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CONSILIUL DE STAT

AD UN ARI NA ȚIONALE
Joi au continuat lucrările 

celei de-a V-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Roma
nia.

La lut-rări participă tova
rășii Nicolae Ceuușesctt, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandri Birlădeanu, lunii 
Bodnaraș, Alexandru Dră- 
qhici, Paul Niculescu-Mi/il, 
Ilie Verde!, Maxim Berghia- 
nu, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Radules
cu, Leonte Răutu, l.eonlin 
Sălăjan, membri supleant i 
ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri. Sint prezenți 
vicepreședinții, secretarul și 
membrii Consiliului de Stal.

Răspunsu
tovarășului loo Gheorghe Maurer cu privire la poziția

Tovarăși deputațl,Răspunzînd întrebării tovarășului deputat Horia Hulubei, declar în numele guvernului Republicii Socialiste România următoarele :Atacurile aviației americane asupra suburbiilor orașului Hanoi, capitala Republicii Democrate Vietnam, și asupra orașului Haifong, cele mai importante centre populate din Vietnamul de nord, care au provocat victime omenești și pierderi materiale, reprezintă o nouă fază a războiului în Vietnam, accentuarea politicii de încălcare flagrantă a celor mai elementare norme ale dreptului internațional, constituind în același timp o gravă amenințare pentru pacea lumii.Nereușind să înfrîngă lupta dîrză a poporului vietnamez, Statele Unite ale Americii au 
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Reportajul de la

mitingul de protest

al oamenilor muncii

din Capitală

împotriva noii

fărădelegi

a agresorilor

americani

Iri timpul mitingului de protest din Capitală Fotot l. CUGU

fn tribune se ailă șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la București, numeroși 
invitați, ziariști români și 
străini.

"Ședința a fost deschisă de 
tovarășul Șteran Voilec, pre-

A DOUA ZI A LUCRĂRILOR
ședințele Marii Adunări Na- 
(ionale.

In continuarea discuției 
generale la punctul doi ai 
ordinii de zi — Proiectul de 
lege pentru adoptarea pla
nului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale pe 
anii 1966—1970, au luat cu
mințiți tovarășii: Constantin 
Drăgan, Gheorghe Roșu,

recurs, în mod deliberat, la aceste noi acte de război, care pun în adevărata lor lumina declarațiile de așa-zise intenții . pașnice ale forurilor conducătoare americane, arată ce credit se poate acorda,acestor declarații.Extinderea agresiunii împotriva Republicii Democrate Vietnam a stîrnit mînia legitimă a poporului român, ca și a opiniei publice din întreaga lume, aduce autorilor ei izolare tot mai mare, dezaprobarea și condamnarea generală. Credem că forțele cărora le este scumpă cauza păcii vor acționa cu hotărîre pentru a determina încetarea agresiunii Statelor Unite ale Americii în Vietnam.Guvernul Republicii Socialiste România, exprimînd sentimentele poporului român, condamnă cu toată fermitatea noile acțiuni agresive împo- 

V-,. vin

Sensal de eveniment, 
de fapt important în via
ta unul-tînăr, îl presupu
ne orice act menit să-i 
prilejulască o revelatoa
re confruntare-cu proprii
le sale idealuri. De aceea, 
poate că definiția tinere
ții care ne satisface în cel 
mai; înalt grad nu este 
cea, care ' se mărginește ' 
doar să delimiteze o vîrs- 
tă biologică,1 ci se adre
sează mai cu seamă prin
cipalelor coordonate eti
ce și morale care fi dă
ruiesc acesteia armonia, 
mareînd primăvara vie
ții, evenimentele,, faptele 
concludente, capabile să 
se prefacă în puncte car-

Neculat Agaclii, Remus Ra
dule!, Clement Rusii. Nico- 
lae Doggendorf, Dumitru 
Țambric, Emil Drăqănescu, 
Ioan Bordaș, Vasile Vilcu, 
Ion \asta, 7.aharia Stâncii, 
Teodor Huș, losit Uglar.

Deputatul acad. llotia Hu
lubei a cerut cu\ intui pen
tru a adresa o întrebare 
președintelui Consiliului de 
Miniștri în legătură cu bom
bardarea de către aviația 
S.U.A. a suburbiilor Hanoiu
lui și a orașului Haifong din 
Republica Democrată Viet
nam.

„Ați aflat, ca și mine, din

triva R. D. Vietnam, și atrage în același timp, în mod hotă- rit, atenția guvernului Statelor Unite ale Americii asupra grelei răspunderi pe care și-o asumă prin continuarea și intensificarea acestui război.Susținînd pe deplin poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național Vietnamul Republicii cere să se și necondiționat mentelor împotriva Vietnam, să înceteze războiul de agresiune Este necesar toate forțele mericane și străine intervenționiste Vietnamul de sud- Să se respecte dreptul sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un a- mestec din afară, să fie apli-

de Eliberare din de sud, guvernul Socialiste România pună capăt imediat bombarda- R. D.în Vietnam, să fie retrase militare a- celelalte trupe din

presa noastră — a spus el — 
că aviația americana, con
form ordinului guvernului 
S'.t'.A., a bombardat în mod 
sălbatic suburbiile Hanoiu
lui, capitala Republic ii De
mocrate Vietnam, și llai- 

,hmgul, cel mai ni.ne port al 
țArii. (iestul reprezint,, o 
nouă crim.i gravă contra 
poporului vietnamez. 1:1 
ne-a umplut de indignare 
pe noi, deputății Marii Adu
nări -Naționale și, desigur, 
pe toți-cetătenii tării noas
tre. El reprezintă un pericol 
major‘lai pacea lumii. De a- 
ceea adresez tovarășului 
președinte . al Consiliului de 
Miniștri . întrebarea : ce ati
tudine înțelege să ia guver-

(Continuare în pag. a Vl-a)

izvor de otel

și Haifong
■

cel mai mare 
de acest fel din 
a elaborat azi 
— înainte de 
—• prima sa 

Uzina metalur- 
ii prolilală pe

românesc

cate acordurile de la Geneva cu privire la Vietnam !în numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România, doresc să adresez poporului vietnamez, de la această înaltă tribună, mesajul cald de solidaritate frățească și să exprim admirația noastră față de curajul și bărbăția cu care el ripostează agresorilor.Sîntem hotărîți să acordăm în continuare poporului viet-^ namez întregul sprijin mate-M& rial și moral-politic în lupta sa eroica pentru apărarea independenței și suveranității naționale, a integrității patriei sale.Ne exprimăm, tovarăși de- put'ați, încrederea noastră nestrămutată în triumful cauzei drepte a poporului vietnamez, al cauzei păcii și libertății popoarelor.

FI’TNAM __

M VIETNAM
Octav Pancu-lași

In Editura 
Politică a apărut :

I0N GHECRCHE MAURER
Expunere cu privire 
la planul de stat 

de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 

1968 - 1970

PITEȘTI — (de .'a corespon
dentul nostru AURELIA PO
PESCU).

Ieri s-a împlinit un an de la 
elaborurea primei șarje de alu
miniu românesc. Colectivul 
Uzine! de aluminiu din Slatina 
intlmpină acest eveniment cu 
importante succese. Sarcinile 
de plan pe primul semestru al 
anului au fost îndeplinite cu 
zec.e zile înainte de termen, li- 
vrîndu-se în plus o cantitate 
de I 200 tone aluminiu.

In ceea ce privește calitatea 
acestuia rezultatele sini foarte 
bune : 96 la sută din produejia 
realizată are o puritate între 
99,5 și 99,7 Ia.sută.

In vederea dezvoltării pro
ducției au început lucrările de

Cu prilejul Zilei învățătorului, la Consiliul de Stat a avut loc joi la amiază solemnitatea înmînării unor titluri și ordine. Au participat un mare număr de învățători și profesori, care de-a lungul anilor s-au evidențiat în mod deosebit în nobila și frumoasa muncă de instruire și eaucare a tinerei generații, cadre didactice care prin bogata lor activitate și-au adus contribuția la dezvoltarea învăță- mîntului în țara noastră.Cei prezenți au salutat cu vii aplauze pe tovarășii Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Leonte Răutu.Erau de față tovarășii Constanța Crăciun și Ilie Murgu-

capacitalr. 
de o nouă hală de 
o turnătorie, stafii

amenajare 
Este vorba 
electroliză, 
de redresori cu siliciu si corn- 
presoare, precum si de alte o- 
biective care vor duce la creș
terea producției de aluminiu a 
uzinei cu încă 25 000 de tone 
anual.

TELEGRAMECu ocazia zilei naționale Republicii Italia, președin-atele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat președintelui Giuseppe Saragat cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea Italiei.în răspunsul său, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a transmis Consiliului de Stat și poporului român cele mai vii mulțumiri pentru mesajul adresat. (Agerpres)
BACALAUREATUL

a C.C. aldecretelor titlului, de

lescu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat, Ștefan Bălan, ministrul învățământului, Ion Teo- reanu, șeful secției de învăță- mînt și sănătate B.C.R.S-a dat citire privind conferirea „învățător emerit al Republicii Socialiste România". „Profesor emerit al Republicii Socialiste România", Ordinul Muncii clasa a IlI-a, unor învățători și profesori, din învățământul de cultură generală și din învățămîntul profesional și tehnic.Președintele Consiliului de Stat a înmînat înaltele dis-

Puțin după ora 2,00, 
în dimineața zilei de 
ieri, „Agerpresul" își 
încheia emisiunea cu o 
importantă știre : ,,La U- 
zina metalurgică „Bucu
rești", în construcție, 
cuptorul electric de 50 
de tone, 
agregat 
țară — 
noapte 
termen 
șarjă". 
gică va 
producerea otelurilor a- 
Hale și înalt aliate, a 
pieselor grele turnate și 
forjate. Uzina cuprinde 
secții de otelărie elec
trică, forjă, turnătorie 
și alte secții. Prin pro
ducția de oteluri aliate, 
element hotărîtor în ri
dicarea eficientei econo
mice, a calității mașini
lor și utilajelor, Uzina 
metalurgică București va 
aduce în cadrul actua
lului plan cincinal o 
contribuție însemnată la 
sporirea capacității in
dustriei metalurgice și 
constructoare de mașini 
din România. In momen
tul de iată se execută 
lucrări de construcție și 
montaj la sectoarele de 
bază ale viitoarei uzine.

După 12 ore de la de
butul celui mai tînăr iz
vor al otelului 
nesc, în uriașa 1 
proape liniște, 
constructori, 
fac „ultimele 
cuptorului, întregii in
stalații de deservire. 
Examenul de pornire a 
fost trecut cu succes.

i romă- 
hală e a-

Oțelari, 
montori 

retușuri"

dinale-ale-orientării spre 
un ideal.

Deși, desigur, fiecare 
examen, ca-mijloc de ve
rificare șt ■ apreciere a 
cunoștințelor, nu poate-ii 
despărțit ■ de ■ noțiunea de 
eveniment, sint în viata 
unui tînăr examene care 
impun o expresie cu un 
caracter • și mai pregnant 
de act hotărîtor, de tapt 
unic prin semnificația sa. 
Și la loc de frunte prin
tre acestea se înscrie e- 
xamenul de bacalaureat. 
Nu greșim dacă îl numim 

tincții. acordate. Luînd apoi cuvîntul, tovarășul CHIVU STOICA, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, și al Consiliului de Miniștri a transmis învățătorilor și profesorilor un salut călduros cu prilejul tradiționalei sărbători a „Zilei învățătorului", felicitîndu-i pentru înaltele distincții primite.Partidul și guvernul, întregul nostru popor — a spus vorbitorul — dau o prețuire deosebită rodnicei activități a învățătorilor și profesorilor în îndeplinirea nobilei lor misiuni de formare a omului nou,
/Continuare în pag. a VlI-a)

Se încarcă o nouă șar
jă, o nouă încărcătură 
de 50 tone, după caie 
vor urma, din 6 în 0 
ore, altele la tel.

Deși foarte ocupați, 
oamenii de pe platfor
ma oțelăriei, din cabina 
de comandă suspendată, 
ca la un pod rulant, sînt 
gata să-ți dea ample ex
plicații, cu mulțumirea 
celui care știe că și-a 
făcut cu cinste datoria.

„In august 1964 pe a- 
ceste locuri se recolta 
griul — începe tovară
șul inginer Mircea Bă- 
lănescu, șeful șantie
rului de construcții 
I.C.S I.M. Cu patru luni 
mai devreme decît pre
vedea planul a fost ri
dicat tot ce se vede 
aici".

„Cuptorul propriu-zis 
— în comparație cu toa
te celelalte instalații si 
agregate, este, as zice, 
ca secundarul fată de 
mașinăria unui ceasor
nic".

Pînă la montarea cup
torului au fost necesare 
ample lucrări de con
strucție și montai ca tn- 
nelele hidro și t.ermo- 
energetice, stația de 
pompare. castelul rle 
ană, turnul de răcire, 
stațiile de transformare 
a curentului, de cone
xiune. In hală au fost 
montate 7 noduri ru-

MIHAIL
DUMITRESCU

(Continuare
în pag. a Vll-a)

♦

cel mai definitor examen 
al adolescentei, actul co- 

■ virșitor, cu o maximă 
greutate în balanța tine
reții, exceptional prilej 
de meditații și confrun
tări. Recenta revenire 
numirea, tradițională 
adaugă o semnificație 
plus: a fi tînăr, a ,te
decis, la terminarea șco
lii generale,, să urci mai 
departe treptele învăță
turii, înseamnă să te gă
sești într-o zi candidat la 
acest examen care a în
semnat întotdeauna, la 
noi, o piatră de hotar în

la 
îi 
în 
ti

(Continuare 
în pag. a V(I-a)



G
PENTRU ADOPTAREA PLANULUI DE STAT

DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE
PE ANII 1966-1970

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România
HOTARArt. 1. — Se adoptă planul de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970, cu desfășurarea indicatorilor pe ramuri și pe ani.Art. 2. — Producția globală a între-

Ă Ș T E:66%—73’/», într-un ritm mediu anual de 10,6%—11,6%, din care Grupa A vacrește cu 70’/»—77% și 60°,»—65“/». Pe ramuri și ducția globală în miliarde comparabile în vigoare —
Grupa B cu pe ani, pro- lei — prețuri va fi de :prinderilor industriale socialiste spori în anul 1970 față de 1965 vaeu

1966 1967 1968 1969 1970Total producție globală . 184,6 207 228,5 253 —258,5 280 —291,8— Grupa A............................. 126.0 141,1 156,4 174,0—178,2 193,8—202,6— Grupa B............................. 58.6 65,9 72,1 79,0— 80,3 86,2— 89,2din care pe principalele ramuri :— industria energiei electrice și termice . . . 5,3 6,4 9,2— 9.37,4 8,2— 8,3— industria combustibi-lului .................................. 12,8 13.4 14,0 14,8— 15,0 15,6— 15.8— industria metalurgiei fe-roase (inclusiv extracția minereurilor feroase) 15,7 17,8 20,0 23,0— 23,3 26,5— 26,9— industria metalurgiei ne-feroase (inclusiv extracția minereurilor neferoase) .................................. 6,8 7,1 7,6 8,2— 8,3 8,8— 9,1— industria construcțiilorde mașini și a prelucrării metalelor....................... 39,0 44,0 49.8 56,0— 58,2 62,8— 68.1— industria chimică, a ce-lulozei și hîrtiei .... 16.9 20,3 23,2 27,5— 28,7 32,5— 34,5— industria materialelor deconstrucții .......................— industria de exploatare 5,6 6,2 7,0 7,8— 7,9 8,5— 8,6și prelucrare a lemnului— industria ușoară (textile, 14,4 15,6 16,7 17,8— 18,0 19,1— 19,5confecții, pielărie, blănărie, încălțăminte) . . 25,9 28,8 31,4 34,0— 34,6 36,9— 38,7—- industria alimentară . , 38,9 43,7 47,4 51,1— 51,5 55,0— 56,0

Media anuală1966—1970Grîu și secară ............................................................... mii tone 4.975 — 5.200Porumb ............................................................................... mii tone 7.600 — 7.785Sfeclă de zahăr.................................................................... mii tone 4.015 — 4.130Floarea soarelui.............................................................. mii tone 670 — 705Cartofi de toamnă............................................................... mii tone 3.130 — 3.490Legume ................................................................................ mii tone 2.560 — 2.887Fructe și struguri.............................................................. mii tone 2.640 — 2.690Carne în viu.......................................................................... mii tone 1.150 — 1.216Lapte..........................................................................  mii hl. 30.400 —33.000Lînă......................................   mii tone 29,2— 29,9
Art. 8. — în scopul creșterii producției agricole, se vor lua următoarele măsuri : a) sporirea parcului de tractoare și combine, care Ia finele fiecărui an va fi de :

în mii bucăți

1966 1967 1968 1969 1978— transporturi și telecomunicații .... 5 410 5 570 6 070 7 300 7 880— comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri, și baze de depozitare 940 920 1250 1 430 1410— învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății .... 1 180 1 180 1 420 1700 1 920— știință................................... 260 340 330 460 530— construcții de locuințe . 3 390 3 120 3 260 3 640 4 110— gospodărie comunală . . 1 340 1 220 1 240 1 250 1 240
1966Tractoare — total .... 87,7Combine cereale — total . 40,5

1967 1968 1969 197092 97 107 11641,6 43,6 46,7 49,7b) punerea la dispoziția agriculturii a următoarelor cantități de îngrășăminte chimice :
1966Mii tone substanță activă . 451,5c) amenajarea pentru irigații din fondurile statului, în anii 1966—1970, a peste 400 mii hectare și executarea u- nor lucrări de îndiguiri și desecări pentru a se ajunge în anul 1970 la o suprafață apărată contra inundațiilor de 1500 mii hectare.

Art. 9. — Consiliul de Miniștri va sprijini cooperativele agricole de pro-

1967 1968 1969 1970605 756 1024 1138ducție, astfel ca acestea să poată amenaja pentru irigații, din surse locale de apă. 250—300 mii hectare în anii 1966—1970, folosind în acest scop fonduri proprii și credite acordate de stat.
Art. 10. — Volumul total al mărfurilor transportate cu mijloace de folosință generală în anii 1966—1970 va fi de :

1966 1967 1968 1969 1970

Art. 3. — în perioada 1966—1970 producția principalelor produse industria le — exprimată în unități fizice — va atinge următoarele nivele :
1966 1967 1968 1969 1970Energie electrică— mid. kWh .... 20,2 24,0 27,2 30,0— 30,45 33,0— 34,0

— Cărbune extras— mil. tone....................... 13,2 14,7 16,6 19,2 22,2
— Țiței extras— mii. tone....................... 12,8 13,05 13,2 13,2 13,2
— Gaz metan extras— mid. m3....................... 15,0 16,0 17,45 18,05 18,5
— Oțel total— mii tone....................... 3650 4025 4760 5630 6360din care :oțeluri aliate— mii tone....................... 239 250 310—317 400 —430 510 —545
— Aluminiu primar— mii tone....................... 43,8 50 60 75 75
— Tractoare— mii buc.............................. 18,5 17,5 22,6 25,0 27,5Autocamioane și autotractoare— mii buc.............................. 17,2 20,0 23,0 28,0 35,0— 37,0
— Autoturisme— mii buc.............................. 8 12Locomotive Diesel și electrice magistrale — buc....................................... 125 129 150—160 210 —223 240 —260Mașini-unelte pentru aș- chierea metalelor — mii buc.............................. 8,5 9,1 10,3 11,5— 12,4 13,5— 14,5

1966 1967 1968 1969 1970

— Motoare electrice peste 1290 1510 1700—1770 2100—2300 2500—27000,25 kW—MW ....îngrășăminte minerale(100%)— mii tone....................... 495,2 671 760— 790 1200—1235 1300—1328— Cauciuc sintetic— mii tone....................... 41 50 50 55 60Materiale plastice și rășini sintetice (100%) — mii tone....................... 95,5 114,2 125— 128,4 175— 186 220— 241,4— Fibre și fire chimice — mii tone....................... 36,9 54,1 57,0 60,0— 62,2 75— 83,5Anvelope — mii buc. . 1505 1600 1670 1800 2150— Hîrtie — mii tone . . . 287 . 334 392 439 450— Ciment — mii. tone . . 6,0 6,4 6,9 7,4 7,5Plăci din particule aglomerate și fibrolemnoase — mii tone....................... 272 306 345— 355 440— 464 580— 630— Mobilă— mid. lei . . . < > 3,0 3,5 4,0 4,5— 4,7 4,9— 5,1— Aparate de radio— mii buc. . . . < • 320 330 340 420 450— Televizoare— mii buc. . . . < ■ 105 120 150 230— 250 270— 300— Răcitoare electrice— mii buc............................. 134 151 160 190— 200 230— 250— Țesături — total _ — mii. m! 450 481,6 491,7 520— 523,4 565— 571,3— Tricotaje — total— mii. buc........................... 79,7 88,3 96,1 104— 106,7 120— 123,7— încălțăminte — total— mil. per............................. 43,7 47,9 53,5 56— 58,3 61— 63,7__ Carne — mii tone . . . 340 410 435— 442,5 470— 481 500— 524— Ulei comestibil—• mii tone . . . . t 178,1 228,5 240 270— 275 280— 295— Zahăr — mii tone . . 422 485 540 555 600Art. 4. — Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România va lua măsuri ca ministerele, alte organe centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, să realizeze producția industrială în cadrul proporțiilor prevăzute în plan, în care scop va asigura :a) organizarea științifică » producției și a muncii, prin pregătirea judicioasă a proceselor tehnologice, îmbunătățirea și extinderea normării tehnice, utilizarea eficientă a timpului de lucru ;b) folosirea mai bună a capacităților de producție pe seama măririi indicelui de utilizare a instalațiilor și utilajelor, a îmbunătățirii coeficientului de schimburi și a eliminării locurilor înguste ;c) obținerea unei creșteri mai mari 
a producției prin dezvoltarea și reuti-

larea unităților existente, în scopul realizării în termene scurte și în condiții de eficiență economică sporită a unor capacități suplimentare de producție ;d) acordarea unei atenții deosebite realizării producției de oțel și a sortimentelor de oțeluri aliate, de produse electrotehnice și electronice, de piese de schimb, îngrășăminte și fibre chimice, bunuri de consum, precum și îndeplinirea sarcinilor de asimilare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și a produselor noi.
Art. 5. — Prdducția globală agricolă — media perioadei 1966—1970 — va crește cu 26’/»—32°/o față de media anilor 1961—1965.
Art. 6. — Producția marfă a gospodăriilor agricole de stat — exprimată în miliarde lei prețuri de livrare — va fi de :

1966 1967 1968 1969 1970Producția marfă — total . . 9,6 10,1 10,7 11,6 12,2
Art. 7. — în perioada 1966—1970 la principalele produse agricole urmează să se obțină — în medie anuală pe întreaga țară — următoarele producții:

Volumul total al mărfurilor transportate— mil. tone....................... 284,4
Art. 11. — Ponderea tracțiunii Diesel și electrice în volum total de transport pe calea ferată va ajunge la 80% în 1970.
Art. 12. — Se vor moderniza 2 900 km drumuri cu trafic intens și se vor a- plica îmbrăcăminți asfaitice ușoare pe 5 000 km drumuri cu trafic mai scăzut. Se va da în exploatare în anul 1969 podul de șosea peste Dunăre, la Hîrșova.

312,9 340,7—347,1 371,7—381,9 408,4—423,4
Art. 13. — Capacitatea flotei maritime comerciale va crește pînă la finele anului 1970 cu 420 mii t.d.w.
Art. 14. — Din cadrul programului unitar al cercetării științifice, elaborat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, planul de stat va cuprinde 480 teme de cercetare de importanță deosebită, repartizate pe domenii de cercetare și pe ramuri astfel ;științe fizice și matematice....................................................................................................... 32 temeștiințe chimice..................................................................................................................................69 temeștiințe tehnice....................................................................................................................  , 272 temedin care :— industria petrolului................................................................... 12 teme— energetică.................................................................................... 13 teme— metalurgie........................................................ 32 teme— construcții de mașini............................................................. 31 teme— electrotehnică, electronică, automatizări .... 29 teme— industria lemnului............................................................. .16 teme— industria ușoară...................................................................... 17 teme— industria alimentară........................................................... 13 teme— construcții, materiale de construcții, hidrotehnică, arhitectură..................................................................................63 temeștiințe geologice și geografice...........................................................................................științe agricole și silvice ................................................................................................științe medicale, economice, sociale și umanistice.............................................

Art. 15. — Volumul total al investițiilor centralizate din fondurile statului pe perioada 1966—1970 va fi de 280,5 miliarde lei, de 1,66 ori mai mare
16 teme54 teme37 temedecît în perioada 1961—1965. Pe principalele ramuri ale economiei vor fi a- lo£ate următoarele volume de investiții :

Industrie ...............................................................................Agricultură ..........................................................................Transporturi și telecomunicații..................................învățămînt, cultură, știință, ocrotirea sănătății . Construcții de locuințe și gospodărie comunală .
Art. 16. — Investițiile centralizate din fondurile statului vor fi repartizate pe

Volum de investiții, în miliarde lei Nivel de creștere în 1966—1970 față de 1961—1965156,6 1,64 ori35,7 1,66 ori32,2 1,89 ori9.3 1,64 ori23,8 1,39 oriani, pe total economie și principalele ramuri, astfel:
in milioane lei

1966 1967 1968 1969 1970

Investiții — total .... 46 400 52 000 56 700 60 850 64 550din care repartizat pentru :— industrie............................ 25 850 31 460 33 800 34 210 31 240— industria construcțiilor . 1 320 1 090 1 180 1 350 1 660— agricultură ....................... 5 730 6 110 7 080 8 080 8 660— din care credite pen-tru cooperativele agri-cole de producție 500 600 704 716 980

Rezerva de investiții va fi folosită cu precădere pentru dezvoltarea industriei, în vederea începerii unor lucrări a căror punere în funcțiune să se realizeze în primii ani ai cincinalului următor.
Art. 17. — în vederea creșterii eficienței investițiilor, Consiliul de Miniștri va lua următoarele măsuri:a) aprobarea construirii noilor obiective economice se va face numai după asigurarea folosirii depline a capacităților de producție existente ;b) dimensionarea obiectivelor ce se construiesc se va face în strictă concordanță cu cerințele și specificul pentru care sînt destinate ; în acest scop se vor adopta construcții ușoare, economice, comasînd clădirile și amplasînd instalațiile în aer liber ori de cîte ori este posibil, iar în cadrul amplasamentelor stabilite se vor alege terenuri care să nu impună consolidări și fundații costisitoare și care să permită folosirea utilităților și cooperarea cu alte obiective din zonele învecinate ;c) se vor stabili norme de natură să asigure că în proiectele noilor obiective productive se vor include numai lucrările care condiționează nemijlocit realizarea producției respective, pentru a nu greva investițiile industriale și cheltuielile de producție cu lucrări edilitare și social-administrative destinate dezvoltării orașelor.

Art. 18. — Amplasamentele stabilite pentru noile obiective industriale și social-culturale nu vor putea fi modificate decît în cazuri excepționale, de către Consiliul de Miniștri, pe baza unei temeinice fundamentări, cind se asigură rezultate tehnlco-economice superioare și condiții pentru dezvoltarea cu precădere a unor regiuni și raioane mai puțin industrializate.
Art. 19. — în vederea realizării investițiilor prevăzute pe anii 1966—1970, Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru :a) sporirea capacității de proiectare în vederea asigurării la timp a documentațiilor tehnice și îmbunătățirea calității acestora ;

b) contractarea din timp a utilajelor, îndeosebi a celor cu ciclu lung de fabricație, pentru a asigura livrarea a- cestora corelat cu punerea în funcțiune a capacităților ;c) îmbunătățirea organizării muncii pe șantiere în vederea executării în ritm susținut a lucrărilor, respectarea termenelor de punere în funcțiune planificate și realizarea parametrilor proiectați.Art. 20. — Productivitatea muncii pe salariat va crește pe întreaga perioadă cu 40%—44,9% în industria de stat, cu 30%—35,5% în activitatea de con- strucții-montaj și cu 28%—29’/» în transporturile feroviare.
Art. 21. — Numărul salariaților va ajunge în anul 1970 la 5 200 mii.Art. 22. — în anii 1966—1970 se vor califica prin școli 584 mii cadre, din care : 334 mii muncitori calificați, 130 mii cadre cu pregătire medie de specialitate, 120 mii cadre cu pregătire superioară.’Art. 23. — Reducerea prețului de cost va fi în anul 1970 față de 1965 de peste IO’,» în industria republicană, de 14,5% în transporturi, iar nivelul relativ al cheltuielilor de circulație se va micșora cu cel puțin 9%.Art. 24. — Sarcinile de reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație se consideră minimale. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru creșterea eficienței folosirii mijloacelor materiale și bănești cu care sînt dotate întreprinderile, pentru reducerea pe unitatea de produs a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, concomitent cu îmbunătățirea calității produselor. Se va acorda o atenție deosebită realizării prețului de cost și rentabilității prevăzute in documentațiile tehnice ale noilor secții și întreprinderi.Art. 25. — Volumul total al schimburilor de mărfuri cu străinătatea (in preturi 1966) va crește în anul 1970 cu 50%—55% față de anul 1965.Art. 26. — Volumul livrărilor de mărfuri la export (in prețuri 1966), exprimat în miliarde lei valută, va atinge următoarele nivele :

1966 1967 1968 1969 1970Volumul livrărilor demărfuri la export . . 7,2
Art. 27. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, alte organe centrale și comitetele executive ale staturilor populare regionale și ale o- rașelor București și Constanța să asigure :a) asimilarea în termene cit mai scurte a noilor produse pentru export în unitățile existente și în cele care urmează a fi construite în acest scop ;b) respectarea strictă a obligațiilor ce decurg din contractele comerciale externe, privind termenele de livrare, nivelul tehnic și calitativ al mărfurilor.
Art. 28. — Volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul, exprimat în prețurile în vigoare la 1.1.1966, va crește cu 55n/o—59% în anul 1970 față de 1965.
Art. 29. — Consiliul de Miniștri va 

lua măsuri ca ministerele producătoare să realizeze integral și ritmic livrările 
de mărfuri către comerț, în cantitățile și sortimentele corespunzătoare satisfacerii cerințelor diferitelor categorii de cumpărători.

Art. 39. — în perioada 1966—1970 se vor construi din fondurile statului 300 mii apartamente, reprezentînd o suprafață locuibilă de 9 milioane m5.
Art. 91. — Salariul real va crește în 1970 cu 25% față de 1965 ; veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană, vor

7.6 8.4—8.5 9.2—®.3 10,3—10.4crește în 1970 cu 20%—25% față de 1965.Se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea tuturor categoriilor de pensii cu începere de la 1 ianuarie 1967 ; in anul 1970 nivelul mediu al pensiei de bătri- nețe va crește cu 35% față de 1965.
Art. 32. — Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România este autorizat :a) să desfășoare pe ministere, alte organe centrale și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța — titulari ai planului de stat — prevederile din planul de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966— 1970 și să transmită acestora sarcinile ce le revin pe fiecare an. Sarcinile desfășurate pe ani și titulari ai planului de stat vor fi defalcate de aceștia pe întreprinderi sau alte unități subordonate ;b) să elaboreze măsurile ce trebuie luate pentru realizarea sarcinilor planificate ;c) să prezinte în fiecare an spre a- doptare Marii Adunări Naționale proiectele planurilor de stat anuale, îmbunătățite față de sarcinile trasate prin planul cincinal pentru anul respectiv, ca urmare ă realizărilor din anii precedent și a unor elemente noi apărute în economia națională.



DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Cuvîntul deputatului
Constantin DrăganActuala sesiune a Marii Adunări Naționale este chemată să dea putere de lege planului cincinal pentru perioada 1966—1970, care prin nivelul producției, ritmul și proporțiile prevăzute înmă- nunchiază o intensă și vastă activitate a conducerii de partid și stat, pe linia îmbunătățirii și perfecționării continue a planificării și conducerii economiei, orientării eforturilor poporului nostru spre rezolvarea problemelor hotărîtoare ale măreței opere de edificare a societății noastre socialiste. Examinat temeinic, pe ramuri, ministere și sfaturi populare, fundamentat științific pe baza condițiilor și posibilităților reale de care dispune economia, planul cincinal pe care sintem chemați să-1 discutăm și să-l aprobăm este o expresie puternică a muncii și gindirii colective, constituie pe bună dreptate un plan al întregului popor, orientat cu claritate de politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român.Industrializarea continuă a țării, dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei, ritmul mediu de 11,6 la sută, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, vor ridica la o viață economică și culturală activă toate raioanele țării, dintre care încă 70 vor primi o bază industrială ; vor situa patria noastră, la sfîrșitul acestui cincinal, în rîndul țărilor cu o economie dezvoltată.Amploarea dezvoltării economiei este susținută de volumul investițiilor prevăzute în cincinal, de peste 280 miliarde lei — egal cu fondurile alocate în ultimii 15 ani, ceea ce exprimă în mod elocvent forța economică la care a ajuns țara noastră, potențialul de care dispunem pentru a face noi și însemnați pași înainte pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.înseși realizările pe cele 5 luni ale primului an al cincinalului dovedesc că am pornit bine. îndeplinirea cu 102,2 la sută a planului producției industriale și obținerea peste prevederi a unei producții de 1,5 miliarde lei — realizări care se apropie de angajamentele luate de întreprinderi în întrecerea socialistă pe întregul an — exprimă realismul planurilor noastre, entuziasmul și hotărîrea oamenilor muncii de a înfăptui obiectivele stabilite de partid.Perspectivele luminoase pe care le-a deschis Congresul al IX-lea al P.C.R., obiectivele prevăzute în planul cincinal reprezintă și pentru sindicate un vast program de activitate, un cîmp larg de manifestare a capacității lor organizatorice, în vederea stimulării inițiativei creatoare și a spiritului gospodăresc al maselor pentru folosirea cît mai rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispune economia noastră.în aceste condiții capătă o importanță deosebită examinarea atentă de către ministere, în colaborare cu uniunile sindicale, a măsurilor care trebuie să fie luate pentru înlăturarea unor neajunsuri care s-au manifestat în anii trecuți privind nominalizarea planului, asigurarea repartițiilor de materiale și a unei aprovizionări ritmice. încheierea contractelor cu beneficiarii și respectarea planurilor de cooperare, stabilirea consumurilor specifice și a criteriilor de determinare a calității, aplicarea corectă a cointeresării materiale.De mare însemnătate pentru activitatea sindicatelor sînt îndrumările cuprinse în cuvîn- tarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Reunind în rîndurile lor pe principalii făuritori ai bunurilor materiale, sindicatele vor desfășura o intensă activitate organizatorică și cultural-edu- cativă în rîndul oamenilor muncii pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, a atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii pentru realizarea planurilor de producție. întărind colaborarea cu conducerile tehnico-adminis- trative ale întreprinderilor, organele sindicale vor organiza periodic dezbaterea principalelor probleme ale activității economice și de producție din fiecare întreprindere, atrăgînd masele la conducerea și organizarea producției, la exercitarea opiniei colective, generalizînd experiența _ înaintată a oamenilor muncii.Folosind mai bine formele de influențare obștească și sindicatele vor milita și în viitor pentru întărirea disciplinei in muncă, vor stimula opinia de masă împotriva celor neglijenți, indisciplinați, din vina cărora se produc rebuturi, avarii, mărfuri de calitate necorespunzătoare și pierderi de orice natură, popularizînd totodată pe toți acei care prin exemplul lor dau dovadă în muncă de conștiinciozitate și răspundere față de îndeplinirea sarcinilor. Sindicatele vor sprijini măsurile menite să cointereseze material pe fiecare om al muncii la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, concomitent cu întărirea răspunderii materiale atît a muncitorilor cît și a conducătorilor producției.Folosind prilejul apropiatelor conferințe pe țară ale uniunilor pe ramuri de pro

ducție ale sindicatelor, a căror menire este să analizeze activitatea din ultimii cinci ani și să stabilească sarcinile de viitor ale sindicatelor respective în problemele specifice de ramură, ne propunem să asigurăm o largă dezbatere a obiectivelor actualului plan cincinal, să acordăm o deosebită atenție măsurilor ce trebuie luate pentru creșterea contribuției sindicatelor și a maselor largi de oameni ai muncii la îmbunătățirea organizării producției, la descoperirea și valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne și la sporirea eficienței activității economice.Dezvoltarea rapidă a economiei naționale, diversificarea producției, asimilarea și introducerea în fabricație a unor noi tipuri de mașini, instalații complexe și produse noi, extinderea procedeelor tehnologice avansate, a mecanizării și automatizării producției, impun necesitatea asigurării unor cadre temeinic pregătite, capabile să stăpî- nească și să folosească tehnica nouă cu care sînt înzestrate întreprinderile noastre.Proiectul planului cincinal prevede că din cei aproape 1 milion de salariați, care urmează să fie angajați în această perioadă, 584 000 vor fi cadre calificate, din care aproximativ 334 000 vor fi muncitori calificați prin școli. Pregătirea temeinică a tuturor acestor cadre, ca și creșterea calificării actualilor muncitori impun sporirea preocupării tuturor f actorilor chemați să-și aducă contribuția în această direcție.Sarcina dată de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind sporirea numărului de elevi și a duratei de școlarizare prin școlile profesionale pentru meseriile de mare complexitate, concomitent cu scurtarea duratei de școlarizare la meseriile mai puțin complexe pune în fața uniunilor- sindicatelor pe ramuri, îndatorirea de a examina împreună cu ministerele, cerințele actuale și de perspectivă, a ajuta la stabilirea măsurilor pentru pregătirea acestor cadre și a urmări modul în care absolvenții sînt repartizați și folosiți în întreprinderi.Considerăm totodată că este necesar să fie întărită răspunderea ministerelor și conducerilor întreprinderilor pentru buna organizare și desfășurare a cursurilor de ridicare a calificării, să se asigure cointeresarea materială a lectorilor care predau la aceste cursuri. Vom sprijini conducerile ministerelor și întreprinderilor în organizarea cursurilor de calificare, specializare și ridicarea calificării și vom lărgi totodată propaganda cunoștințelor tehnice, economice și de cultură generală în rîndul salariaților prin formele obștești de care dispun sindicatele. Sarcinile complexe ale cincinalului impun necesitatea ca Ministerul învățămîntului și ministerele de resort, cu sprijinul uniunilor sindicatelor pe ramuri de producție, să urgenteze elaborarea noii reglementări privind pregătirea cadrelor.Consecvența cu care partidul nostru realizează politica sa economică se reflectă deopotrivă în grija pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al clasei muncitoare, al întregului popor. Importantele fonduri alocate pentru dezvoltarea bazei materiale necesare acțiunilor social-cultu- rale însumează pe întregul cincinal cifra de 9,3 miliarde lei. depășind prevederile din Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. cu suma de 1,3 miliarde lei.Se vor construi circa 300 000 apartamente, noi localuri pentru instituțiile de învățămînt, artă și cultură, numeroase Spitale și policlinici moderne, noi complexe sanatoriale și de odihnă în stațiunile balneoclimaterice și altele, care vor asigura un grad tot mai înalt de cultură și de învățămînt, de îngrijire și reconfortare a sănătății oamenilor muncii, într-un cuvînt un trai tot mai civilizat pentru cei ce muncesc și familiile lor.în contextul măsurilor prevăzute în actualul plan cincinal pe linia ridicării continue a nivelului de trai — alături de importantele mijloace materiale alocate de stat — se înscriu și sumele ce depășesc peste o jumătate de miliard lei, provenite din fondurile sindicatelor și cele de asigurări sociale. Aceste fonduri sînt destinate pentru lărgirea bazei de tratament și odihnă în stațiunile balneo-climate- rice, pentru construirea unei tabere de copii pe litoral, a cărei primă etapă de 3 000 locuri va intra în funcțiune încă în acest cincinal, a 18 edificii culturale ale sindicatelor în marile centre industriale și orășenești, precum și numeroase săli necesare desfășurării activității culturale în întreprinderile și noile combinate, ceea ce va permite dezvoltarea în continuare a activității culturale de masă.Ca o manifestare a grijii partidului și statului, a respectului față de cei care ani de-a rîndul și-au adus contribuția lor valoroasă la făurirea valorilor materiale și spirituale ale societății noastre. în actualul plan cincinal sînt. prevăzute importante sume pentru îmbunătățirea tuturor categoriilor de pensii. Potrivit prevederilor, pensiile 

se vor majora începînd de la 1 ianuarie 1967, în medie cu 24 la sută față de anul 1966. Sindicatele se angajează să-și aducă întreaga contribuție la această importantă acțiune.An de an, mijloace tot mai importante alocă statul nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, protecția muncii fiind o problemă de stat. Existența încă în unele întreprinderi a unor accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale implică întărirea în continuare a răspunderii tuturor factorilor, luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea unor condiții care să înlăture cauzele care pot provoc.;, accidente. Organele și organizațiile sindicale vor întări controlul obștesc asupra respectării legislației de protecția muncii, vor intensifica munca de educație în rîndul tuturor salariaților pentru respectarea riguroasă a tuturor normelor de tehnica securității și igienă a muncii.Reprezentînd interesele maselor largi de salariați, sindi
Cuvîntul deputatului

Gheorghe Roșuîn actualul cincinal — a spus vorbitorul — economia regiunii Bacău va înregistra noi pași pe drumul neîntreruptei sale dezvoltări, fiind prevăzute să intre în funcțiune noi capacități de producție ale industriei chimice și ale sectorului de industrializare a lemnului.Experiența dpbîndită cu prilejul construirii și dării în folosință, în anii șesenalului, a atîtor obiective industriale, ne-a arătat că terminarea și punerea în funcțiune la termenele prevăzute în planul de stat, sau chiar înainte de termen. a capacităților de producție sînt condiționate de elaborarea Ia timp a proiectelor și documentațiilor, de judicioasa corelare a graficelor de lucrări cu termenele de livrare a utilajelor și instalațiilor din țară și din import, de urmărirea cît mai operativă a execuției lucrărilor. Atunci cînd nu se respectă însă aceste condiții esențiale în realizarea investițiilor, cînd organele centrale, ministerele nu intervin cu operativitate pentru coordonarea eforturilor și pentru rezolvarea unor neajunsuri. survin deficiențe concretizate în ultimă instanță în ne respect area termenelor prevăzute în grafic și in planul de stat. Un exemplu recent, concludent în această direcție, îl constituie lucrările de extindere a capacității de producție la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. Datorită unor defecțiuni de genul celor a- mintite s-au produs întîrzieri la punerea în funcțiune, și, cu toate eforturile constructorilor, rămînerile în urmă au fost numai în parte recuperate.Măsura luată de conducerea partidului, de a se elabora planul cincinal cu defalcarea sarcinilor pe ani, pe ministere și întreprinderi, deschide reale posibilități de îmbunătățire a activității în toate direcțiile, dar mai ales pentru realizarea la termenele prevăzute a noilor obiective. Sînt convins că odată cu aprobarea de către Sesiunea Marii Adunări Naționale a planului pe cinci ani prin cunoașterea în perspectivă a ceea ce avem de îndeplinit, se va putea face o judicioasă punere de acord a termenelor de dare în funcțiune cu datele cînd documentațiile tehnice și furniturile trebuie să fie pe șantiere. Va trebui să folosim cît mai bine
Cuvîntul deputatului

Remus RaduleiCercetătorii științifici, în a căror activitate are un rol însemnat previziunea pe baze statistice, apreciază în mod deosebit efortul făcut de partid pentru conducerea planificată pe termen de mai mulți ani a economiei naționale. fiindcă aceasta asigură stabilitatea necesara în muncă, dă producției perspectiva de care are nevoie pentru asigurarea mijloacelor documentației tehnico-economice și a proiectelor pentru viitoarele obiective, puriînd astfel în evidență superioritatea economiei noastre socialiste.Oamenii de știință au participat efectiv, cu entuziasm și satisfacție, la alcătuirea planului de stat și cu deosebire a secțiunii sale privitoare Ia cercetarea științifică.Oamenii de știință, cercetătorii și ceilalți specialiști au participat cu satisfacție la analizele și dezbaterile largi, organizate în unitățile economice, în organizațiile de partid și de masă, pentru Planul de stat, care a devenit astfel un adevărat document de previziune științifică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la Consfătuirea constructorilor de mașini că sînt necesare eforturile unite ale cercetătorilor și proiectanților din institutele departamentale și laboratoarele uzinale, din institutele Academiei și învă- țămintul superior, pentru înlăturarea în timpul cel mai scurt a rămînerilor în urmă din anumite domenii ale cercetării.In lumina prevederilor direc- livelor Congresului al IX-lea al partidului, atenția mem

catele vor intensifica controlul obștesc asupra unităților de deservire a populației, vor veghea la aplicarea și respectarea cu strictețe a legislației de salarizare și a programului legal de lucru. împreuna cu organele de stat ne vom aduce din plin contribuția la îmbunătățirea și respectarea legislației muncii.Și eu, ca și ceilalți deputați, îmi exprim deplinul acord cu prevederile planului cincinal, avînd ferma convingere că cifrele vor deveni fapte, la a căror realizare ne vom aduce contribuția în mod activ. Asigur Marea Adunare Națională că Uniunea Generală a Sindicatelor. care cuprinde milioane de salariați membri de sindicat, va munci cu pasiune și își va aduce din plin aportul la creșterea continuă a potențialului economic al țării, la folosirea cît mai jtidicioasă a resurselor materiale, pentru ca traiul nostru să devină tot mai prosper și luminos, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

aceste condiții, să perfecționăm permanent procesul de înfăptuire a investițiilor.In legătură cu activitatea de punere în valoare a investițiilor. un aspect pe care-1 consider foarte important este atingerea parametrilor proiectați ai noilor capacități de producție.Multe din instalațiile puse în funcțiune în șesenal în regiunea noastră au atins principalii indici prevăzuți în proiect. Dar mai avem și unele obiective importante, la care parametrii proiectați nu au fost realizați.Consider că ministerele, organele centrale de proiectare și avizare au datoria să studieze cu cea mai mare grijă alegerea soluțiilor tehnologice a utilajului noilor investiții.Comitelui regional de partid va avea permanent în atenție realizarea la termen a noilor capacități de producție și a parametrilor prevăzuți în proiecte, mobilizînd colectivele de proiectanți, constructori, montori să desfășoare o activitate susținută pentru respectarea termenelor înscrise în planul de stat. Ne vom preocupa de educarea maselor în spiritul întăririi disciplinei în muncă, a creării unei opinii de masă împotriva nepăsării și a neglijenței, asigurînd cele mai bune condiții desfășurării normale a producției în întreprinderile din regiune.Recent, în regiunea noastră, din inițiativa comitetului regional de partid, au avut loc două consfătuiri pe tema organizării superioare a producției în ramurile petrol și chimie. Cu această ocazie s-au făcut multe propuneri care se referă la îmbunătățirea organizării Trustului de foraj, lărgirea atribuțiilor întreprinderilor, organizarea judicioasă a serviciilor pentru a se evita paralelismul în activitatea lor. Aceste propuneri au fost transmise și ministerelor interesate ; cred că ar fi util ca ele să fie studiate, analizate cu toată grija și rezolvate cît mai operativ.Sînt convins că prevederile planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale pînă în 1970 vor fi realizate și depășite. Permiteți-mi să transmit celui mai înalt for al țării, hotărîrea oamenilor muncii din regiunea Bacău de a îndeplini cu succes importantele prevederi ale planului cincinal.

brilor Academiei s-a concentrat, în sesiunea anuală din aprilie, asupra căilor de valorificare a rezultatelor cercetărilor din domeniul științelor tehnice și ale naturii, pentru nevoile producției. Darea de seamă a Academiei pe anul 1965 releva numărul restrîns al temelor cu finalitate aplicativă, absența unei corelații mai strînse între rezultatele cercetării fundamentale și cercetarea aplicativă din același domeniu, precum și ducerea unor cercetări numai pînă Ia un stadiu încă insuficient pentru asimilarea de către producție a rezultatelor obținute.Planului de cercetări al Academiei i s-au adus îmbunătățiri din acest punct de vedere. Ele se reflectă și în structura celor 51 de teme cuprinse în proiectul planului de stat pe anii 1966—1970.Pornind de la sarcina principală ce i-a fost încredințată de Partid și Guvern, Consiliul Național al Cercetării Științifice a antrenat întreaga noastră rețea de unități cu sarcini științifice în elaborarea și analizarea propunerilor pentru tematica de cercetare, în stabilirea principalelor direcții de dezvoltare a științei în următorii cinci ani. Peste 600 de specialiști din producție, economiști, cercetători, cadre universitare, academicieni și cadre de conducere din ministere, au dezbătut în comun, în Comisiile de ramură ale Consiliului, programul cercetării științifice, legătura sa cu planul economic de stat, cu cerințele de dezvoltare ale științei și tehnicii. Prin munca 

lor, 480 de teme .din toate domeniile au fost înscrise în planul de stat, în locul celor 150 de teme propuse inițial de organizațiile centrale ce au unități de cercetare. Aproape 70 la sută din aceste teme fac parte din domeniul științelor tehnice și chimice, cele mai multe dintre ele avînd un caracter de cercetare aplicativă sau de dezvoltare a tehnicii, in legătură nemijlocită cu ridicarea nivelului și diversificarea producției, sau în vederea sporirii economicității ei, asigurînd astfel o legătură organizată între cercetare și producție.Atenția Consiliului Național al Cercetării Științifice este îndreptată în principal pe problemele hotărîtoare nominalizate în programul unitar al cercetării — și în primul rînd spre cele cuprinse în planul de stat. In preocuparea de a spori contribuția pentru producție a cercetării unor teme cuprinse în planul unitar, Consiliul Național al Cercetării Științifice a stabilit împreună cu Comitetul de Stat al Planificării un număr de probleme care implică o concentrare puternică a forțelor de cercetare din mai multe unități, cum sînt coroziunea, catalizatorii, . apele reziduale sau echilibrul biologic în Delta Dunării, și urmărește direct desfășurarea muncii pentru rezolvarea acestor probleme de mare însemnătate economică.Secțiunea pentru știință a proiectului de plan, a spus vorbitorul, prevede suma de 1 923 milioane lei pentru investițiile din perioada 1966— 1970, față de cele de 1 500 milioane din Directive, ceea ce creează posibilitatea extinderii și modernizării unor institute de cercetare și a înființării de institute noi. Urmează ca re- rețeaua de unități de cercetare să fie perfecționată, iar baza materială să fie mai bine utilizată concentrată în unități puternice, investițiile pentru construcții și montaj fiind chibzuite în așa fel. încît să se dispună de fonduri cît mai mari pentru dotarea corespunzătoare cu aparatură de cercetare.Planul de stat prevede creșterea numărului de oameni ai muncii cuprinși în cercetare, de la 42 600 în anul 1965 pînă Ia cca. 55 000 în 1970. Rezultă de aici o sarcină de mare răspundere pentru crearea de condiții adecvate pentru cercetători, pentru formarea cadrelor de cercetare necesare în vechile și noile sectoare, răspundere care revine atît n'i- nisterelor productive cît și
Cuvîntul deputatului 
Nicolae DoggendorfLa Congresul al IX-lea al partidului s-a subliniat că S.M.T.-urile au un mare rol în înfăptuirea politicii partidului în agricultura cooperatistă. Experiența a dovedit că Ia rezultatele pozitive 'obținute de către cooperativele agricole de producție, un aport însemnat l-au adus S.M.T.-urile prin e- xecutarea mecanizată a unui volum mereu crescînd de lucrări. de o calitate superioară.îndeplinirea sarcinii trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 11—12 noiembrie 1965. ca S.M.T.-urile să diversifice mecanizarea lucrărilor, acordînd un puternic sprijin tehnic cooperativelor agricole, a constituit una din preocupările de bază ale unității noastre. Noi am înțeles importanța acestei sarcini și ne-am străduit să sprijinim cooperativele agricole de producție în mecanizarea muncilor grele din sectorul zootehnic, în aducerea apei în fiecare grajd, în prepararea hranei, în recoltarea mecanizată a furajelor fibroase și păstrarea acestora. De asemenea, un sprijin substanțial am acordat cooperativelor agricole de producție în rezolvarea problemelor legate de fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale, lucrare de mare volum, adaptând în acest scop o serie întreagă de mașini. Cu toate aceste adaptări, noi nu putem satisface integral cererile cooperativelor agricole pentru efectuarea lucrărilor amintite. Este necesar să se urgenteze introducerea în fabricația de serie și livrarea unor utilaje necesare pentru administrarea îngrășămintelor naturale solide și lichide, a amendamentelor, a unor mașini pentru tractoarele cu putere sporită ; a unor echipamente adaptate pe mașinile existente pentru aplicarea de îngrășăminte chimice și substanțe de combatere a dăunătorilor și buruienilor ; a combinelor de recoltat porumb, fiind mult rămași în urmă față de cerințele mecanizării acestei lucrări. De a- semenea, pentru folosirea mai completă a tractoarelor și a forței de muncă în perioadele cînd acestea sînt disponibile
Cuvîntul tovarășului

Emil DrăgănescuIn aplicarea consecventă a politicii partidului nostru de continuare neabătută a procesului de industrializare socialistă a țării, un rol decisiv îl au ramurile hotărîtoare ale e- conomiei naționale printre care, așa cum arăta în expunerea sa tovarășul Maurer, ramura energiei electrice.Prevederile proiectului de

Academiei și Ministerului învățământului. Sînt convins că Academia și Ministerul Invă- țămîritului pot să contribuie la formarea de cadre noi și la perfecționarea celor vechi, între altele, prin stagii de specializare, prin participarea pentru anumită perioadă la munca de cercetare din institutele Academiei, sau din catedrele din învățămîntul superior.Oamenii muncii din unitățile de cercetare, de studii și proiectare înțeleg să-și desfășoare activitatea în condiții și cu rezultate demne de epoca în care trăim — contribuind astfel Ia ridicarea României socialiste spre culmile tot mai înalte ale civilizației și culturii.

de la lucrările agricole, propunem să se analizeze posibilitatea de a efectua și alte lucrări, cum sînt cele de îmbunătățiri funciare, de transporturi, de întreținere și reparare a drumurilor etc., solicitate de diferiți beneficiari.Recent, Consiliul de Miniștri a emis o hotărîre cu privire la repararea mașinilor proprietate a cooperativelor agricole de către diferite întreprinderi, printre care și S.M.T.-uri. Vreau să arăt că- în această direcție, la stațiunea noastră au fost făcuți unii pași încă înainte de apariția hotărârii amintite și am do- bîndit o oarecare experiență. Astfel, noi am reparat un număr tot mai mare de mașini agricole ale cooperativelor, fie prin atelierul stațiunii, fie prin atelierele mobile care deservesc brigăzile de tractoare, în vederea folosirii judicioase a mecanizatorilor și în perioada timpului nefavorabil lucrărilor în cîmp, propunem să se studieze înființarea Ia sediile brigăzilor de tractoare a unor mici ateliere înzestrate cu cele necesare, care să efectueze îngrijiri, revizii și mici reparații atît la utilajele S.M.T. cît și la cele ale cooperativelor agricole.O altă preocupare a întregului colectiv de muncă din unitatea noastră este scăderea prețului de cost. în această direcție am acordat o deosebită atenție executării unor reparații de calitate și îngrijirii temeinice a mașinilor, precum și economisirii de carburanți și lubrifianți.Perspectiva luminoasă a cincinalului ne impune să luăm măsuri organizatorice și tehnice care să asigure realizarea sarcinilor mărețe ce ne stau în față, în scopul dezvoltării producției agricole, a creșterii nivelului de trai al poporului nostru. în numele mecanizatorilor noștri și al a- legătorilor pe care îi reprezint, asigur Marea Adunare Națională că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a planului cincinal, pe care-1 votez cu toată încrederea.

plan oglindesc întrutotul Directivele Congresului al IX- lea, cuprind mijloacele de înfăptuire concretă a politicii e- nergetice a partidului. Planul cincinal -pentru ramura energetică este corelat cu necesitățile economiei naționale. Creșterea consumului de energie electrică într-un ritm mediu anual de 13,6 la sută asi-

In timpul luarătllot gură avansul electrificării față de ritmul de 11,6 la sută al creșterii producției Industriale, respectă proporțiile fundamentale pe care Ie cer legile o- biective de dezvoltare a economiei socialiste. Dublîndu-se în viitorii 5 ani, producția do energie electrică va atinge în 1970 nivelul superior prevăzut în directive, acela de 34 miliarde kWh, nivel care nici pe departe nu mai poate fi comparat cu producția de ciroa 1 miliard kWh atinsă în anul de vîrf al economiei antebelice.Planul ramurii energetice prevede, corespunzător orientării date prin Directive :— Instalarea puterilor necesare pe întreaga perioadă, de peste 4 000 MW ; — dezvoltarea unui sistem, superior ca siguranță și capacitate, pentru transportul energiei electrice pe întreaga suprafață a țării ; — pregătirea condițiilor necesare pentru dezvoltarea energeticii după 1970 și în primul rînd pentru începerea construirii obiectivelor cu durată și volume mari de execuție cum sînt centralele hidro — și nu- clearo-electrice.Trebuie să arăt că în ceea ce privește exploatarea sistemului nostru energetic persistă încă lipsuri. Există încă avarii, întreruperi și defecțiuni în sistemul nostru energetic, care stânjenesc activitatea întreprinderilor, le provoacă neajunsuri și pentru care sîntem pe bună dreptate criticați. Sîntem hotărîți să facem cotitura care se impune pentru îmbunătățirea simțitoare în alimentarea calitativă a consumatorilor cu energie electrică.Exploatarea sigură a sistemului energetic este de neconceput fără o disciplină strictă de sus și pînă jos, începînd din minister și pînă la cel din urmă punct al rețelei de centrale, linii și stații. Vom face din problema disciplinei un o- biectiv important al preocupărilor noastre, vom mări exigența în îndeplinirea sarcinilor, vom crește răspunderea fiecăruia la locul său de muncă. Vom face din respectarea cu strictețe a instrucțiunilor tehnologice, a ordinei, a intoleranței față de abateri, o problemă de bază a activității fiecăruia dintre noi. Vom acorda o atenție neabătută pregătirii pe toate treptele a cadrelor cărora le încredințăm folosirea importantelor capacități energetice. Știm că și în acest domeniu avem rămîneri în urmă. De aceea vom trece neîntârziat la elaborarea unui plan concret, a cărui urmărire și realizare o vom înscrie ca unul din obiectivele de bază ale activității ministerului nostru.Lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R., precum și dezbaterile actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale au scos puternic în evidență, pentru
Cuvîntul deputatului

Vasile VîlcuMarea Adunare Națională dezbate planul de dezvoltare în perspectivă a economiei naționale. Așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al Partidului, planul cincinal 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 de- săvîrșire a construcției socialiste.De la constituirea uniunilor cooperativelor agricole, ca organe proprii de conducere și îndrumare a agriculturii cooperatiste, au trecut doar cîteva luni. In acest timp scurt, uniunile cooperatiste, sub conducerea organelor de 

toate sectoarele din economie^' faptul că îndeplinirea exemplară a planului de investiții este o sarcină esențială a cincinalului în care pășim. Este evident pentru noi toți efortul deosebit pe care îl face statul nostru în asigurarea cu investiții a necesităților economiei naționale. Pentru perioada 1966—1970 Ministerului E- nergiei Electrice i s-au alocat investiții de 1,8 ori mai mari față de cei cinci ani prece- denți. Conștienți fiind de eforturile ce s-au făcut în acest domeniu, vom lua toate măsurile pentru a gospodări în modul cel mai judicios valorile încredințate. Vom re- analiza cu cea mai mare grijă, toate lucrările înscrise în plan, pentru a le realiza cu costuri minime în condițiile unei eficiente economice maxime și în deplină siguranță de funcționare. Economiile ce le vom realiza le vom folosi pentru construirea de noi obiective, necesare sistemului nostru, iar ca urmare vom propune devansarea unor lucrări care se impun pentru continua îmbunătățire a deservirii consumatorilor din industrie, construcții, agricultură.Pe marele șantier de la Porțile de Fier s-a încheiat de curînd, cu succes, cu două luni înainte de termen, prima fază de deviere a apelor Dunării. A devenit astfel posibilă atacarea din plin a lucrărilor de excavații și betona- re în albia fluviului.In prima jumătate a lunii iulie se va roti, intrînd în probe, primul grup al hidrocentralei de pe Argeș, iar pînă la sfîrșitul anului toate cele patru agregate vor fi date în funcțiune, asigurînd capacitatea finală prevăzută în plan, în acest fel va fi dată în exploatare o lucrare inginerească de înalt nivel tehnic cu care, pe bună dreptate, ne mîndrim cu toții, ca reprezentînd un succes de seamă al concepției românești de proiectare, al priceperii constructorilor noștri.Potrivit proiectului de plan, în perioada 1966—1970 se vor pune în funcțiune noi și importante puteri în centralele hidroelectrice. Va fi continuată prima etapă a cascadei de amenajări de pe rîul Argeș, va fi încheiată amenajarea integrală a Bistriței. Lucrări ample se vor executa și pe șantierul Lotru, obiectiv de seamă în planul de legătură cu cincinalul de după 1970.Sub conducerea partidului, al cărui sprijin îl simțim permanent, energeticienii noștri, punind în muncă întreaga lor capacitate, experiență și devotament, asigură Marea Adunare Națională că vor îndeplini sarcinile mari, de cinste, care le stau în față.

partid, în colaborare strînsă cu consiliile agricole, au reușit să rezolve și să inițieze acțiuni importante pentru activitatea de producție șl econo- mico-financiară a cooperativelor agricole.O preocupare de seamă a uniunilor în această perioadă a constituit-o definitivarea planului de perspectivă a a- griculturii cooperatiste pe perioada 1966—1970, parte integrantă a planului de stai a', întregii economii naționale.Recent, Consiliul l.'r Naționale a Cooperative'.:? A- gricole de Producție. :r. nara sa. a analizat întocmite de c?.t:e erati- ve, din care- . •-Leleorientativ? deb - ■ ■ " □ icos



DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pay. a Ill-a) în evidență noi rezerve de sporire a producției, au subliniat caracterul realist al planului, faptul că el asigură o justă orientare a producției în cooperative, o dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii cooperatiste, ceea ce va determina întărirea econo- mico-organizatorică a cooperativelor, ridicarea nivelului de trai al membrilor cooperatori.Cooperativele agricole și-au prevăzut sarcini care să asigure o creștere a producției globale în 1970 de 44 la sută față de realizările anului 1965. Potrivit planului, ritmul mediu anual de creștere a producției în sectorul cooperatist va fi de peste 7,5 la sută ritm superior celui prevăzut pentru întreaga agricultură, în producția vegetală, ritmul anual de creștere va fi de peste 6 la sută, iar în sectorul zootehnic de peste 11 la sută.Considerăm că prin așezarea planului de perspectivă, s-a reușit să se asigure o corelație justă între sporirea producției, valorificarea acesteia și retribuirea muncii, care va constitui o bază trainică pentru consolidarea economi- co-organizatorică a cooperativelor și creșterea cointeresării materiale a cooperatorilor.Avînd în vedere că porumbul, grîul și floarea-soarelui sînt culturi de importanță deosebită pentru economia națională, vom lua toate măsurile ca prin stabilirea și realizarea planurilor anuale să creăm condiții care să asigure integral volumul de producție planificat la aceste culturi.O atenție deosebită vom acorda culturii cartofului. Pentru satisfacerea cererilor de consum mereu crescînde cu acest produs, ne vom preocupa să imprimăm producției de cartofi din zonele cu tradiție un caracter intensiv. Paralel cu aceasta, uniunile cooperatiste, împreună cu consiliile articole vor organiza pînă în 19" \ noi zone de cultură a cartofului în condiții de irigare și cu agrotehnică corespunzătoare, unde să se obțină cel puțin 30 000 kg/ha.Extinderea plantațiilor viti- pomicole în perioada cincinalului o vom realiza prin concentrarea în podgorii consacrate, în bazine cu tradiție unde există încă suprafețe însemnate de terenuri în pantă, nisipoase, improprii culturilor agricole. De asemenea, vom urmări ca acolo unde condițiile permit, să organizăm plantații de vii și pomi intensive, irigate," în scopul realizării unei producții sporite de pe suprafețe reduse.Uniunii Naționale a Cooperativelor îi revin sarcini importante privind constituirea fondului de stat de legume, cartofi, fructe și struguri de masă pentru consumul intern și export.Pornind de la sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului privind dezvoltarea zootehniei, unitățile cooperatiste din agricultură au prevăzut o creștere simțitoare a efectivelor de animale care, alături de sporirea producției animaliere, să asigure creșterea ponderei acestui sector în economia cooperativelor agricole.Creșterea producției la carnea de bovine se va realiza în principal prin organizarea de îngrășătorii în unități cu condiții corespunzătoare. Această acțiune va permite cooperativelor să livreze tineretul bovin la greutatea vie de 300—400 kg și să utilizeze eficient în furajare cantitățile mari de produse secundare existente în cooperative. Vom îndruma cooperativele să organizeze îngrășătorii specializate pentru livrări de taurine și batali la export, activitate ce va aduce unităților venituri sporite. Un alt obiectiv principal al planului cincinal este sporirea producției de carne de porc cu aproape 100 la sută față d^ realizările perioadei 1962—1965. Această creștere se va realiza în primul rînd prin organizarea de îngrășătorii în cooperativele din zonele cerealiere.Prevederile din planul de perspectivă în legătură cu dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale pusă la dispoziția cooperativelor agricole de către stat dau garanția îndeplinirii sarcinilor de plan, asigură desfășurarea în condiții optime a
Cuvîntul deputatului 

Ion Nasta
Ascultind expunerea tova- îășului Ion Gheorghe Maurer cu privire la proiectul planului cincinal, pe perioada 1966—1970, am trăit sentimente de adîncă mîndrie, pentru programul multilateral de înflorire a țării noastre. Sarcini mărețe ne revin și nouă minerilor, în dezvoltarea rapidă a bazei energetice a țării. Am reținut că din totalul investițiilor care se alocă pentru dezvoltarea industriei carbonifere 40 la sută sînt destinate extracției de lignit din regiunea noastră.Lucrez la deschiderea de noi mine, în cel mai tînăr bazin carbonifer al țării, bazinul Valea Motrului, regiunea Oltenia. Producția minelor din Valea Motrului va crește în anii cincinalului de la circa 710 000 tone in 1965 la 3 620 000 tone lignit în 1970. Aceste prevederi se pot realiza, întrucît producția se extrage din unități cu capaci

proceselor de producție. Concomitent cu asigurarea de către stat a unui număr însemnat de mașini și unelte agricole perfecționate, vor crește considerabil mijloacele de producție proprietate obștească a cooperativelor agricole. în acest scop, volumul investițiilor prevăzut în planul de perspectivă va totaliza, pe întreaga perioadă 1966—1970, suma de peste 16 miliarde lei din fonduri proprii, la care se adaugă 3,5 miliarde lei din credite de la stat.Uniunea Națională va avea în centrul preocupărilor folosirea rațională a fondurilor în vederea creșterii producției vegetale și animale. Investițiile vor fi orientate în primul rînd către obiective cu eficiență economică ridicată și imediată, cum sînt irigațiile, fertilizarea solului, construcții zootehnice, sere și altele. Cantitățile de îngrășăminte chimice folosite pe ogoarele cooperativelor vor ajunge în 1970 la 803 000 tone substanță activă, iar suprafețele irigate, la cel puțin 500 000 hectare.O latură importantă a activității noastre o va constitui dirijarea investițiilor către zonele și unitățile cu pondere mare în producția marfă. Vom urmări ca prin amplasarea teritorială a culturilor și speciilor de animale să asigurăm fiecărei cooperative agricole o structură rațională a producției în care ramurile să se îmbine armonios, astfel încît cu cheltuieli materiale și forțe de muncă minime să se obțină maximum de producție.Concomitent cu organizarea și desfășurarea în condiții optime a lucrărilor agricole, uniunile cooperativelor agricole și-au îndreptat atenția spre rezolvarea unor probleme care vor contribui la realizarea și depășirea sarcinilor stabilite în planul de perspectivă privind dezvoltarea agriculturii cooperatiste în anii 1966—1970. în centrul preocupărilor noastre au stat în această perioadă problemele legate de valorificarea în condiții mai bune a produselor agricole, organizarea Departamentului de valorificare a legumelor și fructelor, de îmbunătățire a sistemului de aprovizionare tehnico-materială a cooperativelor, repararea mașinilor agricole, utilajelor și parcului auto, îmbunătățirea evidenței contabile și a controlului financiar-gestionar. La ele se adaugă măsurile privind introducerea sistemului unitar de pensionare a membrilor cooperatori, care să asigure plata pensiilor, începînd cu luna ianuarie 1967 și multe altele. în rezolvarea tuturor acestor probleme am primit un ajutor multilateral din partea conducerii partidului și personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în etapa imediat următoare ne preocupă cîteva probleme importante, printre care : inițierea unor lucrări și acțiuni intercooperatiste privind folosirea mai bună a fondului funciar, extinderea irigațiilor, ameliorarea pășunilor și fînețelor naturale, combaterea eroziunii solului ; elaborarea unui sistem de pregătire și școlarizare periodică a cadrelor din cooperative în vederea ridicării nivelului lor profesional ; crearea unui fond de semințe și furaje cu scopul întrajutorării cooperativelor agricole.Un rol de seamă în realizarea sarcinilor de plan îl are aplicarea corectă a prevederilor statutului cooperativei agricole, dezvoltarea democrației cooperatiste, întărirea rolului adunărilor generale, îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor de conducere și al uniunilor, aplicarea neabătută a principiului \muncii colective. Acestea vor constitui obiective de prim ordin în activitatea organelor de conducere a uniunilor și cooperativelor noastre.Asigurăm Marea Adunare Națională că uniunile cooperativelor agricole de producție, harnica și talentata noastră țărănime cooperatistă, vor munci cu abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid cu privire la dezvoltarea agriculturii cooperatiste, îndeplinindu-și cu cinste misiunea ce le revine în viața societății noastre socialiste, pentru binele și fericirea întregului popor, pentru dezvoltarea necontenită a scumpei noastre patrii —- Republica Socialistă România.

tăți mari, al căror flux tehnologic din subteran și de la suprafață este asigurat în condițiile unei mecanizări complexe. Sîntem dotați cu combine de abataj și înaintare, stîlpi hidraulici, transportoare de mare capacitate, utilaje moderne care contribuie în mod substanțial la reducerea efortului fizic al muncitorilor, la operațiunile cu volum mare de muncă, asi- gurînd în același timp un nivel ridicat de mecanizare al fluxului tehnologic.Am reținut din expunere că una din cele mai mari sarcini ce ne revin nouă minerilor este îmbunătățirea eficienței economice a investițiilor, prin reducerea costurilor lucrărilor miniere de deschidere și pregătire. Informez sesiunea Marii Adunări Naționale că minerii din bazinul Motru s-au angajat să respecte sarcina ce le-a fost trasată de a dubla productivitatea muncii față de ce am 

realizat pînă acum, in așa fel ca în 1970 lignitul extras din bazinul nostru să fie cu 40 la sută mai ieftin decit cel scos în prezent din alte mine de lignit ale țării.Rezultatele care le-am obținut pînă în prezent confirmă că sarcinile despre care am vorbit le putem realiza în termen și în bune condiții. Astfel, în luna iunie, minerii din abatajul nr. 10 de la Exploatarea minieră Ho- râști au stabilit un nou record republican, în ceea ce privește viteza de avansare în abatajele frontale, reali- zînd 61 metri lunar la o lungime a frontului de 100 de metri, extrăgînd 18 000 tone lignit.Nu pot să închei fără să a- răt faptul că noi simțim din plin sprijinul Partidului și Guvernului nostru în rezolvarea problemelor majore legate de dezvoltarea industriei carbonifere în cadrul regiunii noastre. Recenta vizită a conducerii de partid și de stat in bazinul nostru carbonifer a umplut de bucurie inimile minerilor noștri. Indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al
Cuvîntul deputatului

Zaharia Stancu
Ne aflăm din nou întruniți aci, pentru o dezbatere lucidă, atentă și minuțioasă, a planului nostru economic, de data aceasta a cincinalului 1966— 1970, — plan cincinal al cărui cadru a fost fixat la Congresul al IX-lea al Partidului. Nu mai este de mult o situație nouă, o sarcină nouă, nici pentru noi, ca reprezentanți ai poporului, nici pentru poporul nostru însuși, care a cunoscut și a cîntărit aceste cifre și a- ceste coloane, înaintea noastră, a celor de aci, și care chiar în acest moment ne observă de aproape și urmărește dezbaterile deputaților săi.

cifrelor cu- are efectul senzația cea mai di-în ne vie, el da cea

'Nouă este însă și va fi nouă totdeauna bucuria cu care la fiecare asemenea dezbatere noi vedem modificîndu-se cifrele planului mereu în mai sus. mereu în mai spornic, mereu în mai mare, mai mult și mai bun. Noi știm că fiecare modificare a fiecărei cifre de plan reprezintă, deopotrivă, un progres realizat odată cu executarea planului trecut, și un progres ce se va realiza cu certitudine și în curînd, odată cu executarea viitoare a planului pe care îl dezbatem. Dezbaterea planului economic, a prins de a mai rectă a însuși fenomenului, a procesului de progres neîncetat în care se găsește cuprinsă țara noastră. Este ca și cum am putea cuprinde întreaga întindere a patriei noastre, de sus de tot, în raza unui imens, vrăjit ochi ciclopic. Cînd, cu un asemenea ochi, cu care ne înarmează planul, putem observa totalitatea vie a înaintării noastre ordonate și sigure pe drumul unei vieți mereu mai înbelșugate, mereu mai civilizate, desigur că bucuria de care vorbeam devine în a- celași timp mîndrie — mîn- dria că aceste progrese extraordinare sînt făurite de noi toți împreună, si cînd spun noi toți înțeleg desigur noi 
toți oamenii muncii, noi toți 
cetățenii României socialiste, 
noi toți — poporul român, sub 
conducerea înțeleaptă și bi
ruitoare a Partidului Comunist 
Român.Eu sînt un meșteșugar al literaturii ; prin aceasta particip deci, direct, la munca de cultură a poporului nostru. E firesc ca eu să fiu cu deosebire atent la capitolul dezvoltării culturale, cu o atenție în care concentrez toată forța interesului și mîndriei pe care le resimt, ca deputat și cetățean, și pentru realizările din domeniul petrochimiei sau al electrificării și pentru înzestrarea cooperativelor agricole, și pentru creșterea producției de oțel. Veți înțelege cît de mare poate fi bucuria mea aflînd că în ultimul an al cincinalului vom cheltui 31 miliarde lei pentru activitățile social-culturale — cu aproape 10 miliarde lei mai mult decît în anul 1965.In anii construcției socialiste s-a realizat, o știm cu toții, o literatură nouă, de care — cu toate lipsurile și slăbiciunile ei care se ivesc ici și colo — avem tot dreptul să fim mîndri, tot atît de mîndri ca de oricare alta din mărețele realizări ale poporului nostru.Dezvoltarea literaturii noastre se datorește, în primul rînd, creșterii neîncetate a bunăstării materiale a poporului

Cuvîntul deputatului 
Teodor Haș

Sarcinile cuprinse în proiectul planului cincinal au un caracter profund științific, realist și mobilizator, fiind stabilite pe baza unei analize temeinice a posibilităților și necesităților economiei naționale. Proiectul supus dezbaterii este rodul unei ample activități de analiză și studiu, rezultatul unei vaste munci colective.La dezbaterea sarcinilor de plan pe anul în curs, alături de oamenii muncii din întrea

P.C.R., privind dezvoltarea producției de lignit cit și în direcția ridicării condițiilor de viață ale minerilor vor constitui îndrumarul activității noastre de viitor. De o mare însemnătate și de un real folos, atît pentru stat cît și pentru noi, este recomandarea ca minerii care locuiesc in comunele învecinate să fie sprijiniți în a-și construi locuințe proprii și să se creeze condiții de transport de acasă la locurile de muncă. Minerii noștri sînt conștienți că prin începerea acțiunii de sistematizare a localităților rurale, astfel ca locuitorii să beneficieze în condiții cît mai bune de școală, magazine comerciale, electrificare, partidul nostru urmărește crearea premiselor ca satele să se ridice treptat la nivelul de viață al orașelor.Asigur Marea Adunare Națională că minerii din bazinul carbonifer Motru vor depune toată hărnicia lor pentru traducerea în viață a sarcinilor ce le revin din programul măreț de dezvoltare a economiei naționale concretizat in planul cincinal supus dezbaterii și aprobării actualei sesiuni.

nostru, bunăstare care este fructul construirii socialismului în patria noastră. Socialismul, care nu poate lua ființă fără cultură, implică vocația lui pentru cultură în însăși idealul ridicării bunăstării materiale a maselor. De aceea, a spus vorbitorul, noi scriitorii, noi toți cei ce contribuim la făurirea și creșterea literaturii, artei și culturii noi socialiste, privim cu cea mai mare atenție în coloanele planului cincinal și sîntem fericiți cînd vedem că toate aceste coloane sînt adevărate surse de bunuri pentru popor, căci astfel ele devin și adevăratele surse ale progresului literaturii și culturii noastre.Astăzi apare clar că esența activității scriitoricești, a fiecărui scriitor în parte și a întregului front literar în ansamblu, a fost și este făurirea unui instrument esențial, care să dea valoare și forță creației artistice și literare. Acest instrument se numește responsabilitatea omenească, cetățenească și comunistă a scriitorului față de patria sa, față de poporul său, ca și față de epoca și lumea în care trăiește.Noi credem, tovarăși, că o fermitate ideologică neabătută, dar vie, înrădăcinată in realități, că o vibrație patriotică adîncă, amplă, cu- prinzînd fenomenul național de la orizonturile cele mai îndepărtate ale trecutului pînă la treptele cele mai îndrăznețe ale viitorului — că o iubire fierbinte și o atenție nedesmințită față de oamenii muncii și o cunoaștere profundă a activității lor, față de compatrioții noștri care trăiesc laolaltă cu noi și muncesc laolaltă cu noi — noi credem că aceste coordonate sînt determinante pentru un spirit scriitoricesc responsabil. In această direcție, spre acest țel, s-a exercitat, neobosit, generos și sfatul Partidului și sprijinul său.Eu vă pot asigura că responsabilitatea scriitorilor români față de sarcinile ce le revin în ansamblul efortului național vibrează puternic și din ce în ce mai puternic. Ca scriitor, resimt aceasta cu deosebire, atunci cînd cercetez capitolele, coloanele și cifrele planului de stat, unde văd — ca într-una din acele oglinzi minunate în care, oamenii își pot întrezări viitorul — anii ce vin, cu înfăptuirile lor mărețe, cu biruințele lor grandioase, dar și cu grelele strădanii, cu neprecupețitele eforturi pe care a- cestea le reclamă de la fiecare membru al marii familii a compatrioților mei. Datoria scriitorilor și a literaturii noastre este să se consacre acestor oameni, acestei opere, acestor zile, în primul rînd.Vă pot asigura că la bilanțul executării planului pe ca- ie-1 dezbatem astăzi, vor putea fi înscrise înfăptuiri care nu sînt prevăzute aci numeric, singurele care nu pot fi prevăzute; opere literare de bună calitate, de cuprinzător adevăr, de rodnic și durabil folos, pentru sufletul românilor constructori ai socialismului, pentru strălucirea culturii române, pentru faima patriei noastre în lumea întreagă !Acesta e înțelesul grav și' entuziast al votului meu !

ga țară au participat și peste 80 000 de salariați din regiunea Crișana, dintre care 4 500 au făcut propuneri de îmbunătățire a indicatorilor de plan.Proiectul planului cincinal reflectă atenția deosebită pe care o acordă partidul nostru repartizării juste a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. în anii actualului cincinal s-au prevăzut pentru regiunea Crișana fonduri în sumă de peste 6 miliarde lei, 

din care pentru obiective industriale peste 4 miliarde lei. Vor fi realizate obiective industriale de mare însemnătate pentru economia națională cum sînt: o fabrică de zahăr, două fabrici de mobilă, o fabrică de produse din beton celular autoclavizat, o fabrică de încălțăminte, o uzină de reparat mașini agricole și altele. Uzina de alumină își va mări capacitatea cu încă 60 000 tone pe an, iar la centrala electrică de termoficare Oradea se va extinde puterea instalată pînă la 100 MW.Ca urmare a investițiilor ce se vor efectua în actualul cincinal și a îmbunătățirii întregii activități economice, producția globală industrială în regiunea noastră va crește în 1970 cu peste 70 la sută față de 1965, peste două treimi din acest spor obținîndu-se pe seam'' creșterii productivității muncii.Documentele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român pun ca o preocupare centrală pentru organele de partid și de stat mărirea eficienței economice a investițiilor, a întregii activități economice. Asigurarea unei înalte eficiente a investițiilor presupune o preocupare multilaterală și permanentă din partea tuturor factorilor care concură la realizarea obiectivelor. înfăptuind indicațiile date de conducerea de partid și de stat în această direcție, noi am luat măsuri pentru a întocmi la timp documentațiile necesare. La ora actuală constructorii din regiunea noastră au la dispoziție 99 la sută din proiectele pentru obiectivele ce urmează a fi realizate în acest, an. De asemenea, s-a început munca de elaborare a proiectelor pentru anul viitor.
Cuvîntul tovarășului*

Bucur Șchiopu
In cadrul dezvbltării științifice, armonioase și multilaterale a întregii economii naționale, proiectul de plan prevede ca producția Ministerului Industriei Alimentare să ajungă de la 30,5 miliarde lei în 1965, la 49 miliarde lei în 1970, adică să crească cu 61 la sută față de 58 la sută cît era prevăzută creșterea în lucrările de fundamentare a Directivelor.După ce s-a referit la sarcinile ce stau în fața industriei alimentare — ridicarea calității produselor, diversificarea producției, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice de producție a industriei alimentare. vorbitorul a spus : Avem de executat in cadrul Ministerului Industriei Alimentare în perioada 1966—1970, un volum de investiții de 8,4 mili- arde lei. sumă care este cu 68 la sută mai mare decît valoarea lucrărilor realizate în perioada planului economic de 6 ani. Aceasta dovedește politica științifică a partidului, care, paralel cu dezvoltarea producției mijloacelor de producție a ramurilor industriei grele, acordă atenția cuvenită dezvoltării industriei bunurilor de consum, printre care a industriei alimentare.Structura investițiilor arată că peste 70 la sută din fonduri sînt destinate construcțiilor de fabrici și unități noi, față de numai 50 la sută cît s-a cheltuit în ultimii 5 ani. Aceasta va accentua și mai mult transformarea industriei alimentare într-o industrie nouă, cu un grad avansat de mecanizare și automatizare.Infățișînd succesele dobîn- dite de lucrătorii acestei ramuri, faptul că au fost puse în funcțiune 66 fabrici și 59 secții de producție, s-au modernizat și dezvoltat 53 unități existente, vorbitorul a spus în continuare :Cu toate aceste realizări, în activitatea noastră mai persistă încă lipsuri, a căror lichidare reprezintă pentru noi o sarcină importantă. Mai sînt cazuri cînd se livrează beneficiarilor mărfuri de calitate necorespunzătoare, atît la consumul intern, cît și la livrările pentru export, ceea ce reflectă munca slabă a unor colective din întreprinderi în organizarea și controlul producției, un grad scăzut de exigență din partea direcțiilor generale, a direcțiilor și a celorlalte organe din minister. Alte deficiențe s-au manifestat în relațiile cu producătorii agricoli, cu care contractăm materia primă, exis- tînd cazuri cînd, unele întreprinderi nu au preluat la timp unele cantități de produse sau nu au respectat instrucțiunile pentru determinarea justă a calității produselor. Vom lua în continuare măsuri pentru consolidarea
Cuvîntul deputatului

Mihail LeventeIn perioada șesenalului veniturile bănești ale populației au cunoscut o creștere însemnată, iar în structura lor se oglindesc transformările șo- cial-economice care au avut 

Pe șantiere au fost create condiții bune de lucru, s-a organizat temeinic munca, reali- zîndu-se lucrări de bună calitate. Din planul anual de investiții, în primele cinci luni s-a realizat 34 la sută. In a- tenția noastră stă și respectarea termenelor planificate de intrarea în funcțiune a noilor obiective și atingerea în timpul prevăzut a tuturor parametrilor proiectați.In continuare vorbitorul a spus :Calea principală de sporire a eficienței activității economice este creșterea neîntreruptă a productivității muncii. Continuînd preocuparea noastră în această direcție, vom mobiliza colectivele tuturor întreprinderilor să ia măsuri pentru organizarea științifică a producției și a muncii, în vederea folosirii din plin a capacităților de producție și a forței de muncă, utilizării raționale a fondului de timp, să se preocupe de întărirea disciplinei în muncă, de ridicarea calificării muncitorilor și tehnicienilor și generalizarea metodelor și experienței înaintate.Considerăm că este necesar ca și ministerele, prin specialiștii de care dispun, precum și institutele de cercetări să dea un mai mare sprijin practic întreprinderilor în rezolvarea acestor probleme, mai ales prin documentații de specialitate și răspîndirea largă a experienței cîștigate de întreprinderile fruntașe.Sarcinile planului cincinal sînt mari, mobilizatoare. A- vem însă certitudinea înfăptuirii lor cu succes. Această convingere este întemeiată pe realizările de pînă acum înfăptuite sub conducerea partidului.

relațiilor economice, de bună învoială, pe bază de contract comercial, cu drepturi și obligațiuni reciproce. La rîndul nostru cerem ajutorul cooperativelor agricole de producție, G.A.S.-urilor pentru ca în cadrul îndatoririlor prevăzute in contracte să livreze mărfuri de calitate și in mod ritmic, respectînd graficele de livrare. încheiate.în conformitate cu indicațiile tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, în cuvîntul de închidere rostit la recenta Plenară a C.C. al P.C.R., în centrul preocupărilor noastre va sta problema organizării științifice a producției și a muncii, a organizării întreprinderilor, a organizării tuturor secțiilor de producție pe principiul gospodăririi socialiste. întreprinderile vor trebui să capete un profil bine precizat, cu o specializare pe un nomenclator de sortimente, restrins. Specializarea întreprinderilor industriei alimentare va favoriza și concentrarea producției agricole marfă în cooperativele cu condiții naturale și social-economice cele mai favorabile.O măsură importantă cu e- fecte deosebit de favorabile asupra costurilor investițiilor va fi aceea subliniată în expunerea tovarășului președinte Ion Gheorghe Maurer de a elabora proiecte cu construcții mai ușoare, mai ieftine și posibil de executat intr-un timp mai scurt. Considerăm că această măsură își găsește un larg cîmp de aplicare în industria alimentară, în care specificul sezonier al producției din unele subra- muri permite folosirea unor soluții constructive ușoare și ieftine.O mare rezervă în sporirea eficienței economice și în scăderea prețului de cost al produselor alimentare o constituie organizarea mai bună a muncii, folosirea mai eficientă a fondurilor bănești, ridicarea productivității fizice și valorice a muncii, eliminarea risipei și a pierderilor de materii prime ce se produc în diferitele etape ale producției. Vom acorda o atenție deosebită folosirii capacității integrale a utilajelor. Vom intensifica activitatea de cercetare științifică a institutelor noastre de cercetări și vom lărgi activitatea de ridicare a nivelului de pregătire tehnică și economică a cadrelor, prin toate formele de școlarizare și de pregătire la locul de muncă, încadrați în munca entuziastă a întregului popor pentru realizarea noului plan cincinal, muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria alimentară vor mobiliza întreaga lor capacitate, toate forțele de care dispun pentru a realiza sarcinile de mare răspundere ce le revin.

loc în țara noastră. Este deosebit de semnificativ faptul că numărul salariaților cu venituri lunare de peste 1100 de lei a fost, în anul 1965, de trei ori și jumătate mai mare 

față de 1959. Importante măsuri au fost luate de partid și guvern și pentru ridicarea veniturilor țărănimii.Creșterea veniturilor bănești ale populației se reflectă în mod direct în volumul sporit al desfaceriloi- de mărfuri și în structura acestora. Pentru a ilustra într-o formă sintetică realizările în ridicarea bunăstării poporului, menționăm că în perioada planului de șase ani sporul mediu al populației a fost de 0,7 la suta, iar creșterea medie a desfacerilor de mărfuri a fost de 11,1 la sută.In anii cincinalului dezvoltarea ramurilor hotăritoare ale economiei naționale se va desfășura concomitent cu creșterea continuă a nivelului de trai — care, așa cum s-a arătat — este obiectivul principal al politicii partidului. In anul 1970, fondul de consum va fi cu circa 40 la sută mai mare decît în anul 1965. ceea ce va permite creșterea susținută a consumului personal al oamenilor muncii.în înfăptuirea politicii partidului pentru creșterea nivelului de trai al populației un rol important îi revine comerțului socialist. în corelație cu creșterea veniturilor și structura acestora, volumul desfacerilor de mărfuri va fi în anul 1970 de 107,5 miliarde lei, cu 59 la sută mai mare față de realizările anului 1965. Va avea loc o orientare mai accentuată a cererii populației către produsele nealimentare.în acest an a avut loc consfătuirea lucrătorilor din comerț, care a dezbătut căile de punere în practică a indicațiilor date de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., de a îmbunătăți activitatea în comerț.Prețioasele concluzii ale consfătuirii, cît și propunerile și sugestiile făcute constituie pentru noi și furnizori un îndreptar valoros, concretizat într-un plan de măsuri, în curs de desfășurare. Pentru a- ceasta va trebui să folosim toate rezervele existente. Una dintre aceste rezerve o constituie îmbunătățirea muncii de planificare și a relațiilor dintre industrie și comerț.Pentru a da posibilitatea furnizorilor să-și adapteze în mai mare măsură dotarea cu utilaje, aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și procesul tehnologic la cererile comerțului, se vor lua măsuri în vederea contractării fondului de mărfuri înainte de definitivarea planurilor anuale de producție. Pentru satisfacerea cererii populației cu mărfuri de serie mică, articole mărunte de uz casnic și artizanat, potrivit indicațiilor conducerii partidului, industria locală și unitățile cooperației meșteșugărești se vor orienta în mai mare măsură spre producerea acestora. Ministerul Comerțului Interior se va îngriji să folosească cît mai mult resursele acestor furnizori.O altă rezervă importantă o constituie raționalizarea căilor de circulație și anume lărgirea aprovizionării directe a unităților cu amănuntul de către întreprinderile producătoare, ale cărei urmări sînt folosirea mai economicoasă a spațiilor de depozitare și desfacere, a mijloacelor de transport, precum și reducerea cheltuielilor de circulație. Pentru cointeresarea industriei în
Cuvîntul deputatului

Nicolae Bădescu
Domeniului construcțiilor, arhitecturii și sistematizării îi revin prin planul cincinal sarcini și răspunderi pe cît de însemnate, pe atît de frumoase și mobilizatoare. Dintre numeroasele probleme pe care le ridică proiectul de plan, voi evidenția cîteva.Amplasarea noilor investiții s-a făcut pe baza îmbinării efortului de ridicare a regiunilor mai slab dezvoltate cu criteriile de eficiență economică. In concordanță cu dezvoltarea pe regiuni a industriei și agriculturii au fost repartizate și principalele obiective din domeniul transporturilor, al circulației mărfurilor, al clădirilor social- culturale și de locuit, al gospodăriei comunale.Lichidarea diferențierilor dintre regiuni. în ceea ce privește nivelul de dezvoltare e- conomică și culturală, este un proces de lungă durată. Actualul plan constituie o etapă importanta, asigurînd o îmbunătățire substanțială a a- cestei situații. Cu toate acestea, dezvoltarea armonioasă a bazei tehnico-materiale a socialismului pe întreg teritoriul patriei, necesită continuarea. și aprofundarea studiilor în cadrul fiecărei regiuni, pentru fiecare raion și localitate, în vederea stabilirii profilului dezvoltării viitoare, potrivit fiecăruia, în funcție de condițiile sale specifice.Consider că rezolvarea a- cestor probleme ar necesita constituirea unor organe speciale, care să pregătească studiile necesare pentru viitorul plan cincinal și pentru perspectiva mai îndepărtată. Coordonarea acestei acțiuni ar putea fi realizată de efctre o comisie de sistematizare a teritoriului național, compusă din reprezentanți ai Comitetului de Stat al Planificării, ai Comitetului de Stat pentru Construcții. Arhitectură și Sistematizare și ai altor instituții interesate, dispunind ca or

această acțiune, împreună cu ministerele producătoare, vom lua măsuri pentru o mai e- chitabilă distribuire a rabatului comercial între întreprinderile furnizoare și cele comerciale.Un mijloc important pentru îmbunătățirea activității comerciale îl constituie introducerea unor forme organizatorice noi. Una dintre aceste forme, pe care o vom- experimenta încă în cursul acestui an, este organizarea de întreprinderi comerciale integrate, care să efectueze atît operațiunile de comerț cu ridicata, cît și desfacerea cu amănuntul.Creșterea inițiativei conducerii întreprinderilor comerciale constituie, de asemenea, o preocupare actuală a Ministerului Comerțului Interior. In curînd se vor elabora reglementări care să ducă la sporirea răspunderii întreprinderilor comerciale, transferin- du-se acestora unele dintre actualele sarcini ale organelor care le coordonează, inclusiv ale Ministerului Comerțului Interior.Din recenta consfătuire a lucrătorilor din comerț a reieșit și necesitatea de a aduce îmbunătățiri actualului sistem de salarizare, legîndu-1 in principal de volumul desfacerilor, continuitatea în aprovizionare, varietatea sortimentală oferită, calitatea serviciului și beneficiilor realizate de fiecare obiectiv de muncă. Pe această cale, apreciem că se vor crea condiții obiective nu numai pentru aprovizionarea magazinelor cu mărfuri, în volumul și structura sortimentală solicitată de consumatori. ci și pentru creșterea nivelului calitativ al deservirii, pentru schimbarea radicală în bine a comportării lucrătorilor din comerț.Creșterea veniturilor populației are drept consecință o- rientarea într-o mai largă măsură a cererii către servicii, în acest domeniu există posibilități largi și în comerț, mai ales în sectorul hotelier și de alimentație publică. Cu toate că în ultimii ani în unele localități turistice s-au făcut progrese în acest sens, totuși deservirea complexă a turiștilor se practică încă într-un număr prea mic de unități. Un cîmp larg pentru dezvoltarea serviciilor există și în unitățile comerciale alimentare și ncalimentare. Este încă res- trînsă desfacerea produselor ..gospodina" și a altor semi- preparate culinare. Vom lua măsuri pentru introducerea pe scară largă a expedierii la domiciliul cumpărătorilor a unor produse alimentare, precum și a celor care necesită condiții speciale de transport, cum sînt : mobila, frigiderele, televizoarele și altele.In proiectul planului cincinal sînt prevăzute însemnate fonduri pentru dezvoltarea și modernizarea activității comerciale și turistice din țara noastră. Ele sînt de circa două ori mai mari decît cele investite în cei 5 ani anteriori. Folosirea lor judicioasă, potrivit indicațiilor conducerii partidului, precum și valorificarea rezervelor interne, care există în organizarea activității comerciale, vor îngădui comerțului să îndeplinească rolul însemnat ce-i revine în ridicarea continuă a nivelului de trai.

gan de lucru de un colectiv complex, care în viitor ar urma să se transforme într-un institut de sistematizare teritorială.O caracteristică principală a planului o constituie pregătirea și elaborarea lui la un nivel calitativ superior. Pentru principalele aspecte și domenii de activitate au fost elaborate sau sînt în curs de întocmire studii cadru pentru întreaga perioadă de plan.în problema locuințelor, s-a elaborat și este supus aprobării un studiu complex pentru realizarea celor 300 000 de apartamente prevăzute în cincinal. Studiul prevede lărgirea gamei tipurilor de apartamente, de la patru tipuri de bază existente, la nouă, corespunzind mai bine diferitelor structuri de familii. A fost sporită proporția spațiului locuibil prin creșterea diferențiată a camerei principale, în raport cu mărimea apartamentului.In sfîrșit, se fac propuneri pentru realizarea unor blocuri experimentale, atît pentru studierea unor structuri și elemente constructive noi. cît și pentru ilustrarea concretă a_ distribuției și funcționalității noilor apartamente propuse.In ce privește folosirea intensivă a teritoriilor urbane reflectată în densitatea suprafeței locuibile obținute pe hectar în cadrul noilor ansambluri de locuit, în fala urbaniștilor stau două sarcini deosebit de importante : pe de o parte, asigurarea condițiilor mai bune de viată, confort și igienă, prin stabilirea unor distanțe potrivite între clădiri, de natură să permită numărul necesar de ore pentru însorire și izolarea vizuală, prevederea de suprafețe destinate dotărilor ansamblului de locuințe respectiv, rezervarea de spații plantate. în
(Continuare in pag. a V-a)



DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IV-a)funcție de amplasarea orașului și microraionului, păstrarea de suprafețe libere pentru clădiri și amenajări care urmează a fi realizate în viitor; pe de altă parte urbaniștilor li se cere să folosească cu cea mai mare atenție fiecare metru pătrat de teren orășenesc, urmărind pe toate căile obținerea densităților raționale maxime pentru fiecare ansamblu de locuințe in parte, ieftinirea lucrărilor tehnico-edilitare. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare a luat măsuri și a inițiat studiile necesare pentru crearea condițiilor rezolvării ambelor laturi ale problemei.Pentru realizarea sarcinii trasate de conducerea de partid privind creșterea eficienței economice în construcțiile industriale și agricole, comitetul nostru se va preocupa cu mai multă fermitate de eliminarea, prin elaborarea de normative și prin avizare, a exceselor de suprafețe și volume construite, de respectarea criteriilor generale de proiectare și execuție ; va promova noi tipuri de elemente prefabricate ce au fost elaborate, care vor crea condiții pentru extinderea industrializării construcțiilor.O altă cale a creșterii eficienței economice o constituie comasarea, rezolvarea în comun a unor funcțiuni. Trebuie arătat însă că folosirea acestei căi este adesea îngreunată de interese unilaterale ale unor departamente. La Consfătuirea constructorilor ni s-a atras atenția că folosirea in comun de către mai mulți beneficiari a surselor de apă, energie și a lucrărilor edilitare pentru investițiile industriale creează posibilități de economisire a fondurilor de investiții.Ideea comasării a stat și la baza propunerii ca în București — în loc să se realizeze sedii separate pentru un număr de institute de proiectare. cu dezavantajul pulverizării volumului construit, cu riscul ca în timp clădirile să devină1 fie neîncăpătoare, fie prea mari — să fie realizat un sediu comasat pentru mai multe institute. Aceasta ar prezenta posibilitatea realiză
Cuvîntul deputatului 
Cristo for SimionescuExprimîndu-mi dintru - n- ceput respectul pentru volumul și calitatea muncii care a creat premisele concretizărilor din proiectul planului cincinal, doresc totodată să subliniez, cu deplină satisfacție, că științei și rosturilor ei în dezvoltarea economiei naționale li se acordă prin litera legii de stat cuprinderea într-un articol special. Se tonferă astfel a- tributul științei contemporane de ..forță nemijlocită a producției", substanța obiectivelor prinse în 480 teme de cercetare (dintre care aproape 60 la sută aparțin științelor tehnice) și a răspunderilor pe care le implică realizarea lor.Atenția cu care au fost îmbrățișate problemele științei se vădește deci nu numai prin hotărîrile luate în trecuta sesiune a Marii Adunări Naționale, ci și prin selectarea, din cadrul programului unitar al cercetării științifice elaborat de Consiliul Național al Cercetării Științifice, a unui număr de teme de importanță deosebită pentru stat.Și în actualul cincinal, chimiei i se rezervă primul loc în cadrul investițiilor industriale, circa 20 la sută din totalul investițiilor alocate industriei, iar subramurei sale, — petrochimia — peste 50 la sută din aceste investiții. Cunoscută fiind ponderea pe care o deține industria chimică în ansamblul economiei țărilor celor mai înaintate din lume, precum și însemnătatea sa ca pîrghie în revoluția tehnico- științifică contemporană, menținerea acestui ritm de dezvoltare este pe deplin justificată. Slujitorii chimiei românești trebuie să răspundă, prin tot ce au mai bun ca pricepere și putere de muncă, spre a împlini această înaltă misiune, care se traduce în domeniul compușilor macromolecu- lari (mase plastice, fibre sintetice, cauciuc, celuloză), prin depășirea sarcinilor din Directivele Congresului al IX- lea, iar în domeniul deservirii industriei textile, prin asigurarea aproape în exclusivitate cu materiale fibroase din producția internă.Este firesc ca cercetarea științifică în chimie să se plaseze pe firul acestor preocupări, ca știința să sprijine consistent tehnologia chimică. Problemelor mari de cercetare ale industriei chimice moderne, ca de pildă : combaterea coroziunii, obținerea catalizatorilor de mare eficacitate pentru diver
Cuvîntul tovarășului

Voinea Marinescu
Țin să subliniez caracterul armonios al structurii proiectului de plan legat de dezvoltarea proporțională a diferitelor sectoare ale vieții eco

rii unei clădiri impunătoare, care ar mobila urbanistic u- nul dintre punctele centrale ale orașului, ar permite compartimentarea după nevoi a spațiului necesar fiecărui institut, ar ocaziona asigurarea unor deserviri comune și de mai înalt nivel tehnic.De cel mai mare folos a fost, pentru noi, vastul schimb de experiență prilejuit de convocarea din inițiativa partidului a primei Consfătuiri pe țară a lucrătorilor din construcții. Dezbaterea amplă a tuturor problemelor principale, indicațiile din cu- vîntarea cuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea eficienței economice a construcțiilor industriale și agricole, lărgirea varietății arhitecturale, sporirea densității la hectar în noile ansambluri de locuit, elaborarea principiilor fundamentale ale sistematizării orașelor și satelor, au condus la elaborarea unui larg plan de măsuri, a căror îndeplinire va contribui substanțial la îmbunătățirea muncii din a- cest domeniu de activitate.Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare îi revin sarcini sporite din conținutul proiectului de plan. Crearea condițiilor pentru îndeplinirea acestor sarcini necesită studii temeinice, dintre care unele, în curs de desfășurare, ar fi trebuit să fie mai de mult încheiate. O serie de precizări trebuie aduse în domeniul tehnicii construcțiilor și al sistematizării; mai avem multe de făcut pentru eliminarea fenomenelor de uniformitate în cadrul arhitecturii și pentru promovarea unei arhitecturi variate și specifice țării și regiunilor noastre, pe calea stimulării inițiativelor creatoare ale arhitecților, de care depinde în ultimă instanță îndeplinirea acestei sarcini ; putem totuși afirma că au început să apară, pe cîteva planșete, mlădițele noii arhitecturi, care au întrunit deja aprecieri pozitive atît în tară cit și pe plan internațional.Ca deputat în Marea Adunare Națională susțin cu entuziasm proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale pentru perioada 1966— 1970.

se procese chimice și alte a- semenea — nu li se mai poate da ocol. De rezolvarea competentă a acestora — cu forțele științifice capabile de care dispunem — depind succesele în exploatarea instalațiilor, atingerea și depășirea parametrilor, elasticitatea proceselor tehnologice etc.De altfel, numărul mare de teme (69) cu care participă științele chimice la planul de stat, — selecționate din programul unitar al cercetării întocmit de Consiliul Național — cu participarea largă a chi- miștilor, probează că în fața noastră stau obiective clare, că s-au precizat direcțiile ho- tărîtoare pentru fecunditatea investigațiilor și că numai de priceperea și munca noastră depinde materializarea studiilor valoroase pentru economia țării.Regiunii Iași 1 se asigură prin proiectul de plan un ritm mai viu de creștere a producției industriale, investiții mai substanțiale pentru învă- țămînt și știință.Dezvoltarea industriei chimice în regiunea noastră este rațional cordonată cu obiective în domeniul învățămîntu- lui superior și al științei. Astfel, către sfîrșitul cincinalului se vor aloca însemnate investiții pentru sporirea spațiului de învățămînt al Facultății de chimie industrială de la Institutul Politehnic Iași, iar pentru activitatea științifică se extinde Institutul de chimie ma- cromoleculară al Filialei Academiei. La începutul viitorului deceniu, tabloul lașului modern, care va îmbrățișa un puternic complex de industrie, învățămînt și cercetare chimică, reprezintă un simbolic o- magiu adus de puterea populară fondatorului școlii românești de chimie, lui Petru Poni.O seamă de viitoare obiective industriale și social-cultu- rale s-au definitivat pentru Iași, în urma vizitei de neuitat făcute de conducerea de partid și de stat în vechea capitală a Moldovei.Noi ne exprimăm și cu acest prilej recunoștința și stima pentru modul în care au fost rezolvate problemele dezvoltării multilaterale, armonioase a regiunii, asigurînd conducerea partidului și statului că, alături de ceilalți oameni ai muncii, intelectualitatea din Iași își va spori în viitor contribuția la progresul general al patriei socialiste.

nomice și social-culturale și judicioasa repartiție teritorială a obiectivelor în toate regiunile țării.Referindu-mă la ocrotirea 

sănătății, aș dori să arăt că starea de sănătate a populației din țara noastră s-a îmbunătățit continuu prin scăderea rapidă și accentuată a mortalității generale și infantile, scăderea mortalității și morbidității prin boli transmisibile și cu extindere în masă, creșterea continuă a duratei medii de viață. în prezent, cu numeroși indicatori ai stării de sănătate, ne situăm la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Dacă în trecut țara noastră înregistra cei mai crescuți indici de mortalitate generală și mortalitate infantilă din Europa, în 1965 am ajuns la o mortalitate generală de 8,6 la mie, față de 19 la mie în 1938. Acest indice ne situează printre primele 10 țări din lume cu cea mai mică mortalitate generală. Mortalitatea infantilă a scăzut la 4,4 la sută, față de 18 la sută în 1938.în prezent anual rămîn în viață circa 140 000 locuitori mai mult ca în 1938, dintre care 70 000 copii sub 1 an. în schimb, natalitatea înregistrează în ultimii ani o scădere progresivă. Nivelul scăzut al natalității din țara noastră impune o analiză aprofundată a cauzelor determinante și inițierea unor măsuri complexe medicale, economico-so- ciale, cultural-educative și legislative. La indicația conducerii de partid, organele de stat competente examinează măsurile corespunzătoare pentru redresarea acestei situații.Cu toate realizările obținute în sectorul ocrotirii sănătății, mai există neajunsuri în ce privește asigurarea și utilizarea în modul cel mai rațional a bazei tehnico-materiale existente, deficiențe în funcționalitatea și eficiența unor unități sanitare, precum și în comportamentul unor cadre medico-sanitare față de omul bolnav.Pentru ramura ocrotirii sănătății, pe perioada 1966—1970 sînt alocate importante fonduri de investiții, care însumează peste 2 677 milioane lei, iar repartiția unităților sanitare propuse a se construi pe teritoriul și sectoare de activitate ține seama de urgențele și necesitățile ocrotirii sănătății pe întreg cuprinsul țării. Se prevede intensificarea măsurilor profilactice, antiepidemice, de igiena și protecția muncii, îmbunătățirea asistenței de urgență și ambulatorii, a asistenței medicale spitalicești, dotarea rețelei sanitare cu utilaje și aparatură medicală, creșterea eficienței și operativității a- sistenței medicale și dezvoltarea asistenței balneo-clima- tice.Pentru dezvoltarea și întărirea asistenței medicale ambulatorii și de urgență, la care se adresează în primul rînd populația și unde există încă deficiențe materiale și funcționale, se prevede construirea în această perioadă a 45 policlinici (fiecare cu o capacitate medie de 500 000 consultații și tratamente anual), precum și alte unități sanitare. O deosebită dezvoltare se va da asistenței stomatologice prin construirea și organizarea unui important număr de cabinete stomatologice și creșterea numărului cadrelor de specialitate.în această perioadă vor fi date în funcțiune în construcții noi circa 7 400 paturi de spital și va începe construirea unor unități spitalicești, care însumează aproximativ 10 900 paturi. Spitalele ce se construiesc sînt unități puter
Cuvîntul deputatului
Alexandru SencoviciProiectul planului cincinal, care are la bază prevederile Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., reprezintă un program multilateral, științific fundamentat, a cărui înfăptuire va duce la ridicarea pe o treaptă mai înaltă a operei de construcție a socialismului în țara noastră.Pentru perioada 1966—1970 industriei ușoare îi revin sarcini deosebit de importante privind creșterea și diversificarea producției, ridicarea calității produselor, creșterea productivității muncii șl reducerea prețului de cost. Prevederile cuprinse în proiectul de plan cincinal se prezintă îmbunătățite la toți indicatorii de plan față de nivelele prevăzute prin Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. Planul cincinal prevede realizarea unei producții globale pe întreaga ramură de peste 159 miliarde lei cu 4,7 miliarde lei mai mult decît era stabilit în Directive.Prezentînd dezvoltarea pe care o vor cunoaște diferite ramuri ale industriei ușoare, vorbitorul a spus în continuare :Ridicarea continuă a calității produselor, sarcină trasată de conducerea de partid și de stat, se situează pe primul plan al preocupărilor noastre, încă în acest an va începe producția de țesături tip bumbac în amestec cu fibre chimice poliesterice. De asemenea, va începe producția de piele artificială dublată cu tricot, un produs nou, care prin procesul tehnologic capătă un aspect asemănător cu pielea naturală. Din acest produs se vor confecționa articole de îmbrăcăminte și marochi- nărie. Vom dezvolta în continuare producția de tricoturi și țesături dublate cu folii din spume poliuretanice (buret 

nice cu capacități între 500—900—1 000 paturi și 1 500 paturi complexul clinic București, în care se asigură o bună funcționalitate, o eficiență tehnică și economică ridicată și condiții de confort pentru bolnavi. Se vor construi complexe sanatoriale balneo- climatice prevăzute cu puternice baze de tratament pentru folosirea la maximum a factorilor naturali de cură cu care este atît de înzestrată țara noastră.Mijloacele materiale și financiare acordate sectorului de ocrotire a sănătății în cadrul planului cincinal impun Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale și sfaturilor populare obligația de a întocmi documentațiile necesare, de a urmări execuția în termen și în cele mai bune condiții a lucrărilor, precum și pregătirea din timp a cadrelor medico-sanitare necesare.Ținînd seama că un spital de 1 000 paturi cuplat cu policlinica este un adevărat complex de sănătate publică, personalul medico-sanitar și administrativ-gospodăresc trebuie să se ridice la nivelul sarcinilor ce revin acestei instituții, prin pregătirea tehnică profesională, disciplină în muncă, etică profesională, grijă pentru avutul obștesc, devotament pentru omul bolnav. Pentru aceasta Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale va îmbunătăți actele normative privind funcționalitatea unităților sanitare, atribuțiile și sarcinile cadrelor medico-sanitare de toate categoriile și nivelele de funcțiuni, va intensifica activitatea de îndrumare și control.Succesele medicinii moderne se datoresc în mare parte introducerii în practică a cuceririlor tehnice și cercetării științifice din diferite domenii. Mijloacele moderne de investigație permit cunoașterea mai exactă a mecanismelor de producere a bolilor, a proceselor de cronicizare și dau soluții științifice de prevenire și tratament. Cercetarea științifică medicală se va orienta spre studiile legate de profilaxia și combaterea bolilor cardio-vas- culare, neuropsihice, reumatism, tumori, boli profesionale etc.în raport cu dezvoltarea impetuoasă și multilaterală a industriei noastre vor fi extinse studiile referitoare la efectele biologice imediate sau tardive ale expunerilor organismului la substanțe chimice, a- genți fizici sau terapeutici. Se vor întreprinde studii și cercetări care să permită măsuri mai eficace de profilaxie în bolile virotice și în special găsirea și perfecționarea vaccinurilor și preparatelor biologice specifice. în același timp, instituțiile de cercetare științifică medicală vor aborda și vor extinde cercetările fundamentale și de perspectivă de imunologie și genetică medicală, care vor aduce elemente noi în cunoașterea patologiei și terapiei bolilor. Aceste direcții de orientare a planului de cercetare științifică medicală corespund necesităților practice ale ocrotirii sănătății populației din țara noastră.Grija conducerii de partid și de stat pentru dezvoltarea economică și socială a patriei noastre, pentru progres și prosperitate, pentru viața și sănătatea harnicului nostru popor muncitor însuflețește și mobilizează pe toți oamenii muncii la realizarea mărețelor sarcini prevăzute în planul cincinal.

sintetic), mult solicitate de consumatori.Noi tehnologii vor fi extinse și în industria de încălțăminte. Pe baza acestora vom produce în 1970 aproape 64 milioane perechi încălțăminte, cu 51 la sută mai mult decît în 1965. O mare extindere o va lua și producția de încălțăminte ușoară din înlocuitori de piele care va ajunge în anul 1970 numai în întreprinderile M.I.U. la 4 milioane perechi. Producția de încălțăminte din înlocuitori de piele va permite realizarea pe întreaga perioadă 1966—1970 a unei economii de 19 000 tone piei brute din import, în valoare de aproximativ 60 milioane lei valută.Realizarea noilor produse, țesături, tricotaje și încălțăminte din înlocuitori ridică tot mai mult rolul industriei chimice din țara noastră, ca principal furnizor de materii prime al industriei ușoare. Dacă materiile prime chimice care se asigură din țară în perioada 1966—1970 ar fi aduse din import, ar fi necesare fonduri valutare suplimentare de 1,5 miliarde lei valută. Solicităm sprijinul lucrătorilor care activează în ramura industriei chimice pentru a ne livra aceste materii prime la timp și de bună calitate. în același timp Ministerul Industriei Ușoare va lua măsuri prin institutele și laboratoarele sale uzinale să creeze din timp condiții pentru folosirea eficientă a acestor materii prime.Pentru realizarea creșterilor de producție din perioada 1966—1970, planul cincinal prevede numai la Ministerul Industriei Ușoare un volum de investiții de 10,5 miliarde lei, care reprezintă față de perioada de 5 ani anteriori o creștere de 2,8 ori. în această perioadă va începe construcția a 42 de întreprinderi noi ale in

dustriei ușoare. Prin amplasarea unităților noi, conform indicațiilor conducerii de partid și de stat în regiuni cu o industrie mai puțin dezvoltată, se va îmbunătăți repartizarea teritorială a forțelor de producție. Astfel, în regiunile Argeș, București, Oltenia și Suceava se prevede ca în anul 1970 să se obțină de către întreprinderile industriei ușoare o producție de 2—3 ori mai mare decît cea realizată în anul 1965.Pentru realizarea acestui volum de investiții, Ministerul Industriei Ușoare solicită sprijinul Ministerului Industriei Construcțiilor pentru realizarea în termen a construcțiilor destinate noilor obiec-
Cuvîntul deputatului

Mihai Suder
Pe baza Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului, economiei forestiere îi revin sarcini importante în domeniul gospodăririi raționale a patrimoniului forestier, extinderii rețelei de drumuri, exploatării și valorificării judicioase a masei lemnoase și a produselor accesorii, precum și al prelucrării industriale complexe a lemnului în produse semifinite și finite superioare.în silvicultură se vor împăduri în terenuri forestiere o suprafață de 270 000 hectare, din care o parte însemnată cu specii de valoare economică ridicată.Prin extinderea rețelei de drumuri forestiere, care în 1970 va prezenta o densitate de hectar de pădure cu 50 la sută mai mare față de anul 1960, prin dotarea sectorului de exploatări și transporturi cu noi utilaje și mecanisme perfecționate, majoritatea realizate de industria noastră constructoare de mașini, gradul de mecanizare a principalelor operațiuni din exploatările forestiere ya crește simțitor.în proiectul de plan pe care îl dezbatem se prevăd pentru sectorul forestier sarcini importante privind creșterea producției industriale.Cele mai ridicate nivele de dezvoltare se vor înregistra în industria de produse semifinite superioare și finite din lemn. în următorii cinci ani producția de plăci aglomerate din lemn se va dubla, cea de plăci fibrolemnoase va crește de 2,7 ori, iar de furnir de 2,3 ori. Producția de mobilă va crește de aproape 1,8 ori. Creșterile prevăzute în industria mobilei se vor obține în proporție de 85 la sută pe seama capacităților existente, îndeosebi prin mărirea coeficientului de schimburi, devenind posibil să se renunțe la construirea unor fabrici noi.Sporurile însemnate de producție vor asigura satisfacerea în mai mare măsură a necesităților interne, constituind totodată resurse suplimentare de mărfuri pentru export. O trăsătură a exportului de produse lemnoase o constituie creșterea în continuare a ponderii exportului de mobilă și produse semifinite superioare, concomitent cu reducerea exportului de produse lemnoase tradiționale, cum este cheresteaua. Pe întreaga ramură, exportul de mobilă va crește în cincinal de peste 1,7 ori.în perioada 1966—1970, economia forestieră va beneficia în continuare de importante fonduri de investiții. La stabilirea noilor obiective industriale s-au avut în vedere soluții cu eficiență maximă privind realizarea de produse superioare, solicitate de consumul intern și competitive pe piețele externe, bazate pe resursele de materie primă existente. S-a urmărit totodată obținerea unui grad înalt de prelucrare complexă a materiei prime. în ce privește amplasarea, proiectarea și construirea noilor obiective, ne revine sarcina de a lua toate măsurile necesare pentru a evita pe viitor risipa de spa- 

Intr-una din pauze

tive industriale ; a Ministerului Comerțului Exterior pentru contractarea la timp a utilajelor din import ; a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pentru livrarea utilajelor ce se prevăd a se realiza în țară și care reprezintă o valoare de circa 1,7 miliarde lei.Exprimînd gîndurile și aspirațiile lucrătorilor din industria ușoară care, în aceste zile, la fel ca și întregul nostru popor, au privirile ațintite spre sesiunea noastră, mă angajez că vom depune eforturi susținute inițiativă și energie creatoare pentru realizarea și depășirea sarcinilor prevăzute în planul cincinal.

țiu în clădiri dispersate la distanțe mari, utilitățile costisitoare, precum și soluțiile constructive greoaie și neecono- micoase, lipsuri care pe drept au fost criticate de conducerea partidului.Noile unități industriale ce se vor construi, precum și utilizarea pe deplin a capacităților existente, asigură obținerea unor sporuri substanțiale de producție, aproape în totalitate pe seama ridicării continue a gradului de folosire a materialului lemnos, avîndu- se în vedere că în actualul cincinal, masa lemnoasă exploatată se va menține la un nivel aproape constant.Din prelucrarea lemnului de mici dimensiuni și mărunt în produse stratificate se obțin materiale cu caracteristici dimensionale și fizico-mecani- ce superioare lemnului obișnuit, care înlocuiesc cheresteaua. Numai pe această cale se vor economisi anual peste 1 200 000 m c cherestea, lucru care ne permite a echilibra balanța de cherestea, fără majorarea cotei de tăiere anuală în viitor.în ansamblu, valoarea ce se va obține dintr-un metru cub de masă lemnoasă exploatată va crește de la 572 lei în 1965, la peste 800 lei în 1970.Sarcini deosebite stau în fața lucrătorilor din sectorul forestier și în ceea ce privește creșterea productivității muncii și sporirea volumului de acumulări. Pe seama creșterii producției, a îmbunătățirii calității produselor și a reducerii continue a prețului de cost, acumulările ce se vor realiza de către economia forestieră și care vor fi vărsate bugetului statului vor spori cu peste 50 Ia sută în 1970 în comparație cu 1965.în vederea îndeplinirii sarcinilor importante ce ne revin în următorii ani, este necesar să îmbunătățim munca de îndrumare și control a întreprinderilor, pentru diminuarea pierderilor de material lemnos în exploatări, reducerea consumurilor specifice, eliminarea rebuturilor, întărirea exigenței privind calitatea produselor.Datorită grijei pe care partidul o acordă oamenilor muncii, în proiectul de plan sînt prevăzute însemnate fonduri pentru acțiuni social- culturale și de protecție a muncii. Ne revine sarcina să completăm și să perfecționăm continuu sistemele de securitate tehnică a muncii, punînd un accent deosebit pe asigurarea echipamentului de protecție, pe instruirea individuală a muncitorilor, în scopul aplicării corecte a normelor de protecție la fiecare loc de muncă.Arătînd că oamenii muncii din sectorul forestier au îndeplinit planul semestrului I înainte de termen, vorbitorul a spus : acest lucru demonstrează că cifrele noului plan cincinal sînt reale și corelate cu potențialul tehnic, material, financiar și uman, cu care este și va fi dotat în continuare sectorul și, totodată, reflectă priceperea, elanul, dragostea cu care oamenii muncii traduc în viață Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. De aceea îl voi vota cu toată încrederea.

Cuvîntul deputatului 
Maxim Berghianu 

președintele Comitetului de Stat al PlanificăriiDezbaterea în Marea Adunare Națională a proiectului de lege cu privire la dezvoltarea economiei noastre pe perioada 1966—1970 încheie o etapă de activitate intensă pentru elaborarea planului cincinal pe baza sarcinilor stabilite prin Directivele Congresului al IX-lea al partidului, în limbajul cifrelor, al proporțiilor și ritmurilor, acest plan de perspectivă cuprinde întreaga dezvoltare economică și socială a țării în perioada următoare de cinci ani.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la recenta plenară a Comitetului Central, trăsătura caracteristică a planului cincinal o constituie faptul că el asigură dezvoltarea armonioasă, ascendentă a economiei naționale, are un caracter profund realist și reflectă direcțiile fundamentale stabilite de Congres pentru înaintarea României pe calea de- săvîrșirii construcției socialiste.întocmirea planului cincinal s-a făcut pe baza analizării a- profundate a condițiilor și resurselor economiei naționale, a cunoașterii legilor obiective ale dezvoltării sociale, a cerințelor vieții, a fenomenelor noi care apar în cadrul societății.Prin ceea ce aduce nou ca metodologie de fundamentare științifică, prin defalcarea planului pe ani, vasta muncă desfășurată în toate celulele vieții economice pentru activizarea rezervelor interne și modul în care s-au analizat problemele sporirii eficienței economice în toate domeniile de activitate, putem afirma cu deplin temei că partidul nostru aduce o contribuție valoroasă, teoretică și practică în domeniul conducerii și planificării economiei socialiste.Proiectul de plan este rodul unei ample munci colective, desfășurată pe toate treptele, pornind de la întreprindere — ca verigă de bază, cu rol principal în înfăptuirea sarcinilor — și pînă la organele centrale. Această vastă acțiune s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un sprijin prețios l-au primit ministerele, organele de planificare și sinteză centrale prin analiza la nivelul Conducerii Superioare de Partid timp de două săptămîni a fiecărei ramuri a economiei naționale, aceasta constituind o înaltă școală a modului cum trebuie abordate problemele pentru cheltuirea economicoasă a mijloacelor materiale și financiare și măsurile necesare pentru ridicarea eficienței economice a întregii noastre activități și a rentabilizării tuturor ramurilor economiei naționale.Referindu-se la studiile și a- nalizele ample făcute cu a- cest prilej, vorbitorul a spus : ceea ce a caracterizat activitatea de elaborare a planului cincinal a fost descoperirea și valorificarea într-o cît mai mare măsură a rezervelor din economie, ridicarea eficienței economice.Precizînd sarcinile pe fiecare an în parte, pe ministere și întreprinderi, planul cincinal creează tuturor unităților economice perspectiva clară a dezvoltării pînă în 1970, permite valorificarea superioară a resurselor și capacităților de producție, asigură condiții pentru pregătirea din timp a măsurilor complexe necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute. Aceasta constituie un important factor de mobilizare a celor chemați să înfăptuiască planul, le întărește răspunderea in îndeplinirea obiectivelor stabilite. Modul nou de elaborare a planului cincinal reprezintă una din măsurile principale luate de partid pentru înfăptuirea indicațiilor Congresului al IX-lea privind îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale.Prin proiectul de plan cincinal se prevede în 1970 o creștere a producției industriale 

de 73 la sută față de anul 1965, în loc de circa 65 la sută cît s-a stabilit în Directive. Pentru a se crea condițiile necesare reproducției socialiste lărgite se prevede creșterea cu prioritate a producției mijloacelor de producție, care în anul 1970 va fi cu 77 la sută mai mare față de 1965. De asemenea, o creștere însemnată înregistrează producția bunurilor de consum — 65 la sută.Prin intensificarea proceselor de producție în agricultură, îndeosebi pe baza creșterii gradului de mecanizare și chimizare și a extinderii irigațiilor, proiectul de plan prevede sporirea producției agricole în perioada 1966—1970 cu 26 la sută — 32 la sută față de media realizată în cinci ani precedenți.în proiectul de plan își găsesc aplicare indicațiile date de Conducere pentru ridicarea pe o treaptă superioară a dezvoltării științei, — prevăzîn- du-se mijloacele necesare pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnice-materiale a a- cestela — precum și legarea mai strînsă a activității de cercetare de problemele concrete ale economiei.Exprimînd grija permanentă pentru ridicarea bunăstării poporului, caracterul profund umanist al politicii partidului, prevederile planului asigură o creștere susținută a veniturilor oamenilor muncii, a consumului populației, un program important de construcții de locuințe, extinderea acțiunilor social-culturale.O problemă centrală a planului cincinal o constituie investițiile, modul de repartizare a acestora și eficiența lor. Faptul că volumul total al investițiilor însumează peste 280 miliarde lei, fiind practic egal cu cel realizat în 15 ani precedenți la un loc, constituie dovada elocventă a creșterii potențialului nostru economic.O atenție deosebită s-a a- cordat repartizării teritoriale judicioase a forțelor de producție, urmărindu-se amplasarea unor noi obiective în centre mai puțin dezvoltate, pentru a crea puncte industriale care să polarizeze toate celelalte elemente ale dezvoltării economice și sociale în raioanele și orașele respective. Un important aspect politic și social legat de repartizarea teritorială a forțelor de producție îl constituie creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în industrie și, o dată cu aceasta, creșterea nivelului de viață și cultură a tuturor regiunilor tarii.Avem elaborat un program de investiții, bine chibzuit în ce privește direcția de orientare și proporțiile pe ramuri. Oricît ar fi de bine însă stabilite, la nivelul unui plan cincinal, prioritățile și structura planului de investiții, rămîn în continuare importante opțiuni de formulat, numeroase probleme de precizat pentru ca investițiile să reprezinte într-adevăr acea pîrghie care poate aduce o contribuție hotărîtoare în înfăptuirea politicii noastre economice. Trebuie clarificate, de exemplu, aspecte ale tehnologiilor pe care intenționăm să le aplicăm; evoluția rapidă a tehnicii ne va obliga la precizarea mai riguroasă a profilului și a dimensiunilor unor întreprinderi; va trebui să căutăm soluții constructive noi care să reducă ponderea, încă mare, a construcțiilor în volumul total de investiții. Și — ceea ce este deosebit de important — va trebui să chibzuim în continuare, temeinic, pentru ca la alegerea unui anumit obiect de investiții să se asigure eficiența economică cea mai ridicată, privită în accepțiunea sa largă — ca aport al investiției respective la creșterea venitului național și a productivității muncii sociale.Experiența elaborării planului cincinal a scos în evidență că se pot realiza importante economii de investiții, prin folosirea mai bună a capacităților, prin dezvoltări și reutilări în întreprinderi existente.Un rol deosebit în realizarea programului de investiții revine proiectanților care, prin soluțiile tehnice ce le propun, pot contribui la folosirea cît mai eficientă a fondurilor materiale și bănești. Pe lîngă a- plicarea măsurilor adoptate pentru lărgirea bazei de proiectare, vor trebui studiate posibilitățile de cointeresare a proiectanților pentru realizarea de economii la lucrările de investiții, extinzînd în acest scop și munca în acord.La întocmirea planului de investiții s-a avut în vedere concentrarea eforturilor pe principalele obiective productive.Așa cum s-a subliniat în lucrările recentei plenare a Comitetului Central al Partidului nostru, în îndeplinirea planului de investiții pe 1966 se înregistrează serioase întîrzi- eri în realizarea lucrărilor. Multe dintre lucrările noi, care, la aprobarea planului pe anul 1966, nu aveau încă documentația tehnico-economi- că, nu au nici în prezent create condițiile necesare pentru deschiderea șantierelor, rămîneri în urmă mai mari prezentînd
(Continuare In pag. a Vi-a)



DEZBATERILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a)lucrările din planul Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei 'Ușoare, Ministerului Economiei Forestiere, Consiliului Superior al Agriculturii, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și altele. De asemenea, în- tîrzieri există și în contractarea importurilor de instalații complexe.însemnătatea hotăritoare a realizării întregului program de investiții constă și în aceea că peste 30 la sută din sporul producției planificate în perioada 1966—1970 urmează să se obțină pe capacități noi, în unele ramuri această proporție fiind mai ridicată, ca de exemplu la Ministerul Industriei Chimice, unde peste 75 la sută din sporul producției globale se va realiza prin investiții noi alocate. De a- ceea o problemă deosebită a planului este intrarea în funcțiune la termenele stabilite a obiectivelor și realizarea la fiecare unitate nouă a capacităților prevăzute în proiecte.Pe măsura dezvoltării și diversificării producției, concomitent cu promovarea progresului tehnic, se amplifică rolul comerțului ex

terior în construcția economică. capătă o importantă crescîndă participarea țării noastre la diviziunea internațională a muncii. în cincinalul 1966—1970 va spori considerabil volumul comerțului nostru exterior. în cadrul căruia schimburile cu țările socialiste vor deține in continuare partea preponderentă. De asemenea, se prevăd creșteri însemnate ale volumului schimburilor comerciale și cu celelalte țări.Trăsătura principală și de fapt, una din caractersticile evoluției structurii comerțului nostru exterior o constituie creșterea expo, . ului de produse industriale. Pe baza indicațiilor date de conducerea superioară de partid și de stat, proiectul de plan prevede o majorare însemnată a exportului de produse cu un grad înalt de prelucrare. Această o- rientare este ilustrată de faptul că, la nivelul anului 1970, ponderea mașinilor și utilajelor în volumul total al exportului crește de la 19 la sută în 1965 la 28 la sută, iar aceea a produselor chimice de la 8 la 

sută la 15 la sută. Pe ansamblu, valoarea unei tone de marfă exportată sporește în această perioadă de la 450 lei valută la peste 600 lei valută.Accentuarea ponderii produselor cu un grad mare de industrializare și extinderea exportului necesită creșterea competitivității, o prospectare amănunțită a piețelor, o cercetare neîntreruptă, multilaterală și atentă a conjuncturii.Rămîne ca o necesitate de prim ordin identificarea permanentă de noi posibilități de sporire a exportului, care, deși prezintă o creștere însemnată in raport cu realizările precedente și cu dezvoltarea industriei, se situează încă sub nivelul posibilităților noastre și al exportului realizat de țări cu un potențial economic a- propiat. In egală măsură trebuie să ne preocupăm și de realizarea unor economii de fonduri valutare la import.Experiența elaborării planului cincinal ne-a arătat că — pe baza unui studiu elaborat — a fost posibilă diminuarea prevederilor de import la unele materii prime și materiale pe anii 1967—1970 cu 280 milioane lei valută. Pe a- ceastă linie este necesar să se elimine unele tendințe de a se apela la importuri, fără a analiza posibilitatea fabricării în țară a produselor solicitate.In proiectul de plan, creșterea eficienței întregii activități economice este reflectată într-o formă sintetică în sporirea venitului național — cu peste 47 Ia sută, superioară prevederilor din Directive.Pentru a realiza această creștere a venitului național, o preocupare deosebită a constituit-o analiza posibilităților de reducere continuă a cheltuielilor materiale de producție, factor principal în realizarea sarcinilor stabilita în domeniul prețului de cost. în perioada 1966—1970 se prevede reducerea prețului de cost cu peste 10 la sută în industria republicană, cu 14,5 la sută în transporturi și a cheltuielilor de circulație în comerț cu cel puțin 9 la sută.Aceste sarcini trebuie considerate minimale, urmărin- du-se cu perseverență reducerea în continuare a nivelului cheltuielilor materiale în toate ramurile de activitate. Trebuie ținut seama de faptul că în această privință există însemnate rezerve în nume

roase întreprinderi. Consumul la unele materii prime și materiale se menține ridicat, iar folosirea insuficientă a u- nor capacități de producție determină ’majorarea amortismentului pe unitatea de produs ; toate acestea se reflectă pe ansamblul economiei în proporția relativ mare a cheltuielilor materiale de producție în produsul social, cu influențe directe asupra mărimii venitului național.în cadrul preocupării pentru reducerea cheltuielilor de producție va trebui urmărită Îndeaproape îndeplinirea în termen a indicatorilor tehni- co-economici cuprinși în documentațiile aprobate pentru întreprinderile și secțiile noi, dat fiind faptul că există numeroase cazuri cînd indicatorii proiectați nu se realizează la nivelul prevăzut. Realizările obținute la multe obiective noi arată că, prin organizarea și pregătirea temeinică a probelor tehnologice, prin clarificarea prealabilă a tuturor problemelor, printr-o aprovizionare ritmică cu materii prime și materiale, întreprinderile noi pot realiza în termen scurt indicatorii din proiecte.Nivelul chetuielilor materiale de producție este influențat nefavorabil și de volumul ridicat al pierderilor pe seama rebuturilor. O atenție deosebită solicită de asemenea problemele legate de pierderile ce se înregistrează la unele întreprinderi și produse care reclamă dotații de la bugetul de stat. Printr-o analiză atentă a cazurilor ce determină astfel de pierderi se vor putea lua măsuri eficiente pentru eliminarea lor treptată, ceea ce va duce la sporirea rentabilității producției.O contribuție importantă la creșterea eficienței economice o are productivitatea muncii, care in planul cincinal se prevede să sporească la un nivel superior prevederilor din Directive în toate ramurile.O importanță deosebită au măsurile pentru organizarea științifică a producției și a muncii, care asigură pregătirea judicioasă și desfășurarea normală a proceselor tehnologice, organizarea mașinilor în flux sau pe grupe, ritmicitatea producției, folosi

rea deplină și eficientă a timpului de lucru, introducerea de norme cu motivare tehnică. Aceasta creează condițiile pentru extinderea și perfecționarea sistemului informațional, a cercetării operaționale și a celorlalte posibilități pe care le oferă modelarea matematică și tehnica electronică de calcul. Organizarea pe baze moderne a producției in întreprinderi constituie o condiție principală pentru desfășurarea unei activități tot mai eficiente.Un factor important al sporirii eficienței economice este și asigurarea ritmicității producției, care depinde în măsură însemnată de aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. La recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului s-au adus, în mod justificat, numeroase critici sistemului actual de organizare și planificare a aprovizionării, modului greoi de repartizare și circulație a materiilor primo și materialelor. In scopul înlăturării acestor neajunsuri, sînt în curs de pregătire măsuri care au în vedere creșterea rolului relațiilor economice directe dintre întreprinderi, înființarea unor organe de aprovizionare apropiate de consumatori, reducerea treptată a numărului de produse repartizate centralizat.O atenție deosebită va trebui acordată măsurilor pentru lichidarea stocurilor supra- normative existente și preîn- tîmpinarea formării în viitor a unor asemenea stocuri.Pentru realizarea sarcinilor actualului cincinal un factor decisiv este întărirea continuă a disciplinei de plan, expresie a datoriei tuturor lucrătorilor din economie de a rezolva problemele planului în cadrul strict al mijloacelor materiale și financiare prevăzute.în mod deosebit se cere să fie întărită disciplina de plan în domeniul realizării investițiilor și construcțiilor.In condițiile creșterii complexității economiei noastre naționale se impune întărirea disciplinei contractuale, întreprinderile furnizoare și consu

matoare trebuind să respecte cu strictețe obligațiile ce decurg din contractele încheiate, pentru a evita consecințele negative ce pot rezulta în realizarea planului de producție.în acțiunea ce s-a desfășurat pentru elaborarea planului cincinal au ieșit și mai pregnant în evidență unele neajunsuri, metode depășite în munca de planificare, din a- naliza cărora am tras prețioase învățăminte. Ne vom preocupa cu stăruință pentru perfecționarea metodelor noastre de muncă, considerînd metodele de conducere și planificare a economiei ca un proces continuu de adaptare a acestora la necesitățile economiei naționale în permanentă dezvoltare.îmbunătățirile care s-au a- dus pînă în prezent în metodologia de planificare se bazează pe analiza critică a experienței acumulate în decursul celor peste 15 ani de economie planificată, pe criti- cile formulate la Congresul al IX-lea privind înlăturarea subiectivismului șl voluntarismului din munca de planificare.Dezvoltînd tot ce a fost pozitiv și înlăturînd aspectele negative din această muncă, noi considerăm că ceea ce s-a realizat acum este o etapă calitativă nouă în îmbunătățirea planificării, care răspunde complexității crescute a economiei naționale.Sub directa îndrumare a conducerii partidului sînt în curs de elaborare propuneri de îmbunătățire a conducerii și planificării economiei naționale. Păstrînd principiul centralismului democratic se are în vedere găsirea unor forme cit mai corespunzătoare pentru lărgirea drepturilor și competenței întreprinderilor în organizarea și conducerea proceselor de producție, îmbunătățirea metodelor de planificare și aprovizionare tehnico-materială. creșterea cointeresării materiale și a răspunderii pentru modul cum 

se realizează sarcinile de plan. Toate acestea vor constitui cadrul necesar pentru înfăptuirea în cele mai bune con- dițiuni a prevederilor planului cincinal.Potrivit sarcinii trasate de conducerea partidului, Comitetului de Stat al Planificării îi revine sarcina de a urmări îndeaproape modul cum se realizează toți indicii de plan, proporțiile principale ale dezvoltării economiei pe ansamblu și pe ramuri. Pentru a- ceasta va trebui să crească potențialul științific de analiză operativă al lucrătorilor Comitetului de Stat al Planificării în urmărirea executării planului de stat, în analiza fenomenelor economice și sociale care apar și să propună măsurile necesare în vederea păstrării și asigurării ritmurilor și proporțiilor în dezvoltarea economiei naționale înscrise în planul cincinal. Concomitent cu aceasta va trebui să depunem eforturi susținute pentru perfecționarea continuă a muncii, pentru crearea premizelor necesare introducerii metodelor matematice de calcul în planificare, a folosirii balanței legăturilor reciproce între ramuri, care ne pot da posibilitatea fundamentării mai științifice, a optimizării și prezentării în mai multe variante a planurilor noastre, pentru o eficiență cît mai ridicată. Față de sarcina trasată ca încă de la începutul anului 1967 să înceapă pregătirea următorului plan cincinal, vor trebui urgentate propunerile de îmbunătățire a elaborării planului cincinal.în etapa următoare ne revine sarcina ca în colaborare cu ministerele să elaborăm măsuri pentru buna executare ă planului cincinal. O atenție deosebită va trebui să o dăm acțiunii de prelucrare a planului cincinal, pentru cunoașterea temeinică a sarcinilor de plan de către fiecare întreprindere, elaborîndu-se totodată măsuri concrete care să 

asigure executarea planului în cele mai bune condițiuni. în cuvîntul tovarășilor depu- tați s-au adus numeroase critici la adresa ministerelor și organelor centrale, de planificare și finanțare, s-au făcut numeroase propuneri și sugestii de îmbunătățire a muncii în economie. Toate acestea vor trebui să fie analizate cu deosebită atenție, pe baza lor ur- mînd a se elabora măsurile corespunzătoare.Chezășia viitoarelor succese în desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră o constituie politica înțeleaptă a încercatului nostru Partid Comunist, care slujește cu credință poporul, spre a-i crea un trai mai bun, mai îmbelșugat. Asigurînd înflorirea națiunii socialiste române, politica par
A DOUA ZI

A LUCRĂRILOR
, (Urmare din pag. I) 

nul tării noastre in legal ură 
cu această gravă extindere 
a războiului în Vietnamul 
de Nord prin noua decizie a 
guvernului Statelor Unite 
ale Americii >'

Tovarășul Ion Glicorc/he 
Maurer a declarat că va da 
răspuns la întrebare in șe
dința de după-amiază.

La reluarea lucrărilor se
siunii Mărit Adunări Națio
nale, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheor- 
glie Maurer, a răspuns între
bării deputatului Hoția Hu
lubei. Poziția guvernului ro
mân in legătură cu bombar
darea de către aviația ame
ricană a orașelor Hanoi șl 
Ilailong a tost primită de 
deputafi și invitat! cu apla
uze puternice, îndelungi 
și a tost aprobată prin voi, 
in unanimitate, de Marea A- 
dunăre Națională.

A continuat apoi discuția 
generală la punctul doi al 
ordinii de zi. Au luat cu- 
vîntul tovarășii: Nicolae 

tidului și guvernului nostru este puternic sprijinită de mase și se bucură de încrederea lor deplină, întrucît întreaga activitate a partidului, a Comitetului său Central corespunde întrutotul intereselor vitale ale poporului.Vizitele conducerii de partid și de stat în diferitele regiuni ale țării au prilejuit puternice manifestații de dragoste fierbinte și încredere nemărginită a poporului în călăuza sa încercată — Partidul Comunist Român. Oamenii muncii și-au manifestat hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut politica partidului, și în această manifestare își găsește încă o dată expresie legătura puternic cimentată dintre partid și popor./

Petre, Bucur Șchiopa, Vero
nica Ardeleană, Mihail Le
vente, Nicolae Bădescu, 
Cristotor Simionescu, Voi- 
nea Marinescu, Alexandru 
Sencovici, Mihail Suder, Ma
xim Berghianu.

Dezbaterea la acest punct 
de pe ordinea de zi s-a în
cheiat.

Marea Adunare Națională 
a votat în unanimitate, prin 
vot secret, Legea pentru a- 
doptarea planului de stat de 
dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1966—1970, 
după ce proiectul a tost dis
cutat pe articole.

Anunțarea rezultatului vo
tului. prin care Marea Adu
nare Națională dă putere de 
lege planului cincinal — e- 
lapă nouă de progres și 
prosperitate in viața po
porului român. în înflorirea 
României Socialiste — este 
primită într-o atmosieră de 
puternică insufiefire. întrea
ga asistentă, în picioare, a- 
plaudă îndelung.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

(Agerpres)

IMPERATIVE 
ÎN AGRICULTURĂ

DIN LAN -
ÎN

HAMBARE!

Maratonul celor 50 de programe 
de televiziune aflate în concurs șl 
reprezentând 33 de țări a luat sfîr- 
șit ieri. Ziua a debutat sub semnul 
misterelor. La ora 9 dimineața, 
parcă mai grav și mai misterios ca 
oricind, parcă speriat de apropîe- 
rea momentului în care trebuie 
să-și spună, însfîrșit, cuvîntul de
cisiv, juriul internațional al festi
valului, prezidat de Otto Nes -- 
directorul programelor televiziunii 
norvegiene — și-a început dezba
terile.

,,Premiul principal' a revenit 
televiziunii sovietice pentru filmul 
„Depeșa'. Televiziunea română a 
cîștigat premiul pentru regie (acor
dat operei de cea mai mare origi
nalitate și cu un caracter specific 
de televiziune) pentru filmul reali
zat de Valeriu Lazarov intitulat : 
„Omul și camera". Premiul pentru 
scenariu a revenit Iui Charles Is- 
rael pentru „Mormîntul deschis", 
producție a televiziunii belgiene. 
Roman Wioncsek a cîștigat pre
miul pentru imagine cu Ulmul te
leviziunii poloneze „Homo Varso-

Lanurile de griu, de orz și secară au prins 
culoarea aurului. In sudul țării a început deja 
bătălia secerișului. Acum, ora se echivalează 
pentru fiecare unitate agricolă în mii de kilo
grame grîu înmagazinat fără pierderi. Particu
laritățile anului acesta cînd, din cauza răsăririi 
eșalonate și coacerea griului este la fel dc... 
întinsă in timp, obligă luarea unor măsuri a- 
parte. Mai ales la începutul campaniei, recolta
rea în două faze este obligatorie.

Pregătirile făcute cu grijă au permis în regi
unile Oltenia, Dobrogea, București, Galați, 
Ploiești și Banat ca încă din primele zile 
de lucru să se realizeze ritmuri apreciabile 
la recoltare. In raioanele Băilești și Calafat, spre 
exemplu, recoltatul orzului s-a încheiat, iar griul 
a fost strîns de pe sute de hectare în fiecare 
unitate agricolă. Forța a mii de oameni e con
centrată acum în jurul lanurilor. Pe umerii me
canizatorilor apasă însă greul. Din evaluările 
făcute de specialiști în lanuri se prevăd pro
ducții bune, poate mai bune decit oricind. Pro
ducțiile mari de boabe, masa vegetativă bogată 
și pe alocuri culcată de vinturi, vor face ca 
combinele, in special, să înainteze cu greu. De 
aceea, în scopul terminării la timp a recoltării 
griului și celorlalte păioase este nevoie de o 
bună organizare a muncii, de inițiativă în des
coperirea și punerea în valoare a rezervelor 
existente.

In același scop, al urgentării recoltărilor, va 
trebui asigurată funcționarea la întreaga capa
citate a tuturor combinelor. Cum însă lipsa pie
selor de schimb n-a permis peste tot punerea la 
punct a combinelor (îndeosebi în raioanele Ca
racal, Băilești, Sinnicolaul Mare, Turnu Măgu
rele, Zalău, este nevoie să se intervină cu 
promptitudine.

Paralel cu recoltatul, depozitarea cu grijă a 
recoltei, eliberarea terenurilor și executarea de 
arături și însămînțări în cultură dublă sînt, de 
asemenea, tot atîtea lucruri de importanță ce 
solicită efort, participarea generală a tuturor 
forțelor mecanice și fizice. Și, la executarea la 
timp a acestor lucrări, tineretul cu entuziasmul 
său va trebui să se afle în primele rînduri. Pen
tru aceasta va fi nevoie ca organizațiile V.T.C. să mobilizeze participarea intensă a tuturor ti
nerilor la lucrările necesare.

Printr-o muncă temeinic organizată să strîn- 
gem cu grijă și fără pierderi roadele timpului 
in hambare 1

viensis". Premiul pentru cea mai 
bună interpretare a revenit lui 
Hans Christian Bieck pentru fil
mul „Woyzeck", produc/ie a stu
diourilor de televiziune din R.F.G. 
Premiul pentru scenograiie a reve
nit arhitectului ceh Jan Zazvorka 
pentru filmul „Plecarea cu toam
na’ și. însfîrșit, premiul pentru 
muzică l-a cîștigat producția tele
viziunii engleze (B.B.C.) intitulat 
„Dublu concert', avînd ca soliști 
pe Vladimir Ashkenazy și Daniel 
Barenboim. Juriul international a

Cenlrala electrică de lermoficaie Bucureșli-Sud

„OMUL Șl CAMERA"

(Televiziunea română) -

PREMIUL PENTRU REGIE

la cel de al treilea festival 
internațional al Filmului

de televiziune-Praga 1966

acordat, de asemenea, 3 mențiuni 
de onoare programelor „Cea mai 
grea vinătoare a tuturor timpuri
lor’, producție a televiziunii 
I.T.A.-Granada, „Joaca", produejie 
a studiourilor Telenor, Oslo, si 
„Iată marea", producție a televi
ziunii belgiene.

La conierinfa de presă organiza
tă după decernarea premiilor, titlul 
acordat filmului românesc a fost 
singurul care a întrunit unanimi
tatea de aprobări din partea zia-

Anul școlar a luat sfîrșit I A 
Început vacanta I

Această îndoită veste, dintot- 
deauna, a umplut de bucurie 
pe școlarii de pretutindeni, a 
lost anunțată, duminică dimi
neața, sub cupola Circului de 
Stat, prin sunetul vesel al trom
petelor și răpăitul tobelor. 
Sule și sute de școlari și elevi 
din raioanele 1 Mai și Tudor 
Viadimirescu s-au întîlnit aici 
într-o explozie dc bucurie, 
pentru a sărbători dublul eve
niment. Prin grija inițiatorilor, 
între școlarii și elevii din cele 
două raioane s-a desiășurat un 
pasionant dialog artistic (nu la 
distantă .') în care s-au înfrun
tat gimnaști, soliști vocali și 
instrumentiști, recitalqri, echi
pe de dansatori, un taraf și... 
„mîinile îndeminatice". De 
lapt, cu concursul „miinilor in- 
demînatice" ar Ji trebuit să în- 
<ifp : cu el a începui și serba
rea și buna dispoziție, lntr-ade-

FIII „MARI! URSOAICE" — cine
mascop — Impresii nocturne 

rulează la Lumina (orele 9 ; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15), Gloria (orele 9 ; 11,15
I. 3,30; 16; 18,30; 21,15), Com
pletare : Consfătuirea lucrători
lor din Industria constructoare 
de mașini ; Aurora (orele 9 ;
II, 15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 21).
In coîhpletare : O poveste cu 
cîntec.

COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 9 ; 12 ; 15 j 18 ; 21). 

1N FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop

rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45), Excelsior (orele 9,30 ; 
12 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

FANTOMAS — cinemascop 
rulează Ia Luceafărul (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 18-, 21,30), 
Festival (orele 8,30; 11 -, 13,30; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18.45 ; 21,15), Melodia (orele
16,15 ; 18,30 ; 21,15).

DRAGOSTEA ȘI MODA 
rulează la Capitol (orele o . 
11,15; 13,30; 16; 18|15), Gti- 
vi[a (orele 9,15; 11,45; 16
18.30 ; 21).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGE
RILOR — cinemascop

rulează la București (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21), Tomis (orele 9 ; 11,15
13.30 ; 16 ; 0 ; 21), Floreas-
<a (orele 12 , 15,30 ; 18 ; 20,451, 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 I 18,15 ; 20,45).

U/.inele „Electronica". Televizorul „Național" pe banda de montaj. Noul televizor este prevă
zut cu 12 canale de recepție și ecran de 59 cm. El are 15 tuburi electronice și tub cinescop 

autoprotector.
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văr, gîndili-vă și dv. : să rea
lizezi în numai 5 minule o cre
mă pe care apoi s-o servești 
publicului exigent pentru a-i da 
nota, sau să desenezi un ta
blou pe o temă dată (tot în 5 
minute!) sau... Dar „mîinile 
îndeminatice" s-au dovedit, in
tr-adevăr, îndeminatice și au 
realizdt toate cele cerute spre 
deplina satisfacție a celor o 
mie de spectatori din sala ar
hiplină și a zecilor de mii care 
au urmărit întrecerea Ia televi
zor. Punctele din program care

ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cine
mascop — Uvertura

rulează la Victoria (orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

TREI PAȘI PE PĂM1NT, Animale 
marine sedentare

rulează Ia Central (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45) , Viitorul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Completare ; Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceava.

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Union (orele 15,30 : 
18 ; 20,30).

HAI, FRANȚA I — Vizita condu 
ctitorilor ile partid și de stat în 
regiunea Iași

rulează Ja Doina (orele 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21. Program 
pentru copii ora 10).

.t-RBĂRlLE GALANTE — (In corn 
pietate Vizita conducătorilor de 
oartid și de slat în regiunea Iași). 

rulează la Giulești (orele 10,30;
15,30 ; 18 : 20,30), Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 , 18,30 -,
20.45) , Completare : Ninge.

;OȚ1E FIDELĂ, completare: Ninge 
rulează la înfrățirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30), Popular Ic
rele 16 ; 18,15 ; 20,30). Comple
tare : Lumea însetată.

LOG
S T l C

au urmat — țoale, fard excep
ție — au provocat Ia rîndu-le 
ropote de aplauze entuziaste. 
Unele puncte au constituit o a- 
devărată revelație. Bunăoară, 
micuța (și extraordinara) solis
ta de muzică populară, elevă a 
unei școli din raionul 1 Mai. 
Un talent autentic! De lapt, 
dialogul dintre cele două raioa
ne ne-a oferit prilejul de a 
face cunoștință cu zeci de ase
menea talente. Astfel, serbarea 
a însemnat si o trecere în re
vistă a multelor descoperiri din

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ, Pavlik

rulează la Dacia (orele 9 ;
13,30—16 în continuare; 18,30; 
21).

< ER1CIREA ÎN TRAISTĂ, Tracto
rul ’66

rulează la Buzești (orele 14 ;
16.15 ; 18,30), Cosmos (orele
14 ; 16 ; 18,20), completare : Bu- 
liara—Ural, Rahova (orele 
15,30; 18), completare: Știință 
și tehnică nr. 12/1965.

HAIDUCII — cinemascop — Ori
zont științific nr. 2

Crîngași (Orele 15,30 ; 18;
20,45).

OMICRON, Pescari amatori 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PRINȚESA PĂUNITĂ, In insula pă
sărelelor

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SAȘA — Tractorul '66
rulează la Flacăra (orele 15,30;
18 ; 20,30).

OMUL MAFIEI — Ninge
rulează la Vitan (orele 16 ; 
18,30).

EU SÎNT CUBA I
rulează la Arta (orele 9 ; 12 :
15 ; 18 ; 20).

GENTLEMENUL DIN COCODY — 
'-inemascop — Cartiere noi în 
București

rulează la Munca (orele 10,30 ;
14 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE — Șliin/ă și tehnică nr. 
11/1965

rulează la Moșilor (orele 11 ;
15.15 ; 18), Ferentari (orele 10;
15 i 17,45 ; 20,30), completare : 

domeniul artistic făcute în școli 
sau la Palatul pionierilor în 
anul care s-a încheiat. In a- 
c.est sens, aplauzele noastre și 
ale spectatorilor s-au adresat 
nu numai școlarilor care au c- 
voluat sub cupola albastră, ci, 
deopotrivă, și profesorilor care 
au știut să iacă asemenea pre
țioase descoperiri și le-au cul
tivat cu grijă.

Scenele din viața de tabără, 
prezentate de un grup de pio
nieri în jurul nelipsitului foc, 
au reamintit celor de față că 
serbarea e închinată nu numai 
anului școlar care s-a încheiat, 
ci și vacanței, ale cărei nenu
mărate cărări pline de farmec 
așteaptă să fie străbătute.

Drum bun pe cărările vacan- 
'ci, copii !

MIHAELA CIOBANU

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Suceava. 

ATENTATUL — cinemascop
rulează la Colentina (orele 16;
18.15 ; 20,45).

FANFAN LA TUL1PE
rulează la Volga (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
■Modern (orele 9,30 ; 11.45; 14;
16.15 ; 18,30 : 21,15).

CORĂBIILE LUNGI — cinemascop 
rulează la Drumul Sării (orele 
11 : 15 ; 17,45 : 20,30).

FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop 
— Pavlik

rulează la Progresul (orele
15,30 ; 18 ; 20,45). Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15). completare: 
Impresii nocturne.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA H SEA
RA — Plastica în parc

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

INSPECTORUL — Două sâptămîni 
în Yemen

rulează Ia Cotroceni (orele 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45).

28 IUNIE : zi CUI E VINA 1 
ATENȚIUNE... COPII I POLITE
ȚEA ; DE BUNĂ VOIE Șl NESI
LIT! DE NIMENI... LINIȘTE I 
VJAM ȘI EV A IN FI AT -,

29—30 IUNIE .- ERMITAJUL : 26 
DE ANI DE PICTURĂ ROMÂ
NEASCĂ. IOSIF CHELEMONSKY, 
1—3 IULIE O CĂLĂTORIE EX
PERIMENTALĂ ÎN MAREA RO
ȘIE — Cinemascop — DRU.MUR1U 
CELUI DE-AL CINCILEA CONTI
NENT

rulează la Timpu:i Xoi (orele 
9—21 în conținuaie).



D£ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI „JOS MlINILE
SOLEMNITATEA DE LA
CONSILIUL DE STAT

DI PE VIETNAM!"
(Urmate din pag. I) a omului societății socialiste, prin îndrumarea și educarea tineretului nostru în spiritul profundului atașament față de muncă, al dragostei nețărmurite față de patrie, față de popor și față de Partidul Comunist Român.Planul cincinal. care se află chiar azi supus dezbaterilor Marii Adunări Naționale, cuprinde o serie de prevederi importante a căror împlinire va traduce în viață sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al Partidului în ceea ce privește dezvoltarea și perfecționarea continuă a învă- țăm'ntului. condiție indispensabilă pentru desăvîrșirea și înflorirea economiei, științei și culturii în țara noastră.Partidul și Guvernul au convingerea deplină că învățătorii și profesorii de toate gradele vor continua cu abnegație munoa lor fără preget, sădind în inimile și mințile elevilor dragostea pentru glorioasele tradiții ale luptei poporului nostru pentru eliberarea socială- și națională, educîndu-i astfel să devină cetățeni luminați și pa- trioți. constructori activi și conștienți ai socialismului și comunismului.Distincțiile acordate reprezintă. așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al IX-lea al P.C.R., a- precierea partidului, a întregului nostru popor pentru munca plină de devotameht pe care o desfășoară, zi de zi, cei 175 000 de slujitori ai școlii, pentru înarmarea tinerei generații cu știința și cultura înaintată.

Pentru activitate îndelungată și merite deosebite, precum și pentru contribuția adusă în dezvoltarea învățămîntului de cultură generală și a învățămîntului profesional și tehnic, s-a conferit :Titlul de „Învățător e- 
MERIT AL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA" tovarășilor : Alb Panfil, director Muzeul etnografic Lupșa-Cîm- peni, Balaban loan, Liceul Bo- roaia-Fălticeni, Băcioiu Nicolae, Liceul nr. 24 București, 
Bică Vasile, Liceul Hîrșova, 
Bărăscu Maria, Școala generală nr. 24 Constanța, Bucur 
Valentina Școala generală Su- diți-Fetești, Cătuneanu Elena Liceul nr. 1 Iași, Chircev Eu
genia educatoare Grădinița de copii nr. 5 Cluj, Chiriac Vale
riu inspector Secțiunea de în- vățămînt a raionului Focșani, 
Corleancă Maria Școala generală nr. 8 Brăila, Crăciun 
Avram Școala generală nr. 3 Sebeș, Delarăscruci Oltea redactor principal Editura didactică și pedagogică, Dudu 
Maria Școala generală Stă- nești-Curtea de Argeș,' Duică 
Gheorghe Liceul Sinaia. Dimi- 
triu Gheorghe Școala generală nr. 7 Galați, Florea Marin Școala generală Darabani-Ne- gru Vodă, Florea Constantin Școala generală nr. 8 Bacău, 
Georgescu Floarea Liceul „I.L. Caragiale" Ploiești, Georgescu 
Ștefania Școala generală nr. 3 Călărași. Ghcrlan Nicolae Școala generală nr. 8 Reghin, 
Greceanu Carp pensionar București, Hareț Maria Școala generală nr. 52 București. 
Hidan Florica pensionar Cluj, 
Iohannes Maria Școala generală nr. 9 Timișoara, Lăzăres- 
cu Ion Școala generală Tițești Pitești, Manarcă Gheorghe Școala generală Petriș-Bistri- 
ța, Munteanu Augustin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular al o- rașului Reșița, Negrău Emilia pensionar Oradea, Nemiș Va
sile, Școala generală Rudăria- Bozovici, Niculescu Vasile

Cei prezenți la solemnitate au primit cu căldură cuvintele de înaltă apreciere ce le-au fost adresate de președintele Consiliului de Stat.Luînd cuvîntul, profesorul emerit Nicu Vlad a spus printre altdle : Partidul m-a învățat că a fi dascăl adevărat înseamnă să muncești cu pasiune, pricepere și perseverență pentru ca elevii să-și însușească comorile științei și culturii naționale și universale, să devină constructori demni ai societății socialiste, patrioți înflăcărați, să cunoască și să cinstească tradițiile glorioase de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, mărețele realizări obținute sub conducerea partidului pentru prosperitatea patriei noastre. Mergînd pe această cale, am dorit din toată inima și am stăruit fără oboseală ca odată cu însușirea unor cunoștințe trainice, elevii mei să trăiască împreună cu mine astfel de sentimente, gîndin- du-mă că, în ceea ce ei vor izbuti să înfăptuiască după terminarea școlii, vor pune ceva și din căldura inimii mele și a tuturor învățătorilor și profesorilor lor.înaltele titluri conferite astăzi - a spus profesoara emerită Magdalena Torok. — ex-' primă deosebita prețuire de care se bucură activitatea didactică și munca neobosită a învățătorilor și profesorilor pentru creșterea fiilor patriei noastre socialiste. Dragostea de părinte a partidului nostru pentru tînăra generație, preocuparea permanentă pentru continua dezvoltare a învâță- mîntului și grija pentru slujitorii lui se reflectă în viața
Conferirea de titluri și ordine 

unor cadre didactice
Școala generală nr. 179 București, Odobescu Eugenia Școala generală nr. 2 Vaslui. Pe- 
trovici Dumitru Școala generală Sușca-Moldova Nouă, 
Piskolti Katalin Școala generală nr. 2 Tg. Mureș. Pîrvan 
Elena Școala generală Ilganii de Jos Tulcea, Popescu Vasile Școala generală Arcești-Sia- tina, Redeanu loan inspector Secțiunea de învățămînt a raionului Orăștie, Rusu Miron Școala generală Vidrasău-Lu- duș, Sălăgean Maria Școala generală nr. 1 Satu Mare, Ser- 
ban Gheorghe Școala generală nr. 1 Negrești-Oaș, Stancovea- 
nu Ioana, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Oltenia. Ștefănescu Florica Școala generală Gura Rîului-Sibiu. 
Stoica Elena Școala generală Agnita, Suciu Grigore Școala generală Tisești-Tg. Ocna. 
Tecșa Veronica Școala generală Lupeni. Ungurenașu Vic
toria Școala generală Văcu- lești-Dorohoi, Vasil Vasile Școala generală Beltiug-Satu Mare. Vlad Ion Școala generală Isvor-Craiova. Vleja Ni
colae Școala generală Covas- na-Voinești Tg. Secuiesc, Zi
darii Lidia Școala generală nr. 6 Brașov.Titlul de „PROFESOR E- 
MERIT AL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA" tovarășilor : Abramiuc loan Liceul pedagogic Bacău, Agapie Du
mitru Școala generală Boiu- Sighișoara. Bălan Teodor pensionar Suceava. Banea Gheorghe pensionar București, Băr- 
căcilă Alexandru pensionar Turnu Severin, Baiulescu Ion pensionar Pitești, Bighiu Pe
tru Școala generală Dobrovăț- Iași. Bate Elvira Liceul nr. 10 Timișoara. Blideanu Eugeniu director general în Ministerul Invățămînthlui, Călinescu Ma
rin Liceul nr. 2, Mediaș, Ciu- 
rea Vasile pensionar Suceava, 
Costescu Mihail pensionar Craiova, Costin Vasile Liceul ..Avram Iancu" Brad, Daneș 
Florea, redactor șef Revista 

tuturor școlarilor. In școlile din orașul Satu Mare și regiunea Maramureș alături de elevii români se pregătesc și elevi maghiari și de alte naționalități, care pe baza drepturilor consfințite de Constituție, au posibilitatea de a învăța în limba maternă și sînt educați în spiritul dragostei și devotamentului pentru patrie și partid, al frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta comună pentru desăvîrșirea construirii socialismului.Vorbind despre prețuirea deosebită de care se bucură în țara noastră munca cadrelor didactice și arătînd că a- ceasta se datorește grijii permanente a partidului pentru tînăra generație și educatorii ei, profesorul emerit Ion Popescu. a spus : Cîți dintre înaintașii noștri, dascăli și cărturari iluștri, n-ar fi rîvnit la cinstea care ni se face nouă astăzi ! Le lipseau acestora meritele și dreptul la o răsplătire similară ? Nu ! A lipsit numai grija față de munca și de meritele lor. Noi avem fericirea să trăim într-o societate nouă, cu o altă morală, cu alte perspective. De aceea ne și mîndrim că putem să e aliniem în rîndurile primelor detașamente care și-au văzut, în anii marilor înfăp- turi din țara noastră, apreciată și răsplătită munca mai mult decît au sperat vreodată.A luat apoi cuvîntul învățătorul emerit Valeriu Chiriac. î’artidul — care a chemat întreaga suflare omenească de pe întinsul patriei pe băncile 

învățămîntului profesional și tehnic, Demian Aron pensionar Deva. Dimofte Ion pensionar București, Drăgan Ni
colae Liceul nr. 1 Mediaș. 
Fusu Elena Liceul nr. 1 Constanța, Găvănescu Eduard Liceul nr. 1 Arad, Giuvelic Hris- 
tița Liceul nr. 3 Galați, Hîrza 
Amelia Liceul „Unirea" Turnu Măgurele, Ilristea Nicolae Liceul ,,Mihai Viteazu" Turda, 
Iordănescu Aurelian Liceul 
„Gh. Lazăr" București, Jozsa 
Ianos pensionar Cluj, Ițcuș 
Nicodim pensionar Suceava, 
Klemm Werner Liceul nr. 4 Sibiu. Lăduncă Spiridon pensionar Focșani. Lungu Ion Liceu] nr. 2 Constanța, Mar
ton Eugen Liceul nr. 3 Oradea, Maeovei Zaharie Liceul pedagogic Oradea, Măruță 
Toma pensionar Craiova, Mi- 
halașcu Dumitru Liceul „N. Bălcescu" Pitești, Mircea Dan pensionar Bacău, Mărculescu 
Eftimie pensionar Brașov, 
Muntean Petru Centrul școlar agricol Sibiu. Nicolaescu Elena, Liceul nr. 15 București, Nicu
lescu Maria Liceul nr. 1 Tîr- goviște, Nieolescu Andrei Liceul nr. 3 Brăila. Oproiescu 
Petru Liceul nr. 1 Tîrnăveni, 
Partenie Elena pensionar Iași, 
Păun Stelian șeful Secțiunii de învățămînt a regiunii București. Păunei Ion Liceul „B.P.

★Ca în fiecare an, tradiționala sărbătoare a „zilei învățătorului" a prilejuit numeroase manifestări ale prețuirii întregului popor față de educatorii celei mai tinere generații. în toate centrele raionale și orășenești au avut loc a- dunări festive, la care au participat zeci de mii de educatori, învățători, profesori și pensionari din învățămîntul de cultură generală, pedagogic, profesional și tehnic, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, părinți. Cu acest prilej, reprezentanți ai conducerii sfaturilor popu- 

școlii — a spus el se bucură în inimile, în sufletele noastre de cele mai adînci sentimente de dragoste și devotament. In țara care cheltuiește pentru nevoile învățămîntului 6,8 la sută din bugetul său, vedem limpede culmile civilizației spre care poporul nostru este condus cu clarviziune și înțelepciune de partid, în frunte cu Comitetul său Central.Asigurăm conducerea de partid și de stat că vom ști să aprindem în inimile curate ale elevilor noștri flacăra de nestins a dragostei pentru țară, pentru poporul nostru, respectul pentru istoria lui e- roică.In încheierea cuvîntului lor vorbitorii au exprimat recunoștința față de partid și guvern, pentru înalta apreciere acordată activității lor, au asigurat în numele tuturor cadrelor didactice că vor munci cu devotament pentru a face din elevii școlilor noastre fii credincioși ai patriei, ai partidului, pentru ridicarea continuă a rolului școlii în opera de construire a socialismului în țara noastră, că, alături de întregul popor, își vor aduce contribuția la înfăptuirea importantelor obiective ale planului cincinal, menit să ridice România pe noi trepte ale civilizației și culturii.La sfîrșitul solemnității, conducătorii de partid și de stat s-au întreținut cordial cu cei prezenți.
(Agerpres)

Hașdeu" Buzău, Peligrad Ni
colae Liceul nr. 2 Pitești, Pe
trescu Silvia Liceul „I. L. Caragiale" București, Popescu 
Hristache Liceul de muzică nr. 1 București, Popescu Ion Liceul „Gh. Lazăr" București, 
Popovici Ecaterina Liceul ..Mihail Eminescu" Botoșani, 
Rachier Nicolae Liceul nr. 1 Făgăraș, Rădășanu Stela Liceul „Ștefan cel Mare" Suceava, Marin Răducanu Școala generală Potlogi-Titu, Roi- 
bănescu Constantin pensionar București, Severin Petru Școala de muzică Turnu Severin, 
Simionescu Gleb, inspector Secțiunea de învățămînt a o- rașului București, Stroescu 
George Liceul „V. Roaită" Rîmnicu Vîlcea, Szabo Valen
tin, inspector Secțiunea de învățămînt a raionului Tg. Mureș, Teodorescu Cornelia, inspector Ministerul învățămîntului, Theodosiu Dumitru pensionar București. Torok Mag
dalena Liceul ,.Mihail Eminescu" Satu Mare, Vasiliu Aspasia Liceul ..I. L. Caragiale" Ploiești. Vlad Nieu, șeful Secțiunii de învățămînt a regiunii Argeș.Prin același decret au fost decorați cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, 106 tovarăși, și cu „Medalia Muncii" 187 de tovarăși.

★lare au vorbit celor prezenți despre realizările obținute în domeniul învățămîntului și perspectivele lui de dezvoltare în lumina directivelor celui de-al IX-Iea Congres al P.C.R. în cadrul adunărilor, numeroase cadre didactice au primit titlul de „învățător fruntaș" și „Profesor fruntaș". Au fost înmînate, de asemenea, „Medalia Muncii" și premiile acordate de Ministerul învățămîntului și sfaturile populare, învățătorilor și profesorilor care s-au evidențiat în muncă. (Agerpres)

Bombardarea sălbatică de către aviația S.U.A. a împrejurimilor Hanoiului și a orașului Haifong — o nouă crimă a imperialismului american îndreptată împotriva poporului vietnamez și a păcii în lume — a stîrnit un puternic val de minie și indignare în rîndurile cetățenilor din patria noastră. Joi după-amiază, la scurt timp după terminarea lucrului, mii de bucureșteni s-au adunat în Piața Universității, unde a avut loc un miting organizat de Liga Română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.întreaga piață și străzile din jur erau pline de oameni care au venit să-și alăture glasul de protest și să condamne atacarea tilhărească a Hanoiului, capitala unei țări socialiste pașnice. „Jos mîinile de pe Vietnam !“ ; „Cerem cu hotărîre să se pună capăt a- gresiunii S.U.A. în Vietnam !“; „Moarte agresorilor din Vietnam !“ — erau cuvinte scrise pe pancarte și scandate răspicat de manifestanți care exprimau solidaritatea cu bravii a- părători ai cauzei sfinte a Vietnamului, profunda lor mî- nie față de gravele acte de a- gresiune săvîrșite de imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez. Ei au exprimat, de asemenea, din toată inima, admirația lor față de eroicul popor vietnamez care, apărîndu-și interesele naționale sacre, ține piept cu eroism neînfricat agresiunii piraterești săvîrșite de armatele nord-americane împotriva R.D. Vietnam — stat socialist liber, independent si suveran.Mitingul a fost deschis de prof. univ. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Subliniind gravitatea fărădelegilor comise împotriva poporului vietnamez, vorbitorul a arătat că noul pas făcut de imperialismul american în escaladarea războiului din Vietnam nu poate lăsa indiferent pe nimeni, căci pacea lumii însăși este greu amenințată prin asemenea acțiuni barbare.In cadrul mitingului a luat cuvîntul prof. univ. Tudor Popescu : Bombardamentele împotriva orașelor Hanoi și Haifong. asasinatele împotriva populației pașnice din aceste orașe constituie o nouă crimă de război a imperialismului a- merican, care stîrnește revolta omenirii progresiste de pretutindeni — a spus vorbitorul. Exprimînd înalta prețuire pe care poporul român o acordă vitejiei, dîrzeniei și spiritului de sacrificiu cu care poporul vietnamez luptă împotriva a- gresorilor, vorbitorul a cerut, în numele locuitorilor Bucu- reștiului, al întregului nostru popor, să se pună neîntîrziat capăt războiului de agresiune din Vietnam, să fie retrase toate trupele Statelor Unite și ale acoliților lor din Vietnamul de sud.După ce a reafirmat sentimentele de prietenie și solidaritate frățească pe care poporul român le nutrește față de lupta dreaptă a poporului vietnamez, hotărîrea oamenilor muncii din patria noastră de a-i acorda sprijin deplin pînă la victoria finală asupra imperialismului, vorbitorul a spus : Susținem cu toată hotărîrea poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud pentru soluționarea problemei vietnameze. Cercurile guvernante din Statele Unite ale Americii trebuie să dea ascultare opiniei publice mondiale, glasurilor lucide din rîndul poporului american și să înceteze războiul împotriva poporului vietnamez.Uriașele forțe mondiale ale păcii, lupta poporului vietnamez — a încheiat el — vor impune imperialiștilor americani încetarea agresiunii și vor a- duce prin aceasta o mare contribuție la asigurarea păcii.în cuvîntul său, Tudor Moi

Mitingul oamenilor muncii din Capitală

se, muncitor la Uzinele „23 August", a subliniat că autorii acestui nou și monstruos act de agresiune s-au demascat încă o dată în fața opiniei publice mondiale ca exponenți și promotori ai unor practici piraterești care sfidează cele mai elementare norme ale relațiilor dintre state Imperialiștii americani, a spus el, au arătat din nou, că vorbăria despre pace a propagandei lor nu urmărește altceva decît înșelarea opiniei publice mondiale, crearea unui camuflaj în scopul pregătirii de noi acte criminale împotriva poporului vietnamez. Orbiți de furie, ei cred că prin astfel de acțiuni pot intimida poporul vietnamez, îl pot abate de la lupta sa dreaptă pentru apărarea libertății, a independenței patriei. Sîntem convinși că eroicul popor vietnamez va da ca și pînă acum riposta cuvenită agresorilor imperialiști, va a- păra libertatea și independența patriei sale.în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la Uzinele „23 August" condamn cu hotărîre noua fărădelege a imperialiștilor americani care creează noi pericole pentru pace în Asia de Sud-Est și din întreaga lume. în același timp, ne exprimăm solidaritatea noastră internaționalistă cu lupta dreaptă a încercatului popor vietnamez, întregul nostru sprijin.Cerem să înceteze agresiunea Statelor Unite ale Americii în Vietnam, atacurile aeriene împotriva Republicii Democrate Vietnam ; să fie retrase trupele intervenționiste și bazele militare străine din Vietnamul de Sud : să i se respecte poporului vietnamez dreptul sfînt de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară, conform cu interesele sale legitime, cu voința sa suverană.Studenta Angela Busuioc, de Ia Universitatea din București, a spus : Tineretul patriei noastre protestează cu mînie împotriva bombardamentelor S.U.A. contra Republicii Democrate Vietnam, consideră a- ceste acțiuni agresive americane drept o gravă primejdie pentru pacea mondială, o inacceptabilă încălcare a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și rîndui soarta în conformitate cu voința sa, și cere, alături de tinerii din lumea în
Mitinguri de protest in țară

Indignarea profundă față de noile acțiuni agresive comise de imperialiștii americani în Vietnam a reunit în puternice mitinguri de protest mii de cetățeni din diverse regiuni ale țării.La Iași și Cluj, ca și în alte localități, numeroși oameni ai muncii au arătat că bombardarea orașelor Hanoi și Haifong
• In localitatea Zinnowitz (R.D. 

Germană) se desfășoară un turneu 
international de tenis la care par
ticipă sportivi din România, Bul
garia, Norvegia, Danemarca, Ce
hoslovacia, Polonia, Ungaria, R.D. 
Germană și alte țări. în proba de 
simplu bărbați, reprezentanții Ro
mâniei Petre Mărmureanu și Co- 
din Dumitrescu s-au calificat in 
sferturile de finală învingînd în 
„optimi'1.

• Echipele Steagul Roșu Brașov 
și Dinamo Pitești, care se află în 
turneu în R. D. Germană, au sus
ținut primele jocuri. Steagul Roșu 
Brașov a evoluat la Berlin în com
pania formației F.C. Vorwarts. 
Meciul s-a terminat nedecis : 0—0. 
La Erfurt formația F. C. Rot-Weiss 
a întrecut pe Dinamo Pitești cu 
scorul de 1—0.

• Reprezentativa masculină de 
volei (tineret) a țării noastre a 
debutat victorioasă în turneul in

treagă încetarea necondiționată a bombardării Republicii Democrate Vietnam, retragerea trupelor străine de pe pă- mîntul Vietnamului de sud.în aceste clipe, gîndul mi se îndreaptă cu dragoste și solidaritate către eroicul tineret din nordul și sudul Vietnamului, care alături de întregul popor luptă cu abnegație și cu succes, cu o impresionantă dăruire de sine pentru apărarea demnității și onoarei patriei lor, pentru libertatea de a munci și construi țara lor așa cum au visat-o, așa cum muncim noi astăzi sub conducerea partidului în Republica Socialistă România. Vrem să-i asigurăm de la această tribună încă o dată că sîntem hotărîți să ne aducem pînă la capăt contribuția la sprijinirea cauzei drepte a poporului vietnamez, a luptei sale împotriva agresiunii imperialiste americane pentru alungarea ocupan- ților de pe pămîntul vietnamez.Acad. Zaharia Stancu. președintele Uniunii Scriitorilor, a arătat. în cuvîntul său, că bombardarea inumană de către aviația S.U.A. a populației pașnice din împrejurimile Ha-
Oamenii muncii din București, întruniți intr-un mare mi

ting de protest, organizat de Liga Română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, își exprimă profunda indignare 
și mînie în legătură cu bombardarea de către aviația State
lor Unite ale Americii a suburbiilor orașului Hanoi, capitala 
Republicii Democrate Vietnam și a orașului Haifong, cel mai 
important port din Vietnamul de nord.

Noi cetățenii Capitalei Republicii Socialiste România con
damnăm cu indignare noile acte de război prin care impe
rialiștii americani extind agresiunea lor barbară împotriva 
poporului vietnamez, cerem cu toată hotărîrea să înceteze 
imediat și necondiționat bombardamentele împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam — stat independent și suveran, să 
se pună capăt războiului de agresiune al Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam, să fie retrase toate forțele militare 
intervenționiste ale Statelor Unite ale Americii și ale acoli
ților lor. Sprijinim intrutotul dreptul sacru și inalienabil al 
poporului vietnamez de a-șî hotărî singur destine’e. Poporul 
vietnamez trebuie lăsat să-și soluționeze problemele. în mod 
suveran fără amestec din afară.La propunerea de a se în- mîna textul moțiunii reprezentanților Ambasadei S.U.A. ia București, miile de cetățeni s-au îndreptat spre sediul ambasadei, manifestîndu-și în continuare revolta și protestul față de noile acte agresive ale imperialiștilor americani.In fața clădirii, repetatele încercări ale cetățenilor de a 

de către aviația americană constituie o nouă etapă în războiul dezlănțuit de imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez și poartă în sine un grav pericol la adresa păcii în întreaga lume, sfidează fățiș cele mai elementare norme ale dreptului internațional și ale umanității.
ternațional de la Izmir, dotat cu 
„Cupa speranțelor". întîlnind for
mația similară a Greciei, reprezen
tanții țării noastre au învins cu 
3—0 (15—1 ,15—9, 15—?).

• Jocurile balcanice de atletism 
se vor desfășura anul acesta în 
orașul iugoslav Sarajevo între 
15—18 septembrie. Cu prilejul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la Belgrad, organizatorii au 
anunțat că au fost invitați să par
ticipe la balcaniada atletică, spor
tivi din Albania, Bulgaria, Grecia, 
România, Turcia și Iugoslavia. în 
program vor fi Înscrise 23 de pro
be masculine și 12 feminine. între

noiului și a orașului Haifong demonstrează un cinism rar întîlnit, dezminte falsa motivare a cercurilor guvernante americane că trupele americane ar ataca în R. D. Vietnam doar obiective militare. „Tîl- hăreasca atacare a celor două orașe — a spus vorbitorul — are printre victimele ei femei, bătrîni, copii. Această nouă și teribilă fărădelege umple inimile de tulburare și mînie. Cuvintele cele mai aspre sună prea blind pentru a condamna asemenea crime odioase".în numele tuturor scriitorilor din țara noastră, acad. Zaharia Stancu a condamnat războiul agresiv dus de S.U.A. în Vietnam și a exprimat deplina solidaritate cu eroicul popor vietnamez, care își apără patria și luptă pentru eliberarea pămîntului strămoșesc.în încheierea mitingului, conf. univ. Alexandru Bolin- tineanu, de la Institutul de cercetări juridice al Academiei a dat citire unei moțiuni de protest împotriva noilor acte agresive ale Statelor U- nite ale Americii în Vietnam în care se spune printre altele : 

lua legătura cu membrii ambasadei au rămas fără răspuns. Acest gest de sfidare a sporit indignarea mulțimii care și-a exprimat și aici încă o dată mînia față de lanțul de crime săvîrșite de imperialismul din S.U.A. împotriva libertății și suveranității popoarelor.

în moțiunile de protest a- doptate, participanții la miting au condamnat noua încercare a imperialiștilor de a înnăbuși lupta eroică și plină de bărbăție a poporului vietnamez care-și apără cu demnitate aspirațiile de libertate și independență. (Agerpres)
cerile vor avea loc pe stadionul 
„Kosevo" care a fost mărit și re- 
amenajat în vederea acestui eve
niment sportiv.

• Astăzi la Sibiu se va disputa 
întîlnirea internațională de volei 
dintre reprezentativele masculine 
ale României și Cehoslovaciei.

Cele două echipe se vor întîlni 
din nou sîmbătă la Brașov.

• Joi dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în Portugalia, selec
ționata de fotbal a României, care 
după cum se știe, duminică va în
tîlni în orașul Porto, reprezentati
va Portugaliei ce se pregătește 
pentru campionatul mondial din 
Anglia. Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : M. Ionescu, C.on- 
stantinescu, Popa, Nunweiller III, 
Dan, Mocanu, Dumitru Nicolae, 
Greavu, Ghergheli, D. Popescu, 
Dobrin, Sorin Avram, Iancu, Dri- 
dea, Stoicescu, Marcu, Voinea.

Antrenorii echipei sînt Ilie Oană 
și Stefan Covaci.

BACALAUREATUL • CONTINUĂRI ■ • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
formația tinârului intelectual, 
făcind incomparabil mai mult 
decît proba unor exemplare 
cunoștințe teoretice. In fața 
comisiei de examinare te pre
zinți nu numai în calitate de 
absolvent al liceului, ci și iu 
aceea de tinăr de azi, dorind 
frenetic să iaci dovada că acu
mularea cunoștințelor, comple
xitatea și temeinicia acestora 
sînt rodul unei lucide delibe
rări cu privire la propriile vi
suri, la propriul drum în viată.

Fără îndoială că actuala sesiune a examenului de baca
laureat. a stat sub semnul 
unor asemenea deliberări și 
confruntări. Dincolo de ca
lificativele dobindite pentru 
cunoștințele etalate. mărtu
risind — după aprecierea pro
fesorilor examinatori — un e- 
fort de pregătire fără precedent, 
imensa majoritate a candidati- 
lor la examen au demonstrat 
că merită cu prisosință respect 
și admirație pentru modul in 
care și-au făcut prezente virtu-

(iile cetățenești, trăinicia și fru
musețea idealurilor.

Tonic și convingător, s-a des
prins astfel pentru oricine a 
asistat, fie și fugar, la colocvii
le unui centru de examinare, 
sentimentul că pe cei mai multi 
și pe cei mai buni dintre can
didați nu întîmplarea, nu numai 
dorința legitimă a părinților de 
a-i vedea „oameni cu carte" i-a 
aflat aici, ci, incontestabil, fap
tul că școala, familia, organiza
ția de tineret, și prin tot ce are 
mai stenic, mai dinamic și mai 
pasionant, Întreaga noastră via
tă, le-a dăruit ceea ce atitea 
generalii din trecut, zbătin- 
du-se în nesiguranță, au fost 
învinse căutind: scopul 1 Scopul 
înalt în numele căruia me
rită să depui toate eforturile, 
să-fi reproșezi lipsurile și scă
derile, să lupți cu abnegație, 
străin de sentimentul meschin 
al mulțumirii de sine, visînd la 
ziua cind de cunoștințele tale 
însușite in școală va avea ne
voie viaja.

Și iată că această zi a venit. 
Calificativele obținute, diploma 
de bacalaureat le atestă drep
tul cucerit în alifia ani de școa
lă de a pătrunde în viata noas
tră socialistă prin intrarea prin
cipală. Trăsătura caracteristică a întregii promoții a Televat-o 
tocmai această dorință de a mi 
păși in viată pe cărări lntorto- 
clnale, ocolind suișurile abrup
te și pierzîndu-se in cine știe 
ce poieni înșelătoare. Doar 
n-au trăit pînă acum izolați de 
viata. Setea lor de cunoaștere, 
întreținută de nenumărate ac
țiuni ale școlii și organizației 
de tineret, i-a purtat pretutin
deni prin tară. Magnetul nou
lui, durabilului și frumosului 
nostru cotidian, torta de atrac
ție a luptei pentru ■ socialism 
s-au manifestat nemijlocit asu
pra lor. Concluzia că tot ce au 
văzut și le-a insuflat senti
mentul fortificam al mindriei 
cetățenești este rezultatul unui 
efort fără seamăn, li s-a impus 
firesc, așa cum trăiesc, așa cum 

respiră. S-au decis să aleagă 
drumul cel mai greu, invitați 
fiind la această alegere de 
viața însăși. Pentru exprimarea 
idealului lot se folosesc de o 
frază simplă, directă : „Doresc 
să muncesc acolo unde va ii 
mai multă nevoie de mine — 
să muncesc astfel incit să fie 
cit mai multă nevoie de minei". 
Mai este oare nevoie de preci
zarea că într-o atare formulare 
încap și se simt în largul lor 
toate trăsăturile complinind 
profilul moral al unui tînăr de 
azi ? Mal este oare nevoie de 
sublinierea că o atare năzuin
ță, încoronind anii de studii pe 
băncile liceului, le-a dat drep
tul de a solicita, demni, cu o 
apreciere lucidă a posibilități
lor lor, ca pe o cerință justi
ficată, să li se ateste maturita
tea cunoștințelor 1

Sesiunea ’66 a examenului de 
bacalaureat s-a încheiat. Dar 
departe de a însemna sfîrșitul 
unui drum ea a deschis fti fata a zeci de mii rfq tineri superbe 

perspective, le-a oferit ocazia 
de a trece in marea carte a vie
ții un eveniment, in sensul cel 
mai complex și mai revelator al 
cuvîntului.

CEL MAI TÎNĂR 
IZVOR DE OTEL 

ROMANESC 
lăute de 80 și 100 tone" — ne spu
ne Emil Ivescu, maistru montor.

Alături, tinărul inginer Vasile 
Simionescu, șeful schimbului ,,C”j 
căruia i-a revenit saroina pregăti
rii primei șarje, iar acum a celei 
de-a doua, ne poartă în ineditul 
agregatului : ,.Gradul înalt de me
canizare și automatizare va per
mite obținerea unui oțel de calita
te superioară în cuptoare de mare 
capacitate. Bolta rotativă, instala
ția de agitare a băii de otel prin 

procedeul electromagnetic, comen
zile hidraulice — la care se vor 
adăuga în curînd instalațiile de 
captare și de deprăfuire a gazelor, 
de degazare sub vid — la nivelul 
celor mai moderne din lume — 
sînt numai citeva din caracteristi
cile lui tehnice. Se vor turna lin
gouri pînă la 125 tone. (Pînă v 
cum, în celelalte unități similare 
din țară ele nu au depășit 40 
tone), Difr ele se vor executa piese 
mari —■ arbori si axe pentru tur
bine de hidrocentrale, cilindri de 
laminor etc.“.

De-a lungul celor 150 metri lun
gime și 70 lățime cît măsoară 
hala, avem încă multe de notat la 
capitolul inedit. Proiectanții de la 
„IPROMET0 care au conceput 
pe calt tot ceea ce poartă acum 
denumirea. „Uzina metalurgică 
București." — însenindu-și numele 
printre marile obiective ale cinci
nalului — au qăsit soluția montării 
forjei în aceeași hală cu cuptorul, 
reducînd astfel spațiul productiv și 
diverse manevre. Instalațiile agre
gatului sînt în mare parte reali

zate de către întreprinderi din țara 
noastră, precum și de unele uzine 
constructoare de mașini grele din 
Uniunea Sovietică.

Inginerul Sergiu Iliescu ne pre
zintă o presă uriașă : 6 000 tone 
forță — cea mai mare din țară — 
facînd de prisos orice alt comen
tariu. în acest moment, în care 
prima șarjă încheie bilanțul efor
turilor susținute deopotrivă de 
constructori, montori și oțelari e 
greu să-i poți alege pe cei ce s-au 
evidențiat, ne declară tovarășul 
Sergiu Iliescu, secretar al comite
tului U.T.C. pe uzină. Lîngă expe
riența și priceperea celor cu sta
giu mai vechi, 400 de tineri ute- 
cisti și-au adus, si vor continua 
să-și aducă, vigoarea și elanul lor. 
Uzina este încă în construcție. Se 
va monta al doilea cuptor de a- 
ceeași capacitate cu primul ; nu 
peste mult timp va intra In func
țiune si presa de forță. Cei peste 
100 de tineri care si-au făcut spe
cializarea la Cîmpia Turzii si Hu
nedoara sînt qata să-și ia în pri
mire posturile pentru care au fost 
pregătiți".

Pe aceeași platformă, alături de 
cuptorul electric dat în exploatare, 
se conturează fundațiile celui de-al 
doilea cuptor — un frate geamăn, 
care urmează să fie pus în func
țiune aici. în etapa finală, cele 
două agregate siderurgice vor pro
duce anual peste 120 000 tone oțe
luri electrice aliate de calitate su
perioară.

Constructorii pregătesc intrarea 
în funcțiune și a altor unități de 
producție. Sînt avansate lucrările 
la sectorul forjă grea — al doilea 
obiectiv de baza al uzinei. La tur
nătoria de oțel si fontă electrică 
s-a executat fundația și în curînd 
se va trece la montajul celor peste 
7 000 de tone de construcții me
talice. La această turnătorie, ca și 
la forja grea se vor fabrica piese 
din oțel și fonta, adevărat! coloși 
de metal, în greutate de pînă la 
160 tone fiecare, necesare produ
cerii utilajelor și agregatelor grele 
ale industriei românești construc
toare de mașini.

Printre primii beneficiari ai a- 
cestei uzine va fi un alt vlăstar al 
siderurgiei românești — lamino
rul de tablă qroasă de la Combi
natul siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de la Galați, aflat la ora 
actuală în probe tehnologice.
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UN ACT OE 
HIINM A

c u indignare și mînie a aflat tineretul, îm
preună cu întregul nostru popor, despre 
noua și grava fărădelege a agresorilor a- 
mericani împotriva poporului vietnamez. 

Bombardarea împrejurimilor orașului 
Hanoi și a orașului Haifong constituie un 
act de extindere a agresiunii împotriva 
unei țări suverane, o nouă treaptă în es
caladarea războiului. Ea încarcă de o gra

vă răspundere guvernul Statelor Unite și amenință 
pacea lumii. ~ ,

Așa cum se arată în răspunsul tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer cu privire la poziția guvernu
lui român față de bombardarea de către aviația 
americană a orașelor Hanoi și Haifong „Atacu
rile aviației americane asupra suburbiilor ora
șului Hanoi, capitala Republicii Democrate Vietnam, și 
asupra orașului Haifong, cele mai importante centre 
populate din Vietnamul de nord, care au provocat 
victime omenești și pierderi materiale, reprezintă o 
nouă fază a războiului în Vietnam, accentuarea poli
ticii de încălcare flagrantă a celor mai elementare 
norme ale dreptului internațional, constituind în ace
lași timp o gravă amenințare pentru pacea lumii".

Noua și monstruoasa fărădelege oglindește ura și 
deruta celor mai reacționare cercuri ale imperialismu
lui american în fața neputinței lor de a îngenunchia 
poporul vietnamez. Autorii acestui act agresiv s-au 
demascat. încă o dată ca promotori ai unor practici 
piraterești, sfidînd normele cele mai elementare ale 
relațiilor dintre state.

Valul uriaș de indignare stîrnit în întreaga lume, 
minia cu care oameni de cele mai diferite convingeri, 
de pe întregul glob, înfierează actele barbare ale agre
sorilor. arată izolarea mereu mai accentuată a acelor 
cercuri agresive imperialiste din Statele Unite care a- 
tentează la libertatea popoarelor, pun în primejdie pa
cea si securitatea omenirii.

Este semnificativ faptul că o personalitate politică 
americană ca senatorul Wayne Morse, membru al Co
misiei Senatoriale pentru afacerile externe a expri
mat, în fond, teama de izolare la care se expun Statele 
Unite prin escaladarea agresiunii în Vietnam. „Atacu
rile aeriene asupra Hanoiului și Haifongului — a spus 
Morse — sînt o încălcare a legii și provoacă indigna - 
rea tuturora. Aceasta demonstrează că- cea mai mare 
amenințare pentru pacea lumii vine din partea State
lor Unite".

Poporul, tineretul României socialiste, care au ur
mărit și urmăresc cu admirație, cu sentimente de fră
țească solidaritate, lupta eroică a poporului și tinere
tului vietnamez își afirmă încă o dată întregul sprijin 
față de această luptă dreaptă. Unindu-și glasul cu cel 
al întregii omeniri iubitoare de pace, poporul nostru 
înfierează crimele agresorilor americani, cere cu fer
mitate încetarea imediată și necondiționată, a bombar
damentelor și celorlalte, acte de război ale Statelor 
Unite împotriva Republicii Democrate Vietnam — stat 
socialist liber, independent și suveran. Singura cale de 
a se pune capăt războiului din Vietnam și de a se in
staura pacea în această țară mult încercată este aceea 
expusă în propunerile făcute de guvernul R. D. Viet
nam și de Frontul Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, propuneri susținute de guvernul Repu
blicii Socialiste România, de întregul popor român. 
Trebuie să înceteze agresiunea americană în Vietnam, 
să fie retrase trupele americane și celelalte trupe in- 
tervenționiste străine din Vietnamul de sud, să fie res
pectat dreptul sfînt al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară, în 
conformitate cu voința și aspirațiile sale, să fie apli
cate acordurile de la Geneva cit privire la Vietnam.

Animat de profunde sentimente internaționaliste, ti
neretul nostru, împreună cu întregul popor român, este 
alături de eroicul popor vietnamez și sprijină din toată 
Inima lupta lui plină de bărbăție, de neînfrînt.

Subunitate a miliției populare din satul Nghi Tan, raionul Nghi Lac (R.D. Vietnam) acționînd in timpul unui atac al 
piraților aerieni americani. Această subunitate a doborît recent un avion agresor de tipul F 4 H „Phantom"

PE
SCURT

Ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna, Va- sile Dumitrescu, a oferit un cocteil cu ocazia prezentării atașatului militar român în Elveția, locotenent-Colonel Nicol ae Stan Vlădescu.Au luat parte reprezentanți 

ai autorităților civile și militare elvețiene, șefi ai unor misiuni diplomatice, atașați mili- lari, diplomați, personalități cultural-științifice, ziariști.
Comisia Centrală electorală a 

R. P. Mongole a dat publicității la 
29 iunie comunicatul cu privire la 
rezultatele alegerilor pentru Ma
rele Hural Popular, care au avut 
toc la 26 iunie. în comunicat se 
arată că la alegeri au participat 
99,99 la sută din alegătorii în
scriși. Pentru candidații la funcția 
de deputat în Marele Hural Popu
lar al R. P. Mongole au votat 99,99 
la sută din numărul total al ale
gătorilor.

Popoarele condamnă noua 
fărădelege a agresorilor americani

„Această nouă acțiune pira
terească împotriva unui stat 
suveran, ca și întreaga agre
siune fățișă a S.U.A. în Viet
nam este în contradicție fla
grantă cu acordurile de la Ge
neva, privind Indochina, cu 
dreptul internațional și Carta 
O.N.U.". se arată în declarația 
adoptată de Adunarea Naționa
lă a R. S. Cehoslovace.

In declarația guvernului 
R. S. F. Iugoslavia se spune, 
printre altele : „Popoarele și 
guvernul Iugoslaviei condam
nă extinderea bombardamen
telor americane asupra regiu
nilor populate de la periferiile 
Hanoiului și asupra Haiphon- 
gului... Prin acest act, guver
nul Statelor Unite își asumă o 
grea responsabilitate față, de 
opinia publică mondială iubi
toare de pace".

Intr-o declarație dată publi
cității la 30 iunie la Bombay, 
primul ministru indian. Indira 
Ghandhi, și-a exprimat „re
gretul. și mîhnirea profundă în 
legătură cu bombardamentele 
întreprinse, de avioanele ame
ricane asupra periferiilor ora
șelor Hanoi și Haiphong, ac
țiuni pe care le-a calificat 
drept „un mare pericol". In
dira Gandhi, a spus, de aseme
nea, că aceste acțiuni trebuie 
să înceteze imediat.

Declarația M. A. E.
al R. D. Vietnam

\ HANOI 30 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Democrate Vietnam a dat publicității la 30 iunie o declarație în care condamnă cu hotărîre bombardamentele aviației americane a- supra periferiilor orașelor Hanoi și Haiphong. în declarație se spune :„La 29 și 30 iunie 1966, avioane americane au atacat în mai multe rînduri periferia Hanoiului și orașul Haiphong, bombardînd regiuni populate și centre economice. Este vorba în acest caz de un nou pas făcut de imperialiștii americani în escaladarea războiului lor de agresiune împotriva Republicii Democrate Vietnam. Imperialiștii americani au violat încă o dată, intr-un mod

Observatorii O.N.U. în Cipru 
semnalează că în cursul ulti
melor zile în insulă a crescut 
încordarea. „Punctele de ma
ximă tensiune" sînt orașele 
Ktema, Larnaca și regiunea 
Tripimeni, unde ciprioții greci 
și turci au ridicat noi poziții 
fortificate.

Reprezentanții a 24 de •organiza
ții obștești din Okinawa, întruniți 
într-o ședință la Naha (centrul ad
ministrativ al Okinawei) au ho- 
tărît crearea unui comitet de luptă 
împotriva unui ordin al înaltului 
comisar american prin care orga
nele locale ale insulei sînt private 
de o serie de atribuții. La chema

Asemenea unui șuvoi neîntrerupt, agențiile de 
presă transmit din toate țările globului știri 
care reflectă valul uriaș de indignare și protest 
stîrnit de noua și grava fărădelege împotriva po
porului vietnamez. Personalități ale vieții poli
tice și sociale, cercuri largi ale opiniei publice 
mondiale, înfierează actul barbar al agresorilor 

americani, cer încetarea agresiunii.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R.A.U. 
a declarat că raidurile distru
gătoare întreprinse asupra o- 
rașelor Hanoi și Haiphong 
constituie un „act periculos" 
care provoacă o mare îngrijo
rare. El a afirmat, totodată, că 
o asemenea escaladare a răz
boiului duce la agravarea si
tuației și la pierderi umane și 
materiale și mai mari.Miercuri seara a avut loc la Londra o demonstrație de protest împotriva bombardării de către aviația americană a periferiilor orașelor Hanoi și Haiphong și împotriva politicii Partidului laburist de sprijinire a agresiunii americane în Vietnam.Majoritatea demonstranților erau membri sau simpatizanți ai „Comitetului celor 100", organizație britanică antinucleară. Poliția a operat arestări.Din cercurile britanice auto
rizate. citate de agenția FRAN
CE PRESSE, se anunță că ieri, 
la reședința premierului Wil
son, a avut loc o ședință de 
cabinet, în care s-a discutat 
despre situația creată în urma 
bombardamentelor întreprinse 
de aviația americană asupra 
suburbiilor capitalei R. D. 
Vietnam — Hanoi ■— și asupra 
orașului Haiphong. Agenția

foarte grosolan acordurile de la Geneva din 1954 cu privire Ia Vietnam și toate normele dreptului internațional. Nerușinatul atac asupra capitalei — Hanoi — și a orașului Haiphong constituie un act de încălcare grosolană a suveranității și independenței naționale a poporului vietnamez și o insolentă provocare la adresa lagărului socialist și a tuturor țărilor iubitoare de pace. Prin asemenea acte criminale, agresorii americani încearcă să intimideze poporul vietnamez și să iasă din impasul militar și politic în care au intrat ca urmare a înfrîngerilor grele suferite de corpul expediționar american în Vietnamul de sud.Bombardarea periferiei Hanoiului și a orașului Haiphong

rea-comitetului, un grup de.mem
bri ai sindicatelor muncitorești și 
organizațiilor democratice din 
Okinawa au declarat* miercuri o- 
grevă de șapte zile.

Agenția China Nouă trans
mite că la- 30-iunie Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al P. C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care 
a făcut o vizită neoficială în 
Pakistan, a părăsit Rawal
pindi, îndreptîndu-se spre pa
trie.

Reuter, anunță pe de altă 
parte, că un grup de 55 de 
deputați laburiști au prezentat 
în Camera Comunelor o mo
țiune prin care cer guvernu
lui să se desolidarizeze com
plet de politica agresivă a 
S.U.A. în Vietnam. Partidul li
beral a declarat că sprijină 
moțiunea laburiștilor.Bombardarea periferiilor Hanoiului și a portului Haiphong a stîrnit un val de proteste în rîndul opiniei publice democrate italiene. Președintele grupului socialist din Senat. Vittorelli, a declarat : „Socialiștii nu pot să treacă cu vederea noul pas făcut de S.U.A. în extinderea războiului din Vietnam. îmi rezerv dreptul de a prezenta în Senat o interpelare adresată ministrului de externe, spre a ști dacă el nu consideră că a sosit momentul de a arăta guvernului Statelor Unite emoția suscitată în țara noastră de un asemenea act și a-și „declina în mod public orice fel de responsabilitate".Intr-un editorial publicat ieri, ziarul „NEW YORK TIMES" scrie că bombardamentele efectuate asupra orașelor Hanoi și Haiphong constituie „unul din pașii cei mai gravi în escaladarea războiului vietnamez".Ziarul consideră că metodele folosite de S.U.A. în Vietnam „fac să fie tot mai dificil să se ajungă la o reglementare a conflictului în această țară, Fiecare pas în escaladarea americană a războiului — scrie „New York Times" — a eșuat în ce privește scopurile propuse".

a demonstrat încă o dată natura agresivă și războinică a imperialismului american și caracterul mincinos al propunerilor de „pace" și „negocieri fără condiții" ale autorităților americane.Guvernul Republicii Democrate Vietnam protestează e- nergic și denunță în fața opiniei publice internaționale actele criminale de agresiune sus-menționate ale guvernului Statelor Unite împotriva Republicii Democrate Vietnam și adresează un avertisment sever agresorilor americani.Guvernul Republicii Democrate Vietnam și poporul vietnamez fac apel cu insistență la guvernele și popoarele țărilor socialiste și la țările iubi- tbare de pace și de dreptatedin lume să continue să acorde sprijinul lor susținut și să ajute luptei patriotice a poporului vietnamez, că condamne cu severitate imperialismul american și să acționeze cu hotărîre pentru a pune capăt războiului de agresiune.Guvernul Republicii Democrate Vietnam adresează popoarelor din întreaga lume și poporului american apelul ca, în vederea păcii și dreptății pentru interesele naționale, să întărească solidaritatea lor militantă cu poporul vietnamez și să ceară cu fermitate ca Imperialiștii americani să înceteze războiul criminal de agresiune în Vietnam, să fie retrase toate trupele americane și ca guvernul Statelor Unite să respecte drepturile naționale ale poporului vietnamez".
/Vou 

bombardament 
ta periferia 
Hanoiului

HANOI 30 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., grupuri de avioane a- mericane au bombardat în după-amiaza zilei de 30 iunie o regiune de nord-est a periferiei orașului Hanoi. Unitățile antiaeriene și populația capitalei Republicii Democrate Vietnam au doborît două a- vioane. Astfel numărul avioanelor americane,doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se ridică la 1 146.
Președintele Statelor Unite, 

Lyndon Johnson, a făcut joi la 
Omaha, statul Nebraska, o declara
ție în care a afirmat că S.U.A. „vor 
persista" în escaladarea războiului 
din Vietnam și în bombardarea 
teritoriului R. D. Vietnam. După 
cum relevă agenția Associated 
Press, declarația a survenit „în 
ciuda frontului de opoziție din in
teriorul țării" față de politica gu
vernului în Vietnam.

Intervenția 

reprezentantului 

român 

in Comitetul 

celor iii
GENEVA 30 (Agerpres). — In ședința din 30 iunie 1966, a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, au luat cuvîntul toate delegațiile țărilor socialiste și s-au referit la agresiunea americană din Vietnam. Din partea delegației Republicii Socialiste România a vorbit ambasadorul Vasile Dumitrescu, șeful delegației române la Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, care a spus :„Delegația Republicii Socialiste România dă expresie sentimentelor de profundă indignare și de reprobare ale poporului român față de agresiunea Statelor Unite ale Ameri- cii în Vietnam și condamnă cu toată tăria noile acte agresive întreprinse împotriva Republicii Democrate Vietnam, precum și politica de escaladare a războiului care reprezintă un grav pericol pentru pacea lumii.Așa cum delegația noastră 

a avut ocazia să sublinieze în repetate rînduri, trebuie ca Statele Unite ale Americii să pună Imediat capăt bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam, să înceteze agresiunea, să fie retrase forțele armate americane de pe teritoriul vietnamez, să fie retrase de pe acest teritoriu toate forțele armate străine și poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur soarta, fără nici un amestec din afară.Delegația română ține să-și unească glasul cu al celorlalte delegații socialiste, înfierînd cu asprime aceste acțiuni agresive ale guvernului Statelor Unite ale Americii, care îl încarcă cu o grea răspundere".

LA BRAZAVILLE
Miercuri seara, postul de 

radio „Vocea revoluției congo
leze" din Brazaville a trans
mis un mesaj al căpitanului 
Ebadeit, noul comandant șef 
al armatei naționale congoleze, 
în care se afirmă că „ar
mata va apăra revoluția și 
va sprijini actualul guvern". 
Primul ministru, Ambroise 
Noumazalay, a rostit din nou 
un mesaj radiodifuzat în care 
a subliniat că între partidul 
Mișcarea Națională a Revolu
ției, guvern și comandamentul 
suprem al armatei congoleze 
există „o colaborare deplină".

Agențiile de presă au trans
mis ieri dimineața informații 
potrivit cărora situația din 
Congo, (Brazzaville) s-a nor
malizat.

Situația din Argentina
Noul regim militar instalat 

în Argentina, ca urmare a 
loviturii de stat de la 28 iunie, 
a lăsat să se înțeleagă cu cla
ritate că nu intenționează să 
predea puterile unui guvern 
civil. Intr-un „Decret asu
pra revoluției argentiniene" 
dat publicității miercuri în 
timpul ceremoniei depunerii 
jurămîntului de către genera
lul Juan Carlos Ongania, de
semnat în funcția de pre
ședinte de către junta militară, 
care a răsturnat pe președin
tele Arturo Illia, nu se prevăd 
nici un fel de alegeri și nu se 
stabilește nici o limită de timp 
pentru noul regim.

Posturile de radio argenti- 
nene și-au reluat emisiunile, 
dar se află sub controlul au
torităților militare. Regimul 
militar nu a numit încă pe 
membrii noii Curți Supreme 
după dizolvarea celei vechi. 
Inalții magistrați nu s-au pre
zentat la ceremonia depunerii 
jurămîntului de către genera
lul Ongania. în ce privește 
soarta fostului președinte Illia, 
el continuă să se găsească în 
locuința fratelui său din Bue
nos Aires sub supravegherea 
poliției.

Subliniind că regimul in
stalat în Argentina pare să 
fie „dur", corespondenții din 
Buenos Aires ai agențiilor 
occidentale de presă urmăresc 
cu o deosebită atenție mane
vrele întreprinse în vederea 
unei apropieri între militari și cercurile peroniste.

R. P. BULGARIA : Noi construcții de locuințe la Plovdiv

Retragerea Franței 
din comandamentele 

N. A. T. 0.Retragerea Franței din organismele integrale ale N.A.T.O. a început ieri — în preziua termenului stabilit de guvernul francez — cînd generalul francez Jean Crepin a predat ,în cadrul unei ceremonii, funcția de comandant șef al forțelor atlantice din Europa centrală, pe care a deținut-o pînă în prezent, generalului vest-german Johann Adolf von Kielmansegg. Aproape simultan, primele două avioane americane staționate la baza de la Evreux au părăsit Franță amorsînd retragerea trupelor americane și evacuarea bazelor militare ale S.U.A. de pe teritoriul francez. Incepînd de astăzi, trupele franceze din Germania occidentală nu vor mai fi subordonate comandamentului N.A.T.O. O parte a personalului francez din organismele integrate ale N.A.T.O.
Vizita președintelui 

de Gaulle in 1/.R.S.S.
MOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : La 30 iunie, în ultima zi a șederii sale în Uniunea Sovietică, Charles de Gaulle și persoanele care îl însoțesc, au vizitat Divizia de gardă motorizată Tamanskaia, cantonată lingă Moscova, unde a fost primit cu căldură de soldați și ofițeri. Apoi el a depus o coroană de flori la placa memorială fixată pe fațada clădirii fostei Misiuni militare franceze la Moscova, în amin

în legătură cu aceasta, a- 
genția France Presse mențio
nează că șefii militari au anun
țat intenția de a „intensifica 
activitățile industriale, co
merciale și agricole, a spori 
puterea de cumpărare a mun
citorilor și a lupta împotriva 
inflației". Aceste măsuri 
sînt interpretate ca vădind 
dorința noului regim de a ob
ține sprijinul unei părți a 
sindicatelor. In același timp, 
Confederația Generală a Mun
cii din Argentina, a că

IRAK:

Eșuarea unei tentative 
de lovitură de stat

BAGDAD 30 (Agerpres). — 
Joi în Irak a avut loc o încer
care de lovitură de stat, or
ganizată de fostul premier și 
comandant al forțelor armate, 
Abdel Razzak. Constituindu- 
se într-un „Consiliu re
voluționar", grupul de rebeli 
a instituit legea marțială și 
restricții de circulație pe în
treg teritoriul țării și a ce

va părăsi, de asemenea, funcțiile pe care le deține în aceste organisme, urmînd totuși ca 300 de specialiști de toate categoriile să rămînă la posturile lor pînă în octombrie, în baza unui acord între comandamentul N.A.T.O. și Franța.
★Tot ieri, ambasadorul S.U.A. 

în Franța, Charles Bohlen, a remis secretarului general al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Franței, Herve Al- 
phand, rin memoriu al guver
nului american în care face 
cunoscut guvernului francez, 
că odată cu retragerea forțe
lor militare franceze la 1 iulie 
1966 din organismele integrate 
ale N.A.T.O. încetează și spri
jinul» nuclear dat de S.U.A. 
forțelor militare franceze afla
te pe teritoriul Republicii Fe
derale Germane.

tirea piloților-eroi ai regimentului Normandie-Niemen.In cursul zilei s-au încheiat tratativele dintre cele două părți și a fost semnată Declarația comună.După recepția oferită de partea sovietică în Marele Palat al Kremlinului — la care au rostit toasturi Alexei Kosîghin și Charles de Gaulle — seara, generalul de Gaulle a luat cuvîntul la posturile sovietice de radio și televiziune.

rei conducere este domina
tă de elemente peroniste, 
a făcut cunoscut că „este 
gata să colaboreze cu noi
le autorități . dacă ele vor 
acționa spre binele Republicii". 
Corespondentul din Buenos 
Aires al agenției FRANCE 
PRESSE arată că peroniștii 
sprijină lovitura de stat mi
litară în speranța de a-și reu- 
nifica mișcarea și de a consti
tui singura forță politică re
cunoscută din Argentina ală
turi de armată.

rut președintelui țării. Abdel 
Rahman Aref „să nu opună 
nici un fel de rezistență". 
După cîteva ore, postul Bag
dad a anunțat că încercarea de 
lovitură de stat a eșuat. For
țele armate rămase fidele pre
ședintelui țării și primului 
ministru au arestat pe Abdcl 
Razzak și pe alți lideri rebeli.
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