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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Marți dimineața, la Palatul Marii Adunări Naționale au continuat, în ședință plenară, lucrările sesiunii a VIII-a a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adunări Naționale, deschise la 9 decembrie.Potrivit principiului sesiunilor deschise, adoptat de Marea Adunare Națională, în perioada de la prima ședință plenară, lucrările s-au desfășurat în comisii permanente, care au dezbătut proiectele de legi ce Te-au fost transmise în vederea studierii lor și a întocmirii rapoartelor către M.A-N. Membri ai Consiliului de Miniștri au făcut, în cadrul comisiilor, expuneri cu privire la proiectele de legi prezentate și au dat lămuririle cerute de deputați. In încheierea lucrărilor, comisiile permanente au aprobat rapoartele care urmează a fi înfățișate în plenul Marii Adunări Naționale.Ora 10. Deputății și invitații au întîmpinat cu vii și îndelungate aplauze pe conducătorii de partid și de stat la sosire în sala de ședințe.In loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- lesou-Mizil, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- lache. Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Gheorghe Rădu- lescu, Leonte Vîlcu.în loja din loc membrii Stat.în tribune se aflau numeroși invitați.Erau prezențl șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Lucrările ședinței au fost deschise de președintele Mani Adunări Naționale, Ștefan Voitec, care a arătat că, în ,'jrma lucrărilor care au avut loc în ședința plenară din 9 decembrie, Marea Adunare Națională urmează să dezbată în continuare următoarele puncte ale ordinii de zi a actualei sesiuni :
— Proiectul de lege privind 

unele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării 
economiei naționale.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de Stat al 
economiei naționale pe anul 
1968.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1968.

— Proiectul de lege privind 
concediul de odihnă al anga- 
jaților.

— Proiectul de lege 
mărcile de fabrică, de 
și de serviciu.

— Proiectul de lege 
vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport.

— Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune.Președintele Marii Adunări Naționale a supus apoi aprobării deputaților includerea pe ordinea de zi a sesiunii a următoarelor proiecte de legi primite în ultimele zile din partea Consiliului de Mjrjiștri :

— Proiectul de lege privind 
amnistierea unor infracțiuni, 
grațierea și reducerea unor 
pedepse.

— Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și a comitete
lor locale de cultură și artă.De asemenea, a fost propusă includerea în ordinea de zi a următorului nou.- piînct :

— Modificări în componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.Deputății au aprobat în unanimitate completarea ordinii de zi cu ateste puncte.Primit cu vii și puternice aolauze, a luat cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe Maurer, o-eședintele Consiliului de" Miniștri, care a "prezentat expunerea la Proiectul de lege nrivind unele măsuri de perfecționare. a conducerii și planificării economiei naționale.în continuare, vicepreședin-

Răutu, Vasilestînga au luat Consiliului de

privind 
comerț

cu pri-

(Continuare in pag. a II-a)

• Ambasadorul Belgiei
A Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe
9 Maurer, a primit marți după- amiază în audiență pe
9 sadorul extraordinar și plenipotențiar al Belgiei la "----_ rești, Honore Cambier,

amba-Bucu- în le-

gătură cu plecarea acestuia definitivă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
• Ambasadorul Japoniei

EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PRIVIND

prezentată de tovarășul Ion Cheorghe Maurer,

președintele Consiliului de Miniștri
Tovarăși deputați,După cum vă este cunoscut, Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie a.c. a adoptat un ansamblu de măsuri de o importanță hotărîtoare pentru perfecționarea amplă și profundă a întregii noastre vieți sociale și economice.Pornind de la stadiul actual al economiei — caracterizat prin creșterea impetuoasă a forțelor de producție, diversificarea continuă a producției, sporirea complexității proceselor economice — și de la cerințele noi ale dezvoltării României în pas cu progresul rapid al științei și tehnicii contemporane, măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei sînt menite să ridice întreaga activitate la un nivel calitativ superior. Ele vor contribui la punerea mai deplină în valoare a resurselor de care dispunem, la sporirea rolului factorilor economico-financiâri în întreaga economie, apropierea conducerii de producție, ridicarea spiritului de răspundere față de administrarea și fructificarea avutului obștesc.Adaptarea formelor ele organizare și a metodelor de conducere la noile cerințe ale economiei urmărește crearea unui cadru mai elastic, mai suplu, pentru desfășurarea activității; prin eliminarea acelor forme și metode care au corespuns îritr-îin anumit stadiu, dar nu se mai justifică în condițiile dezvoltării actuale. Procesele economice au devenit atît de complexe, încît nu maî este posibilă dirijarea lor eficientă numai de la centru, iar adoptarea deciziilor necesită o cunoaștere aprofundată și multilaterală a fenomenelor și tendințelor noi din economie. De aceea, măsurile preconizate au în vedere acordarea de a- tribuții mai largi unităților

economice-productive, organelor locale, ministerelor, în organizarea și dirijarea activității, care să le asigure o mai mare mobilitate, creșterea inițiativei și, totodată, o răspundere sporită în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a economiei.Ansamblul de măsuri hotă- rît de Conferința Națională sintetizează experiența acumulată în organizarea și conducerea economiei noastre socialiste — în condițiile progresului continuu — și definește căile folosirii cu maximum de eficiență a potențialului de care dispunem. Ele se încadrează în procesul neîntrerupt de perfecționare a mecanismului economic, cerut de mersul înainte al societății și reprezintă o materializare creatoare a directivelor Congresului al IX-lea al Partidului.Traducerea în viață a principiilor adoptate solicită în continuare o intensă activitate practică, precum și aplicarea unor măsuri complexe pe toate treptele organizării economice. Această necesitate decurge din multitudinea problemelor care trebuie rezolvate și din diversitatea acestora, în raport cu situația concretă din fiecare domeniu de activitate.Faptul că aceste măsuri se iau în condițiile cînd țara noastră se află în plin avînt cbeează posibilitatea — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința Națională a P.C.R., — „să le putem experimenta și aplica fără grabă, fără presiunea unor dificultăți economice. în mod treptat, după verificarea lor în practică".De aceea se consideră indicat. ca, pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale, care fixează liniile directoare de

spre Na-care

perfecționare a conducerii și planificării economiei, să se poată lua — într-o perioadă determinată — măsurile practice necesare de aplicare și experimentare a soluțiilor concrete care decurg din principiile generale adoptate.în acest scop supunem aprobare Marii Adunări ționale proiectul de lege,să creeze cadrul legal de aplicare a măsurilor preconizate. Pe baza legii ce se va adopta, Consiliul de Miniștri va putea, pe parcursul unei perioade de doi ani, să emită hotărîrile necesare în domeniile principale ale perfecționării conducerii și planificării economiei, folosind diferite variante, soluții concrete și modalități de aplicare, dintre oare vor putea fi alese acelea care se vor dovedi eficiente. în procesul aplicării acestor măsuri, o dată cu precizarea celor mai bune soluții, se va contura și cadrul pentru transpunerea lor în reglementări legale.Procedeul pe care îl propunem aduce elemente noi în practica noastră legislativă. El pornește de la ideea de bază înscrisă în Constituție că „în Republica Socialistă România, forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român". Liniile directoare stabilite de Conferința Națională a Partidului' constituie așadar baza, elementul motor, al întregii activități practice ce urmează să se desfășoare pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei. însușirea acestor o- rientări de către Marea Adunare Națională și prin ea, de către întregul nostru popor, creează cadrul legal pentru traducerea în practică a directivelor Partidului și dă posibilitatea de a însărcina Consiliul de Miniștri — ca organ executiv — să asigure aplicarea măsurilor și să elaboreze actele normative necesare. în

felul acesta, pe parcursul organizării aplicării noilor forme și metode, se va acumula o experiență valoroasă, ceea ce ne va permite să ne oprim asupra soluțiilor oare și-au dovedit viabilitatea și, totodată, să alcătuim cadrul, definitiv al legilor, verificate de viață, pe care le vom supune adoptării Marii Adunări Naționale.Rezultă deci, din cele arătate, că metoda de legiferare propusă prezintă o eficiență mult superioară practicilor cunoscute, deoarece permite ca, prin experimentările ce se vor organiza și ca urmare a rezultatelor acestora, să se poată introduce măsurile corespunzătoare și, în același timp, să se creeze baza juridică a sistemului îmbunătățit de conducere și planificare a economiei. Se vor putea concretiza în felul acesta, într-o perioadă de timp mult mai scurtă, norme juridice clare, exacte, care vor constitui un instrument puternic de organizare a activității social-eco- nomice.Potrivit prevederilor proiectului de lege. Consiliul de Miniștri va putea să acorde întreprinderilor atribuții și drepturi sporite în conducerea, organizarea științifică a producției și a muncii și în controlul fabricației, urmărindu-se sporirea contribuției acestora la modernizarea continuă a producției și la îmbunătățirea rezultatelor calitative ale activității.Totodată, pe linia procesului de concentrare și centralizare a producției, se vor putea înființa mari unități economice, reunind mai multe întreprinderi care — pe baza unor competențe largi și a promovării muncii colective — să fie capabile să desfășoare o puternică activitate de concepție și de îndrumare a întreprinderilor.Soluțiile ce vor fi hotărîte

A Președintele Consiliului de ** Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
9 Maurer, a primit marți după- amiază în audiență pe amba- 
a sadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei la București, Akira Shigemitsu, în le-

gătură cu plecarea acestuia definitivă din țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.
Ambasadorul

ArgentineiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia- 
(g) liste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după- amiază în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Argentina în Re-

(Agerpres)

publica Socialistă România, Rogelio Rafael Tristany.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a luat parte George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)
• Ambasadorul SuedieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia- 
A liste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după- amiază în audiență de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă

România, baronul Carl J. M. Rappe.La întrevedere, oare s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost de față George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 10-a 

aniversări a Organizației de so- 
9 lidaritate a popoarelor afro-asia

tice, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat felicitări și 
cele mai bune urări secreta- 

9 rului general al acestei organiza
ții, dl. Youssef El Sebai, și mem- 

_ brilor secretariatului.
™ In telegrama trimisă se arată: 

„Exprimînd solidaritatea fră- 
A țească a poporului român cu 
™ lupta popoarelor din țările de 

curînd eliberate, pentru consoli- 
A darea independenței naționale, 

cu lupta de eliberare națională a 
popoarelor care se mai află încă 

9 sub jugul colonial, în numele 
guvernului Republicii Socialiste

România și al meu personal, 
urez Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice suc
ces în activitatea consacrată uni
rii și mobilizării tuturor forțelor 
democratice, patriotice și anti- 
imperialiste pentru triumful lup
tei împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, al idealurilor 
de libertate, prosperitate, pace 
și progres social".

★

Cu același prilej a adresat fe- 
cordiale și urări de noi 
Liga română de priete-

Ucitărisuccesenie cu popoarele din Âsia și Africa, prin mesajul semnat de 
Stanciu Stoian, secretar general 
al acestei ligi.

Stoian, secretar general(Agerpres)

pentru perfecționarea muncii unităților economice-producti- ve, vor trebui să ducă la de- 9 grevarea ministerelor și celorlalte instituții centrale de numeroase activități operative 9 pe care le efectuează zent; pe această cale, și prin îmbunătățiri ce tea fi aduse structurii zatorlce a ministerelor, buțiilor și modului lor de func- 9 ționare, măsurile de perfecționare vor trebui să asigure condiții pentru conducerea mai 9 eficientă a ramurilor și domeniilor de activitate, pentru ri- a dicarea calității muncii și răs- ™ punderii fiecărui minister în realizarea politicii partidului și statului în ramura respec- A tivă.Documentele Conferinței Naționale a Partidului subliniază 9 în mod deosebit importanța planului de stat ca instrument _ principal pentru stabilirea țe- 9 lurilor pe care și le propune să le atingă societatea și asi- gurarea mijloacelor necesare 9 înfăptuirii acestora. Măsurile ce urmează a fi luate vor tre- bui să ducă la creșterea rolu- 9 lui planului de stat în dirijarea proceselor social-economi- a ce, în mobilizarea rezervelor 9 și valorificarea superioară a resurselor, prin îmbinarea ju- 9 dicioasă a conducerii centralizate a economiei, cu creșterea 9
e

siriah/Ahii
Petre Sălcudeanuîn pre- precum vor pu- organi- atri-

autonomiel întreprinderilor organizațiilor economice.
Tovarăși deputați,Acționînd în acest fel, se sigură cadrul necesar pentru înfăptuirea principiilor și in- ™ dicațiilor Conferinței Naționale, se creează condiții pentru 9 ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii acti- 9 vități economice și sociale, pentru progresul și prosperi- tatea patriei noastre. ™

a-

Nu trăim prin comparații lip- 
1 site de măsură, raportîndu-ne suc

cesele la ce este mai bun pe 
lume, trăim cu sentimentul com- 

1 parației cu noi înșine, cu ce-am 
avut și cu ce avem, cu ce avem 
și cu ce vom avea, făcînd din 
propriile noastre dimensiuni re
pere de urmat și în această 
curbură ascensională și nu în 
alta sîntem datori să ne vedem 
cu luciditate strădaniile. Dacă și 
alții le consideră impresionante 
nu facem decît să încorporăm 
recunoașterea unanimă în bunul 
simț și modestia ce ne-a însoțit 
ca trăsături specifice în anii de 
greutăți și de izbînzi, ducînd mai 
departe aceste caracteristici ne
cesare adevăraților exploratori 
pentru care sentimentul biruin
ței este de cele mai multe ori 
implicit. Nu din pămînt și nu 
ușor, nu fără momentane înfrîn- 
geri, nu fără dibuiri atît de fi
rești unei epoci de creștere, s-au 
ridicat spre a ne justifica senti
mentul de mîndrie îndreptățită, 
pepinierele, ajunse acum mature 
ale industriei noastre. De la o 
țară înapoiată din punct de ve
dere industrial, în douăzeci de 
ani am construit și ne-am con
struit îndemînarea pentru a con
duce ce-am construit, am învățat 
— de ce să n-o spunem — pe 
ruptelea, făcînd din setea de a 
cunoaște o dorință generală. Nu 
ne-a fost rușine și nici nu ne va 
fi vreodată să învățăm, căci sen
surile fecunde ale autodepășirii 
nu pot porni decît de la recu
noașterea lucidă și critică a ceea 
ce știm. O expresie a acestei lu
cidități o reprezintă la scara na
țională înseși Documentele ple
narei C.C. ' 
octombrie, 
Conferinței naționale a Parti
dului.

Ce a reprezentat industria țării 
noastre cu douăzeci de ani îna-

al P.C.R. din 5—0 
supuse dezbaterii

inte o știm și dacă uneori o re
petăm, n-o facem numai pentru 
cei de vîrsta celor două decenii, 
o facem și pentru noi, 
ajunși la anii atît de necesare
lor bilanțuri prin care ne măsu
răm scurgerea primăverilor și 
a împlinirilor. Am crescut o dată 
cu nașterea noilor orașe, ca par
ticipant activi la tot ce s-a fun
damentat și a prins viață, dînd 
acestei vieți pe măsura posibili
tăților fiecăruia dintre noi cîto 
ceva din existența noastră. Pen
tru cei ce cunosc orașul de la 
poalele Tîmpei, așa cum arăta el 
imediat după război și așa cum 
arată el astăzi, indiferent dacă 
au fost cetățenii acestui oraș sau 
i-au cunoscut pragurile creșterii 
din afară, certitudinea de în
noire ar reprezenta doar echiva
lentul unei constatări la limita 
de jos a obiectivitătii. Pentru că 
orașul nu s-a înnoit, el a renăs
cut, dînd tradițiilor lui vechi nu 
numai o haină nouă ci și struc
turi pe măsura acestor haine 
noi, socialismul reflectîndu-se 
aici, în întreaga lui plinătate no
vatoare. Socotit altădată indus
trial, în comparație cu lipsa de 
industrializare a țării, Brașovul a 
devenit un mare centru indus
trial într-o țară industrială, ter
menii specifici legați de labora
toarele intime ale producției în
crețind să mai fie de mult impre
sionând chiar și vîrstelor jocului 
de-a baba oarba. Brașovul in
dustrializat nu s-a născut în de
trimentul zonelor neindustrializa
te ci în proporție directă cu a- 
cestea, nu prin acumulare indus
trială, ci prin extindere la nivel 
național a industriei. De la pri
mul tractor românesc construit 
din entuziasm, pînă la modernele 
tractoare de astăzi, exportabile 
m zeci de țări ale lumii, de la

(Continuare in pag. a IV-a)



Expunere la roiectul de lege pentru ■ • ••

adoptarea bugetului de stat pe anul 1968
prezentată de tovarășul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor

Prezentând din însărcinarea Consiliului de Miniștri spre examinare si aprobare proiectul bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1968 vorbitorul a spus : Recenta Conferință Națională a Partidului Comunist Român, făcând bilanțul realizărilor obținute de la eliberare și pînă în prezent, a scos puternic în evidență victoriile de importanță istorică ale poporului nostru, dobîndite sub conducerea partidului. Au fost generalizate relațiile socialiste de producție în întreaga economie, s-au obținut succese însemnate în dezvoltarea forțelor de producție și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului, a crescut prestigiul țării pe plan internațional.Anul 1967 — al doilea an din actualul plan cincinal — a fost bogat în înfăptuiri. Sarcinile privind producția industrială și agricolă pe acest an au fost îndeplinite și depășite. A crescut productivitatea muncii, s-au redus cheltuielile de producție, au sporit acumulările bănești.Aceste realizări sînt în mare măsură rezyltatul amplelor acțiuni inițiate și conduse de partid pentru perfecționarea organizării producției și muncii, rentabilizarea activității e- conomice în toate sectoarele, acțiuni care au avut înrâuriri pozitive, atît asupra indicatorilor economici, cît și asupra celor financiari.Putem raporta Marii Adunări Naționale că bugetul de stat pe anul 1967 a fost executat în condiții bune. Potrivit datelor preliminate, veniturile însumează 127,7 miliarde de lei, iar cheltuielile 123,1 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că încheiem bugetul pe 1967 cu un excedent de 4,6 miliarde de lei. Sarcinile bugetului de stat cu privire la finanțarea eoonomiei naționale, acțiunilor social-culturale și a celorlalte acțiuni au fost realizate.Succesele obținute pe tărîm economic-financiar în anul care s-a scurs constituie o temelie solidă pentru îndeplinirea sarcinilor de viito<r ale finanțelor statului. Măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, hotărîte de recenta Conferință Națională a partidului, vor ridica pe o treaptă superioară întreaga noastră activitate economică și financiară, vor crea condiții pentru îmbunătățirea continuă a muncii în toate sectoarele, pentru a- doptarea celor mai eficiente forme și metode de valorifi
care a marilor resurse materiale și umane pe care le posedă țara noastră.

PROIECTUL
BUGETULUI

DE STAT PE
ANUL 1968

Continuarea neabătută a industrializării, dezvoltarea a- griculturii, modernizarea tuturor ramurilor economice, ridicarea bunăstării poporului necesită în fiecare an, cu prilejul alcătuirii planului de dezvoltare a economiei șl a bugetului de stat, cumpănirea a- tentă a necesităților și posibilităților economiei noastre.Această cerință a fost ținută în seamă și la întocmirea proiectului de buget pe anul viitor, care s-a efectuat in concordantă cu indicatorii planului de stat. Proiectul bugetului pe anul 1968 prevede la venituri 140,0 miliarde de lei, iar la cheltuieli 139,0 miliarde de lei, cu un spor de 12,3 miliarde de lei față de realizările preliminate ale bugetului pe anul în curs. Excedentul bugetar planificat pe anul 1968 este de 1 miliard de lei.Creșterea volumului bugetului pe anul 1968 reflectă sarcinile sporite prevăzute In planul de stat privind dezvolta
rea economiei, științei și culturii, ridicarea standardului 
de viață al populației.

Veniturile 
bugetului 
de statCorespunzător conținutului și structurii economiei noastre naționale, veniturile bugetului de stat provin în măsură co- vîrșitoare de la întreprinderile și organizațiile socialiste, o- glindind în expresie valorică o parte însemnată din rezultatele muncii lucrătorilor din industrie, agricultură, transporturi și din celelalte ramuri. Astfel, în anul 1968, suma totală a încasărilor pe care le va realiza bugetul de stat de la unitățile socialiste se va ridica la 132,0 miliarde de lei. în același timp, ponderea impozitelor și taxelor de la populație reprezintă 5,7 la sută din veniturile bugetului.în etapa actuală, ridicarea eficienței economice în toate ramurile și întreprinderile constituie o sarcină centrală, în raportul prezentat la Conferința Națională a Partidului Comunsit Român din 6—8 decembrie 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Este un imperativ esențial al mersului nostru înainte ca toate eforturile materiale și financiare ale economiei să se îndrepte spre acțiunile cu cea mai înaltă eficiență economică, care să corespundă unor nevoi reale ale societății, să contribuie la creșterea continuă a acumulărilor socialiste".întreaga noastră experiență demonstrează că ritmul rapid al dezvoltării economice, al creșterii avuției naționale și al sporirii venitului național nu se pot asigura decît printr-o rentabilitate înaltă a producției materiale.în această privință, o deosebită importanță are mărimea rentabilității pe fiecare întreprindere și pe fiecare produs, întrucît de ea depind, în ultimă instanță, nivelul rentabilității pe întreaga noastră economie și ritmul reproducției socialiste lărgite.Cu toată însemnătatea acestui principiu pentru dezvoltarea economiei, aplicarea lui în anii trecuți nu s-a făcut în mod consecvent, rentabilitatea urmărindu-se mai mult pe ansamblul unei ramuri sau subramuri economice și mai puțin la nivel de întreprindere și de produs. Din această cauză, unele întreprinderi, care ar fi putut avea rezultate econo- mice-financiare mult mai bune, nu au folosit toate posibilitățile de care dispuneau, obținînd beneficii reduse sau înregistrând pierderi, ceea ce a avut urmări negative asupra gradului de eficiență a economiei naționale.Analizele care s-au efectuat au demonstrat că pierderile înregistrate la unele întreprinderi se datoresc în mare măsură preocupării insuficiente pentru perfecționarea organizării producției și muncii și îndeosebi folosirii incomplete a unor capacități de producție, depășirii consumurilor specifice la materii prime și materiale, precum și neatingerii parametrilor proiectați la unele obiective. Măsurile luate în urma acestor analize au dat rezultate bune reducîndu-se numărul întreprinderilor și al produselor cu pierderi.Este necesar să urmărim mai departe, la fiecare unitate e- oonomică, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea acumulărilor bănești, îmbunătățirea raportului dintre totalul acestor acumulări și fondurile de producție folosite, raport care arată în mod sintetic eficiența activității desfășurate. Creșterea acestei efi- ciențe trebuie să devină o cauză a tuturor cadrelor de conducere și a fiecărui lucrător din întreprinderile noastre.

Cheltuielile 
bugetului 

de statPartea cea mai importantă, respectiv 67,6 la sută din totalul cheltuielilor prevăzute în proiectul bugetului de stat pe anul 1968, o reprezintă cheltuielile pentru finanțarea economiei naționala, care totali

zează 94,0 miliarde de lei. în comparație cu realizările preliminate pe anul 1967, aceste cheltuieli vor crește în anul viitor cu 8,9 miliarde de lei.în afară de alocațiile de la buget, economia națională va utiliza credite bancare, al căror sold la finele anului 1968 va fi de 59,2 miliarde de lei.Fondurile însemnate îndrumate spre finanțarea economiei naționale constituie o dovadă în plus a preocupării constante a partidului și guvernului pentru creșterea potențialului economic al țării.Alocațiile destinate economiei naționale vor fi îndreptate în primul rînd spre realizarea investițiilor, în acest scop fiind prevăzute în proiectul de buget 38,1 miliarde de lei. Adăugind și resursele proprii ale întreprinderilor — amortizarea, încasările din lichidarea fondurilor fixe și altele —, se asigură finanțarea integrală a investițiilor prevăzute în planul de stat.Alături de cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale, un loc important în proiectul de buget îl ocupă cheltuielile destinate finanțării acțiunilor social-cultura- le, prevăzute cu suma de 30,6 miliarde de lei, adică cu o creștere de 2,7 miliarde de lei față de anul 1967.Desfășurînd o activitate continuă pentru micșorarea încordării internaționale, pentru lărgirea' schimburilor e- conomice și culturale dintre popoare și pentru consolidarea păcii — activitate care i-a asigurat un prestigiu binemeritat pe sirena mondială —, România acordă totodată atenția cuvenită întăririi capacității sale de apărare. în proiectul de buget pe anul 1968, pentru cheltuielile de apărare s-a prevăzut suma de 5,2 miliarde de lei, reprezentînd 3,7 la sută din totalul cheltuielilor bugetare
Finanțarea 
industrieiRamură conducătoare a întregii economii naționale, industria noastră socialistă va primi în continuare fonduri însemnate pentru dezvoltarea, diversificarea și modernizarea ei. Alocațiile de la buget și din resursele proprii ale întreprinderilor, ce se vor folosi în industrie în anul 1968 pentru investiții, reparații capitale și producție vor totaliza 41,6 miliarde de lei, la care se vor adăuga importante credite bancare.Gradul de eficiență a activității productive este determinat într-o măsură hotărî- toare de modul cum sînt utilizate mijloacele materiale și bănești ale statului.Investițiile către care statul nostru îndreaptă an de an fonduri tot mai mari necesită concentrarea tuturor eforturilor în vederea înfăptuirii unor obiective industriale la nivelul tehnic cel mai înaintat pe plan mondial. Se impune să îndeplinim ritmic planul de investiții, să asigurăm intrarea în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la toate capacitățile noi în termene cît mai scurte, să gospodărim cu chibzuință fondurile destinate investițiilor, să evităm pulverizarea acestor fonduri pe un număr prea mare de lucrări.în anul 1967, pe ansamblul industriei au fost obținute rezultate satisfăcătoare în creșterea eficienței mijloacelor circulante, în accelerarea vitezei lor de rotație. Cu toate acestea, la o serie de întreprinderi s-au acumulat stocuri supranormative, ceea ce a dus la imobilizări de fonduri. Se impune luarea de măsuri hotărîte pentru readucerea stocurilor peste necesar în circuitul economic. Totodată, trebuie să crească preocuparea pentru reducerea consumurilor de materiale, accelerarea desfacerii produselor, prevenirea irosirii sub orice formă a valorilor materiale, gospodărirea judicioasă a mijloacelor puse la dispoziția întreprinderilor și organizațiilor economice fiind o cerință de bază a gestiunii economice proprii.
Finanțarea 
agriculturiiStatul nostru acordă an 

de an fonduri tot mai mari

pentru dezvoltarea bazei teh- nice-materiale a agriculturii — una din ramurile de cea mai mare importanță ale economiei naționale —, care este chemată să asigure satisfacerea nevoilor crescînde de produse agroalimentare ale industriei, populației și ale exportului.în anul 1968 se va cheltui de la buget și din resursele proprii ale unităților agricole de stat și cooperatiste pentru investiții și producție suma de 16,6 miliarde de lei.Pentru ca sumele importante puse la dispoziția agriculturii să dea rezultatele scontate, este necesară îmbunătățirea în continuare a activității de producție, îndeosebi în sectorul creșterii animalelor, unde realizările obținute au fost sub nivelul posibilităților.în sectorul agricol de stat se impun eforturi sporite pentru micșorarea cheltuielilor de producție, pentru îmbunătățirea calității și structurii fura-* jelor, pentru ridicarea în continuare a nivelului asistenței sanitar-veterinare și folosirea deplină a capacităților de producție construite.Stațiunile de mașini și tractoare trebuie să urgenteze luarea de măsuri pentru folosirea mai bună a utilajelor, reducerea cheltuielilor de producție, executarea unui volum sporit și diversificat de lucrări. Se vor crea astfel condițiile necesare pentru trecerea treptată a acestor unități pe principiile gestiunii economice proprii.Și în anul care urmează, statul va continua să sprijine cooperativele agricole de producție pe diferite căi, inclusiv prin credite bancare, finanțarea de la buget a acțiunilor agrozooveterinare etc. La rîn- dul lor, unitățile agricole cooperatiste vor trebui să-și sporească producția vegetală și animală, să folosească marile rezerve care există în ce privește utilizarea terenurilor și a forței de muncă.
Creșterea ni- 

velului de traiîn centrul atenției conducerii partidului și statului nostru stă în mod permanent creșterea nivelului de trai material și cultural al poporului. Pe lingă alte măsuri, în acest scop s-a hotărît aplicarea, în cursul anilor 1968—1969, a unei noi majorări a salariilor, de oare vor beneficia în mod eșalonat toate oategoriile de salariați.în condițiile sporirii veniturilor bănești ale populației va crește și volumul desfacerilor de mărfuri, care în 1968 va fi cu 8 la sută mai mare decît în anul precedent. Aceasta impune asigurarea sortimentelor șl calității mărfurilor cerute de populație, îmbunătățirea repartizării teritoriale a fondului de mărfuri, extinderea formelor moderne de deservire.La ridicarea nivelului de trai al populației contribuie, în măsură însemnată, și acțiunile social-culturale finanțate de la buget. Suma totală prevăzută în proiectul de buget pentru acest scop se repartizează pe destinații principale, astfel: 8,0 miliarde de lei pentru învățămînt, 5,9 miliarde pentru ocrotirea sănătății, 2,0 miliarde pentru dezvoltarea științei și 13,6 miliarde de lei pentru pensii, ajutorul de stat pentru copii și alte cheltuieli de asigurări sociale.Factorii de răspundere din domeniul social-cultural au datoria să folosească mijloacele materiale și bănești cu grija unor buni gospodari, să aplice un regim sever de economii, astfel încît acțiunile planificate în acest sector să poată fi realizate cu fonduri cît mai reduse.O atenție deosebită se va acorda în continuare construcției de locuințe, pentru care se vor cheltui în anul 1968 din fondurile statului 3,4 miliarde de lei. Totodată, cetățenii vor fi sprijiniți în construirea de locuințe personale, prin credite avantajoase, atribuiri de terenuri, scutiri de impozit etc.Ca urmare a creșterii veniturilor populației a continuat să se dezvolte acțiunea de economisire prin C.E.C., soldul general al economiilor fiind, la sfințitul anului 1967, eu peste 38 la sută mai ridi

cat decît la finele anului precedent.Realizările obținute pînă în prezent, precum și noile măsuri adoptate arată încă o dată că dezvoltarea producției, progresul rapid al economiei, pentru care se concentrează eforturile materiale și de muncă ale țării, nu constituie scopuri în sine, ci premise pentru îmbunătățirea sistematică x. multilaterală a vieții poporului, obiectiv final al întregii politici a partidului și guvernului.
Bugetele 
organelor 
locale ale 

puterii 
de statBugetele sfaturilor populare pe anul 1968 însumează 19,6 miliarde de lei. Din totalul veniturilor, 7,7 miliarde de lei, adică 39,3 la sută, sînt venituri proprii ale sfaturilor populare, iar restul se acoperă de la bugetul republican. în cadrul veniturilor proprii, partea cea mai înseamnată o formează vărsămintele din beneficiile întreprinderilor și organizațiilor economice locale, care totalizează 3,8 miliarde de lei.Ca și în cazul întreprinderilor republicane, se impune în continuare luarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor locale, diversificarea și creșterea calitativă a mărfurilor fabricate și a serviciilor prestate, asigurarea unei rentabilități sporite prin identificarea și folosirea tuturor rezervelor existente.Din totalul cheltuielilor, 7,4 miliarde de lei, adică 38,0 la sută, sînt destinate finanțării economiei locale. Cea mai importantă parte a cheltuielilor din bugetele locale este afectată finanțării acțiunilor social-culturale, pentru care se alocă 10,8 miliarde de lei, deci mai mult decît o treime din totalul de 30,6 miliarde de lei, cît însumează cheltuielile social-culturale prevăzute în bugetul de stat.Urmărirea atentă a eficienței cu care sînt cheltuite aceste fonduri prezintă o deosebită importanță, comitetele executive ale sfaturilor populare avînd obligația să se ocupe cu toată răspunderea de judicioasa lor folosire.Hotărîrile Conferinței Naționale a partidului din 6—8 decembrie 1967, pentru a căror aplicare sînt în curs de elaborare importante măsuri, vor duce la îmbunătățirea sistemului de finanțare a întreprinderilor, la creșterea rolului beneficiului, creditului și dobînzilor în activitatea economică, la sporirea răspunderii în mînuirea fondurilor proprii șl împrumutate, la întărirea gestiunii economice. Funcțiile finanțelor și creditului vor fi mai bine utilizate, organizarea sistemului bancar va fi perfecționată.Ca organ central de coordonare și orientare unitară a controlului financiar pe toate treptele economiei. Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru perfecționarea organizării aparatului de control și realizarea unei eficiente cît mai mari în activitatea acestuia.în conformitate cu prevederile legii, vă supun spre adoptare contul general de execuție a exercițiului bugetar 1966, care cuprinde la venituri 108,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli 105,4 miliarde de lei, cu un excedent de 3,5 miliarde de lei.Călăuzit de partid, pe care-1 urmează cu nețărmurită încredere, a spus în încheiere ministrul finanțelor, poporul român pășește în noul an cu mîndria legitimă ce izvorăște din realizările muncii sale creatoare. Măsurile adaptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, conștiința patriotică, priceperea și hărnicia oamenilor muncii stau chezășie că șl în anul care vine toate obiectivele planului și bugetului de stat vor fi înfăptuite cu succes.

Lucrările Sesiunii Marii Adunări Naționale

M» Ootntaie! eoonomieo-ftoan- 
etare, tovarășul Aides Milita
ră, a prezentat raportul oo- tnun al oamlaiUor economfco- financiară șl juridică la acest proiect de lege, după care a început discuția generală.în discuțiile pe marginea Proiectului de lege au luat puvîntul deputății: Cornel

Mlhulecea, adjunct *1 ministrului industriei construcțiilor de mașini, Emil Oniga, directorul general al Uzinelor de tractoare din Brașov, Bujor Roșea, director general în Ministerul Industriei Chimice, și Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului regional Argeș al P.G.R.Proiectul de lege a fost apoi discutat pe articole șl supus în întregime votului secret

Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate prin vot secret cu bile, Legea privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale.Trecîndu-ee la punctul următor al ondinei de zi, tovarășul Maxim Berghlanu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege

pentru adoptarea Planului de Stat al economiei naționale pe anul 1968.în continuare, ministrul finanțelor, tovarășul Aurel VI- joll, a prezentat expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de Stat pe anul 1968.Secretarul Comisiei econo- mico-financiare, tovarășul Ion Cristoloveanu a prezentat ra
portul comun al comisiilor eco-

nomico-flnancferă și juridică ou privire la cele două proiecte de lege.în cursul după amiezii au avut loc ședințe ale comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale, pentru cultură și învățămînt; sănătate, prevederi și asigurări sociale ; juridice.Lucrările sesiunii continuă.

financiară și juridică prezentat 

de deputatul Mdea MilitaruComisiile ecnnomico-finan- ciară și juridică au"<îezbă'tîit proiectul de lege privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale în. ședința comună ținută în zilele de 14 și 23 decembrie1967.Comisiile au constatat că proiectul de lege prezentat constituie un important- instrument juridic pentru, traducerea în viață a directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R., potrivit cărora o condiție principală pentru desă- vîrșirea construcției socialiste este ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a întregii activități economice a țării.Pe această linie, Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, folosind în mod creator experiența cîștigată în procesul oonstrucției socialiste și întemeindu-se pe concluziile unor studii efectuate cu participarea a numeroși specialiști, a stabilit principiile călăuzitoare în vederea adoptării unor măsuri menite să îmbunătățească conducerea și planificarea economiei naționale. astfel încît ele să corespundă cerințelor organizării științifice a producției și a muncii.Aplicarea acestor principii urmează să se facă treptat, într-o perioadă determinată, tinîndu-se seama de sarcinile și specificul fiecărui sector și domeniu de activitate. în cadrul acestei preocupări, proiectul de lege stabilește o serie de măsuri de largă perspectivă, dintre care unele au oa obiect organizarea științifică a producției și muncii, iar altele urmăresc perfecționarea activității de plani fi-

-care. organizare și conducere â economiei naționale.Printre măsurile organizatorice adoptate se înscriu: șporire? rolului și lărgirea autonomiei întreprinderilor în realizarea sarcinilor de plan ; formarea de mari unități economice reunind mai multe întreprinderi, care vor funcționa pe baza principiului gestiunii economice proprii și vor asigura cooperarea economică și tehnică între ele și cu alte organizații socialiste ; gruparea și reorganizarea unor întreprinderi, potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale ; îmbunătățirea structurii organizatorice și a modului de funcționare a ministerelor și celorlalte organe ale administrației de stat; trecerea unor activități de export și import de la Ministerul Comerțului Exterior la alte ministere și mari unități economice, precum și la unele întreprinderi; organizarea în cadrul ministerelor, a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, în organizațiile economice, în întreprinderile și instituțiile de stat potrivit specificului activității lor, a unor forme colective de conducere și de muncă.în scopul perfecționării în continuare a activității de planificare, proiectul de lege prevede înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, sporirea rolului și atribuțiilor întreprinderilor și organizațiilor economice adoptînd și alte măsuri care să asigure îmbinarea cît mai judicioasă a conducerii centralizate a economiei, cu creșterea autonomiei economice pe baza principiului gestiunii economice proprii.Ca măsuri menite să asigure un cadru organizatoric potrivit nevoilor economiei națio

nale în plină transformare, proiectul de lege prevede : perfecționarea sistemului de aprovizionare și desfacere în vederea accelerării circulației mărfurilor așezarea pe baze mai corespunzătoare a relațiilor dintre furnizori și beneficiari și a sistemului contractual ; aplicarea principiului gestiunii economice proprii în toate unitățile economice; reglementarea îmbunătățită a relațiilor financiare ale unităților economice cu bugetul statului, precum și a finanțării și creditării investițiilor, producției și circulației mărfurilor ; întărirea controlului economic financiar și reorganizarea sistemului bancar.Rezultatele ce se vor obține prin aplicarea, pe cale de ho- tărîri ale Consiliului de Miniștri, a măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale prevăzute de proiectul de lege vor constitui baza care va permite organului suprem al administrației de stat să prezinte proiectele de legi necesare continuei prefecționări 
a conducerii economiei naționaleComisia economlco-finan- ciară și Comisia juridică consideră că, prin măsurile pe care le stabilește, proiectul de lege constituie un cadru juridic deosebit de important pentru înfăptuirea principiilor și liniilor directoare, stabilite de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, care corespund nevoilor de dezvoltare ale societății noastre, în actuala etapă. De aceea, Comisia economico-financiarâ și Comisia juridică propun Marii Adunări Naționale să adopte proiectul de lege în forma prezentată.

LEGE
privind unele măsuri 

de perfecționare a conducerii și
planificării economiei naționaleConferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, ți- nînd seama de cerințele obiective ale dezvoltării societății noastre, a adoptat principiile privind perfecționarea conducerii și planificării economiei. Considerînd că aplicarea acestor principii, de o deosebită importanță pentru, dezvoltarea economiei naționale, necesită adoptarea unor dispoziții legale care să permită aplicarea treptată, într-o perioadă determinată, a măsurilor corespunzătoare, potrivit specificului diferitelor sectoare de activitate,Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. — în vederea aplicării principiilor privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, se stabilesc următoarele măsuri :a) se vor asigura întreprinderilor condiții de a acționa operativ și eficient în conducerea, organizarea științifică a producției și a muncii și în controlul producției și circulației mărfurilor pentru îndeplinirea cu o mai mare mobilitate a sarcinilor ce le revin din planul de stat; întreprinderile vor putea fi grupate sau reorganizate, potrivit cerințelor dezvoltării economiei naționale.b) se vor înființa mari unități economice, cu personalitate juridică, funcționând pe baza principiului gestiunii economice proprii, care vor reuni mai multe întreprinderi

și vor asigura cooperarea economică și tehnică între ele, precum și cu alte organizații socialiste ;c) se va îmbunătăți structura organizatorică, determinarea atribuțiilor și modul de funcționare a ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat, în scopul asigurării unei conduceri mai eficiente a ramurilor și domeniilor de activitate;d) în vederea îmbunătățirii comerțului exterior, unele activități de export și import vor fi trecute de la Ministerul Comerțului Exterior la alte ministere sau organe economice centrale și mari unități economice, precum și la unele întreprinderi ;e) ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile de stat vor funcționa pe baza principiului conducerii și muncii colective ; se vor organiza — potrivit specificului activității lor — forme colective de conducere și de muncă, care să asigure îmbinarea judicioasă a muncii colective cu stimularea inițiativei și cu răspunderea personală -Art. 2. — Activitatea deplanificare se va perfecționa în continuare prin înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, sporirea rolului și atribuțiilor întreprinderilor și organizațiilor economice, precum și prin alte măsuri, care să asigure, în cadrul planului unic, îmbinarea mai judicioasă a conducerii centralizate a

economiei, în ansamblul ei, cu creșterea autonomiei întreprinderilor și organizațiilor economice.Art. 3 — Sistemul de aprovizionare tehnico-materială șl de desfacere va fi perfecționat în vederea accelerării circulației produselor, materiilor prime și materialelor, îmbunătățirii relațiilor dintre furnizori și beneficiari și a sistemului contractual.Art. 4. — în vederea creș terii eficienței economice în folosirea resurselor materiale și bănești, se vor lua măsuri pentru introducerea gestiunii economice proprii în toate unitățile economice, perfecționarea relațiilor financiare ale unităților economice privind bugetul statului, precum și a finanțării și creditării investițiilor, a producției și circulației mărfurilor, întărirea controlului economic-financiar și îmbunătățirea organizării sistemului bancar.Art. 5. — Prin hotărâri ale Consiliului de Miniștri, se va organiza aplicarea treptată a măsurilor corespunzătoare prevederilor legii de față, urmă- rindu-se înfăptuirea obiectivelor stabilite prin Directivele adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, iar, pe baza rezultatelor obținute, Consiliul de Miniștri va prezenta Marii Adunări Naționale, eșalonat pînă la 31 decembrie 1969, proiectele de legi necesare pentru perfecționarea conducerii • și planificării economiei naționale.

Aspect din timpul votării



EXPGNEREA LA PRO!ECIUL DE LEGE PENERD ADOPJAREA PLAMIL/l 
DE SEAE AL ECONOMIEI NAJIONALE PE ANOL 1968

prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării

Tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să prezint spre examinare și legiferare Marii A- dunări Naționale proiectul Planului de Stat pe anul 1968.Dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi a actualei sesiuni are loc în preajma aniversării a două decenii de la proclamarea Republicii. în a- cești 20 de ani — cei mai rodnici, mai bogați în prefaceri înnoitoare din istoria poporului nostru — România a urcat, prin munca entuziastă a oamenilor muncii, sub conducerea partidului, trepte tot mai înalte de dezvoltare economică și socială, de progres și civilizație.Examinarea planului pe a- nul viitor se desfășoară în atmosfera de puternic elan creator, generată de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, care și-a încheiat recent lucrările. Documentele Conferinței, raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunse de o înaltă principialitate, de un profund realism, stabilesc direcții de mare însemnătate pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei, care vizează, ca obiectiv final, sporirea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, creșterea avuției naționale, a prosperității națiunii noastre socialiste. De ia înalta tribună a Conferinței, secretarul general al Comitetului Central al partidului sublinia : „înnoirea și perfecționarea continuă a metodelor de conducere și planificare a economiei, a formelor organizatorice în viața economică și socială demonstrează nu slăbiciunea socialismului, ci capacitatea sa de a adopta soluții problemelor complexe ale dezvoltării sociale, de a înlătura lipsurile și neajunsurile, dovedește resursele de progres de care dispune orîn- duirea socialistă". Documentele Conferinței stimulează energiile creatoare ale întregului popor, făuresc condiții prielnice pentru înfăptuirea cu succes a mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., își pun o puternică amprentă asupra ansamblului .vieții economice, politice și sociale a patriei.Tovarăși deputați și deputate,înainte de a trece la prezentarea proiectului de plan pe anul 1968, îngăduiți-mi să vă rețin atenția, conturînd succint unele aspecte caracteristice ale modului în care s-a realizat planul pe anul acesta, încheiem anul 1967 cu rezultate pozitive în toate sectoarele economiei naționale.O ilustrare grăitoare a rodniciei eforturilor depuse în a- cest an o constituie faptul că principalele obiective stabilite prin planul de stat au fost în- deplinite, iar la o serie de indicatori de bază — depășite. Producția industrială este cu13.3 la sută mai mare decît anul trecut, comparativ cu11.3 la sută cît s-a planificat. Toate ministerele, organizațiile economice centrale și sfaturile populare regionale își realizează sarcinile privind volumul producției industriale.S-a intensificat ritmul de dezvoltare a acelor ramuri și sectoare a căror rămînere în urmă a fost subliniată la Congresul al IX-lea al partidului. Astfel, producția industriei electrotehnice și electronice a crescut cu circa 19 la sută față de anul trecut, iar în cadrul acesteia producția de aparate electrice de măsură și control șl de mijloace de automatizare este cu 40 la sută mai mare decît în anul 1966 ; de a- semenea, s-a dezvoltat puternic producția de mașini-unelte și de utilaje tehnologice, destinate îndeosebi unor ramuri hotărîtoare ale economiei. în industria ușoară producția este cu 15 la sută mai mare decît în 1966. în același timp, industria și-a diversificat gama de produse cu sortimente care contribuie la o mai bună valorificare a materiilor prime.După cum vă este cunoscut, pe baza sarcinilor trasate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., îh acest an s-a desfășurat o largă acțiune de organizare științifică a producției și a muncii și de creștere a eficienței activității economice prin rentabilizarea tuturor întreprinderilor ș! produselor. Rezultatele acestei acțiuni au contribuit în mare măsură la depășirea planului de producție, a sarcinilor privind productivitatea muncii și volumul beneficiilor din industrie.în anul 1967 a continuat a- plicarea măsurilor de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materîale a agriculturii. S-au extins mecanizarea și chimizarea, precum și lucrările de hidroameliorații. Producția agricolă globală se situează la nivelul prevăzut pentru a- cest an în varianta maximă a planului cincinal. Cu toate condițiile nefavorabile pentru cultura porumbului în unele regiuni, recolta de cereale în ansamblu este de 13,6 milioane tone, fiind superioară celei din cincinal. Rezultate bune 

s-au obținut, de asemenea, în creșterea șeptelului și a producției animaliere, depășindu- se prevederile planului la efectivele de bovine și ovine.Un domeniu în care activitatea s-a desfășurat în condiții mai bune decît în anii tre- cuți îl reprezintă investițiile. Pentru prima dată după mulți ani, planul de investiții, care a însumat 52 miliarde lei, a fost îndeplinit integral din punct de vedere valoric. S-au dat în funcțiune capacități importante în toate ramurile de producție și s-a extins dotarea cu tehnică modernă a economiei naționale.Potențialul crescînd și dinamismul economiei noastre se reflectă cu deosebită elocvență în sporirea venitului național, care în acest an este cu 7,5 la sută mal mare decît în 1966 și depășește cu 2,5 miliarde de lei volumul planificat.Paralel cu creșterea producției materiale și a venitului național, s-au creat condiții de a aloca fonduri sporite pentru ridicarea' în continuare a nivelului de trai al populației. Cunoașteți că în acest an au fost majorate salariile mici în avans față de prevederile planului cincinal, acțiune care a cuprins aproape 1 200 000 sala- riați ; au fost sporite sensibil toate categoriile de pensii ; pe baza realizărilor obținute în agricultură, au crescut veniturile țărănimii și, începînd din acest an, s-a introdus sistemul de pensionare a țăranilor cooperatori. în total veniturile bănești realizate de populație au fost cu aproape 9 miliarde de lei mai mari decît în 1966.în chip firesc, mărirea veniturilor populației a fost însoțită de creșterea desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist. Volumul acestora este cu peste 8 la sută mai mare decît în 1966. Populația a avut la dispoziție cantități sporite de mărfuri, care au asigurat satisfacerea cererilor la principalele produse de bază. în u- nele localități și în anumite perioade s-au făcut simțite, totuși, lipsuri în aprovizionarea populației cu unele produse de consum curent sau de folosință îndelungată, lipsuri generate în bună parte de gospodărirea nesatisfăcătoare a fondului de marfă, cît și de narealizarea unor prevederi la producția legumicolă.în 1967 au continuat să se dezvolte acțiunile social-cultu- rale pe care le întreprinde statul nostru. S-au construit aproape 56 000 apartamente din fondurile statului ; s-au dat în folosință, de asemenea, noi spații de învățămînt și u- nități de ocrotire a sănătății, creșe și grădinițe de copii, precum și alte edificii cu caracter social-cultural.Rezultatele din acest an, a- dăugate celor din anii prece- denți, demonstrează convingător realismul planului, faptul că el oglindește în mod just necesitățile dezvoltării societății noastre.Odată cu proiectul planului pe 1968, Consiliul de Miniștri supune spre aprobare Mani Adunări Naționale și execuția planului de stat pe 1966. în covîrșitoarea lor majoritate indicatorii de plan pe 1966, înscriși în legea planului cincinal, au fost îndepliniți și depășiți. Nerealizările în anumite domenii, în general fără influențe deosebite în economie, au fost determinate în principal de unele rămîneri în urmă în activitatea de investiții.Tovarăși,Proiectul planului de stat oe anul 1968 a fost elaborat în lumina Directivelor Congresului al IX-lea al partidului și a prevederilor actualului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale, ținindu-se seamă de rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului. După cum știți, sarcinile și obiectivele planului pe anul viitor au făcut obiectul analizei plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 29 noiembrie—1 decembrie 1967. Plenara a adoptat proiectul de plan și a indicat principalele direcții în care vor trebui orientate eforturile pentru îndeplinirea lui.Trăsătura definitorie a planului pe 1968 constă în faptul că prevederile pe care Ie cuprinde întrec, în majoritatea lor, sarcinile înscrise în planul cincinal pentru acest an. Prin nivelele stabilite se intensifică ritmul prevăzut al dezvoltării economice pe primii trei ani ai perioadei, se îmbunătățesc proporțiile și structura producției materiale, ceea ce constituie un fundament solid pentru înfăptuirea planului cincinal, o mărturie a vitalității economiei noastre naționale.Unul din aspectele de ma|o- ră semnificație ale proiectului de plan îl reprezintă ritmul înalt de dezvoltare a industriei, ramură conducătoare, dinamizatoare a economiei noastre naționale. Producția planificată pentru anul viitor este cu aproape 22 miliarde de lei mai mare decît cea realizată în 1967 și întrece cu 5,7 miliarde de lei nivelul prevăzut în planul cincinal. Depăși

rea planului în anii 1966 si 1967 și nivelul planificat pentru 1968 asigură pe primii trei ani ai cincinalului un ritm mediu anual de 11,7 la sută, superior celui prevăzut pentru această perioadă în planul cincinal.Proiectul de plan înscrie sarcini de prim ordin privind accentuarea dezvoltării industriei mijloacelor de producție, creșteri mai mari, peste nivelele prevăzute în p.anul cincinal. urmînd a se realiza în domeniul energiei electrice, metalurgiei, construcțiilor de mașini și industriei materialelor de construcție.Producția de energie electrică va fi în anul viitor de peste 28 miliarde kWh, iar puterea instalată în centralele electrice va ajunge la circa 5 200 MW. Sarcinile din proiectul de plan reprezintă aplicarea în practică a orientării date de partid și guvern referitoare la concentrarea producției în grupuri de puteri unitare mari, ceea ce asigură însemnate avantaje economice.Cerințele economiei moderne, ale progresului tehnic rapid și multilateral impun extinderea puternică a bazei de metal a țării, concomitent cu îmbunătățirea structurii producției de oțel și metale neferoase. Ir. anul viitor vom realiza peste 4,9 milioane tone de oțel și aproape 3,4 milioane tone de laminate finite pline. Se prevede o creștere mai puternică, cu 21 la sută a producției de oțeluri aliate. Dezvoltarea siderurgiei se bazează în cea mai mare parte pe intrarea în funcțiune a unor obiective importante, în principal la Combinatul de la Gaiați, unde va începe să producă noua o- țelărie, dotată cu converti- zoare cu insuflare de oxigen — prima instalație de acest gen din țară.Realizarea obiectivelor de plan ale Ministerului Industriei Metalurgice necesită rezolvarea unor probleme complexe, legate în special de punerea în funcțiune a noilor capacități la termenele prevăzute, precum și de folosirea la maximum a capacității agregatelor existente. De aceea, vor trebui luate măsuri energice pentru realizarea investițiilor și a producției înscrise în plan, pentru sprijinirea operativă și eficientă a întreprinderilor siderurgice în rezolvarea sarcinilor ce le revin.în metalurgia neferoasă e- fortul principal este îndreptat către industria de aluminiu. O- dată cu creșterea producției, proiectul de plan prevede sporirea gradului de prelucrare a materiilor prime și ridicarea eficienței economice în a- cest sector industrial. Vor fi alocate importante fonduri pentru începerea construirii Uzinei de prelucrare a aluminiului de la Slatina, mai devreme decît prevederile cincinalului. Este necesar să se urgenteze încheierea contractelor cu furnizorii externi și întocmirea proiectelor de execuție pentru ca, în anul viitor, să se desfășoare din plin lucrările de construcții la noile obiective planificate.Revoluția tehnico-științifică contemporană evidențiază tot mai pregnant rolul covîrșitor pe care-I joacă în economia națională construcția de mașini. Importanța acestei ramuri hotărîtoare a fost din nou subliniată la Conferința Națională a partidului. Analiza amănunțită efectuată cu ocazia e- laborării proiectului de plan a arătat că pe baza folosirii mai bune a capacităților existente și prin perfecționarea organizării fluxurilor tehnologice în anul 1968 producția în industria construcțiilor de mașini va fi mai mare cu 2,9 miliarde de lei decît s-a stabilit în planul cincinal, obținîndu-se o creștere de peste 13 la sută față de realizările preliminate din 1967.Ținînd seama că In anii viitori, ca urmare a eforturilor ce se vor face în domeniul investițiilor, nevoile de mașini, utilaje și instalații vor spori, este necesar ca Ministerul Industriei •Construcțiilor de Mașini, In colaborare cu ministerele beneficiare și Comitetul de Stat al Planificării, să întocmească un program suplimentar de dezvoltare a capacităților, astfel încît să se asigure în proporție mai mare, din producția internă, necesitățile economiei și să sporească simțitor exportul.In industria chimică, a cărei producție planificată se situează cu puțin peste nivelul prevăzut în planul cincinal pentru anul 1968, se vor realiza sporuri suplimentare la cauciuc și anvelope, produse sodice, fibre și fire sintetice, lacuri și coloranți, medicamente etc.Patrimoniul forestier — a- ceastă importantă avuție națională — este gospodărit cu tot mai mare grijă și eficiență. Industria lemnului se dezvoltă, in continuare, în condițiile folosirii unor resurse practic constante de masă lemnoasă. Soluțiile preconizate pentru valorificarea superioară a masei lemnoase permit majorarea peste nivelele din planul cin

cinal a producției de mobilă, de plăci aglomerate și fi- brolemnoase. în strînsă legătură cu sporirea producției de mobilă se impune necesitatea de a se îmbunătăți calitatea și diversifica producția, de a se spori competitivitatea la export.Pentru a asigura condiții mai bune de realizare a investițiilor și a acoperi nevoile to - dului pieței, în planul pe ai. .1 1968 sint prevăzute creșteri însemnate la producția de ciment, plăci de azbociment, cărămizi și blocuri ceramice, materiale hidroizolatoare, ceea ce face ca în ansamblu producția materialelor de construcții să fie cu 14 la sută mai mare față de 1967. Cu toate acestea, la unele produse la care se fac remarcate cereri mari — geamuri trase, țigle, carton asfaltat și altele — nivelele de producție propuse sînt insuficiente. Ținînd seama că nevoile economiei naționale în privința materialelor de construcții vor crește mult în anii următori, este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor să asigure creșterea capacităților de producție și extinderea însemnată a numărului de sortimente.O preocupare susținută a partidului și statului este satisfacerea în măsură tot mai mare a nevoilor crescînde ale populației In ce privește bunurile de larg consum: planul pe anul viitor prevede un volum sporit al producției față de cel stabilit prin cincinal. Pe linia acțiunilor întreprinse de conducere în vederea dezvoltării mai accentuate a industriei ușoare s-au alocat suplimentar însemnate fonduri de investiții. Producția proiectată pe a- nul viitor în această ramură este cu 2.3 miliarde de lei mai mare decît nivelul stabilit pentru anul 1968 în planul cincinal. urmînd a se obține importante cantități suplimentare de țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte și altele. Nivelul cantitativ și calitativ al producției industriei ușoare va permite satisfacerea în mai mare măsură a cererilor populației la unele sortimente de calitate superioară, o dată cu asigurarea necesarului de mărfuri ieftine solicitate de cumpărătoriComparativ cu prevederile din planul cincinal pentru 1968, producția industriei alimentare în anul viitor se va caracteriza printr-o structură îmbunătățită și mal bine corelată cu tendințele actuale ale consumului. Pe baza unor resurse sporite de materii prime a- gricole și a îmbunătățirilor organizatorice în activitatea întreprinderilor, proiectul de plan prevede realizarea de producții superioare celor din cincinal la lapte, unt, ulei comestibil, conserve de legume și fructe sterilizate, pește și conserve de pește, preparate și conserve de carne, bere, cît și la alte produse cerute pe piața internă și la export.Tovarăși,Potrivit sarcinilor trasate prin documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., proiectul de plan acordă o atenție deosebită problemelor dezvoltării agriculturii, ramură de bază a economiei noastre. în anul 1968 statul continuă eforturile pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale, de care depinde In cel mai înalt grad progresul intensiv și multilateral al producției agricole, vegetale și animale. Se prevede ca în anul viitor agricultura să fie dotată cu peste 8 700 tractoare, 7 800 combine de cereale, 2 900 semănători, precum și alte mașini agricole, începe fabricarea în țară a primelor tractoare pentru mecanizarea legumiculturii, viticulturii și pomiculturii. Cantitățile de îngrășăminte chimice ce vor fi livrate agriculturii vor fi cu 26 la sută mai mari decît în acest an, fără a se a- tinge însă prevederile din cincinal pentru 1968. Aceasta este o urmare a întîrzierilor în intrarea în funcțiune a unor capacități din industria chimică. Este necesar ca Ministerul Industriei Chimice să ia toate măsurile pentru a livra în mod ritmic cantitățile de îngrășăminte destinate agriculturii.Proiectul de plan prevede un volum de investiții sporit față de cincinal pentru lucrări de hidroameliorații, creînd astfel condiții ca la sfîrșitul anului viitor suprafața amenajată pentru irigare să ajungă la 600 000 hectare. Consiliul Superior al Agriculturii trebuie să concentreze lucrările pe un număr redus de șantiere, să asigure folosirea cît mai bună a mijloacelor de mecanizare și a forței de muncă, iar Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Construcțiilor să livreze utilajele și materialele necesare irigațiilor corelat cu termenele de dare în funcțiune a lucrărilor.Mijloacele sporite puse la dispoziția agriculturii, organizarea tot mai bună a proceselor de producție în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de pro

ducție fac posibilă obținerea în 1968 — în condiții climatice normale — a unei producții globale cu 1,8 miliarde de lei mai mare decît limita superioară stabilită pentru acest an în planul cincinal. Atenția principală se îndreaptă în continuare spre producția de cereale, care se prevede să a- jungă la circa 14,2 milioane tone, față de 10,9 milioane tone cît s-a realizat în medie în cincinalul precedent.Pentru dezvoltarea producției de legume și lichidarea deficiențelor în satisfacerea nevoilor de consum ale populației, proiectul de plan prevede ca, paralel cu o creștere iniDortantă a suprafețelor la aceste culturi, să se construiască peste 100 hectare de sere și să se cultive, în cîmpuri protejate și în solarii, o suprafață de peste 5 ori mai mare decît în 1967. De asemenea, sînt preconizate o serie de măsuri pentru sporirea producției de struguri care, în ultimul timp, nu s-a dezvoltat pe măsura eforturilor depuse și a necesităților. în acest domeniu, este necesară elaborarea și aplicarea de măsuri de către Consiliul Superior al A- griculturii. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerul Industriei Alimentare care să asigure, într-un termen scurt, creșterea recoltei la hectar și îmbunătățirea calitativă a producției viticole.Este cunoscută însemnătatea zootehniei într-o agricultură modernă, bine echilibrată și de înaltă eficiență. Pornind de la datele ultimelor recensăminte ale animalelor, proiectul de plan cuprinde sarcini de creștere față de cincinal atît a efectivelor, cît și a producției animaliere. Paralel cu atenția ce se acordă dezvoltării sectorului zootehnic în unitățile agricole socialiste, se prevede sprijinirea în mai mare măsură a membrilor cooperatori și a gospodăriilor individuale din zonele de munte, care dispun de condiții pentru creșterea animalelor.Dezvoltarea susținută a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri ale economiei implică eforturi pentru extinderea corespunzătoare a activității de transport. Volumul transporturilor de mărfuri va creste anul viitor cu peste 11 la sută față de anul 1967. Se va moderniza în continuare baza tehnico-materială a tuturor tipurilor de transporturi, în vederea satisfacerii integrale și operative a nevoilor existente pe acest tărîm. Ministerul Căilor Ferate va trebui să ia măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea folosirii parcului de material rulant, iar împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene — pentru sincronizarea utilizării tuturor mijloacelor de transport din economie.Tovarăși deputați și deputate,A devenit o coordonată statornică a politicii economice a partidului și guvernului nostru alocarea de însemnate resurse financiare și materiale pentru acumulare, pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a noii orînduiri sociale.Ca și în anii precedenți, în structura fondului de acumulare ponderea principală revine investițiilor.Volumul de investiții centralizate din fondurile statului este de 58 miliarde de lei, cu circa 5.6 miliarde de lei mai mult decîț realizările preliminate pe 1967 și depășește cu 1,9 miliarde de Iei prevederile pentru 1968 din planul cincinal. Cea mai mare parte a fondurilor — respectiv 87 la sută — revine în continuare ramurilor producției materiale și, în primul rînd, industriei. Pentru dezvoltarea sectoarelor de bază : energia electrică, industria combustibilului, siderurgia. construcțiile de mașini și industria chimică s-au alocat aproape trei pătrimi din volumul total de investiții destinat industriei, cu peste două miliarde lei mai mult deci* s-a realizat în acest anSporul cel mai însemnat de Investiții, față de prevederile planului cincinal, și anume 640 milioane de lei, se alocă Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Fonduri suplimentare însemnate sînt destinate îndeosebi pentru industria electrotehnică și electronică, a mașinilor-unelte și agregatelor energetice de puteri unitare mari. De remarcat că întregul volum de investiții pe anul viitor la acest minister marchează o creștere de peste 50 la sută comparativ cu anul 1967. Realizarea acestor sarcini importante implică din partea ministerului măsuri hotărîte, deoarece influențează în mod decisiv livrarea în perioadele următoare a utilajelor necesare investițiilor din celelalte ramuri.O problemă fundamentală, puternic subliniată în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, o reprezintă concentrarea fondurilor de investiții și reducerea duratei de 

execuție. în planul pe anul 1968, s-au luat măsuri în acest sens, reducîndu-»e cu circa 100 numărul de șantiere noi, în condițiile creșterii volumului total de investiții cu peste 10 la sută față de anul precedent Măsuri similare vor trebui luate de ministere și de întreprinderile și instituțiile subordonate lor.De mare însemnătate pentru realizarea programului de investiții este, după cum se știe, asigurarea șantierelor cu proiecte la timp și de calitate corespunzătoare Deși în această privință situația s-a îmbunătățit față de trecut, există încă un număr mare de obiectiv» înscrise în plan, pentru care documentația tehnică este incompletă. La 1 decembrie a c., din 330 de obiective noi prevăzute în plan, numai 154 a- veau proiectele aprobate. în viitor această problemă trebuie să preocupe toate ministerele și institutele de proiectare pentru că de soluționarea ei depind asigurarea cu materiale, evitarea formării de stocuri supranormative, comandarea și primirea utilajelor din țară șl din import în mod corelat cu termenele de montare șl de dare îa exploatare a investițiilor.Trebuie arătat că, deși în acest an planul de investiții se realizează într-o proporție mult superioară față de anii precedenți, totuși nu se respectă integral termenele de punere în funcțiune. Din totalul de 590 obiective productive prevăzute a fi date în exploatare în acest an, nu se vor realiza un număr de circa 80 capacități, reprezentând o valoare a fondurilor fixe de aproape 4 miliarde lei. întârzieri mai însemnate sînt la Ministerele Industriei Metalurgice, Industriei Chimice, Industriei Alimentare, Industriei Ușoare și la Consiliul Superior al Agriculturii.Ministerele și celelalte organe centrale titulare de investiții vor trebui să pregătească cît mai bine începerea lucrărilor, să nu deschidă noi șantiere pînă nu s-au creat condițiile necesare desfășurării în ritm alert a activității, să urmărească operativ mersul lucrărilor pe fiecare șantier, concentrând forțele pentru darea în exploatare atît a obiectivelor restante, cît și a celor care au termene în planul pe anul viitor.Tovarăși deputați,Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, diversificarea mereu mai accentuată a producției materiale creează condiții pentru lărgirea continuă a schimburilor noastre economice cu străinătatea. Proiectul de plan pe anul 1968 prevede creșterea exportului cu 9 la sută, iar a importului cu 7 la sută față de preliminările pe anul în curs, stabilind ca ponderea principală a schimburilor noastre comerciale să revină în continuare țărilor socialiste ; totodată, se vor extinde relațiile economice cu celelalte țări, indiferent de orânduirea lor social-poli- tică.Structura exportului românesc se îmbunătățește corespunzător schimbărilor survenite în economie, ceea ce se materializează în creșterea exportului de produse cu un grad superior de prelucrare. Plenara Comitetului Central al partidului din 29 noiembrie — 1 decembrie a.c., pornind de la constatarea că volumul Importurilor prevăzut pentru 1968 crește simțitor față de cincinal, a atras atenția asupra necesității intensificării exportului și diminuării importului. Trebuie remarcat că deși planul de export pe 1967 se depășește în ansamblu, unele ministere, cum sînt Ministerul Economiei Forestiere și Departamentul pentru Valorificarea Legumelor și Fructelor nu-și realizează integral sarcinile, iar la Ministerul Industriei Chimice, livrările pentru export se situează și în a- nul viitor sub prevederile planului cincinal. Acest fapt ilustrează importanța luării unor măsuri energice de către toate ministerele și întreprinderile în scopul realizării exemplare a obligațiilor de export și al suplimentării livrărilor paralel cu reducerea importului, prin utilizarea materiilor prime și materialelor indigene, fabricarea în țară a pieselor de schimb și a aparaturii de măsură și control, prin menținerea stocurilor de materiale la un nivel rațional. Este un imperativ categoric al economiei ca orice nouă cerere de import peste plan să fie acoperită de ministerul respectiv cu un export de o valoare cel puțin egală.Stimați tovarăși.Studiile și analizele efectuate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii au relevat faptul că în majoritatea întreprinderilor există rezerve importante. Constituind un puternic imbold pentru valorificarea a- eestor rezerve, planul pe 1968 

prevede ca productivitatea muncii să crească în ritmuri superioare celor înscrise în cincinal, atît în industrie cît și în construcții și transporturi. Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesar — așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a partidului — ca acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii să nu fie limitată în timp, ci să capete un caracter permanent, să se generalizeze in toate ramurile productive, și să se aplice măsurile cuprinse în studiile ce au fost elaborate.Proiectul pianului de stat pe anul viitor ține seama de rezervele însemnate de reducere a cheltuielilor de producție, evidențiate îndeosebi cu prilejul acțiunii de rentabilizare a întreprinderilor. Valorificarea lor va contribui la sporirea beneficiilor cu circa 2,8 miliarde de lei peste volumul stabilit în cincinal pentru anul 1968. O atenție deosebită solicită reducerea cheltuielilor materiale, al căror nivel este încă ridicat în multe întreprinderi și ramuri. în acest scop se impun multiplicarea eforturilor pentru scăderea în continuare a normelor de consum la un nivel cît mai apropiat de cel din țările dezvoltate din punct, de vedere economic, valorificarea superioară a materiilor prime, înlăturarea risipei de materiale și a cheltuielilor neproductive, folosirea deplină a capacităților de producție.O problemă economică centrală care stă în fața tuturor ministerelor și întreprinderilor o constituie economisirea tuturor resurselor materiale, și, în primul rînd, a metalului, combustibilului, energiei electrice, materialului lemnos.în anul care vine economia națională urmează să facă serioase eforturi pentru asigurarea necesităților de metal, care sînt mai mari decît prevederile din cincinal, ca urmare a creșterii producției și a volumului de investiții, dar și a depășirii însemnate a indicilor de consum, mai ales în construcții. în această situație, cu toată creșterea prevăzută a producției de metal, am fost obligați să prevedem sporirea importurilor de laminate și reducerea exportului de produse siderurgice. Sînt deci argumente puternice, care pledează pentru trecerea mai hotărîtă la aplicarea măsurilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, referitoare la micșorarea consumului de metal, la stabilirea unui regim strict de economii pe toate treptele de producție. Se prevede ca prin extinderea utilizării oțelurilor aliate și a înlocuitorilor, aplicarea unor concepții noi de proiectare, paralel cu intensificarea acțiunii de revizuire a proiectelor, să se reducă consumul specific de laminate în industria construcțiilor de mașini cu 4.7 la sută față de realizările preliminate pe anul 1967.Rezerve similare există și în industria construcțiilor. Ele pot și trebuie să fie puse în valoare. în primul rînd prin îmbunătățirea activității de proiectare. Subliniez acest fapt, deoarece, cu toate indicațiile precise ale conducerii partidului, ministerele și C.S.C.A.S. au îndrumat insuficient institutele de proiectare spre acest obiectiv, iar controlul exercitat în acest domeniu nu se reflectă corespunzător în reducerea consumurilor.Măsuri importante vor trebui luate pentru a se asigura reducerea în medie cu 3,3 Ia sută față de 1967 a consumurilor specifice de combustibili și carburanți, valorificarea mai intensă a resurselor energetice secundare, înlăturarea pierderilor din circuitele tehnologice și înlăturarea transporturilor neeconomice.După cum am mai arătat, politica în domeniul exploatării masei lemnoase impune a- plicarea de către toate ministerele a unui complex tot mai larg de măsuri pentru economisirea acestei importante a- vuții naționale. Vor trebui riguros urmărite destinația consumului, folosirea pe scară largă a înlocuitorilor, sporirea preocupării pentru gospodărirea resurselor și eliminarea risipei. în proiectul de plan pe anul 1968 s-au prevăzut reduceri importante ale consumurilor de materiale lemnoase în construcții și transporturi, în industria minieră, în industria mobilei.Economisirea riguroasă și gospodărirea rațională a materialelor solicită și alte măsuri. Cotele de materiale repartizate ministerelor sînt strict corelate cu sarcinile ce le revin în condițiile menținerii stocurilor, în general, la nivelul stabilit în planul cincinal. Prin urmare, pentru a preîntâmpina eventualele greutăți în desfășurarea proceselor de producție, se impune din partea tuturor ministerelor o grijă sporită pentru ca sistemul de aprovizionare și desfacere, relațiile contractuale, să funcționeze ireproșabil. în același timp, va trebui ca orice depășire de plan să se facă exclusiv — 

subliniez exclusiv — pe seama reducerii consumurilor specifice, în limitele cantităților de materii prime repartizate și numai la produsele finite care au desfacerea asigurată în țară sau la export.Multitudinea problemelor legate de mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor reclamă o urmărire permanentă și cu maximum de operativitate a situației stocurilor, ca obiectiv de prim ordin al eliminării Imobilizărilor de fonduri și mijloace. în procesul de perfecționare a sistemului informațional economic este neapărat necesar ca această cerință să-și găsească o rezolvare corespunzătoare.Tovarăși și tovarășe,Dezvoltarea prevăzută a producției, scăderea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice generale sînt oglindite în mod sintetic în sarcina planificată de sporire a venitului național în anul viitor cu 8,6 la sută, ritm superior celui înscris în cincinal. Volumul proiectat al venitului național permite atît creșterea eforturilor pentru acumulare, cît și majorarea fondului de consum cu circa două miliarde de lei peste nivelul stabilit în cincinal, asigurîndu-se astfel resurse sporite pentru ridicarea nivelului de trai.Prin planul pe anul 1968 se asigură fondurile necesare continuării acțiunii de majorare generală a salariilor și de experimentare a sistemului de salarizare îmbunătățit. Salariul mediu urmează să ajungă în anul viitor la 1 252 lei. Totodată. se prevede micșorarea impozitului pe salarii și reducerea unor prețuri cu amănuntul la bunuri de consum. în concordanță cu creșterea producției agricole este posibilă sporirea veniturilor reale ale țărănimii, socotite pe o persoană, cu aproximativ 5,5 la sută.Corespunzător veniturilor bănești mai mari ale populației s-a proiectat ca vînzările de mărfuri prin comerțul socialist să crească cu aproximativ 6,5 miliarde lei față de realizările din acest an, adică să reprezinte circa 84 miliarde de lei. Ministerul Comerțului Interior, cooperația de consum, sfaturile populare vor trebui să se ocupe cu mai mult simț de răspundere de asigurarea ritmicității în aprovizionare, de îmbunătățirea repartiției teritoriale a produselor, de operativitatea redistribuirii lor în raport cu cerințele pieței, de modul în care se realizează deservirea populației.în orinduirea noastră, problema dezvoltării acțiunilor social-culturale prezintă o preocupare de stat, legată organic de țelul fundamental al întregii activități sociale — asigurarea bunăstării, demnității și fericirii fiecărui cetățean al patriei. $i în planul pe anul viitor sînt prevăzute noi și importante fonduri pentru extinderea bazei tehnico-materiale a învățămîntului, culturii, artei și ocrotirii sănătății. Pe vor construi circa 1 100 săli de clasă și se va extinde spațiul destinat învățămîntului superior ; va începe construcția unor edificii culturale la Craiova și Tg. Mureș și vor continua în ritm accelerat lucrările la Teatrul Național și la Centrul de televiziune din București ; vor fi puse în funcțiune noi spitale și policlinici și se va lărgi rețeaua unităților pentru ocrotirea mamei și copilului.în plan se prevede construirea din fondurile statului a peste 57 000 de apartamente, dintre care cele mai multe în localitățile în care se profilează dezvoltări industriale importante. Se asigură, de asemenea, condiții materiale pentru electrificarea unui însemnat număr de sate, astfel ca la sfîrșitul anului 1968 să fie electrificate peste două treimi din satele țării.
Tovarăși și tovarășe,Planul pe anul 1968 cuprinde sarcini importante, mobilizatoare în toate domeniile de activitate. înfăptuirea lor implică respectarea riguroasă a prevederilor de către toate ministerele și de către fiecare întreprindere în parte, solicitând măsuri eficiente, operative și suple.Practica elaborării actualului proiect de plan a scos din nou în evidență eficacitatea muncii colective. Prin analize repetate, efectuate în strînsă conlucrare cu conducerile ministerelor, prin confruntări de păreri, bazate pe date tehnico-econo- mice, s-au găsit soluții fructuoase de rezolvare a tuturor problemelor dificile pe care le-a pus planul pe anul viitor. Chezășia înfăptuirii planului o reprezintă oamenii muncii, care prin activitatea lor creatoare, animată de nobilele țeluri stabilite de partid, își pun întreaga energie, talentul și cunoștințele în slujba înfăptuirii însuflețitorului program de construcție economică și socială, de care depinde ridicarea patriei noastre pe culmi mai înalte de progres și bunăstare.
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Ambele proiecte de lege, a a- 
rătat raportorul, au fost exami
nate continuu de la deschiderea 
actualei sesiuni de către Comi
sia economico-financiară, împre
ună cu Comisia juridică, precum 
și de către alte comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

Comisia economico-financiară 
și Comisia juridică consideră că 
Proiectul planului de stat al eco
nomiei naționale și Proiectul bu
getului de stat pe anul 1968 
sînt întocmite în concordanță cu 
orientările, ritmurile și proporțiile 
stabilite prin planul cincinal, țin 
seama de necesitățile economiei 
noastre socialiste ; ele au în 
vedere rezervele identificate ca 
urmare a acțiunilor desfășurate 
în acest an în legătură cu orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii, rentabilizarea între
prinderilor și a produselor cu 
pierderi.

în cadrul lucrărilor de. elabo
rare a planului îmbunătățit și a 
bugetului de stat pe anul 1968, 
întreprinderile, celelalte unități 
economice, supunînd unei minu
țioase analize potențialul tehnic 
și economic din fiecare unitate, 
urmărind valorificarea la maxi
mum a rezervelor existente, au 
propus sarcini sporite de produc
ție, de majorare a acumulărilor, 
de creștere a eficienței economi
ce. La elaborarea acestor pro
puneri și-a adus contribuția un 
mare număr de cadre de specia
liști din întreprinderi, ministere 
și organe centrale. Comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale constată că proiectele 
supuse astăzi spre adoptare Ma
rii Adunări Naționale sînt rodul 
muncii colective la toate nive
lele, de la întreprinderi pînă la 
organele centrale.

Prevederile planului de stat pe

anul 1968 la principalii indicatori 
sînt superioare nivelelor stabilite 
prin planul cincinal pentru acest 
an. Ritmuri înalte se prevăd, în 
continuare, în ramurile de bază 
ale industriei, îndeosebi în side
rurgie, construcții de mașini, chi
mie, energie electrică. în toate 
aceste ramuri și în alte sectoare 
ale industriei nivelele pentru a- 
nul 1968 se situează peste preve
derile din planul cincinal.

Comisia economico-financiară 
și Comisia juridică constată că 
Proiectul bugetului de stat pe a- 
nul 1968 prevede mobilizarea re
surselor financiare necesare dez
voltării economiei naționale, pen
tru satisfacerea cerințelor social- 
culturale și creșterea veniturilor 
reale ale populației, în concor
danță cu proiectul de plan.

Comisia economico-financiară 
și Comisia juridică, precum și Co
misia pentru agricultură și silvi
cultură, Comisia pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale, Co
misia pentru cultură și învăță- 
mînt și Comisia administrativă, 
în urma analizei făcute, aprecia
ză în unanimitate că sarcinile 
prevăzute pentru anul 1968 în 
proiectele planului și buge
tului de stat sînt pe de
plin realizabile. Totodată, co
misiile permanente consideră ne
cesar ca ministerele, întreprinde
rile și unitățile bugetare, toate 
unitățile din economie, să ia mă
suri imediate pentru îndeplinirea 
ritmică a planului în toate com
partimentele sale, încă din pri
mele zile ale anului.

Comisia economico-financiară 
și Comisia juridică consideră că 
una din problemele majore ale 
planului pe 1968 o constituie 
realizarea programului de inves
tiții. în vederea punerii în func
țiune în termen și la parametrii 
proiectați a fiecărei capacități de

producție, comisiile permanente 
apreciază ca deosebit de impor
tantă măsura prevăzută pentru 
anul 1968 privind concentrarea 
mijloacelor materiale și a forței 
de muncă pe un număr mai re- 
strîns de lucrări, dindu-se priori
tate lucrărilor productive.

Pentru îndeplinirea în condiții 
bune a sarcinilor pe anul 1968, 
Comisia economico-financiară și 
Comisia juridică recomandă tu
turor unităților, precum și orga
nelor tutelare respectarea rigu
roasă a disciplinei de plan și fi
nanciare. urmărirea permanentă 
a îndeplinirii sarcinilor, exerci
tarea unui control continuu și 
exigent asupra modului în care 
se îndeplinește planul, asupra 
modului de gospodărire a fondu
rilor materiale și bănești și luarea 
din timp a măsurilor necesare 
pentru îmbunătățirea continuă a 
activității economice și finan
ciare.

Comisia economico-financiară 
și Comisia juridică propun adop
tarea Proiectului planului de stat 
al economiei naționale și a Pro
iectului bugetului de stat pe a- 
nul 1968, precum și a proiec
telor de legi pentru adoptarea a- 
cestora în redactarea care a fost 
prezentată Marii Adunări Națio
nale.

Comisiile propun, de aseme
nea, aprobarea execuției planului 
de stat al economiei naționale pe 
anul 1966 și adoptarea contului 
general de încheiere a exercițiu
lui bugetar pe anul 1966.

Proiectele de legi privind pla
nul și bugetul de stat pe anul 
1968 sînt avizate favorabil de 
Comisia economico-financiară, de 
Comisia juridică și de către cele
lalte comisii permanente sus-a- 
mintite, în unanimitate, în redac
tarea care a fost prezentată to
varășilor deputați.

DE VEAC
Luni a avut loc la Bihaci 

o ședință festivă cu ocazia 
împlinirii unui sfert de veac 
de la Congresul de constituire 
a Uniunii Tineretului Anti
fascist din Iugoslavia. Au luat 
parte numeroși reprezentanți 
ai tineretului din întreaga 
țară, precum și participanții 
la Congresul de la Bihaci din 
anul 1942. Tomislav Badovi- 
naț, președintele C.C. al Uni
unii Tinerelului Iugoslav, a 
vorbit despre drumul parcurs 
de U.T.I., despre aportul ti
neretului la războiul de elibe
rare națională și apoi, în anii 
de după eliberarea țârii de 
sub jugul fascist, la recons
trucția și dezvoltarea econo
miei iugoslave.

0 GREVA PUȚIN
OBIȘNUITA

Semnarea Protocolului româno - iugoslav 
de colaborare tehnico - științifică

în orașul italian Milano 
se desfășoară o grevă puțin 
obișnuită. Potrivit agenției 
ANSA, un grup de 15 tineri 
au început la 25 decembrie 
o grevă a foamei de trei 
zile în semn de solidaritate 
cu o parte însemnată a 
populației globului care 
trăiește în sărăcie. Acești 
tineri, în majoritate stu- 
denți și muncitori, au hotă
rît ca în cele trei zile să de
monstreze pe străzile cen
trale ale orașului cu pan
carte ilustrînd aspecte ale 
sărăciei, pentru a atrage 
atențiș opiniei publice asu
pra foametei șl mizeriei în 
care este nevoită să trăias
că o parte a omenirii chiar 
în zilele noastre.

Manifestări cu prilejul 
aniversării proclamării••

Republicii
MOSCOVA. — Cu prilejul îm

plinirii a două decenii de la pro
clamarea Republicii, marți după- 
amiază s-a deschis la Moscova 
expoziția „Arhitectura contempo
rană a României". Cele 60 de 
panouri cu fotografii expuse în 
sălile „Casei Arhitectului" pre
zintă aspecte multilaterale ale 
creației arhitecturale românești 
■— construcții industriale, social- 
culturale și turistice.

fotografii, care oglindește dez
voltarea industrială a Republicii 
Socialiste România. La festivi
tatea inaugurării expoziției, Kim 
Kuan Sup, vicepreședinte al Co
mitetului coreean pentru relații 
culturale cu țările străine, și Ni- 
colae Popa, ambasadorul Româ
niei în R.P.D. Coreeană, au 
rostit cuvîntări.

PHENIAN. — La Muzeul de 
Artă al R.P.D. Coreene s-a des
chis, cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii în România, o expoziție de

J. ȚEDENBAL L-A PRIMIT
PE AMBASADORUL

ROMÂN LA ULAN BATOR
LA 25 decembrie, Jum- 

jaaghiin Țedenbal, prim se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, a primit în audien
ță de prezentare pe Sandu 
loan, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Roma
nia la Ulan Bator.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială.

BUENOS AIRES. — La Ambasada Republicii Socialiste România din Buenos Aires a avut loc o manifestare consacrată aniversării Republicii, la care au participat cetățeni de origine română stabiliți în Argentina.însărcinatul cu afaceri român a vorbit despre realizările țării noastre în cei 20 de ani de la proclamarea Republicii. Au fost prezentate filmele documentare la Tg. Jiu“, „Sighișoara", meș“ și „Ziua recoltei", continuare, a fost oferit cocteil.
„Brâncuși „Valea Oltului", „Fata de pe Soln un

După cum anunță agenția 
V.N.A., la Hanoi a avut loc 
un miting consacrat celei de-a 
23-a aniversări a constituirii 
Armatei Populare Vietnameze.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, președintele Ho Și 
Min a relevat că Armata 
populară vietnameză a par
curs în acești ani, sub condu
cerea partidului, drumul de la 
mici grupe de partizani, la o 
armată regulată care a avut o 
contribuție importantă în lup
ta pentru cucerirea puterii.

Referindu-se la lupta po
porului vietnamez împotriva 
agresiunii americane, preșe
dintele a spus : „întregul nos
tru popor unit, eroicele noas
tre forțe armate vor ieși, fără 
îndoială, victorioase, și impe
rialiștii vor fi, fără doar și 
poate, învinși".

în încheierea cuvîntării sa
le, Ho Și Min a adresat mul
țumiri popoarelor și guverne
lor țărilor socialiste frățești, 
popoarelor și guvernelor din 
țările prietene, popoarelor lu
mii întregi, inclusiv oameni
lor progresiști din America, 
care se opun agresorilor 
S.U.A. și susțin lupta dreaptă 
a poporului vietnamez.

Eisenhower cere revizuirea
legii electorale

într-un interviu acordat publicației „Reader’s Digest", 
fostul președinte american Dwight Eisenhower declară că 
„este timpul să se procedeze la o revizuire temeinică a legii 
electorale federale".

La București a avut loc cea 
de-a IX-a sesiune a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de 
colaborare tehnico-științifică, 
în cadrul căreia a fost exami
nată îndeplinirea prevederilor 
Protocolului sesiunii prece
dente a Comisiei și a fost 

OGLINDĂ
(Urmare din pag. l-a) 

modestele ateliere de vagoane la 
moderna uzină de autocamioane, 
de la pămîntul părăginit, scurmat 
de sutele de bombe, la locuințe
le celor care pun în mișcare 
pîrghiile de oțel ale industriei 
brașovene, iată doar cîteva re
pere care ar dimensiona la ade
vărata valoare calitativă și canti
tativă impresionantele schim
bări survenite prin grija partidu
lui și statului în orașul breslelor 
de altădată. Oraș prin tradiție al 
meseriașilor, Brașovul a devenit 
o citadelă a clasei muncitoare. 
Fabrica de rulmenți, fabrica de 
radiatoare, fabricile de postav, 
de piele, noul triaj, subunitățile 
industriale, au adăugat peisajului

convenit programul de cola
borare tehnico-științifică pen
tru perioada următoare.

Pe baza noului Protocol, 
semnat la 26 decembrie, cele 
două părți își vor transmite 
documentații și vor delega 
specialiști pentru cunoașterea

reciprocă a realizărilor tehni- 
co-științifice, în special din 
domeniul industriei construc
țiilor de mașini, industriei pe
trolului, energiei electrice, in
dustriei chimice și agricultu
rii.

(Agerpres)

A INDUSTRIALIZĂRII
sub-alpin, calm și însorit, poten
tele materiei dirijate în scopu
rile nobile ale construcției paș
nice. Cine a văzut Brașovul di
mineața, în orele de flux uman, 
va avea o viziune măreață a căi
lor prin care materia vie se 
scurge în număr de zeci de mii 
spre locurile unde abnegația, 
priceperea și căldura sufletească 
vor da viață celeilalte materii ce 
face din orașul de la poalele 
Tîmpei un polivalent centru in
dustrial de răsunet. După orele 
de vîrf ale dimineții, orașul de
vine al gospodinelor și studenți
lor, al turiștilor, al aerului pur și 
ozonat. al teatrelor și concerte
lor, sub bătaia molcomă și calmă 
a puternicelor forje, singurele

care par a aminti trecătorului că 
în acest oraș aparent calm, in
dustria pulsează prin arterele de 
oțel, zi și noapte, bunuri mate
riale incandescente atît de nece
sare țării întregi. Multe produse 
industriale care poartă pe yeș- 
mîntul lor proaspăt vopsit iniția
lele „Made in Romania", repre- 
zentînd la parametri modernului, 
pe piața internațională, pricepe
rea românească, sînt făcute de 
fapt aici, în acest oraș al cetăți
lor, al breslelor, al industriei, în 
acest burg al contemporaneității, 
cu care ne mîndrim și pe care 
îl evocăm cu dragostea și emo
ția ce ne-o dă împlinirea în cu- 
rînd a două decenii de eră nouă, 
socialistă.

ELVEȚIA. Demonstrație pent ru pace In Vietnam, organiza tă recent la Geneva.
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CINEMA • TELEVIZIUNE

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 : 16,30 ; 19 ; 21,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Republica (orele
9.45 ; 12 ; 14.30 ; 16,45 ; 21,15
ora 19, Duminică la ora 6 în 
complectare : Triptic de artă
populară.

C1ND TU NU EȘTI
rulează la București (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21),
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), Excel
sior (orele 8 ; 10,15 ; 12,30 ;
15 ; 17,45 ; 20), Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) , Festival (orele 9 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Grivița 
•orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,30 ; 
18 : 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18), Giu-
lești (orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , Aurora (orele 8,30 ;
10.45 ; 13 : 15,30 ; 18 ; 20,30),
Volga (orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45). Răscoala 
rulează la Victoria (orele
20.30) .

REPUBLICA SKID
rulează la Lumina (orele 9—
16 în continuare 18.30 ; 20,45).

ZECE NEGRII MITITEI
rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20,15) ; Program 
pentru copii (orele 9—11 în 
continuare), Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20 30).

ROMANȚA PENTRU TROM
PETĂ

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30), duminica ora 10 ;

joi și sîmbătă ora 18 desene 
animate).

ALLO JAPONIA rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—17 în con

tinuare), PETROL — RĂ
ȘINARI, ÎNFLORIM și noi 

CU ȚARA — PERMANENȚE — 
ȘASE MII DE ANI — ACOLO 
UNDE CARPAȚII INTILNESC 
DUNĂREA rulează la Timpuri 
Noi (orele 19—21 în continuare). 
O FATĂ FERICITA

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Arta (orele 9 
—16 în continuare. 18,15 ; 
20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Buzeștl (orele 15,30 ; 
18 : 20,30, duminică filme pen

tru copii, ora 9).
SPARTACUS

— ambele serii —
rulează la Cringași (orele 
15,30 ; 19).

LOANA
rulează la Bucegi
11.30 ; 15,30 ; 18 ;

MARTIN SOLDAT
(orele

20,30).
9 ;

rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Unirea (orele 11 ; 
16 : 18,15 : 20,30).

ZOSIA—DOI
rulează la Tomis (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SECRETUL CIFRULUI
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

REÎNTOARCEREA lui SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 : 20,30).

SINBAD MARINARUL 
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 : 20.30).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MĂRI

rulează la Munca (orele 14 ; 
16 ; 18 : 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Cosmos (orele 
15,30 : 18 ; 20,30).

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

SALVELE AUROREI 
rulează la Colentina (orele 
16 ; 18 ; 20).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, duminică la ora 
10,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20).

OCOLUL
rulează la Lira (orele 14 ; 16 ; 
18 ; 20).

OAMENI ÎN RULOTA
rulează la Ferentari (orele
15.30 : 18 ; 20.30).

AGONIE ȘI EXTAZ, 
rulează la Cotroceni (orele
14.30 ; 17,15 ; 20).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbăta și dumi
nica.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Central (orele 9 ; 
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;

20,30).

• MARȚI a început Plenara 
C.C. al P.C. Bulgar, la care se 
vor dezbate Tezele în legătură 
cu unele probleme de bază ale 
muncii în rîndul tineretului 
prezentate de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
și aprobate de Biroul Politic al 
C.C. al P.C.B.

urmează să se întîlnească cu 
conducători ai acestei comuni
tăți.

redacția SI

MIERCURI 27 DECEMBRIE

18,00 — Telecronica economi
că : Bilanț și perspectivă ; 18,30 
— „Copii mari : De 12 ori bra
vo 1“ Emisiune-ma'gazin pentru 
tineret. 20,00 — Cînt și joc de 
doi : Program de duete folclorice; 
22,20 — Reportaj : Anul XX : Pe 
drumurile electronicii; 20,35 • — 
Avanpremieră ; 20,50 — Film ar
tistic : „Genoveva de Brebant" ; 
22,15 — Invitație la dans.

E1 se pronunță pentru un 
control asupra finanțării campa
niei electorale, declarîndu-se îm
potriva a ceea ce a caracterizat 
drept „donații și cadouri către 
anumiți candidați la viitoarele a- 
legeri prezidențiale". Eisenho
wer s-a oiwer s-a opus propunerii Admini
strației Johnson cu privire la 
acordarea de către Congres 
fonduri necesare campaniei 
zidențiale.

Motivîndu-și propunerile sale, 
Eisenhower a declarat că limi
tarea cheltuielilor legate de 
pania electorală este 
pentru a se evita o reacție din 
partea corpului electoral care 
dezaprobă cheltuielile politice 
costisitoare și care și-ar putea a- 
răta nemulțumirile în fața urne
lor.

de 
pre-

sale,

cam- 
necesară

Cu un deceniu în urmă 
orașul Cairo găzduia un eve
niment deosebit: 400 de de
legați din 43 de țări luau 
parte la prima conferință de 
solidaritate a popoarelor din 
Asia și Africa. Reprezentanții 
popoarelor celor două conti
nente s-au reunit într-un fo
rum menit să dezbată Pr0" 
blemele arzătoare ale Asiei și 
Africii.

Cele două continente au 
cunoscut în perioada postbe
lică profunde prefaceri. Nu
meroase popoare au înlătu
rat jugul colonial pornind pe 
calea unei dezvoltări indepen
dente, construindu-și o viață 
nouă. Unele popoare, ca a- 
celea din Angola, Mozambic 
etc., continuă cu arma în 
mină lupta pentru o viață li
beră, independentă.

Colonialiștii, care au sufe
rit. infringed, încearcă să-și 
mențină dominația folosind 
cele mai diferite metode. Ei 
atentează la independența și 
suveranitatea tinerelor state 
afro-asiatice, se folosesc de 
greutățile economice ale u- 
nora din ele pentru a le im
pune condiții înrobitoare, or
ganizează lovituri de stat și 
comploturi cu concursul 
cercurilor reacționare.

Agresiunea americană în 
Vietnam ilustrează gravele 
consecințe ale politicii impe
rialiste. Lupta eroică a între
gului popor vietnamez împo
triva intervenției S.U.A. con
stituie o pildă însuflețitoare 
pentru toate popoarele cărei, 
se ridică împotriva imperia
lismului și colonialismului, 
care-și apără dreptul la viață.

Poporul român își mani
festă solidaritatea deplină cu 
lupta pe care popoarele din 
Asia și Africa o duc împo
triva imperialismului și colo
nialismului, pentru indepen
dență națională. Poporul ro
mân susține cu fermitate 
lupta popoarelor din țările 
de curînd eliberate pentru 
consolidarea independenței 
naționale și lupta de eliberare 
națională a popoarelor care 
se mai află încă sub jugul 
colonial.

Cu prilejul aniversării Or
ganizației de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice urăm 
succes activității pe care o 
desfășoară pentru unirea tu
turor forțelor democratice, 
patriotice și antiimperialiste, 
pentru biruința luptei împo
triva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru trium
ful idealurilor nobile de li
bertate, prosperitate, pace și 
progres social.

• •••••••••••• • ••••••••« •••

• Zeki Kuneralp, secretarul 
general al Ministerului Afa
cerilor de Externe al Turciei, și 
Suap Bilge, consilierul juridic 
al aceluiași departament, vor 
pleca miercuri la Nicosia pentru 
a avea discuții asupra situației 
Comunității turce din Cipru. Ei

• POTRIVIT agenției P.A.P., 
în anii de după cel de-al doilea 
război mondial, Polonia 
ziționat din străinătate 
cențe. Peste 70 la sută 
au fost cumpărate din 
Britanie, Italia, Elveția, 
și R.F.G. Se apreciază că 
valoarea totală a producției ob
ținute pe bază de licențe o tre
ime a fost exportată.

a achi- 
114 li- 
din ele
Marea 
Franța 

din

• IN Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artificial 
al Pământului „Cosmos-197", la 
bordul căruia a fost instalat a- 
parataj științific destinat con
tinuării cercetării spațiului cos
mic.

SUCCESE ALE PATRIO-

TILOR DIN MOZAMBIC

Săptămînalul „La Tribune 
des Nations" își exprimă in
tr-un articol indignarea față 
de programul politic al Par
tidului Național Democrat, 
partid de extremă dreaptă 
din Germania occidentală. 
Ziarul atrage atenția asupra 
unui amănunt înregistrat cu 
prilejul Congresului de la 
Hanovra al P.N.D.

La Congresul de la Hano
vra — scrie ziarul — a fost 
distribuită o broșură intitu
lată „Național Europa", în 
care se ridică din nou — ce-i 
drept deocamdată pe căi mai 
ocolite — problema Alsaciei 
și Lorenei. Ziarul consideră 
că nu este întîmplător fap
tul că aceeași problemă este 
ridicată și de publicația 
„Der Westen", patronată de 
diferite societăți și ligi care 
promovează ideea anexării 
Alsaciei și Lorenei. „Redac
torii acestei fițuici, scrie 
„La Tribune des Nations", nu 
au ajuns pînă acolo incit să 
revendice în mod deschis re- 
alipirea Alsaciei și Lorenei 
la Germania occidentală. Ei 
scrin numai despre o Alsacie 
„asuprită" și cer respectarea 
„libertăților alsaciene".

• CE-ȘI doresc (râncezii, 
vest-germanii, englezii, ame
ricanii și italienii pentru a- 
nul 2 000 ? Iată o întrebare 
la care a încercat să dea răs
puns un sondaj organizat de 
instituții specializate în cele 
cinci țări. Toți cei anchetați 
speră ca sfîrșitul mileniului 
să aducă omenirii vindecarea 
cancerului. Ordinea priorită
ților variază apoi în funcție 
de țară. Britanicii, de pildă, 
plasează pe primul loc al 
speranțelor lor dispariția răz
boiului, reducerea timpului 
de muncă și a duratei trans
portului, în timp ce în Ita
lia se exprimă dorința ca via
ța omului să fie prelungită 
pînă la o sută de ani și să se 
lichideze șomajul.

Eduardo Mondlane, 
derul Frontului de _ 
liberare a Mozamblcului 
(FRELIMO), a declarat în
tr-un interviu acordat pu
blicației americane „Africa 
Report" că poporul din țara 
sa este ferm hotărît să con
tinue lupta pînă la victoria 
finală — alungarea colonia
liștilor portughezi. „Cu sau 
fără ajutor din afară, a spus 
el, vom cîștiga". Mondlane a 
precizat în interviul său că 
forțele patriotice din Mo- 
zambic dețin controlul asu
pra unei cincimi din supra
fața țării, ocupată de peste 
un milion de locuitori din to
talul de 7 milioane cit numă
ră populația Mozambicului.
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Gunnar Jarring la Tel Aviv
Trimisul special al secretaru

lui general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, Gunnar Jarring, a sosit 
marți în Izrael, unde timp de 
două zile urmează să aibă con
vorbiri cu ministrul de externe 
izraelian, Abba Eban, și alte o- 
ficialități de la Tel Aviv. La so
sire, Jarring a declarat presei că 
„după prima vizită în țările O- 
rientului Mijlociu și la începutul 
celei de-a doua, continuă să ră- 
mînă optimist". Presa izraeliană 
subliniază că pentru moment Jar
ring își îndreaptă eforturile în 
direcția rezolvării problemei ce
lor 16 nave blocate de-a lungul 
Canalului de Suez. Agenția 
France Presse relatează că mi
nistrul de externe al Izraelului, 
Abba Eban, însoțit de șeful sta-

tului major, generalul Rabin, a 
vizitat luni zona Canalului de 
Suez, tocmai pentru a cunoaște 
la fața locului situația pe care 
urmează să o discute cu repre
zentantul Națiunilor Unite.

cum anunță agenția 
PRESSE, referindu-se 
publicate de Direcția 

izraeliană, 
din 
sub 

izraeliene 
600 000 dintre

e

După 
FRANCE 
la cifre 
centrală de statistică 
în urma luptelor militare 
luna iunie 1967, au trecut 
controlul autorităților 
1361400 arabi, 
ei locuiesc în Cisiordania, 66 000 
în vechiul Ierusalim, 356 000 în 
regiunea Gaza, 33 000 în Sinai 
etc. Populația Izraelului, în 
fara arabilor, numără în prezent 
2 371 000 persoane.
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Implicațiile hotăriril Londrei 
de a menține embargoul asupra 
livrărilor de armament destinat 
Republicii sud-africane au îm
brăcat, in ultimele zile, aspecte 
noi (deși perfect previzibile). 
La Pretoria, ministrul sud-afri- 
can al apărării, Botha, a aver
tizat în termeni abia voalați că 
se are în vedere „o revizui
re substanțială" a acordului 
privind baza navală de la Si
monstown, în apropiere de Ca
petown.

Cînd, în 1955, baza navală 
militară de la Simonstown a 
fost predată de britanici auto
rităților sud-africane, s-a con
venit că această bază va putea 
fi folosită „oricînd in viitor în 
orice situație de urgență" de că
tre marina militară engleză. în 
același timp, Londra a inceput 
un program amplu de livrări 
pentru flota militară a Repu
blicii sud-africane (nave, echi
pament naval, avioane). Acest 
program prevăzut in acordul 
privind transferul bazei de la 
Simonstown a fost îndeplinit 
operativ (mai operativ chiar de- 
cit sunau angajamentele unui 
protocol secret, despre ale că-

britanică, argumentul necesită
ții păstrării accesului englgz Ia 
Simonstown a figurat Ia loe im
portant în disputa din cabine
tul Wilson care a precedat de
cizia privind menținerea em
bargoului. „în disputa cu Wil
son — semnala TIMES citind 
surse sigure — Brown a susți
nut că se împotrivește oricărei 
slăbiri a controlului militar a- 
supra rutei sud-africane“. Dacă 
intr-adevăr, accesul la Simons
town mai constituie un argu
ment ai celor care în cabinetul 
laburist se opun menținerii 
embargoului, s-ar putea presu
pune că proiectele privind re
ducerea prezenței engleze în 
Oceanul Indian și, in genere, 
„Ia Est de Suez*' nu sînt de do
meniul unui viitor foarte apro
piat. S-ar putea deduce, de ase
menea, că amintitele proiecte 
sînt încă cel puțin nebuloase și, 
In orice caz, generatoare de 
dispute în însăși sinul condu
cerii laburiste.

Asemenea prezumpții apar 
întărite și de indiciile „strecu
rate" din cercuri oficiale potri
vit cărora bugetul militar pe 
anul viitor nu va suferi o re-
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rui clauze au comis însă indis
creții personalități militare de 
la Pretoria).

Cererilor insistente de noi 
arme (în special avioane și 
echipament naval militar) for
mulate Ia începutul acestui an 
de Pretoria, guvernul britanio 
le-a răspuns însă cu aminări 
succesive și, în sfîrșit, cu anun
țarea continuării „embargoului 
selectiv" asupra armelor cu 
destinația R.S.A.

Riposta sud-africană (ripostă 
care se conturase în unele alu
zii anterioare făcute Ia Londra 
de reprezentanți ai Pretoriei) 
se referă la eventuala interzi
cere a folosirii Simonstown-u- 
lui de către Royal Navy.

La prima vedere, o asemenea 
ripostă pare lipsită de sens. 
Guvernul britanic și-a anunțat 
încă din mai intenția de a re
duce „într-un viitor previzibil" 
prezența militară britanică în 
zona Atlanticului de sud și, în 
această lumină, de a-și retrage 
ultimele comandamente de le
gătură „menținute la Simons
town". în același timp, proiecte
le vinturate la Londra despre 
o reducere la maximum a pre
zenței britanice în Oceanul In
dian fac și mai lipsită de inte
res pentru Anglia menținerea 
unui acces la bazele militare 
navale sud-africane.

Dar după cum releva presa

ducere mai mare de 150 milioa
ne lire sterline. Ceea ce nu 
poate fi interpretat drept o ac
celerare a reducerii angajamen
telor militare britanice în dife
rite zone. Dacă adăogăm că, 
potrivit acelorași „indiscreții 
oficiale" propunerile de ampu
tare bugetară înglobează o su
mă totală de circa 800 milioane 
lire sterline, pare că firava a- 
justare a bugetului militar ur
mărește mai degrabă să ate
nueze criticile stingii laburiste 
la adresa masar-ului pe care-1 
vor suferi alocațiile în dome
niul social și al educației.

A fost însuși episodul reafir
mării embargoului asupra livră
rilor de arme spre R.S.A., dic
tat de considerentul tactic al 
oferirii unei satisfacții stingii 
britanice într-un moment de 
nepopulară ofensivă a super- 
austerității ? Premierul sud- 
african spunea joia trecută : 
„ceea ce știm de la Londra este 
că ușa n-a fost definitiv închi
să". S-ar părea că Ia Pretoria, 
clauza folosirii bazei Simons
town de către Royal Navy este 
considerată, totuși, pe lîngă a- 
tracția unei comenzi de 200 mi
lioane lire sterline, o cheie 
pentru redeschiderea în pers
pectivă a „ușii" livrărilor de 
armament britanic.
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