministerul Industriei Chimice (26 la sută), Ministerul Industriei Alimentare (24,3 la sută), Consiliul Superior al Agriculturii (29 la sută). Se manifestă încă serioase întîrzieri în ce privește documentația, întocmirea proiectelor, precum și deficiențe organizatorice în activitatea întreprinderilor de construcții. Este necesar ca toate ministerele să ia măsuri pentru recuperarea grabnică a întîr- zierilor, în vederea executării integrale a planului de investiții pe 1966, care prevede darea în funcțiune a peste 500 obiective din industrie, agricultură și din celelalte domenii și începerea a numeroase lucrări noi de mare importanță pentru producția anilor viitori.O deosebită importanță are pregătirea lucrărilor prevăzute a se începe în anul 1967, pentru construirea u- nora din cele mai importante obiective ale industriei chimice, energetice, siderurgice și constructoare de mașini prevăzute în cincinal. în a- acest scop, în cursul acestui an este necesară concentrarea atenției spre elaborarea documentației tehnico- economice, a proiectelor, pregătirea condițiilor pentru livrarea-la timp a utilajelor ce urmează a fi montate în 1967, organizarea șantierelor și asigurarea forței de muncă.Cunoașterea întregului plan de investiții al cincinalului, precum și a amplasării noilor obiective, face posibilă pregătirea din vreme a documentației, a proiectelor construcțiilor, luarea măsurilor impuse de deschiderea în perspectivă a șantierelor, precum și pentru asigurarea utilajelor necesare funcționării noilor întreprinderi.Mulți tovarăși au subliniat în cu- vîntul lor Ta plenară că există condiții pențru intrarea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor obiectivelor planului cincinal, unele putînd fi date în producție chiar înainte de termenul stabilit în proiect. Aceasta cere însă ca toate organele de partid și de stat să pună în centrul atenției lor problema dării în producție la timp, cu toți parametrii. planificați, a noilor construcții, să desfășoare în acest scop o muncă intensă și perseverentă, adoptînd măsurile cele mai energice și hotă- rîte.

regisțrată într-o întreprindere, la un produs sau altul, este suportată de întreaga noastră economie, de întregul popor — stăpînul avuției materiale a societății. Fiecare întreprindere, fiecare lucrător Cu funcție de conducere în economie, fiecare om al muncii, trebuie să se străduiască din răsputeri să contribuie la sporirea veniturilor, la creșterea acumulărilor socialiste, la dezvoltarea avuției naționale. Numai astfel vom reuși să sporim an de an venitul național, creînd condiții pentru sporirea atît a fondului consacrat acumulărilor, cît și a fondului de consum menit ridicării continue a nivelului de viață al oamenilor muncii.Rezerve importante pentru sporirea producției, pentru reducerea prețului de cost și eliminarea pierderilor există în domeniul agriculturii, în gospodăriile agricole de stat, cheltuielile de producție sînt mari, utilajele sînt folosite uneori sub capacitate, suprafețele irigate nu sînt întot ■ deauna rațional utilizate. Atît în sectorul de stat cît și în cel cooperatist, mortalitatea la animale este foarte ridicată, provocînd importante pagube pentru economie.Eforturile principale ale organelor de stat, ale organelor și organizațiilor de partid, ale unităților cooperatiste, ale tuturor oamenilor muncii din a- gricultură. trebuie să fie îndreptate spre transformarea tuturor unităților agricole de stat și cooperatiste în unități economice rentabile. Așa cum s-a arătat la Congresul partidului și la plenara din noiembrie 1965 a Comitetului Central, una din căile importante pentru asigurarea stabilității unei producții agricole ridicate, pentru creșterea rentabilității în agricultură o constituie extinderea lucrărilor de irigație. în acest scop este necesar să se ia măsuri pentru realizarea integrală a planului de irigații șj utilizarea cu maximum de eficiență a fondurilor importante alo

cate de stat. Este necesară extinderea suprafețelor irigate de gospodăriile agricole de stat, precum și a celor realizate prin mijloace proprii ale cooperativelor agricole de producție, folosindu-se pe scară largă posibilitățile și resursele locale.Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să analizeze aprofundat și exigent situația existentă în toate gospodăriile agricole de stat, luînd măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și organizării acestora, a gospodăririi mijloacelor lor, pentru dezvoltarea ramurilor de producție cele mai corespunzătoare, astfel îneît să se asigure rentabilitatea tuturor G.A.S.-urilor. De asemenea, atît Consiliul Superior al Agriculturii, cît și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, uniunile re
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Un obiectiv' de bază al planului cincinal îl constituie promovarea largă a progresului tehnic în întreaga economie. Sînt prevăzute măsuri pentru înzestrarea întreprinderilor și unităților noi cu utilaje perfecționate, cu mașini și instalații complexe dintre cele mai moderne, din producția internă și din import.O deosebită atenție se va acorda în viitor extinderii mecanizării și automatizării producției — cerințe esențiale impuse de actuala revoluție tehnică-științifică ce se dezvoltă vertiginos în întreaga lume. Creșterea amploarei și complexității economiei solicită în mod imperios introducerea unei evidențe economice stricte, cere îmbunătățirea sistemului informațional economic și folosirea pe scară largă a tehnicii electronice de calcul în proiectare, la programarea producției, în transporturi și în alte activități e- conomice. Producerea mijloacelor tehnice moderne cerute de progresul continuu al producției industriale deschide cîmp larg de manifestare a capacității oamenilor de știință și specialiștilor din țara noastră, a experienței muncitorilor și tehnicienilor din industria constructoare de mașini. Sarcini importante pentru realizarea amplului program de asimilări de mașini și utilaje noi revin în primul rînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, care va trebui să dezvolte în mod considerabil baza tehnică a uzinelor, iar împreună cu ministerele beneficiare să asigure elaborarea din timp a studiilor tehnico-economice necesare.îndeplinirea marilor sarcini care revin întreprinderilor noastre cere măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, în vederea utilizării raționale și Complete a timpului de lucru și a mijloacelor tehnice-materiale, valorificării depline a tuturor rezervelor existente în întreprinderi, O atenție deosebită trebuie acordată perfecționării fluxurilor de fabricație, eliminării tuturor întreruperilor și golurilor de producție, folosirii raționale a spațiului de producție. Organizarea științifică a producției și a muncii este un proces continuu de perfecționare, care trebuie urmărit permanent de toate organizațiile economice, organele de partid și de stat.îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan cere întărirea continuă a disciplinei de producție și de muncă, respectarea cu strictețe a proceselor tehnologice, a normelor de organizare interioară a întreprinderilor, a atribuțiilor factorilor de conducere, de la director și pînă la maistru, a răspunderilor fiecărui muncitor în îndeplinirea sarcinilor de producție. Conducerile ministerelor și ale celorlalte instituții economice centrale, organele de partid regionale, raionale și orășenești, organizațiile de partid din întreprinderi, sindicatele au datoria de a elabora măsuri și regulamente care să ducă la întărirea ordinii și disciplinei în toate întreprinderile, în special în ramurile transportului feroviar și auto, energiei electrice, chimiei și cărbunelui, unde în ultimii ani au avut loc numeroase accidente și defecțiuni în producție. Este necesar să se ia măsuri pentru lichidarea manifestărilor de încălcare a ordinii și disciplinei, care provoacă pagube economiei naționale. în condițiile producției moderne, asemenea manifestări au repercusiuni costisitoare, ele nu afectează utilaje simple, ci instalații tehnice complexe.‘De aceea, în conducerea întreprinderilor, în folosirea mașinilor și utilajelor este necesar maximum de exigență și spirit de răspundere.Un rol hotărîtor în desfășurarea ritmică și armonioasă a procesului de producție în toate compartimentele întreprinderilor au cadrele tehnice — ingineri și maiștri — care trebuie să asigure o asistență tehnică de înaltă calificare la fiecare loc de muncă. Maiștrii și inginerii tre- 

gionale și raionale sînt chemate sl acorde un sprijin susținut tuturor cooperativelor agricole de producție, în special celor rămase în urmă, pentru îmbunătățirea activității lor eco- nomice-gospodărești, pentru a face din fiecare cooperativă o unitate economică puternică, capabilă să asigure cantități sporite de produse a- gricole, venituri tot mai mari țăranilor cooperatori. Organele de partid șl de stat trebuie să acorde, de asemenea, toată atenția felului în care este lucrat pămîntul aflat în gospodăria personală a țăranilor cooperatori, să asigure sprijinirea tehnică și de specialitate a țăranilor din zonele muntoase necooperativizate, în vederea creșterii producției agricole, îndeosebi a zootehniei.

buie să fie permanent prezenți în producție, ei răspund direct de tot ce se întîmplă în sectorul de activitate unde își desfășoară munca. Ei nu pot părăsi în nici un caz locul de producție fără a lăsa înlocuitori, fără a lăsa cuiva răspunderea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin.O importanță deosebită are pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului, pentru progresul întregii noastre economii, aplicarea justă a politicii partidului de cointeresare materială a oamenilor muncii. Este cunoscut faptul că în acest domeniu dăinuie încă unele neajunsuri, rezultate în bună măsură și din modul defectuos de stabilire a normelor de muncă și a sistemului premial de către Comitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii. Se impune ca în această direcție să se facă o analiză aprofundată și să se ia măsurile corespunzătoare.O dată cu introducerea mașinilor și instalațiilor noi, avansate, este necesar să se revizuiască întregul ansamblu al condițiilor de producție, stabilindu-se norme de consum și de muncă corespunzătoare schimbărilor tehnice survenite. Aceasta permite ridicarea continuă a productivității muncii, sporirea rentabilității între prinderilor, dezvoltarea întregii economii naționale, și, implicit, sporirea veniturilor personale ale oamenilor muncii.în cadrul studiilor întreprinse pentru îmbunătățirea conducerii e- conomiei, se examinează în prezent măsuri de îmbunătățire a cointeresării materiale în creșterea cantitativă și calitativă a producției, precum și de ridicare a răspunderii materiale în gospodărirea întreprinderilor și realizarea sarcinilor de plan, îm- binînd strîns aceste două laturi ale cointeresării materiale.O cerință esențială a economiei noastre, căreia trebuie să i se acorde maximum de atenție de către ministere și întreprinderi, de către toți oamenii muncii, este ridicarea calității produselor. Este necesar să fie continuată cu toată intensitatea acțiunea de îmbunătățire a calității produselor, fabricarea unor sortimente cu parametri tehnici și economici ridicați, cu durabilitate sporită, finisaj îngrijit și prezentare estetică. Asigurarea calității produselor la nivelul celor mai bune mărfuri similare din străinătate constituie o condiție de bază a eficienței pe plan intern și a competitivității pe piața externă a mărfurilor românești.Una din problemele hotărîtoare de care depinde desfășurarea normală a procesului de producție o constituie aprovizionarea tehnică- materială a întreprinderilor. în legătură cu aceasta s-au adus, pe drept cuvînt, numeroase critici și s-au făcut propuneri atît în perioada elaborării planului cincinal, cît și în cadrul plenarei noastre. Sistemul actual de organizare și planificare a aprovizionării, modul de repartizare și circulație a materiilor prime și materialelor este greoi și lipsit de operativitate. A- ceasta constituie uneori cauza principală care determină imobilizarea mijloacelor circulante, folosirea nerațională a unor materiale deficitare, neritmicitatea procesului de producție. Pe baza indicațiilor conducerii partidului, se află în curs de pregătire măsuri pentru îmbunătățirea organizării și planificării aprovizionării tehnico-materiale, pentru extinderea relațiilor directe între întreprinderi, pentru apropierea bazelor de aprovizionare de întreprinderile consumatoare.Paralel cu îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale în toate ramurile economiei naționale, un accent deosebit trebuie pus pe perfecționarea cooperării și colaborării între uzine, pe îndeplinirea contractelor economice. în centrul preocupării uzinelor care colaborează, trebuie să stea respectarea riguroasă a termenelor de livrare, desfășurarea itmică a producției.
(Continuare in pag. a Ifl-a)



NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. Il-a)Promovarea progresului tehnic impune intensificarea activității de cercetare științifică și valorificarea pe scară largă în producție a realizărilor științei și tehnicii contemporane. Este cunoscut rolul important pe care trebuie să-1 îndeplinească știința în dezvoltarea economiei și culturii, în întreaga operă de construcție a socialismului. Pentru a-și îndeplini acest rol, cercetarea științifică, atît' cea fundamentală cît și cea aplicativă, trebuie să pornească de la cunoașterea aprofundată a direcțiilor dezvoltării economice și sociale a țării noastre, a tendințelor generale ale dezvoltării societății. Este firesc ca cercetarea fundamentală să abordeze probleme științifice fundamentale ; lucrările științifice publicate nu trebuie să fie un scop în sine, ci ele trebuie să comunice rezultatele muncii științifice legate de cerințele dezvoltării societății. Consiliul Național al Cercetării Științifice trebuie să elaboreze, în colaborare cu organele economice de stat și Academia, încă în cursul acestui an, programul de perspectivă ăl cercetării științifice din țara noastră. Acest program trebuie să premeargă măsurilor și acțiunilor principale care se întreprind pentru asigurarea inertului înainte al activității e- conomice și sociale, să fie strîns legat de soluționarea unor probleme de bază ale construcției socialismului. Oamenii de știință trebuie să-și consacre eforturile unor teme esențiale pentru înflorirea patriei noastre : cercetarea geologică pentru punerea în valoare a u- nor noi rezerve de minereuri, găsirea celor mai eficiente căi de valorificare superioară a resurselor țării, crearea pe cale sintetică a unor materii și materiale noi care să îmbogățească gama de produse ale industriei ; ei trebuie să abordeze problemele legate de progresul tehnic

RELAȚIILE ECONOMICE EXTERNE
Resursele suplimentare de creștere a producției industriale și agricole identificate în perioada definitivării planului au permis sporirea volumului comerțului exterior la 55 la sută în 1970, în comparație cu peste 40 la sută prevăzut în Directivele Congresului al IX-lea.în cadrul dezvoltării comerțului nostru exterior, un rol principal o- cupă relațiile de colaborare și schimburile reciproce cu țările socialiste, care dețin ponderea principală în comerțul exterior al României. Lărgind și diversificînd schimburile comerciale, științifice și tehnice cu țările socialiste, este necesar să găsim în același timp căi pentru dezvoltarea cooperării în producție, eficiente și reciproc avantajoase pentru toate părțile. Țara noastră va dezvolta, de asemenea, relațiile de colaborare economică cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, respectării independenței și suveranității naționale.în anul 1970, din totalul exportului circa 90 la sută vor reprezenta mărfurile industriale, iar din acestea aproape jumătate vor fi produse ale industriei constructoare de mașini și chimiei. Această modificare în structura exportului constituie un proces continuu și de durată pentru înfăptuirea căruia este necesară sporirea și diversificarea producției solicitate în străinătate, îmbunătățirea continuă a calității produselor și asigurarea competitivității mărfurilor

SATISFACEREA NECESITĂȚILOR 
MEREU CRESCÂNDE 

ALE POPULAȚIEI
Este necesar ca Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Industriei Alimentare, Cooperația meșteșugărească 

în toate domeniile industriei, economiei, de mecanizarea și automatizarea proceselor de producție. Numai astfel știința poate să devină cu adevărat o importantă forță de producție a societății, care să contribuie din plin la ridicarea vieții materiale și spirituale a poporului.Realizarea prevederilor planului de stat este condiționată de pregătirea din timp a cadrelor de muncitori, ingineri, economiști, cercetători și alți specialiști, corespunzător noilor cerințe ale dezvoltării și perfecționării tehnice în diferitele domenii de activitate. în cursul cincinalului numărul salariaților va crește cu circa 1 milion. Din totalul muncitorilor calificați ceruți de economia națională în anul 1970, numai 25 Ia sută vor fi pregătiți în rețeaua școlară de stat. Cu toate că aceasta reprezintă o creștere față de 1965 este necesar să se ia măsuri temeinice pentru îmbunătățirea formelor de calificare a muncitorilor în procesul de producție, precum și pentru continua perfecționare a pregătirii muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, corespunzător progresului tehnicii, modernizării producției. Vor trebui să se asigure, de a- semenea, condiții pentru pregătirea unui număr mai mare de cadre tehnice pe calea învățământului seral, în acest scop trebuie să se ia măsurile organizatorice corespunzătoare, să se asigure cadrele didactice necesare, să se creeze condiții. pentru ca oamenii muncii să poată frecventa cu regularitate cursurile.în ceea ce privește cursurile cu frecvență, toți specialiștii care vor intra în producție în anii cincinalului se află în școli. Pornind de la direcțiile generale de orientare și de la nevoile de cadre ale economiei naționale, este necesar să se stabilească încă în cursul acestui an un program de perspectivă pentru pregătirea muncitorilor calificați și a specialiștilor necesari dezvoltării în viitor a țării noastre.

exportate. Este necesar să se asigure participarea delegaților uzinelor la acțiunile de prospectare și vîn- zare a mărfurilor pe piețele străine, să se dezvolte colaborarea dintre întreprinderile de comerț exterior și întreprinderile producătoare, în vederea adaptării producției la cerințele pieței. va trebui a- și ȘiO deosebită atenție cordată de către fiecare minister întreprindere furnizoare, precum de Ministerul Comerțului Exterior și întreprinderile exportatoare, îndeplinirii în cît mai bune condiții a obligațiilor contractuale. Organele de partid și de stat trebuie să a- corde cea mai mare atenție producției destinate exportului, îndeplinirii termenelor de condițiilor de prevăzute în prestigiului mărcilor ale țării noastre peste hotare.
livrare, respectării cantitate și calitate contracte, creșterii de fabricațieSe cere, de asemenea, îmbunătățită în continuare activitatea desfășurată de Ministerul Comerțului Exterior și celelalte organe economice centrale în direcția importului, ur- mărindu-se satisfacerea cererilor profund justificate din punct de vedere economic, prospectîndu-se atent piața pentru a se obține maximum de avantaje economice și comerciale. Trebuie să se acorde mai multă a- tenție reducerii importului de materii prime, materiale și utilaje prin satisfacerea, în măsură sporită, a nevoilor economiei din producția internă.

și de consum să acorde o atenție sporită nevoilor de consum ale populației, în funcție de diferitele categorii de venituri, să lărgească gama de 

mărfuri, să îmbunătățească condițiile de desfacere a acestora, să asigure ritmicitatea aprovizionării pieței în funcție de sezon și de specificul regional. Creșterea veniturilor populației, ridicarea exigențelor consumatorilor, impun întreprinderilor industriei ușoare și alimentare, comerțului și cooperației, eforturi susținute-pentru ridicarea calității producției bunurilor de consum, pentru modernizarea continuă a aprovizionării și deservirii populației. O contribuție mai mare la creșterea fondului de mărfuri și la lărgirea varietății sale vor trebui să aducă unitățile industriei locale, în special pentru produse de serie mică, articole mărunte de uz casnic etc.în domeniul construcțiilor de locuințe vor continua eforturile statului pentru a pune la dispoziția oamenilor muncii un număr sporit de apartamente, în condiții de confort tot mai bune. Pentru folosirea rațională a fondurilor alocate în acest scop, se impune creșterea răspunderii sfaturilor populare, a organizațiilor de proiectare și construcții asupra executării și dării în folosință la timp și de calitate superioară a noilor construcții. O atenție sporita trebuie să. se acorde reducerii prețului de cost al construcțiilor, economisirii de materiale, reducerii materialelor deficitare, măririi densității spațiului construit în noile ansambluri de locuințe. Trebuie să se ia măsuri pentru producerea unor noi materiale de construcții mai ieftine și mai bune, care să ducă la reducerea prețului de cost al construc
SARCmLE ORGANELOR
DE PART® Șl DE STAT

Tovarăși,Așa cum au subliniat toți tovarășii care au luat cuvîntul în cadrul plenarei noastre, planul cincinal are un caracter profund realist, o fundamentare temeinică ce pornește nu de la dorințe subiective, ci de la viață, de la realitate, de la condițiile și posibilitățile obiective ale economiei naționale. Hotărîtoare este acum activitatea desfășurată de toate organele de partid și de stat pentru organizarea îndeplinirii sale. Pe baza programului de perspectivă pe care îl oferă fiecărei întreprinderi planul cincinal, colectivele de conducere trebuie să elaboreze, consultând masa largă a muncitorilor și tehnicienilor, întregul complex de măsuri tehnice- organizatorice cerute de realizarea tuturor indicilor de plan. Conducerile întreprinderilor trebuie să acorde o atenție deosebită măsurilor pentru asigurarea forței de muncă necesară în toate etapele planului cincinal, pentru recrutarea și calificarea la nivelul corespunzător a muncitorilor și specialiștilor pe care îi solicită introducerea cuceririlor progresului știnței și tehnicii în producție. O importanță deosebită are perfecționarea continuă‘a stilului de conducere a întreprinderilor, aplicarea principiului muncii colective, care permite folosirea largă a cunoștințelor și experienței specialiștilor și muncitorilor, găsirea celor mai potrivite forme organizatorice pentru stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii în îndeplinirea planului.Ministerelor, tuturor organelor e- conomice centrale, le revine datoria de înaltă răspundere de a asigura înfăptuirea politicii partidului în toate domeniile de activitate economică, traducerea în viață a tuturor prevederilor planului. Ele trebuie să înfăptuiască conducerea concretă a fiecărei ramuri, îndrumarea operativă, de înaltă competență și asistența teh- nică-economică calificată a tuturor întreprinderilor și unităților econo- nomice, să exercite un control permanent asupra principalelor aspecte ale îndeplinirii planului. Ministerele trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea cooperării economice între întreprinderi, îmbunătățirea continuă a aprovizionării tehnice-mate- riale a tuturor unităților în subordine, dezvoltarea progresului tehnic. Tn discuțiile purtate în plenară s-au formulat unele critici îndreptățite la adresa activității unor ministere, 

țiilor. Ooamenii muncii, partidul și statul cer proiectanților și constructorilor să îmbunătățească arhitectura noilor construcții, să lichideze monotonia stilului arhitectonic, să lărgească diversitatea soluțiilor, valori- ficînd mai bine tradițiile naționale și caracteristicile specifice ale diferitelor regiuni ale țării, precum și cuceririle arhitecturii mondiale con- temporare. Se impune ca în această direcție să se treacă de la stadiul discuțiilor la acțiuni practice, eficiente.în procesul dezvoltării industriei socialiste, amplasarea unor obiective industriale în raioane cu caracter agricol sau în apropierea unor localități rurale asigură folosirea forței de muncă din comunele și satele învecinate. Numeroși oameni ai muncii și-au exprimat dorința de a li se crea condiții ca, lucrînd pe șantiere sau în întreprinderile noi, să poată continua să locuiască la sate. Trebuie să venim în întîmpinarea acestei dorințe, dînd posibilitate muncitorilor să continue să locuiască în comunele lor, familiile lor puțind, lucra în a- celași timp în agricultură. Este necesar să se ia măsuri pentru asigurarea transportului muncitorilor de la întreprinderi în comunele în care locuiesc. Totodată, trebuie să se înceapă acțiunea de sistematizare a localităților rurale, astfel încit locuitorii să poată beneficia în condiții cît mai bune de școală, magazine comerciale, electrificare, creîndu-se premisele pentru apropierea treptată a condițiilor de viață ale satului de cele ale orașului.

unor miniștri, precum și propuneri valoroase privind munca unor organe economice centrale. Toate a- cestea vor trebui studiate cu atenție, în vederea găsirii soluțiilor celor mai potrivite pentru îmbunătățirea continuă a activității.Comitetul de Stat al Planificării trebuie să se preocupe permanent de modul în care se realizează toți indicii de plan, proporțiile principale ale dezvoltării economiei pe ansamblu și pe ramuri. Pe baza controlului riguros și a sintetizării periodice a datelor care oglindesc mersul îndeplinirii planului, Comitetul de Stat al Planificării trebuie să-și aducă contribuția la elaborarea măsurilor menite să asigure realizarea integrală a obiectivelor cincinalului.Un rol de prim-ordin joacă, în întreaga activitate economică, sistemul financiar și. de credit. Asigurînd finanțarea tuturor ramurilor economiei naționale, el are menirea de a influența și dirija toate actele economice în direcția înfăptuirii neabătute a politicii partidului și guvernului de construire a socialismului. Organele financiare — Ministerul Finanțelor, Banca Națională, Banca de Investiții — în activitatea cărora se mai manifestă încă deficiențe — au datoria de a exercita un control financiar exigent în toate domeniile economice. Trăgînd concluzii din constatările controlului'financiar, acestor organe le revine obligația de a sesiza fenomenele pozitive și negative care se petrec în procesul îndeplinirii planului economic și de a propune soluții și măsuri corespunzătoare. Organele financiare trebuie să urmărească modul în care fiecare minister și fiecare întreprindere își îndeplinesc planul de producție, de investiții, de desfacere a producției, precum și gradul de rentabilitate a activității economice. Este necesar, de asemenea, să fie combătute tendințele de sporire a aparatului neproductiv în economie, în alte sectoare și îndeosebi în organele de stat centrale și locale. Creșterea aparatului de stat neproductiv influențează negativ asupra prețului de cost al produselor și a rentabilității întreprinderilor.îndeplinirea marilor prevederi ale planului cincinal, asigurarea dezvoltării armonioase a tuturor sectoarelor vieții sociale în conformitate cu politica partidului de construire a socialismului, cere îndrumarea și controlul permanent din partea Con

siliului de Miniștri asupra tuturor organelor economice centrale. Ministerele, organele economice centrale, conducerile întreprinderilor din țara noastră au dobîndit o bogată experiență ; sîntem încredințați că ele își vor îndeplini în condiții tot mai bune sarcinile de mare răspundere ce le revin în înfăptuirea prevederilor cincinalului. Vicepreședinții Consiliului, care coordonează un grup de sectoare sau ramuri, trebuie să acționeze ferm în vederea îndeplinirii riguroase, în domeniile respective, a tuturor hotărî- rilor conducerii partidului și guvernului, a sarcinilor planului.Este necesar să îmbunătățim în continuare sistemul de evidență și informare operativă cu privire la mersul îndeplinirii planului în toate compartimentele. Cunoașterea sistematică a stadiului de îndeplinire a planului permite conducerilor ministerelor, Consiliului de Miniștri, conducerii partidului, să intervină operativ pentru adoptarea măsurilor care să garanteze înlăturarea lipsurilor și greutăților, îndeplinirea o- biectivelor planului.înalta răspundere a înfăptuirii mărețului program de înflorire a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea, revine partidului nostru — forța conducătoare a societății socialiste — organelor și organizațiilor sale. Comuniștii trebuie să se afle în primele rînduri ale muncii desfășurate în toate sectoarele vieții sociale — în fabrici și uzine, la sate, în instituții — sporind prin exemplul eforturilor lor eroice, nepregetate, avîntul întregului popor în realizarea cincinalului.Comitetul Central al partidului are datoria de a urmări în mod sistematic îndeplinirea planului în toate compartimentele, luînd în același timp măsuri pentru îmbunătățirea continuă a conducerii și planificării economiei; pentru ridicarea nivelului muncii organelor de partid și de stat, pentru întărirea legăturii lor cu masele, pentru dezvoltarea democrației noastre socialiste. Fiecare membru al Comitetului Central, indiferent de domeniul în care lucrează, poartă răspunderea pentru felul în care se îndeplinesc hotărîrile partidului, sarcinile planului de stat, trebuie să participe activ la eforturile pentru perfecționarea continuă a muncii în toate domeniile construcției socialismului. Birourile comitetelor regionale, raionale și orășenești de partid trebuie să acorde cea mai mare atenție problemelor economice, să analizeze cu spirit de răspundere și în mod aprofundat mersul îndeplinirii planului, să asigure generalizarea experienței pozitive în conducerea întreprinderilor, în organizarea producției și a muncii, să sprijine întreprinderile în folosirea rațională a fondurilor, în valorificarea tuturor rezervelor. Comitetelor regionale de partid le revine o mare răspundere în dezvoltarea economică, științifică, culturală, socială a regiunilor, raioanelor și orașelor, în înfăptuirea politicii partidului de creștere armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Avem organizații regionale, comitete regionale de partid puternice. care își îndeplinesc cu competență sarcinile ce le revin în economie, în toate domeniile de activitate ; sîntem siguri că ele își vor realiza cu succes îndatoririle în lupta pentru realizarea planului cincinal.Sarcini importante revin, de asemenea, în munca pentru îndeplinirea prevederilor planului, organizațiilor sindicale, de tineret și de femei.Sindicatele, care reunesc în rîndu- rile lor pe principalii făuritori ai bunurilor materiale și spirituale ale societății, ai avuției naționale, trebuie să desfășoare o activitate intensă în rîndul oamenilor muncii pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii pentru realizarea planurilor de producție,, să militeze pentru creșterea nivelului profesional, tehnic și cultural al clasei muncitoare. Colaborînd îndeaproape cu conducerile întreprinderilor, sindicatele trebuie să organizeze periodic dezbaterea principalelor probleme privind activitatea e- conomică, de producție din fiecare întreprindere, să asigure exercitarea opiniei colective, generalizarea experienței înaintate a oamenilor muncii.Uniunea Tineretului Comunist tre

buie să asigure prezența tineretului — cu elanul și combativitatea ce îi sînt caracteristice — în toate sectoa? rele de activitate, creșterea contribuției sale la înfăptuirea politicii partidului, a obiectivelor planului cincinal. Cultivînd în rîndurile tineretului pasiunea pentru muncă, pentru știință și tehnică, pentru activitatea în producție, Uniunea Tineretului Comunist trebuie să militeze pentru ca acesta să învețe cu sîr- guință, să-și însușească procesele tehnologice moderne, cunoștințele legate de folosirea mașinilor noi în industrie, de mecanizarea și chimizarea agriculturii, de dezvoltarea tuturor ramurilor economice.Sarcini însemnate revin, de asemenea, Consiliului Național al Femeilor în studierea și adoptarea măsurilor care să ducă la participarea mai intensă a tuturor categoriilor de femei la munca desfășurată în fabrici și uzine, pe șantiere, în cooperativele agricole de producție, în instituții, pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înfăptuirea politicii de construcție a socialismului.
Tovarăși,în vasta operă de construire a socialismului în țara noastră s-au obținut realizări istorice. Alături de a- cestea.s-au manifestat însă și lipsuri, au apărut greutăți. Esențial este înșă faptul că, de fiecare dată, partidul, poporul nostru au găsit forțele necesare pentru a le depăși, au găsit căile mersului înainte, ale progresului neîntrerupt al patriei.Rezultatele bune obținute în prima jumătate a anului în realizarea planului dovedesc că sarcinile cincinalului pot fi realizatei că prevederile sale corespund pe deplin posibilităților și resurselor de care dispunem. Aceste rezultate, măsurile luate de partid și de stat în perioada care a trecut de Ia Congresul al IX- lea, experiența cîștigată de colectivele de oameni ai muncii, priceperea și hărnicia de care dă dovadă întregul nostru popor, constituie garanția îndeplinirii sarcinilor ce ni le-am propus.în cursul discuțiilor purtate în plenară s-au făcut numeroase propuneri prețioase privind soluțiile și căile cele mai bune pentru îndeplinirea sarcinilor planului cincinal, pentru perfecționarea continuă a activității în diferitele domenii ale economiei și vieții sociale. Desigur, este posibil ca în proc^pLreallZării ehici-";.,-.*' naiului să apară-și "necesitatea aducerii unor corective prevederilor planului. în general însă, trebuie să asigurăm respectarea strictă a tuturor sarcinilor cincinalului, îndeplinirea tuturor obiectivelor sale.Totodată, este necesar ca pentru a pune baze temeinice dezvoltării în perspectivă a economiei naționale, încă de la începutul anului viitor să trecem la întocmirea studiilor pentru elaborarea planului cincinal pe perioada 1971—1975.Obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, sarcinile planului cincinal constituie programul dezvoltării întregii vieți sociale. din patria noastră, al întăririi și înfloririi multilaterale a orînduirii noastre socialiste. Dezvoltând economiâ și cultura, asigurînd ca patria noastră să fie mai puternică, mai bogată, poporul român își aduce contribuția la întărirea sistemului socialist mondial. Noi considerăm că, dacă fiecare țară socialistă este mai puternică, crește forța socialismului, autoritatea sa în lume, sporește influența lui asupra dezvoltării sociale contemporane. Aceasta corespunde pe deplin intereselor vitale ale oamenilor muncii de pretutindeni, cauzei socialismului și comunismului, progresului social și păcii în lumea întreagă.Sîntem convinși că clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea și celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, Ștrîns uniți în jurul partidului, vor lupta cu însuflețire, nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea planului cincinal, care deschide o nouă etapă de progres și prosperitate în viața poporului român, în înflorirea României socialiste.
(Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a fost subliniată în repetate 
rînduri cu aplauze puternice, prelun
gite).

Lucrările unor comisii permanente 

ale Marii Adunări Naționale

93100 nettare 
amenajate SPOR T

Marți, 28 iunie, au avut loc 
Ia palatul Marii Adunări Națio
nale ședințele unor comisii per
manente.

Comisiile economico-finan- 
ciară și juridică, întrunite sub 
președinția tovarășului prof. 
univ. Manea Mănescu, au defi
nitivat raportul cu privire la 
proiectul de lege pentru adop
tarea Planului de stat de dez
voltare a economiei naționale 
pe anii 1966—1970, care urmea
ză să fie prezentat Marii Adu
nări Nationale.

Comisia pentru cultură și in- 
vățămînt, sub președinția to
varășului Paul Niculescu-Mizil, 
a continuat lucrările de exami
nare a proiectului de lege cu 
privire la înființarea, organiza

rea și funcționarea liceelor de 
specialitate și a adoptat rapor
tul comisiei la acest proiect de 
lege. Raportul a fost, de aseme
nea, adoptat și de comisia ju
ridică.

La comisiile juridică, admi
nistrativă, pentru cultură și în- 
vățămînt, pentru agricultură 
și silvicultură, pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, 
precum și pentru problemele de 
apărare, au fost prezentate ex
puneri de către tovarășul Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, la proiectele de 
legi pentru adoptarea decrete
lor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat și care ur
mează să fie supuse spre apro
bare Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

pentru irigații
In primul semestru al anu

lui, cooperativele agricole au 
amenajat, cu mijloace proprii, 
93 500 hectare teren pentru 
irigații, cu 30 000 hectare mai 
mult decîț suprafața prevăzută 
inițial. Pe alte 7 000 hectare se 
execută acum terasamente și 
construcții hidrotehnice. Aces
ta este primul bilanț al acti
vității entuziaste a țărănimii 
cooperatiste pentru înfăptuirea 
programului stabilit de Con
gresul al IX-lea al partidului 
privind punerea în valoare a 
întregului potențial de pro
ducție pe care-I constituie te
renurile din zonele cu precipi
tații mai scăzute.

(Agerpres)

• Stadionul Giulești din Capita
lă găzduiește astăzi întîlnirea de 
fotbal dintre Rapid București și 
selecționata feroviară olandeză, 
contînd pentru sferturile de finală 
ale campionatului feroviar euro
pean.

Întîlnirea începe la ora 17,30.

0 Aseară a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se cu trenul spre Bel
grad, reprezentativa feminină de 
handbal a țării noastre care va 
participa în zilele de 30 iunie, 1 
și 2 iulie la un turneu internațio
nal ce va reuni formațiile R. F. 
Germane, Cehoslovaciei și Iugo
slaviei.

Lotul nostru, mult întinerit, cu
prinde printre altele pe Irina 
Naghi, Simona Arghir, Irina 
Oancea, Angela Moșu, Ana Bo- 
țan, Constanta Ilie etc.

* Viitorul Congres al F.I.F.A., 
care , se,,ya desfășura cu .prilejul 
campionatului mondial din Anglia, 

va trebui să decidă printre altele 
și asupra organizării campionatu
lui mondial din 1974, Se știe că 
viitoarea ediție va avea loc în 
Mexic la doi ani după Jocurile 
Olimpice de vară., Pentru ediția 
din 1974 candidează două țări : 
Spania și R. F. Germană.

• în prima rundă a turneului 
internațional feminin de șah de la 
Budapesta, maestra română Elisa- 
beta Polihroniade a învins-o pe ju- 
cătoarea maghiară Langos, iar în 
runda a doua a remizat cu Kozlov- 
skaia (U.R.S.S.). în clasament con
duce Verdczi (Ungaria) cu 2 
puncte.

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
la Belgrad se va desfășura un con
curs internațional de natatie care 
reunește sportivi din mai multe 
țări europene. Țara noastră va fi. 
reprezentată-de patju înotători.. .

(Agerpres)

PREMIILE PRIMULUI FESTIVAL 
AL FILMULUI DE ANIMAȚIE

în sflrșit, juriul a stabilit prin 
vot secret, ca însemnul Pelicanu
lui alb să figureze pe următoarele 
premii și diplome : Premiul „Peli
canul de aur" a fost decernat fil
melor : „Zidul" (Ante Zeninovic — 
Iugoslavia), „Prințesele nu pot fi 
recunoscute" (Bretislav Pojar — 
Cehoslovacia), „Melcii" (René La- 
loux — Franța), „Vacanța lui Bo- 
nifaciu" (S. Hitrik — U.R.S.S.),
„Cîntecul nebunului" (KarI Boli — 
S.U.A.).

Juriul a mai acordat și un nu
măr mare de premii speciale (Pe
licanul de argint) pentru a stimula 
astfel căutările în arta animației. 
Premiul Pelicanul de argint, pre
miul special a fost acordat astfel :

Pentru cea mai bună selecție : 
Studioului Zagreb-film — Iugosla
via.; pentru animatie-grafică, lui 
Tony Guy (Anglia) pentru filmul 

„Păsări, albine, berze"; pentru ani- 
mație-obiecte, filmului cehoslovac 
„Omul de zăpadă" al- regizoarei 
Hermina Tyrlova ; pentru anima- 
ție-păpuși, regizorului polonez 
Edward Sturliș, pentru filmele : 
„Poziția" și „Cuartet" ; pentru 
grafică animată, regizorului român 
Sabin Bălașa, autorul filmului „Pi
cătura" ; pentru muzică de film, 
compozitorului englez Francis Cha- 
grin ; pentru originalitate au pri
mit premii filmele : „Pantofii bu
clucași" (Manuel Otero — Franța) 
și „Samurai" (Yoji Kuri — Japo
nia), „Slamber.t* (Jannik Hastrup 
— Danemarca) , Pentru film edu
cativ — filmului regizoarei cana
diene Evelyne Lambert, „Pîrghia" ; 
pentru filmul reclamă, „Gestul 
frumos" al regizorului spaniol Ro- 
bert Balser : pentru filmul de copii 
a primit premiul Ulmul bulgar 

„Foarfecă fi băiețelul' al regizo
rului Chrislo Topuzanov ; pentru . 
cel mai bun film liric au primit 
premii filmele „Poveste romanti
că’ (Ungaria) și „Fereastra" 
(U.R.S.S-.) ; premiul pentru realiza- 
rea primului film de copii a fost 
decernat filmului sovietic „Ale cui 
sini ghindele din pădure' ; pentru 
realizarea primului film a fost acor-' ' 
dat premiul filmului vietnamez „Pi
sica. mea" al regizorului Ngo Minh 
Lan ; pentru scenariu a fost acor
dat premiul filmului cehoslovac 
„Bucuria dragostei".

în aplauzele publicului, cineaștii 
și-au dat apoi Intîlnire pentru anul 
viitor îh Franța, la Annecy, la cea 
de a doua ediție internațională a A 
filmului de animație.

TUDOR STANESCU
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Zilele trecute s-a încheiat „Marșul împotriva fricii“ orga
nizat de populația de culoare din statul Mississippi, în spri
jinul drepturilor civile. în fotografia de sus : demonstranții se 
apropie de orașul Jackson, punctul final al marșului. în fo
tografia de jos participanții la „Marșul împotriva fricii“ în 
timpul marelui miting care a avut loc în fața primăriei din 

Jackson

După cum ne asigură, cu 
toată seriozitatea, posturile 
de radio engleze, începind 
de luni a fost făcut „primul 
mare pas în vederea redu
cerii bazei militare britani
ce din Aden". Au fost re
trase trupe ? A fost retras 
armament ? Sau, poate, au 
fost demontate unele insta
lații destinate scopurilor 
militare ? Nimic din toate 
acestea. Purtătorul de cu- 
vînt englez se referă la cu 
totul altceva. EI a spus că 
guvernul britanic a hotărît 
să nu mai trimită în Aden 
familiile militarilor englezi. 
Deci, Mary sau Elisabeth 
cu copiii lor John sau Er
nest, nu-și vor mai petrece 
fericiți concediile lingă so
ții lor pe coasta încălzită a 
Aden-ului. Dar, spre liniș
tea garnizoanei engleze din 
Aden, același purtător de 
cuvînt a adăugat că noua 
măsură va intra în vigoare 
abia la începutul anului vi
itor, fără măcar a fi preci
zată o dată exactă. Și a- 
ceasta se numește... redu
cerea bazei militare din 
Aden.

Patrioții din Aden con
stată că Albionul nu se 
prea grăbește să ia măsuri 
reale în vederea îndeplini
rii obligațiilor pe care și 
Ie-a asumat în scopul acor
dării independenței Arabiei 
de sud inclusiv a Adenului. 
Cu numai 24 de ore înainte 
ca Londra să facă supremul 
gest de a despărți pe ofițe
rul John de soția sa Mary, 
la o dată care se va anun
ța la timp, forțele patrioti
ce au întreprins un nou a- 
tac în plin centrul orașului 
Aden. Un bilanț publicat în 
aceeași zi consemnează că 
numai în prima jumătate a 
lunii iunie, detașamentele 
mișcării de eliberare națio
nală din Arabia de Sud au 
ucis 49 de soldați englezi și 
au rănit alți 25. Iar în ulti
mii trei ani, forțele colonia
liste britanice au pierdut a- 
proximativ 900 de oameni. 
Cît privește atmosfera din 
oraș, sînt semnificative no
tațiile unui reporter de la 
ziarul vest-german „DIE 
WELT" care a vizitat A- 
den-ul : „Nimeni nu mai 
este sigur de sine. Membrii 
arabi ai poliției sînt atacați 
în plină zi. Soldații brita
nici în civil care intră în 
cartierele arabe riscă să fie 
împușcați. La capătul stră
zilor care ies din cartierele 
europene au fost ridicate zi
duri ca nimeni să nu poată 
pătrunde în acest cartier". 
Așa că Mary sau Elisabeth, 
vor trăi mai liniștite în En- 
glitera, chiar dacă în locul 
soarelui, vor trebui să su
porte ceața care învăluie, 
de altfel, și intențiile brita
nice privind Adenul.

ANDREI MINCU

Greva marinarilor
si B.IÌ.G. ritamci

Lovitură de stat militară
in Argentina

Președintele Argentinei, Arturo Illia, a fost 
răsturnat de la putere în noaptea de luni 
spre marți în urma unei lovituri de stat, de
clanșată de generalul Pascual Pistarini, co
mandantul suprem al forțelor armate tere
stre, în colaborare cu comandanții marinei 
de război și forțelor aeriene ale țării. în- 
tr-un comunicat dat publicității marți dimi
neața de generalul Pistarini, s-a anunțat că 
președintele Illia a fost destituit, țara fiind 
condusă provizoriu de un triumvirat militar. 
Un alt comunicat a făcut cunoscut că gene
ralul Juan Carlos Ongania, fost comandant 
suprem aț forțelor armate argentiniene, des
tituit anul trecut de președintele Illia, 
prelua postul 
Argentinei.

va
de președinte provizoriu al

u

Lovitura de stat militară 
care a avut loc în Argentina 
era așteptată de majoritatea 
observatorilor politici din a- 
ceastă țară. Ei notau că între 
președintele Illia și coman
danții armatei s-au produs în 
ultimele săptămîni grave di
vergențe, militarii reproșînd 
guvernului că nu dă dovadă 
de „suficientă fermitate“ în 
fața problemelor economice 
ale țării și nu adoptă măsuri 
hotărîte pentru a împiedica 
întărirea mișcării peroniste. 
Comandanții armatei au dat

chiar „un ultimatum“ 
dintelui 
zile, în 
ducă o 
reselor 
tei.

Corespondenții de presă din 
Buenos Aires relatează că, in 
urma refuzului președintelui 
Illia de a se conforma „su
gestiilor“ șefilor militari, luni 
seara unități ale armatei ar
gentiniene au înconjurat clă
direa palatului prezidențial 
și au ocupat principalele clă
diri și punctele cheie ale ca-

preșe- 
în urmă cu cîteva 
care îi cereau să 

politică potrivit inte- 
și „sugestiilor“ arma-

Conferință de presă
în problema decolonizării

Gershon Collier, (Sierra 
Leone), președintele Comite
tului special O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplică
rii Declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, a 
ținut la New York. o confe
rință de presă despre recentul 
turneu întreprins de Comitet 
în unele țări africane. Collier 
a subliniat deosebita utilitate 
a acestui turneu, arătînd că în 
cadrul ședințelor ținute la 
Dar-Es-Salaam, Mogadiscio, 
Addis Abeba, Cairo și Alger 
au putut fi audiați petiționari 
din Rhodesia, teritoriile por
tugheze, Aden, Somalia fran
ceză, care nu ar fi avut posi
bilitatea să se deplaseze la 
New York.

Referindu-se la rezultatele 
turneului, Collier a vorbit 
despre rezoluția generală a- 
doptată de Comitet prin care 
s-a lansat un apel de a se 
acorda sprijin material și mo-

Disputa din

parlamentul

britanic

na-ral mișcării de eliberare 
țională din teritoriile colo
niale. Totodată, el s-a referit 
la cererea adresată secreta
rului general al O.N.U. privind 
crearea unui comitet special 
pentru problemele Adenului.

LA BERLIN a avut loc o în
trunire a unor reprezentanți ai ti
neretului din Germania occidenta
lă și reprezentanți ai orga
nizației Tineretului Liber Ger
man din R.D.G. Participanții Ia în
tîlnire au făcut un schimb de pă
reri cu privire la asigurarea păcii 
și la realizarea unei înțelegeri în 
problema germană. După cum rela
tează agenția A.D.N., reprezen
tanții tineretului din cele două sta
te germane au căzut de acord asu
pra faptului că Toate problemele 
litigioase existente între state tre
buie să fie soluționate pe cale 
pașnică. Ei au condamnat războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam, precum 
și orice sprijin acordat agresiunii. 
Participanții la întrunire au cerut 
ca cele două state germane să re
nunțe la înarmarea nucleară.

Tratativele dintre reprezen
tanții Sindicatului marinari
lor britanici și cei ai armato
rilor continuă să se afle în 
impas. După o reuniune de 
trei ore, care a avut loc 
marți, nu s-a stabilit nici - o 
bază de acord. Armatorii re
fuză să mai facă vreo conce
sie marinarilor greviști. Co
mitetul Executiv al sindica
tului se întrunește miercuri 
din nou pentru a examina 
modul în care decurg 
tivele.

Se anunță că primul 
stru Wilson a preluat 
suși problema grevei, în locul

trata-

mini- 
el în-

ministrului muncii Ray Gun- 
ter, care a intrat într-un 
„concediu medical“. Cercu
rile politice din Londra nu au 
întîrziat să califice boala mi
nistrului muncii drept „diplo
matică“ menționînd existența 
unor divergențe între el și 
primul ministru asupra mo
dalităților de soluționare a 
conflictului de muncă din ma
rina comercială.

Wilson a făcut marți după- 
amiază o declarație în Ca
mera Comunelor asupra si
tuației create prin prelungi
rea grevei marinarilor.

Disputa din Parlamentul 
britanic în legătură cu decla
rația jignitoare la adresa 
Franței și. a președintelui de 
Gaulle făcută de ministrul 
britanic al apărării, Healey, a 
continuat marți. Liderul opo
ziției conservatoare, Heath, a 
criticat această declarație, re- 
levînd că ea aduce prejudi
cii relațiilor franco-britanice. 
Răspunzînd liderului opoziției, 
primul ministru Wilson a ex
primat regretul său în legă
tură cu declarația ministrului 
apărării și a spus că guvernul 
britanic dorește să amelioreze 
continuu relațiile dintre cele 
două țări. El a arătat că gu
vernul britanic nu a adresat 
scuze Franței, dar ambasado
rul francez Ia Londra a fost 
pus la curent cu intenția lui 
Healey de a-și prezenta în Ca
mera Comunelor scuzele de 
rigoare.

Intervenția lui Wilson a fost 
urmată de o dezbatere deose
bit de animată.

PE
SCURT

companiile maritime și armatorii 
de yase din lume au tost înștiin
țați despre această hotărîre.

Agenfia Reuter menționează că 
noua măsură va tace posibilă spo
rirea veniturilor administrației cu 
aproximativ 850 000 lire egiptene 
anual.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de Enver Hodja, Mehmet 
Shehu și de alte persoane oficiale.

• MARȚI, Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a sosit la Rawalpindi (Pakis
tanul de vest) într-o vizită oficială 
de două zile.

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care face o vizită în Canada, a 
avut o întîlnire cu primul ministru 
al Canadei, Lester Pearson. Șeful 
delegației sovietice a înmînat pre
mierului canadian un mesaj din 
partea lui A. Kosîghin, președinte
le Consiliului 
U.R.S.S.

de Miniștri al

• ACADEMIA iugoslavă de 
științe și arte din Zagreb a ales 
noi membri din străinătate. Printre 
membrii corespondenți străini, a 
fost ales academicianul român Ale
xandru Rosetti.

Ahram' din 
administrația 
hotărît majo- 
a taxei ce se 

vaselor

• 1N PREZENȚA lui Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al PC. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și a al
tor conducători de partid și de 
stat, marji a început la Sofia cea 
de-a doua sesiune a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de 
acad. Sava Ganovski, președintele 
Biroului Adunării Populare.• ZIARUL „Al 

Cairo a anunțai că 
Canalului de Suez a 
rarea cu unu la sută 
percepe pentru tranzitul
prin canal, cu începere de la 1 iu
lie a.c. Președintele organismului 
de conducere al administrației, Ah
med Mansur, a declarat că toate

• DUPĂ CUM anunță agenția 
iunie a luat sfîrșit
Albania a delegației 
guvernamentale a 
în frunte cu Ciu

A.T.A., la 28 
vizita tn R. P. 
de partid și 
R. P. Chineze, 
En-lai.

• O DELEGAȚIE italiană, con
dusă de Giusto Tolloy, ministrul 
comerțului exterior al Italiei, a fă
cut o vizită în R. P. Polonă. După 
cum anunță agenția P.A.P., dele
gația italiană a dus tratative în 
legătură cu dezvoltarea și consoli
darea relațiilor economice dintre 
cele două țări. Delegația italiană 
a vizitat, de asemenea, Tîrgul 
ternațional de la Poznan.

• DELEGAȚIA Sovietului 
prem al U.R.S.S., condusă de 
Poleanski, prim-.vicepreședinte

in-

Su-
D.
al

• LA ATENA 
3 octombrie va 
naiul din Salonic judecarea per
soanelor implicate 
la 22 mai 1963, 
G. Lambrakis.

După cum se 
siunilor opiniei 
a lost instituită o anchetă care a 
stabilit că asasinarea tui Lambra
kis a fost minufios pusă la cale de 
grupuri reacționare din Grecia cu 
complicitatea unor ofițeri superiori 
ai jandarmeriei din Salonic. Prin
tre acuzați se află și generalul 
Constantin Mitsou, fost inspector 
general al jandarmeriei din Grecia 
de nord.

s-a anun|at că la 
începe la Tribu-

în asasinarea 
a deputatului grec

știe, In urma pre- 
publice din Grecia

pitalei țării. O delegație de 
ofițeri i-a cerut președintelui 
să-și dea demisia, dar în fața 
refuzului acestuia, el a fost 
destituit. Illia ar fi primit or
dinul să părăsească țara, fi
ind amenințat că în caz con
trar va fi întemnițat. După 
cîteva ore de încordare, pre
ședintele Illia a părăsit pala
tul prezidențial, s-a urcat în
tr-un automobil care a fost 
înconjurat de militari și s-a 
îndreptat spre o destinație 
necunoscută. Mai tîrziu s-a a- 
flat că el se găsește în locuința 
fratelui său din Buenos Aires, 
păzită de detașamente ale ar
matei, unde așteaptă să se îm
barce pe bordul unui avion 
pentru a pleca în exil, probabil 
în Uruguay. La aflarea știrii 
răsturnării de la putere a pre
ședintelui pe străzile capita
lei argentinene a avut loc o 
demonstrație de protest, care 
a fost împrăștiată de poliție 
cu ajutorul grenadelor cu gaze 
lacrimogene.

Noul regim militar instituit 
în Argentina a anunțat desti
tuirea vicepreședintelui repu
blicii, Carlos Humberto Pe- 
rette, a celor 22 de guverna
tori de provincii și suspenda
rea membrilor curții supreme 
de justiție. De asemenea, au 
fost dizolvate Congresul na
țional și Congresele provin
ciale.

★

După cum transmite cores
pondentul din Washington al 
agenției Associated Press, sur
se diplomatice au declarat că 
răsturnarea guvernului argen- 
tinean a făcut să fie pusă la 
îndoială posibilitatea organi
zării conferinței extraordinare 
a O.S.A. programată să încea
pă la Buenos Aires la 29 au
gust. Data acestei conferințe 
fusese stabilită luni, cu mai 
puțin de 24 de ore înainte de 
declanșarea loviturii de stat.

Vizita președintelui
de Gaulle in U

MOSCOVA 28. 
Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, 
transmite : 
dimineața, 
ședințele de Gaulle 
a făcut o vizită Ia 
Prezidiul Sovietu
lui Suprem al R.S.S. 
Ucrainiene. t naltul 
oaspete francez și 
persoanele care-l 
insofesc, împreună

Marii
pre-

cit Alexei Kosî- 
ghin, președintele 
Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., 
au vizitat orașul 
Kiev. Ei au depus 
coroane la Monu
mentul soldatului 
necunoscut.

Președintele Fran
ței a participat a- 
poi la un prinz o- 
ierit in cinstea sa

■ R.S.S
de Prezidiul So
vietului Suprem și 
de guvernul R.S.S. 
Ucrainiene.

tn aceeași zi ge
neralul de Gaulle 
a sosit la Volgo- 
grad. Sovietul oră
șenesc al Volgo- 
gradului a oferit 
un dineu in cin
stea președintelui 
francez.

_ onalitatea știrilor care ne parvin din 
Vietnam nu s-a schimbat. Consecințele a- 

H j gresiunii americane, ale perseverării S.U.A.
« ew ’ Pe l>nia războiului împotriva poporului

vietnamez alternează cu evoluția în conti
nuare a crizei politice a regimului de la 
Saigon. în Vietnamul de sud se accentuea- 
ză prăpastia care există între masele 
populației și grupul de militari care gu

vernează țara în numele unor interese străine.
După cum era de așteptat, încercările de a salva re

gimul Iui Ky de la iminenta prăbușire a determinat 
Washingtonul să pregătească o nouă „escaladare“ în 
războiul din Vietnam. Declarațiile oficialităților ame
ricane făcute în aceste zile se înscriu pe linia unei a- 
nunțări a măsurilor agresive pe care S.U.A. intențio
nează să le ia în Vietnam. Subsecretarul de stat Ball 
declara, de pildă, că nu este exclusă posibilitatea ata
cării unor noi obiective pașnice din R. D. Vietnam și 
în special a portului Haipfong. precum și a instalați
ilor petroliere din regiunea industrială Hanoi-Hai- 
phong. Diplomatul american a spus că acest lucru ar 
putea deveni posibil „dacă conducătorii militari o vor 
considera necesar“.

Corespondenții străini aflați în capitala Statelor U- 
nite scriu în această ordine de idei că Ia Washington 
se consideră iminentă „o nouă escaladare a războiului 
din Vietnam“ (France Presse). Diferiți ziariști străini 
scriu că Administrația Johnson consideră necesar să-și 
continue orientarea politică pe linia accentuării „facto
rului militar în Vietnam“. în această ordine de idei 
sînt semnificative nu numai diferitele planuri prezen
tate de comandamentul american la Saigon, dar chiar 
și la sesiunea Consiliului SEATO, menită inițial să gă
sească o formulă de angajare a blocului la războiul 
din Vietnam în pofida opoziției unora dintre mem
bri. Adăugăm la aceasta sosirea în continuare de în
tăriri militare americane în Vietnam și o nouă cifră 
oficială care a apărut în legătură cu efectivele S.U.A. 
în anul 1966 în Vietnamul de sud — 500 000.

Accentuarea factorului militar în politica americană 
este direct legată de comentatori de încercarea Wa
shingtonului de a depăși „criza politică“ de la Saigon. 
După cum se știe, ambasadorul american Lodge a 
depus personal numeroase eforturi în această direcție, 
în ultimele zile, presa americană scrie despre un în
ceput de „stabilizare a situației politice“, în Vietna
mul de sud. Declarații în același sens a făcut și 
secretarul de stat Rusk. Dar cum arată „faimoasa sta
bilizare“ de la Saigon ? Este vorba despre un simplu 
acord între generalii Iui Ky și elementele „moderate“ 
din ierarhia budistă. Acest acord făcut în detrimen
tul maselor largi de budiști, a dus în ultimă instanță 
la o sciziune în rîndul vîrfurilor budiste, la o intensi
ficare a sentimentelor antiamericane în rîndul mase
lor populației sud-vietnameze. De altminteri, generalul 
Ky intenționează să se folosească de înțelegerea sa 
cu unii liberi budiști pentru a instaura genul de gu
vern și a organiza tipul de „alegeri“ care-i convin.

Observatorii politici, analizînd situația din Vietna
mul de sud, susțin că este de așteptat o nouă explozie 
a nemulțumirii populare în marile orașe, o nouă afir
mare a opoziției poporului sud-vietnamez împotriva 
politicii clicii de Ia Saigon. Această evoluție este sem
nalată într-o perioadă în care forțele patriotice au dat 
noi lovituri puternice trupelor americane și saigoneze.

Desfășurarea evenimentelor din Vietnamul de sud 
demonstrează că politica agresiunii practicată de 
S.U.A. este o politică fără viitor, o politică sortită e- 
șecurilor.

P. NICOARÄ
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OLANDA : La Amsterdam 
se construiește un hotel... 
plutitor care va fi folosit 
de compania de navigație

A.

încheierea

sesiunii

ale 
din

Avem în fată următoa
rea descriere, s-o recu
noaștem, foarte colorată 
— a unor aspecte 
peisajului electoral
Statele Unite: „De de
cenii noi am tolerat o 
înflorire a>, cinismului și 
mașinațiunilor veroase 
în mecanismul care re
glementează organizarea 
alegerilor. O latură evi
dent necinstită o consti
tuie metodele actuale 
de finanțare a campa
niilor politice... Cu toa
te declarațiile zgomo
toase despre participa
rea 
n-am făcut 
mic pentru 
activitatea 
blice în 
candidaților 
oficiale. Nu s-a 
nimic pentru ca persoa
ne competente dar fără 
avere considerabilă să 
poată avea acces la pos
turi eligibile, fără a fi 
legați prin obligații 
contractate față de pro
tectori bogati".

Că a fi candidat în 
Statele Unite este, efec
tiv, un lux pe care și-l

pot permite doar milio
narii sau protejatii mi
lionarilor, nu constituie 
o noutate. Așa cum nu 
e o noutate nici faptul 
că alegerile sînt o afa
cere lucrativă pentru 
„profesioniștii politicii' 
(proaspătul scandal al a-

în nici un caz onora
bil, care se desprinde 
din rindurile citate, 
aparține Casei Albe.

Am reprodus un irag- 
ment din scrisoarea care 
însoțește proiectul de 
lege pentru reforma 
electorală trimis de pre
ședintele Johnson, Con-

membrii Congresului a 
tuturor „veniturilor su
plimentare" în afara re
tribuțiilor primite pentru 
funcția lor parlamentară. 
Majoritatea comentato
rilor americani oplniază 
că asemenea măsuri nu 
vor face decît să îmbo
gățească actualul „me-

cetățenilor, noi 
efectiv ni- 

a încuraja 
opiniei pu- 
desemnarea 
la posturile 

făcut

iacerii senatorului Dodd, 
care a băgat in buzunar 
200 000 dolari ,,colec
tați' în campania sa 
electorală ne oferă o 
nouă mostră în acest 
sens).

Am finul insă să re
producem ad literam 
descrierea de mai sus 
pentru că ea are girul 
unei incontestabile com
petente, de prima mină. 
Oricît ar părea de sur
prinzător tabloul electo
ral de loc măgulitor și

greșului Statelor Unite 
In urmă cu cîteva zile.

Ce se propune pentru 
extirparea ,,cinismului 
în mecanismul organiză
rii alegerilor“ ? Proiectul 
de lege prevede obliga
tivitatea publicării de 
către toii candidați! a 
datelor privind fonduri
le electorale colectate și 
a tuturor cheltuielilor 
electorale depășind suma 
de 100 dolari; se pre
vede, de asemenea, de
clararea de către toti

canism veros" cu siste
mul unor declarații fic
tive. NEW YORK POST 
remarca, nu fără ironie, 
că măsurile proiectate 
vot avea asupra meca
nismului electoral ame
rican „efectul unui 
plasture pe un picior de 
lemn". Influentul coti
dian newyorkez fiind 
documentat în materie, 
e greu să punem la în
doială aprecierea lui.

EM. RUCĂR

BRUXELLES 28 — Cores
pondentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite : Marți s-au 
încheiat la Bruxelles lucrările 
reuniunii Consiliului ministe
rial al Uniunii Europei occi
dentale. Potrivit agenției 
France Presse, reprezentanții 
celor șapte țări membre ale 
U.E.O. s-au pronunțat în fa
voarea examinării posibilită
ților de apropiere între țările 
din Est și din Vest. Subliniind 
utilitatea contactelor bilate
rale, secretarul de stat la Mi
nisterul de Externe francez, 
Jean de Broglie, a amintit vi
zitele întreprinse de ministrul 
de externe francez Couve de 
Murville, în România, Bulga
ria și Polonia și actuala călă
torie a generalului de Gaulle 
în U.R.S.S.

Participanții la reuniune au 
apreciat în mod favorabil e- 
ventualitatea aderării Angliei 
la Piața comună. Ei au mani
festat însă rețineri în privința 
modalităților și termenului 
acestei aderări.

Au fost examinate, de ase
menea, o serie de aspecte ale 
situației din Extremul Orient, 
Orientul Mijlociu și Africa.

Viitoarea reuniune a Consi
liului ministerial al U.E.O. ur
mează să aibă loc la Paris, în 
luna septembrie.
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