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Stimați ten arași.

Plenara Comitetului Central a dez
bătut principalele probleme econo
mice ale planului și bugetului de 
stat pe anul 1969 care trasează li
niile de dezvoltare a economici noas
tre naționale in al patrulea an al 
cincinalului, an cu o importanță 
deosebita in realizarea Directivelor 
Congresului al IX-lea al partidului. 
Prevederile proiectului de plan și de 
buget pornesc de la succesele ob
ținute de oamenii muncii din tara 
noastră in dezvoltarea economiei, 
stiintei și culturii in primii trei ani 
ai cincinalului ; ele țin seama, tot
odată do cerințele creșterii in rit
muri susținute a întregii economii și 
promovării progresului tehnic în toa
te ramurile producției materiale, 
urmăresc sporirea eficientei activita
te economice, ridicarea în continua- 
r: a nivelului de trai material și 
cultural al poporului nostru.

în discuțiile de astăzi s-au evi
dential multe probleme legate de 
dezvoltarea economiei țării noastre, 
numeroase aspecte pozitive, cil și u- 
nete neajunsuri și lipsuri caie per
sistă inii-o serie de sectoare de ac
tivitate. Putem aprecia că dezbate
rile au dovedit competentă in ana
lizai a nroblemelor de fond ale e- 
conomiei, spirit do răspundere în 
tratarea sarcinilor dezvoltării socie
tății noastre socialiste. Acesta este 
un rezultat al faptului că partidul 
a promovat și promovează cu curaj 
in activitatea de narlid și de stat 
oameni caro se preocupă continuu 
de ridicarea nivelului calificării lor 
profesionale și politice, tovarăși ie- 
șiti din rindurile clasei muncitoare, 
aie maselor celor ce muncesc, ani
mali de atașament profund față de 
cauza socialismului. Aceasta face ca 
organele noastre de conducere, de 
partid și economice, să poală rezol
va cu competentă sporită problemele 
pe care le ridică dezvoltarea conti
nuă a orinduirii noastre. Consider 
că acesta este un lucru pozitiv și 
merită a fi subliniat in mod deose
bit

E=tr becesar ca și in continuare să 
asiguram in toate domeniile de ac
tivitate oameni competenti. temeinic 
pregătiți. care să știe să rezolve tot 
mai bine problemele: este timpul, 
tovarăși să facem acest lucru in 
toate domeniile de activitate. A tre
cut perioada diletantismului, acum se 
cere muncă, muncă și iar muncă de
oarece rezolvarea fiecărei probleme, 
oricit ar părea de măruntă, cere e- 
forturi, pricepere, cunoștințe temei
nice.

Problemele care au fost ridicate 
aici trebuie să constituie obiectul li
nei analize aprofundate,- unele vor 
trebui incluse în plan, in măsura in 
care mijloacele materiale și financia
re permit, iar celelalte — tinind sea
ma că cele mai multe se referă la 
măsuri organizatorice, tehnice — tre
buie studiate de Comitetul Central, de 
organele economice, de ministere, de 
unitățile productive pentru a-și găsi 
soiutionaro in activitatea practică. 
Comitetele județene de partid tre
buie să analizeze, de asemenea, ac
tivitatea lor in spiritul celor eviden
țiate in cadrul plenarei; cred că a- 
ceasta va fi de un real folos in per
fectionarea muncii lor viitoare.

Elementul determinant al avîntului 
economiei noastre în actualul cinci
nal. al dezvoltării rapide a forțelor 
de producție, il constituie justa re
partizare a venitului national între 
fondul de consum si fondul de acu
mulare. Nu este un lucru nou. ci un 
lucru elementar că numai în măsura 
in care societatea, și mai cu seamă 
societatea sociaPstă repartizează just 
venitul național asigură o pondere 
importantă fondului de acumulare, 
poate asigura progresul material și 
spiritual și. în cazul nostru, desă
vârșirea construcției socialismului și 
trecerea treptată spre comunism. De 
aceea, considerăm că prevederile Con
gresului partidului și ale Conferinței 
Naționale, care au subliniat necesita
tea de a se aloca o parte însemnată 
din venitul național pentru acumu
lări constituie o linie justă, singura 
în stare să asigure mersul înainte 
a! tării noastre, triumful socialismu
lui in România. Felul în care s-au 
aplicat și se aplică in practică aceste 
Indicații dovedește că Comitetul nos
tru Central, guvernul, organele de 
partid și de stat, îndeplinesc neabă
tut linia trasată de Congresul parti
dului șl de Conferința Națională.

In cadrul programului partidului 
nostru de dezvoltare economică a 
țării, in anii 1966—1968 s-au investit 
în economia națională fonduri de pes
te 155 miliarde lei, ceea ce depă
șește investițiile realizate în întrea
ga perioadă 1950—1960. Prin aceasta 
s-a putut asigura menținerea unui 
ritm susținut de dezvoltare a econo
miei, de industrializare socialistă a 

țării. După cum știți, în anii 1966— 
1968 ritmul do creștere a producției 
Industriale esle de 12,3 la sulă — 
superior prevederilor cincinalului. A- 
ceasla a asigurat consolidarea pozi
ției conducătoare a industriei în an
samblul economiei, a sporit în măsu
ră însemnată aportul ei la înzestra
rea tehnică a producției și la extin
derea colaborării economice cu străi
nătatea. Nomenclatorul de fabricație 
al industriei românești s-a îmbogățit 
cu noi produse de înaltă tehnicitate; 
s-a diversificat producția bunurilor de 
consum. In multe ramuri industriale 
s-a dezvoltat procesul de valorificare 
superioară a resurselor naturale, s-a 
ridicat gradul de prelucrare a mate
riilor prime, s-a trecut la producerea 
unor sortimente valoroase din punct 
do vedere economic. Putem spune, to
varăși. că experiența de pină acum, 
bilanțul primilor trei ani ai cincina
lului, confirmă în mod strălucit jus
tețea politicii economice a partidu
lui nostru, demonstrează că mergem 
pe un drum bun — drumul progre
sului neîntrerupt al patriei.

însemnate succese au fost dobîn- 
dite în domeniul dezvoltării agricul
turii, pentru care s-au alocat sume 
însemnate — superioare celor pre
văzute în cincinal — in vederea lăr
girii bazei lehnico-matcriale. a meca
nizării și chimizării producției. Efor
turile depuse pentru perfecționarea 
bazei materiale, munca însuflețită a 
țărănimii cooperatiste, a specialiști
lor a tuturor lucrătorilor din 
agricultură, au asigurat creșterea 
producției vegetale și animale: pro
ducția medie anuală din 1966—1968 
a depășit media anilor 1961—1965 
cu aproximativ 24 la sută.

Alături de industrie și agricultu
ră, progrese însemnate s-au obținut 
in primii trei ani ai cincinalului în 
construcții, transporturi, comerț, în 
sfera serviciilor, in toate sectoarele 
economice. Această dezvoltare sus
ținută a economiei a determinat — 
in condițiile creșterii rapide a pro
ductivității muncii — sporirea for
ței noastre de muncă, atragerea u- 
nor noi contingente de muncitori, 
tehnicieni și ingineri in activitatea 
economică. Merită să fie subliniat 
faptul că în primii tiei ani ai cinci
nalului au fost create în ramurile 
neagricole aproape o jumătate de 
milion de noi locuri de muncă, ceea 
ce a contribuit la o mai bună folo
sire a forței de muncă a țării, la 
îmbunătățirea nivelului de tiai al 
populației.

Rezultatele obținute în ramurile 
producției materiale, în sporirea pro
ductivității muncii și utilizarea mai 
bună a resurselor economice se re
flectă sintetic în creșterea venitului 
național, intr-un ritm mediu anual 
de circa 8 la sută. Pe această bază 
s-a asigurat — concomitent cu înfăp
tuirea unui larg program de investi
ții — ridicarea veniturilor oamenilor 
muncii, sporirea volumului de măr
furi alimentare și nealimentare des
tinate consumului, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, creșterea nive
lului cultural al populației. în anul 
'168. volumul desfacerilor de măr
furi cu amănpntul este cu 30 la sută 
mai mare docil în 1965. Construcțiile 
de locuințe au căpătat o deosebită 
amploare; în ’966—1968 s-au dat în 
folosință peste 155 000 apartamente, 
ceea ce a creat posibilitatea ca 
peste 500 000 persoane să se mute 
in locuințe noi.

Aproape un sfert din fondurile 
bugetului de stat se cheltuiesc pen
tru invățămînt, cultură, artă, știință, 
ocrotirea sănătății și alto acțiuni so
ciale. In anul 1960, pentru 
acțiuni social-culturale cheltu
iam 14 miliarde lei; în 1965 
am cheltuit 22 miliarde lei. în 1968 
31 miliarde lei, iar in anul 1969 se 
prevăd 33 miliarde — cu 3,4 miliarde 
lei mai mult decît se stabilise in 
cincinal. Pentru invățămînt in 1967 
s-au alocat 7.4 miliarde, iar în 19G8
— 8 miliarde; pentru sănătate, în 
1967 — 5,4 miliarde și în 1968 — 6,1 
miliarde. La capitolul alocații de stat 
pentru copii, în 1967 s-au cheltuit 3 
miliarde, iar in 1968 — 3,3 miliarde,- 
pentru asigurări sociale de stat in 
1967 — aproape 8 miliarde și in 1968
— peste 9,5 miliarde, ceea ce repi - 
zintă aproape dublarea fondului de pen
sii față de 1965. Cheltuielile medii 
anuale pentru un elev in școlile de 
cultură generală au fost în anul 1960 
de 800 lei, in 1965 de 1 040 lei, in 
1967 de 1 130 lei și in 1968 de l 190; 
cheltuielile medii anuale pentru un 
student au fost in anul I960 de 
10 655 lei, în 1965 de 10 405. in 1967
— 11 160, in 1968 — 11 800 In ceea 
ce privește casele de naștere, chel
tuielile medii anuale pentru un pat 
au reprezentat în anul 1960 — 3 150 
lei, in anul 1965 — 4 330 lei. in anul 
1967 — 4 800, iar in anul 1963
6 890, ceea ce înseamnă o creștere 
de circa 50 la sulă fală de anul 1965 

și o dublare față de 1960. Penlru 
creșc. cheltuielile medii anuale pe 
un pat s-au mărit de la 3 000 in 
1960 la 4 500 în 1965 șl 4 940 în a- 
nul 1968, iar în spitale, de asemenea, 
cheltuielile au crescut pentru un pat 
de la 15 500 în 1960, la 22 500 în 1965 
și la 23 700 lei în 1968.

Toate acestea demonstrează preo
cuparea consecventă a partidului nos
tru pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale poporului.

Stimați tovarăși,

Dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al mase
lor in primii ani ai planului cincinal 
ilustrează realismul programului ela
borat de Congresul al IX-lea, con
stituie o puternică dovadă a hotă- 
rîrii și abnegației cu care întregul 
nostru popor muncește penlru înde
plinirea sa. Acum, la sfîrșll de an, 
constatăm, de asemenea, cu satisfac
ție că sarcinile de plan pe i960 se 
îndeplinesc cu succes, iar în multe 
ramuri și domenii se depășesc; in
clusiv Ministerul Industriei Chimice, 
căruia nu o dată i-am adus critici 
serioase, își îndeplinește planul de 
producție, obținînd chiar o depășire.

Firește, tovarăși, în activitatea 
noastră pentru înfăptuirea planurilor 
economice lucrurile n-au mers și nu 
vor merge ușor. Știm cu toții că 
realizarea programului de dez.voltare 
a României socialiste s-a făcut cu 
eforturi mari, foarte mari și cu mul
te privațiuni. Experiența ne-a învă
țat că trebuie să desfășurăm y mun
că intensă, plină de abnegație, pentru 
a duce la bun sfîrșit marile obiec
tive pe care ni le-am propus, in Di
rectivele Congresului, ale Conferin
ței Naționale, nu s-a lăsat nici un 
moment impresia că actualul cinci
nal va fi un plan ușor, care ne-ar 
da posibilitatea să ducem o viață li
niștită; dimpotrivă, s-a subliniat de la 
început că va fi un plan vast și 
complex, care cere eforturi serioase 
din partea clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualilor, a întregului 
nostru popor — un plan care incum
bă comuniștilor o înaltă răspundere, 
care le cere să muncească zi și noap
te pentru îndeplinirea lui. Vreai să 
subliniez aici faptul că poporul nos
tru și-a însușit cu încredere și entu
ziasm acest plan, ințelegînd că de în
făptuirea lui depinde progresul tării, 
faptul că partidul nostru, comuniștii, 
și-au îndeplinit și-și îndeplinesc r,i 
cinste îndatoririle ce le revin în a- 
ceastă operă grandioasă. Desigur to
varăși, intr-o asemenea activitate 
apar greutăți; in fiecare din acești 
ani au fost greutăți și a trebuit să 
le infringem. Dar planul nu numai 
că a fost realizat ci, atîl pe total, 
cit și pe fiecare minister în parte, 
el a fost depășit. Numai industria 
ușoară, de exemplu, a dat în plus 
anul acesta peste 3 miliarde lei. De
sigur, aceste succese nu le-au permis 
tovarășilor respectivi să ducă o viață 
ușoară, dimpotrivă, le-au dat multă 
bătaie de cap; ei au muncit însă, 
dovedind că știu să valorifice din 
ce în ce mai bine posibilitățile și 
resursele de care dispunem pentru 
mersul înainte al economiei. Dacă tre
buie să criticăm ceva în economia 
noastră, este tocmai faptul că nu oes- 
te tot reușim incă să folosim pe deplin 
posibilitățile si mijloacele existente. 
Avem roze: e importante pentru u- 
tilizarea mai bună a mijloacelor ma
teriale, penlru creșterea productivi
tății muncii și realizarea de econo
mii. Esle pozitiv că tovarășii care 
au luat cuvinlul aici s-au ocupat de 
aceste probleme ale activității e- 
conomice, de ceea ce trebuie să 
facem în viitor penlru a puno mai 
larg în valoare rezervele existente, 
pentru a asigura progresul și mai ra
pid al economiei.

Trebuie subliniat că dezvoltarea 
economiei noastre in acest an a 
avut loc in condițiile începerii ac
țiunii de experimentare și aplicare 
a măsurilor adoptate de Conferința 
Națională privind îmbunătățirea con
ducerii și planificării economiei, 
perfecționării întregii vieți sociale. 
Dezvoltarea democrației economice, 
aplicarea largă a principiului mun
cii colective in economie, perfecțio
narea planificării, îmbunătățirea or
ganizării sistemului bancar, acțiunea 
pentru organizarea rațională a pro
ducției și a muncii in întreprinderi
le indu-triale, agricole, de construc
ții si în alte unități economice, re
organizarea administra ti v-teritorială 
a țării, cil și alte măsuri înfăptuite 
în acest an, au stimulat inițiativa 
maselor de oameni ai muncii, au 
creat condiții mai bune penlru creș
terea eficientei întregii noastre ac- 
tivitați economice.

Desigur, nu s-au realizat toate pre
vederile Conferinței Naționale pen
tru ca, după cum știți, noi n am 
propus ca inii eg acest complex de 

măsuri economice să fie tradus In 
fapt pînă la sfîrșîlul anului 1970. E 
și firesc să fie așa pentru că nu 
puteam trece la aplicarea unor mă
suri de o asemenea importanță fără 
o experimentare temeinică, pe baza 
căreia să ajungem la soluțiile cele 
mai bune.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit la necesitatea 
dezvoltării inițiativei ministerelor și 
unităților economice, a lărgirii com
petențelor acestoia în organizarea și 
conducerea producției, subliniind că 
aceasta trebuie să se realizeze în 
condițiile și pe baza întăririi condu
cerii unitare, planificate, în lumina 
principiilor centralismului democia- 
tic, a economiei naționale, în ve
derea folosirii cît mai eficiente și 
mai raționale a avuției naționale, a 
mijloacelor materiale și financiare 
ale statului.

Tovarășul Ceaușescu s-a referit 
apoi la ritmul de creștere prevăzut 
în planul pe 1969, care va fi în 
jur de 10,8 la sută față de realiză
rile preliminate din 1968 spunînd: 
există toate mijloacele materiale și 
financiare pentru a fi înfăptuit. Se 
prevăd sporuri mari în energetică, 
în siderurgic, construcții de mașini 
și chimie ,■ este de asemenea demn 
de subliniat faptul că industria bu
nurilor de consum va înregistra un 
ritm de creștere la nivelul celui sta
bilit pentru grupa A. Desigur, tova
răși, nu putem spune că astfel vom 
reuși să satisfacem din belșug toa
te necesitățile de consum ale popu
lației, dar ritmul prevăzut va da po
sibilitatea sporirii fondului de mar
fă destinat nevoilor oamenilor mun
cii.

O problemă principală a planului 
de stat pe 1969, de care depinde 
dezvoltarea economiei noastre na
ționale și care trebuie să ne preo
cupe permanent, -este lărgirea bazei 
de materii prime, valorificarea mai 
bună și mai rațională a resurselor 
materiale pe care le avem. Din pă
cate, acțiunile de prospectare și pu
nere în valoare a materiilor prime 
nu se desfășoară în ritmul cuvenit. în 
geologie avem rezultate bune, dar 
considerăm că acestea ar putea fi 
și mai bune. Trebuie’ luate măsuri 
penlru ca activitatea Comitetului 
Geologic să se desfășoare mai orga
nizat, cu rezultate superioare. La lu
crările miniere pentru punerea în 
valoare a rezervelor cunoscute pî
nă acum, există de asemenea o ră- 
mînere în urmă, în cea mai mare 
parte nejustificată, sau mai bine zis, 
.justificată' prin lipsurile existente 
la Ministerul Minelor. După cum s-a 
arătat in plenară, tovarășii de la Minis
terul Minelor se mulțumesc de mul
te ori să invoce tfaplid că rezervele 
nu corespund parametrilor preconi
zați inițial de cercetarea geologică. 1 
Desigur se pot ivi unele nepotriviri 
între evaluările prealabile și cele e- 
feclive ale rezervelor. Dar Ministe
rul Minelor are datoria ca și atunci 
cînd rezervele se dovedesc de cali
tate mai slabă să ia măsuri pentru 
a le pune în exploatare. Sini o se
rie de minereuri — despre care se 
vorbește și in proiectul de plan — 
puse de mult in evidentă, penlru 
care nu s-au efectuat 'insă lucrările 
necesare și nu s-au elaborat soluțiile 
tehnologice în vederea- punerii lor 
in exploatare,- din această cauză, deși 
avem rezerve mari.- sintoni nevoili să 
importăm produse ca alumina, sulful 
și altele. Esle necesar să atragem 
in mod serios atenția: Comitetului 
Geologic. Ministerului Mi
nisterului Petrolului și celorlalte mi
nistere interesate să ia măsurile ne
cesare pentru a asigura prospectarea 
rezervelor și. mai cu seamă, buna 
valorificare a celor cunoscute.

In metalurgie, planul pe 1969 pre
vede sarcini importante;! ele sini cu 
ceva sub prevederile cincinalului — 
și aceasta se datorește întîrzierii pu
nerii in funcțiune a capacităților la 
Combinatul din Calați, precum și fap
tului că nu s-a acționat cu destulă 
fermitate pentru a se asigura folo
sirea mai bună a capacităților exis
tente. Mă refer ntit la oteluri cit, mai 
cu scamă, la laminate. Laminarea 
nu se face întotdeauna după un pro
gram bine studiat, care să asigure 
la timp protilele necesare economiei, 
continuă să se livreze profile de di
mensiuni mai mari, se înregistrează 
încă consumuri ridicate l de metal; 
cl pă calculele Comitetului de Stat al 
Planificării aceste pkrdeiri se ridică 
la aproape 50 000 de tone de otel 
in anul 196!’.. Considerăm do aceea 
că organizațiile de partid din combi
natele metalurgice, primii secretari 
ai comitetelor județene trebuie să ia 
măsuri pentru a pune ordine in ac
tivitatea acestor întreprinderi, pen
tru a asigura buna gospodărire a 
metalului.

(Continuare in pag. a 2-a)

biliara lucrărilor In ;«Hn|ii jlenara
Lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a celei de-a V-a 

legislaturi a Marii Adunări Naționale au fost reluate 
miercuri dimineața In ședință plenară.

Acum, cînd in întreaga Iară, se face bilanțul rodnic 
al realizărilor obținute in anul care .se încheie, marele 
sfat al tării se întrunește penlru a dezbate noile direc
ții de dezvoltare o României socialiste in viitorul an.

Potrivit principiului sesiunilor deschise, in perioada 
de la prima ședință plenară, lucrările s-au desfășurat 
in comisii permanente, care au examinat proiectele de 
legi de pe ordinea de zi ale actualei sesiuni, ce ur
mează a îl dezbătute și aprobate de forul suprem al 
tării.

La ora 10 sosesc in sala de ședințe conducătorii 
partidului și stalului, care sini întimpinafi cu vii și 
îndelungi aplauze de Intrepga asistentă.

In loja din dreapta incintei au luat loc tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Dod- 
naraș, Cliivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
lin, Iile Verdef, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekaș, Pelre Lupu, Manca 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, Lconle Răulu, Vasiie 
Vi leu.

tn loja din stingă se aflau membrii Consiliului de 
Stat.

Alături de depulafi, la lucrările sesiunii, participă 
numeroși invitați: conducători al instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, activiști de partid șl de stat, 
personalități ale vieții economice, științifice șl cultu
rale.

(Cotitiuuuie ia nag o 3-a)

Expunerea asupra proiectului de lege 
pentru adoptarea planului de stat 

al economiei naționale pe anul 1969, 
prezentată de tovarășul Maxim Berghianu, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării
Anul care se încheie, a arătat vor- 

bitoiul, este un an de efervescență 
creatoare, de succese care. însumate 
celor anterioare, atestă afirmarea tot 
lnai puternica a României socialiste 
ca o țară cu o economie dinamică, 
în plin proces de creștere și mo-, 
dernizare. Datele preliminare arată 
că sarcinile planificate vor fi depă
șite la majoritatea indicatorilor.

Utilizarea mai bună a fondurilor 
productive, perfecționarea organiză
rii pioducliei și a muncii, creșterea 
eficientei în toate domeniile de ac
tivitate s-au concretizat în creșterea 
producției industriale cu circa 11,2 
la suta, depășindu-se cu 4,6 miliar
de lei prevederile inițiale. în același 
timp, productivitatea muncii în in
dustrie a sporit cu circa 8 la sulă 
fată de 7,3 la sută cit s-a prevăzut 
in plan, iar volumul beneficiilor a 
depășit cu 1,5 miliarde lei pc cel 
stabilit.

Producția agricolă din acest an a 
satisfăcut nevoile populației și ale 
industriei, deși condițiile climatice 
au fost mai puțin favorabile. Rezul
tate bune s-au obținui in creșterea 
șep telului și a producției animalie
re, domenii în care prevederile pla
nului cincinal pentru anul 1968 au 
fost depășite. A continuat procesul 
de mecanizare si chimizare, de ex
tindere a suprafețelor irigate si a 
altor amenajări funciare,- au fost 
investite fonduri însemnate pentru 
dezvoltarea legumicultura și a secto
rului zootehnic.

La bilanțul pozitiv pe anul 1968 se 
adaugă și realizarea unui volum de 
investiții caro depășește cu 1,3 mi
liarde lei pe cel planificat initial 
și cu 13,5 Ia sută pe cel înfăptuit 
in 1967. Activitatea pe acest tărim 

Expunerea la proiectul de lege pentru 
adoptarea bugetului de stat pe anul 1969, 

prezentată de tovarășul Virgil Pîrvu, 
ministrul finanțelor

nului 1968 au tost luate măsuri în 
vederea creării unui cadru organiza
toric adecvat. Astfel, s-au prganizat 
Banca Agricolă și Banca Română de 
Comerț Exterior, a căror activitate a 
dovedit incă de pe acum justețea în
ființării lor. In același limp, printr-o 
mai bună conlucrare intre instituțiile 
financiar-bancare și ministere, unele 
acțiuni de control au fost mai bine 
coordonate.

S-au adincit studiile cu privire la 
îmbunătățirea activității financiar- 
bancare și. pe baza indicațiilor dale 
de conducerea partidului, sînt in curs 
de definitivare măsurile ce urmează 
a fi puse în aplicare. Pe baza hotă- 
ririlor Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
iunie 1968, au fost luate unele măsuri 
pentru ca sistemul de impozite să 
devină un instrument mai activ in 
promovarea principiilor echității in 
sfera veniturilor populației.

Înainte de a prezenta cifrele pro
iectului de buget pe anul 1969, vă 
rog să-mi permiteți să raportez Marii 
Adunări Naționale că bugetul de stat

pe anul 196". a lost executat in con
diții bune, ca urmare a rezultatelor 
obținute în îndeplinirea sarcinilor de 
plan de către oamenii muncii din in
dustrie. din agricultură si din celelal
te ramuri și sectoare de activitate. 
Potrivit datelor provizorii, veniturile 
bugetare se prelimină la 139.3 miliar
de lei. iar cheltuielile la 133,2 miliar
de lei. rezultînd un excedent de 6,1 
miliarde lei. Acest excedent se rea
lizează in condițiile finanțării inte
grale a sarcinilor prevăzute în pla
nul de stat al economiei naționale.

Rezultatele favorabile obținute an 
de an in executarea bugetului dove
desc cu o incontestabilă putere de 
convingere caracterul echilibrat al e- 
conomiei naționale, trăinicia finan
țelor statului, stabilitatea monedei na
ționale.

Veniturile înscrise în proiectul de 
buget pe anul 1969. a spus in conti
nuare vorbitorul, se ridică la suma 
de 153,1 miliarde lei. cu o creștere de 
13,8 miliarde fală de execuția preli-

(Cnnli.iuaie in pag. a 3-a)

Proiectul bugetului de stal pe a-, 
nul 1969, pe care din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri il prezint Ma
rii Adunări Naționale spre examinare 
și adoptare, a spus vorbitorul, se 
bazează pe marile succese obținute 
de poporul nostru in primii trei ani 
ai planului cincinal, in realizarea o- 
biectivelor economice și sociale sta
bilite de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român. El reflectă în 
mod sintetic, in expresie financiară, 
sarcinile ce no revin în cel de-al pa
trulea an al cincinalului, menite să 
ridice economia și întreaga viată so
cială pe o treaptă superioară în pro
cesul desăvîrșirii construcției socia
lismului in România.

Prevederile proiectului de buget 
reflectă aplicarea in practică incă din 
ace>l an a unor hotăriri ale Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român din decembrie 1967 cu 
privire la creșterea rolului pirghiilor 
financiare in economic.

Penlru ca aceste pirghii să devină 
un mijloc mai activ do Influențare 
a proceselor economice, în cursul a-

s-a îmbunătății fată de anii prece
dent, dar nu au fost învinse întot
deauna și în întregime dificultățile 
și neajunsurile in asigurarea cu 
proiecte și utilaje, in aprovizionarea 
ritmica și organizarea șantierelor de 
construcții. Din aceste cauze un nu
măr de circa 50 capacități și obiec
tive productive nu vor fi date in 
funcțiune pină la sfîr.șitul acestui 
an, influențînd negativ producția a- 
nului viitor. Recuperarea întîrzieri- 
lor rămîne o sarcină de primă im
portanță, care impune măsuri ime
diate și eficiente.

Venitul național crește în 1968 
cu circa 7 la sută, situîndu-se peste 
nivelul stabilit prin planul cincinal. 
S-au creat astfel condiții ca venitu
rile populației să crească față de a- 
nul 1967 cu aproape 10 miliarde Iei. 
A început experimentarea noului 
sistem de salarizare, care o dată cu 
majorarea salariilor, ya contribui la 
o mai judicioasă repartiție a venitu
rilor în raport cu cantitatea și cali
tatea muncii. Volumul vînzăriloi de 
mărfuri prin comerț a fost depășit, 
s-a îmbunătățit aprovizionarea popu
lației, deși au existat unele greu
tăți, datorate mai ales insufic(entei 
preocupări a unităților comerciale 
privind buna gospodărire și dirijare 
a fondului de mărfuri. S-au construit 
noi spatii de invățămînt, noi unități 
culturale și de ocrotire a sănătății 
și s-au dat in folosință populației 
peste 57 de mii de apartamente. Sînt 
realizări caro demonstrează o dată 
mai mult că pe măsura dezvoltării 
producției materiale și a creșterii 
eficientei economice se înfăptuiește 
sistematic politica partidului de ridi
care a nivelului de trai, material și 
cultural.

în cronica anului 1968 este de con
semnat, ca un fapt de o deosebită 
însemnătate, începerea aplicării în 
viată a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a P.C.R.

Toate realizările din cursul aces
tui an evidențiază în chip convin
gător caracterul științific al politi
cii partidului nostru, realismul pia
nului, justețea opțiunilor privind dez
voltarea echilibrată a economiei r 
ele demonstrează elocvent entuzias
mul cu care întregul popor Înfăp
tuiește politica partidului, succesul 
cu care partidul își îndeplinește ro
lul conducător în viața economică șl 
socială a țării.

Expunînd în continuare proiectai 
planului de stat pe anul 1969, ‘ova- 
rășul Maxim Berghianu a subliniat 
că el se înscrie pe coordonatele 
cincinalului și creează condiții pen
tru îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al partidului 
pe perioada 1966—1970.

Partidul nostru acordă o deosebită 
importantă producției materiale șl 
se preocupă în mod constant de dez
voltarea economiei naționale ca 
element fundamental al propășirii 
întregii societăți.

Proiectul de plan pe anul 1969 are 
ca trăsătură distinctivă menținerea 
în continual e a unui ritm ridicat 
de creștere a producției industriale, 
condiție esențială pentru progresul 
multilateral al tării. Volumul pro
ducției industriale va fi în anul vii
tor cu 10,8 la sută mai mare decît 
realizările preliminate pe 1968. Da
că ținem cont de nivelul de dezvol
tare la care se va situa industria 
în anul viitor, înseamnă că în pri-

(Conlinuate in pag a 3 a)
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Ciivînlarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Ifmntrt rim PtrO U

l'nele cantilfeli de oțeluri se pro
duc și in întreprinderi ele Ministe
rului Construcțiilor de Mașini; lo
tuși ponderea liMărttbătf o «re In- 
ihrMria matalnrQirl. De aceea, pe 
buni» dreptate in proiectul de olan 
se subliniază necesitatea ca Minis
terul Metalurgiei să lichideze rapid 
neajunsurile din activitatea se.

S-a vorbit mult In cadiul plenarei 
despre construcțiile de mașinii pro
iectul de plan pune sarcini miri în 
fala acestei importante ramuri a 
Industriei noa*1r*> socialisto. Indus- 
ir a constructorie do mașini a creș
ti»! mull, «? dezvolt! intr-un ritm 
susținui ; m a -Opera lntr-0 mlsurl 
tnl mat însemnată necesarul de uti
laje $i maMnl. bar. după c um ați 
văzul. trebuie -ă Importăm Înc8 
doctul de multe mașini. Firește, ni
ciodată — și asta trebuie să ne fie 
clar - nu vom reuși si nici nu ne 
prnptmrm să producem totul in tari. 
N m'-nl, nici o țară nu poate rea- 
11 .a acest lucru. La acele Utilaj? st 
m.i-int pe caro r.e-am angajat fr»Mi 
sâ le producem. M pentru circ avem 
capacități chiar pentru a exporta, 
no aflăm tncă la un nivel scăzut de 
Integtare — adică de producere a 
utilajului în totalitatea sa. Impor
tăm din păcate uneori partea cea 
mal costisitoare — aparatura, meca
nica fină - deoarece am început 
cu producerea părții brute a utila
jelor. F dorința noastră, a tuturor, 
sâ scurtăm cit mal mult timpul de 
asimilare a producerii utilajelor în 
totalitatea lor. în acest scop se sl 
acordă Ministerului Construcțiilor de 
Mașini Investiții mari. Sînt în cuts 
de construcție o serie de întreprin
deri de înaltă tehnicitate, menite să 
rezolve nt) numai problema construi
rii mașinilor, dar și a fabricării ma
terialelor. a otelurilor fine, aliate, 
pentru că, să ne fie limpede, chiar 
dacă avem capacitățile de produc
ție. nu am putea produce dacă ne-ar 
lipsi mateiialele necesare. Este tin 
întreg proces — și trebuie să înțe
legem că avem datoria să scurtăm 
cit mai mult acest proces. Nu exis
tă astăzi județ undo să nu avem o 
întreprindere, mai mare «au mai 
mică. constructoare de mașini. 
Este necesar să luăm măsuri pentru 
a urgenta derx-oltarca construcțiilor 
de mașini, pentru a însuși și a pro
duce în țară cea mai mare parte din 
aparatura și utilajele do înaltă teh- 
ni< tale — aceasta este singura cale 
de creștere a eficientei acestui im- 
po tanl sector economic. După cum 
aii văzut, in perioada 1966- 1*)69 
s-au dat în plus pentru investiții în 
acest sector aproape 4 miliarde de 
lei. Aceasta are drept scop să creăm 
condiții pentru a produce cîl mai 
mult. renunțind la importuri din străi
nătate pentru produsele ce le putem 
produce in țară. In programul pe 
anul 1969 s-a scos de la import uti
laj in valoare de 400 milioane lei- 
valuti, stabilindu-se ca acesta să fie 
produs în tară. De asemenea. S-a 
pus problema să trecem în întregime 
la producerea în tară a liniei de 
150 000 de tone pentru îngrășăminte 
chimice — linie pe care o avem în 
curs de însușire. Avem posibilitatea 
ca ații in actualul cincinal, dar mai 
cu seamă în cincinalul următor, să 
renunțăm complet la importuri în a- 
ce-t domeniu.

Problema dezvoltării construcției 
de mașini a fost înscrisă în direc
tivele Congresului al IX-lea și dez
voltată intr-un șir de programe spe- 
ci-ale pentru ramura respectivă; ea 
stă in atenția Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Guvernului, și 
este necesar ca și comitetele județe
ne de partid să-i acorde mai multă a- 
tentie pentru a urgenta înfăptuirea 
programului pe care ni l-am propus.

Considerăm că măsurile luate în 
domeniul construcțiilor de mașini 
creează condiții ca programul prevă
zut pentru 1969 să fie realizat; este 
necesar însă ca și celelalte minis
tere care produc mașini — cum este 
Ministerul Industriei Ușoare care are 
cîteva uzine și care produce utilaje 
foarte bune pentru nevoile acestei 
ramuri — să acorde atenție folosirii 
depline a capacităților de care dispun. 
Dispunem în prezent în construcția 
de mașini de o bază temeinică, care 
ne dă posibilitatea să ne punem si 
să rezolvăm probleme de înaltă teh
nicitate, să renunțăm treptat la o 
serie de importuri de mașini și uti
laje. Se cere însă ministerelor și co
mitetelor județene de partid să nu 
lase această sarcină numai pe seama 
Ministerului Construcțiilor de Mașini. 
Ministerele care au ateliere de piese 
de schimb — unele au chiar ade
vărate uzine, mai bune decîl ale In
dustriei Construcțiilor de Mașini — 
trebuie să ia măsuri pentru a folosi 
în întregime capacitățile și forța de 
muncă de care dispun, să aducă o 
contribuție cit mai activă la îndepli
nirea sarcinilor stabilite In domeniul 
construcțiilor de mașini. Avem con
vingerea că vom reuși să realizăm 
a» succes acest program!

Nu aș dori să vorbesc prea mult 
de industria chimică. In plenară s-a 
vorbit despre acest sector, s-au făcut 
unele critici la adresa ministerului. 
Ceea ce este prevăzut în planul pe 
1969 pentru chimie este posibil de 
realizat; există chiar premise ca în 
domeniu] îngrășămintelor, Ministerul 
Industriei Chimice să poată face o 
surpriză Consiliului Superior al A- 
griculturii. dindu-i unele cantități de 
îngrășăminte în plus. Există această 
posibilitate și dacă tovarășii din In
dustria chimică vor realiza măsurile 
care s-au stabilit, ea se poate trans
forma în realitate.

Nu doresc să mă ocup amănunțit 
d ■ p-oblemele industriei lemnului. 
Aș vrea însă să atrag atenlia primi
lor secretari șl miniștrilor că în pla
nul pe 1969 s-a considerat necesar 

>4 se reducă, !•!• de propunerile 
Inițiale, planul de lAitie pentru * 
asigura o ekplonlăre mal rațională 
a fondului nostru forestier, finind 
seama de această reducere și de fap
tul c? in 1970 va avea loc o nouă 
rest ringer? a exploatării forestiere, 
mihkterele. ctfflMtetal? județene de 
partid vor trebui să ia masurile ne
cesare pentru înlocuirea lemnului cu 
alte maleiiălr. Est? o problemă cere 
nu privește numai actualul plan ■ lu- 
ctnal ri «I cincinalul următor, dez
voltarea în perspectivă a acoriei ra
muri. a iniretfii econcneil nalinnelr 
Si anul viitor xa trebui să mergem 
pe aceeași linie, pentru efi așă ne 
dictează interesele generala ale ță
rii. Consider <ă Ministerul F< ono- 
mlrl •Forestiere are capacitatea să 
reali roze planul care îl revine în

Probleme mai serioase sînt, după 
părerea mea, în industria alimenta
ră. Si în această ramură planul s-a 
realizai in ansamblu, cu unele ml- 
nusuri la cîteva produse,- axem în
să rămîneri In urmă în valorificarea 
produselor alimentare — In special 
în producția de conserve, produse 
lactate și carne. Exportăm unele 
produs? alimentaro în mod ncrrnla- 
bll, tocmai pentru că nu s-a acor
dat întreaga atenție prelucrării su
perioare a materiei primo. Fabricile 
de oonsorx’o nu au lucrat din plin 
în 1968, iar unele dintre ele, deși 
termenul de punere în producție a 
expirat de doi ani, nu lucrează nici 
acum cu toată capacitatea. în ge
neral, în industria alimentară, cu 
toate rezultatele obținute, există În
că lipsuri serioase datorită faptului 
că multă vreme nu s-a acordat aten
ția cuvenită dezvoltării acestei ra
muri. Tocmai de aceea, în acest plan 
se prevăd investiții suplimentare în 
industria alimentară. S-a pus proble
ma elaborării unui program special 
de valorificare superioară a materiei 
prime alimentare, atit pentru nevoile 
interne, cîl si pfenlru asigurarea u- 
nui export mai rentabil. Cred că 
plenara va fi de acord să cerem to
varășilor care lucrează în acest sec
tor să ia toate măsurile ca încă în 
cursul anului viitor să se înregis
treze o îmbunătățire substanțială 
în activitatea industriei noastre ali
mentare. Sînt de acord că în acest 
sector trebuie pusă mai multă or
dine și în ce privește folosirea ra
țională a producției de lapte. Va 
trebui întocmit un program special 
prin care să punem capăt transpor
tului nerațional de lapte dintr-un ju
deț în altul. Cu investiții simple, cu 
utilaje produse în țară, să rezolvăm 
mai bine. începînd cu anul viitor șl 
continuînd în următorii ani, proble
mele acestei ramuri foarte importan
te a industriei noastre.

Nu doresc să vorbesc prea mult 
despre industria ușoară ,■ aici s-a 
lucrat bine, cu rezultate satisfăcă
toare. Programul stabilit a fost rea
lizat și depășit, calitatea producției 
s-a îmbunătățit — deși mai sînt șl 
aici lipsuri. Țin să subliniez că in
dustria ușoară poale fi dată ca exem
plu de felul cum se ocupă pentru 
folosirea cit mai completă a capaci
tăților de producție. Rezultatele bu
ne din industria ușoară arată că 
greutățile — de orice natură — pot 
fi învinse daca se organizează bine 
munca, dacă se conduce cu price
pere, cu suflet, sectorul încredințat. 
Sînt convins că prevederile do plan 
ce revin industriei ușoare vor fi nu 
numai realizate dar și depășite, 
dîndu-se astfel pentru fondul pielii 
o cantitate mai mare de produse în 
sortimente cit mai variate.

In ce privește agricultura, rezul
tatele obținute în primii trei ani ai 
cincinalului sîdI bune; prevederile 
planului se realizează, cu toată se
ceta din acest an. în ramura zooteh
nică avem numărul de animale pre
văzut, ba chiar putem spune că la 
unele specii am ajuns la nivelul sta
bilit in plan pentru 1970. Deci, s-ar 
putea spune că lucrurile merg bine, 
în aprecierea rezultatelor tiebuie să 
avem Insă în vedere că îd acest 
sector Congresul al IX-lea a pre
văzut sarcini ceva mai modeste șl 
că, pe parcurs s-au luat o serie de 
măsuri suplimentare pentru sporirea 
producției agricole.

în ce privește anul 1969, cred că 
există posibilități să se realizeze 
producția de griu și de porumb în
scrisă in pian. Dacă se vor executa 
în cele mai bune conditiuni lucră
rile agricole, asa cum recomandă 
știința agricolă, se va putea obține 
chiar mai mult decit se prevede în 
plan. Rezultatele obținute în condi
țiile de secetă ale acestui an sînt 
concludente in aceostă privință; e- 
xislă cooperative undo s-au făcut a- 
rături de bună calitate și s-au exe
cutat toate muncile la timp și care 
au obținut 3 000 kg la porumb, șl 
cooperative unde pentru că aceste 
lucrări nu s-au făcut la vreme s-a 
obfinut 900—1 100 kg la herlar. Fie
care dintre noi cunoaște asemenea 
exemple caro arată cb lotul depinde 
de executarea la timp și în bune 
conditiuni a lucrărilor agricole. Anul 
acesto vom avea mai multe îngră
șăminte. vom avea o suprafață mai 
mare Irigată — >i toate acestea tre
buie să se reflecte îd producții su
plimentare.

O problemă Importantă care con
sider că trebuie subliniată în cedrul 
plenarei noastre este aceea a creș
terii animalelor și păsărilor. Pentru 
a îmbunătăți aprovizionarea cu cer
ne, lapte, ouă, va trebui să ne ocu
păm serios de creșterea efectivelor 
de bovine, porci, păsări. Va trebui 
să luăm măsuri pentru a asigura 
creșterea în greutate a animalelor 
prevăzute pentru tăiere,- dacă la nu
mărul total de box'ine și porcine ca
re se sacrifică într-un an — arn rea
liza numai cite 10 kilograme în plus 
pe cap de animal, s-ar obfine un soor 
de producție de 30 000 tone cânte. 
Aceasta ne-ar permite să îmbunătă
țim aprovizionarea populației și a in

dustriei alimentaro șl ne-ar da șl po
sibilitatea de a exporta. Avem re
zerve mari in a» castă privință, și 
fac apel la prim:l-secretari ai comi
tetelor județene la loți lut riilorii din 
egric iilluiă, să depună eforturi pentru 
a organiza $i dezvolta dl mai Intens 
rrrștrren *1 IngrUsarca animalelor In 
cooperative, in întreprinderile agri
cole de stat țn gospodăriile indivi
duale. Cred că trebuie sft criticăm 
faptul ca Consiliul Superior al Agri
culturii și Uniunea Coopcralix elor A- 
qricole au neglijat sporirea efective
lor de animale In cooprratix e și chiar 
In întreprinderile aqricole de stat. In 
sectorul de stal, creșterea efective
lor de animale realirală in primii trei 
ani al cincinalului este relativ mit ă 
și de aceea s-a prevăzut pentru I960 
o creștere mai accentuată —s dar tot 
mică In raport cu posibilitățile. 
Pentru 1970 va trebui să facem un 
elort și mai mare. Comitetele jude
țene de partid, organele agricole 
trebuie să asigure condițiile necesare 
pentru sporirea efectivelor de porci, 
îndeosebi de scroafe, precum și a 
color de vaci și păsări, unde se 
poale realiza un progres rapid. Avem 
experiență in această privință — și 
multi dintre dumneavoastră își aduc 
aminte do perioada cînd am terminat 
cooperativizarea și cînd într-un an 
și jumătate am ridicat foarte mult 
cifra electivelor de animale. Printr-o 
largă mobilizare a forțelor, prin mun
că voluntară s-au făcut atunci con
strucții bune și ieftine fără multe 
Investiții, s-au găsit mijloace să se 
cumpere animale cu credite minime. 
Trebuie să dezvoltăm această expe
riență. să facem eforturi mai serioase 
în cooperative pentru creșterea e- 
fectivelor de animale — aceasta fi
ind și o calo de creștere substan
țială a veniturilor țăranilor.

S-a stabilit prin statut ca în co
operativele agricole de producție 
18—25 al sulă din venituri să se 
consacre acumulării, întăririi econo
mice a cooperatix-elor. Unde se duc 
banii aceștia nu prea se vede. Co
mitelui de Stat al Planificării tre
buie să exercite un control atent în 
acest domeniu, pentru a vedea cum 
se investesc aceste fonduri, pentru 
a ajuta la buna orientare a Investi
țiilor. Cooperativele reunesc mii de 
țărani,- multe au in frunte președinți 
buni, dar trebuie să avem în vedere 
că una era gospodărirea a 3 hectare 
și alta este administrarea a 3 000, 
4 000 sau 5 000 de hectare, gestio
narea a mai multor milioane de lei. 
Este necesar ca atit Comitetul de 
Stat al Planificării, cit și Uniunea 
Națională a Cooperativelor și Con
siliul Superior al Agriculturii să a- 
corde un sprijin mai eficace roope- 
ralix-elor în folosirea mijloacelor ma
teriale și umane, in organizarea pro
ducției, în gospodărirea avuției de
cane dispun atît In Interesul general 
al economiei cit și al bunăstării ță
rănimii. Trebuie pusă mai multă or
dine în acest sector foarte impor
tant al economic-i noastre, acționînd 
cu hotărlre pentru dezx’oltarea și bu
na folosire a bazei materiale a agri
culturii cooperatiste.

Aș xTea să mă refer pe scurt și 
la problema pomiculturii și viticultu
rii. Am investit mult în acest dome
niu, am dat credite pe 10—12 ani. 
Dar sînt zone unde viile și pomii sînt 
neîngrijiți. Deși a trecut perioada 
cînd trebuiau să intre pe rod, unele 
livezi și vii nu au început să pro
ducă. Eu rog pe tovarășii care lu
crează în agricultură, precum șl pe 
primii secretari ai comitetelor jude
țene să acorde o deosebită atenție 
acestei probleme. Uniunea și Direcția 
Agricolă Județeană au un aparat des
tul de mare, de aproximativ 100 de 
oameni la un loc. și In fiecare coope
rativă avem cite un inginer agronom 
plătit de stat — deci reprezentant al 
statului, funcționar de stat care tre
buie să răspundă de aplicarea poli
ticii stalului în agricultură. Și pre
ședintele cooperativei e obligat prin 
statut șl prin lege să execute dis
pozițiile consiliului popular județean, 
ale Consiliului Superior al Agricul
turii. Mi se pare Insă că tovarășii 
care conduc aceste sectoare preferă 
să lucreze cu circulări în loc să des
fășoare o muncă organizatorică, o 
conducere concretă.

Uneori întîrzierile în efectuarea lu
crărilor agricole se justifică prin sta
rea nefavorabilă a timpului. Trebuie 
oare un timp special pentru a efec
tua lucrările agricole 7 Munca agri
colă trebuie făcută in condițiile o- 
ferite de natură și pe care noi nu le 
slăpinim încă. Dacă o să așteptăm 
întotdeauna condițiile cele mai opti
me. nu o să facem o agricultură a- 
vansată, intensivă, cu producții sta
bile. Și trebuie să spunem că în anul 
1968 au fost deficiențe în agricultură 
din acest punct de vedere, deși con- 
dițiunile climatice ne obligau să lu
crăm mai bine. Aș ruga să se tragă 
toate învățămintele din lipsurile pe 
care le-am avut în acest an, să luăm 
măsuri pentru a pune ordine tn sec
torul agricol. începînd de sus pină 
jos. Agricultura trebuie să se înca
dreze în programul economic general. 
Trebuie să respectăm Interesele de 
grup, cooperatiste, dar trebuie să a- 
cordăm totodată o deosebita atenție 
intereselor generale ale economiei, 
ale societății noastre, de care de
pinde pînă la urmă bunăstarea fie
cărui cetățean.

Problema folosirii fondului funciar 
trebuie, de asemenea, judecată cu 
toată răspunderea șl trebuie să hifim 
cele mai serioase măsuri pentru a 
pune capăt risipei, pentru a aplica 
riguros legea privind conservarea 
terenului agricol. Din I960 pînă a- 
cum, prin planurile de îndiguiri, In 
fiecare an ni s-au promis zeci de 
mii de hectare, iar cînd facem bi
lanțul apare nu o majorare, ci o di
minuare a suprafeței aqricole. Eu 
rog pe primii secretari șl pe tova
rășii care lucrează în agricultură 
să acorde toată atenția acestei pro

blem?, să la măsuri pentru punerea 
In producție a întregii suprafețe, 
pentru a nu mai admite nici cea mai 
miră risipă a suprafeței agricole.

Stnt deficiente și in acțiunea «1** 
Irigați?, Deși ui se dau țoale asigu
rările că planul va fi înfăptuit plnă 
In 1070, totuși au rătaas numai doi 
ani șl avem încă 400 060 de hectare 
de realizat, dintre < are < ca mai mar? 
parte aparllnind sectorului de slat. 
Rog pe tovarășii < arc lucrează în 
acest sector ba acorde « ea mai mare 
atenție măsurilor pentru îndeplini
rea programului de Iriqalii. Primii 
secretari să analizeze posibilitățile 
de intensificare a lucrărilor de Iriga
ții, < ii măsuri necosthiloare, în co
operativele agricol?. Este necesar să 
la< cm totul pentru a realiza In în
tregime irigațiile prevăzute în plan.

O problem.i asupra căreia s-au fă
cut refețiri iii plenară este proble
ma legumicultorii. Anim un an s-a 
întocmit un nou program pentru 
dezvoltarea acestui sector, alocln- 
du-se aproximativ 400 de mfiloane 
lei șl materiale necesare. Este ade
vărat că, deși a fost secetă, agri
cultura a reușit să asigure legumele 
necesare, livrînd, prin fondul cen
tral. cu 36 la sulă mai mult decit 
in 1967. Este o creștere bună, dar o 
cantitate importantă de legume 
populația a cumpăra't-o clin sectorul 
particular. Producțiile de legume pu
teau fi mai mari dacă se luau mă
suri de asigurare a apei. S-a resim
țit totodată lipsa seminței. Consiliul 
Superior al Agriculturii trebuie să 
ia măsuri pentru a nu lăsa Ia voia 
Intîmplării problema, deosebit de 
Importantă a semințelor. Institutul 
de cercetări de specialitate trebuie 
să devină producător de sămînțfi 
pentru legumicultura. Este necesar 
să punem holărît Ih aplicare măsu
rile stabilite pentru ca în clțiva ani 
să rezolvăm definitiv problema asi
gurării semințelor și legumelor. Eu 
aș ruga pe tovarășii prim-secrelarl 
să se preocupe cu atenție de asigu
rarea suprafețelor prevăzute pentru 
legumicultura.

Am insistat mai mult asupra agri
culturii deoarece consider că aceas
ta ridică probleme deosebit de se
rioase ,• ele și-au găsit numai în par
te rezolvarea și de aceea necesită 
încă o muncă serioasă, zilnică, ne
întreruptă. Trebuie să îmbunătățim 
și munca organizațiilor de partid de 
la sate. In fabrică toată lumea știe 
că secretarul de partid, comuniștii, 
se ocupă în primul rlnd de produc
ție ; în sat, de asemenea, comuniș
tii, secretarul de partid, trebuie să 
acorde principala alentle producției 
agricole. Problema centrală la sale 
este producția agricolă și trebuie să 
judecăm munca secretarului comu
nal. a organizației de partid, a tu
turor comuniștilor, l6în raport cu re
zultatele obținute.), în creșterea pro
ducției agricole.

Se știe că s-au făcut pași însem
nați în îmbunătățirea activității în
treprinderilor agricole de stat, insă 
mai avem multe de făcut în acest 
sector. Avem Încă un personal prea 
numeros: am discutat In primăvară 
să efectuăm unele experimentări — 
nu știu la ce rezultate s-a ajuns, 
pentru că tovarășilor de la Depar
tamentul I.A.S. le 1 trebuie cam mult 
pentru experimentare — pentru a 
reduce personalul din întreprinderile 
de stat. Numai așa se poale asigura 
creșterea productivității muncii și 
Ieftinirea produselor, se poate pune 
ordinea necesară în întreprinderile 
agricole de tstat. |iAș dori, de ase
menea, să suplinieZ că problema dis
ciplinei și a ișetivității organizatorice 
lasă de dorit și în unele cooperative 
agricole de producție. în primul rind 
este necesar să se ia măsuri hotărîle 
pentru respectarea fermă a obliga
țiilor asumate de cooperative în 
contractele încheiate cu stalul, pen
tru livrarea integrală a producției 
destinate fondului' central.

S-au ridicat șl unele probleme cu 
privire la transporturi, care merită 
să fie analizate. Este necesar să 
găsim soluții pentru organizarea mai 
birnă a transportului auto; va tre
bui ca In cel mai scurt timp să-l 
subordonăm organelor județene. Nu 
vreau să mă opresc special asupra 
activității din cooperație și industria 
locală, deoarece problemele ridicate 
pentru celelalte sectoare sînt vala
bile în bună măsură si pentru aceste 
domenii.

Aș dori să insist puțin asupra pro
blemei investițiilor. Avem prevăzute 
pentru anul viitor un volum de in
vestiții de 63,3 miliarde, cu o depă
șire de 3,1 miliarde față de cinci
nal. Cu toate măsurile luate, trebuie 
spus însă că ponderea cheltuielilor 
pentru construclii-monlaj în totalul 
investițiilor continuă să fie foarte 
mare; atit miniștrii cit și primii- 
secrelari trebuie să acționeze mal e- 
norgic în scopul reducerii ponderii 
acestor choltnieli. Facem încă ron- 
slrucții scumpe? supradimensionate. 
Cred că ușor putem asigura o re
ducere a cheltuielilor pe această ca
le £]e 10—15 la sută, fără să se afec
teze realizarea planului de investiții. 
Aceasta ne-ar aduce economii și de 
materiale, și de bani, și de forță de 
muncă pe care le putem utiliza în 
alte domenii de activitate; în defi
nitiv, nu clădirea, ci utilajele deter
mină creșterea* producției. Noi am 
dezbătut 6U fiethre minister In parte 
aceste probleme, dar rog și pe primil- 
secrntari să examinezo fiecare acțiu
ne in mod concret, să manifeste mai 
multă exițjentăi să adopte măsuri 
mai ferm? pentru îndeplinirea sar
cinii de a1 reduce pondoreo cheltuie
lilor pentru construclil-montaj.

O altă problemă importanții legală 
de realizarea investițiilor este pune
rea la liinp în producție a noilor 
capacități. Deși s-a redus durata de 
punere in funcțiune, ea continuă să 
fie mare, depășind uneori 2—3 ani 
chiar și la capacități care — printr-o 
mai bună concentrare a mijloacelor 
51 cadrelor —- ar putea fi terminate 
în 1—2 ani. Anul acesta trebuie să

acționăm Intens ponlru a scurta du
rata de execuția a investițiilor.

Printre problemele deosebit de im
portante ale aclivItlUi noastre eco
nomice este, de ajenrenea, aceea a 
realizării la timp a parametrilor pro
iectat! și (ologirii deplin? a utilaje
lor. In cursul anului 1969 liebuie să 
lichidăm siluația exlrientă astHzl. cînd 
un marc număr de mașini stă nefo- 
loslt. Această stare de lucruri este 
de neadmis și — deși o discutăm de 
ani <]• zile se a< ționează încă 
toarte timid pentru remedierea el. In 
curind \or fi luate o serie de mă
suri, printre care scurtarea termene
lor <lr» amortizare, cu scopul de a 
impulsiona folosirea mai eficientă • 
fondurilor llxe, de a asigura o ro
tație mai rapidă a mijloacelor mate
rialo, do a spori oficianta activității 
noastre economico. Eu aș ruga pe 
primll-sor retail ca in «cost domeniu 
să fte neiertători, si nu admită ni
mănui nlc) un fel de justificare,- nu
mai acționînd cu hotărtre pentru bu
na folosire a mijloacelor materiale 
vom putea obține rezultatele pe care 
le dorim in dezvoltarea societății 
noastre socialiste.

In dezbateri s-au tăcut o serie de 
remarci critice cu privire la eficiența 
cercetării științifice. Doresc să subli
niez că orientarea dală încă de Con
gresul partidului de a lega mai strlns 
cercetarea cu producția s-a realizat 
încet,- din păcate Ia unii cercetători 
există încă rețineri, sau mai bine- 
zis un fel de teamă de producție, de 
confruntarea cu realitatea. Cercetarea 
științifică trebuie să fie mai strlns 
legată cu producția; scopul ei este 
de a fl cît mai iute aplicată In prac
tică. Dacă unele țări avansate reali- 
zează o Înaltă dezvoltare economică, 
aceasta se dalorește tocmai faptului 
că asigură Introducerea rapidă a des
coperirilor științifice în producție. 
Ciclul — cercetare de laborator, sta
ție pilot, producție industrială — tre
buie să fie cît mai scurt,- cu cît 
acest ciclu este mai mic, cu atît 
este mai mare eficiența cercetării. 
Noi spunem că cercetarea reprezintă 
o forță materială de producție; dar 
poate fi astfel denumită cercetarea 
care durează 10 ani de zile pînă să 
obțină un nou produs, sau care, u- 
neori, nu se soldează cu nimic î Este 
evident că în asemenea condiții, cer
cetarea științifică nu poate avea efi
ciența necesară.

lată de ce trebuie să înțelegem — 
și apelez șl la membrii Comitetului 
Central care lucrează în domeniul 
cercetării științifice — că este nece
sar să acționăm cu hotărîre pentru 
n realiza o cotitură în domeniul le
gării cercetării științifice de practică. 
Programul prezentat plenarei este un 
început modest, aș putea spune, dar 
care marchează totuși încercarea de a 
asigura ca rezultatul cercetării să fie 
cît mal Iute valorificat In producție. 
Va trebui să dezvoltăm și să finan
țăm acele cercetări care slnt duse 
pînă la capăt; nu avem nevoie doar 
de cercetări care se încheie prin pro
cese verbale. în care se obțin nu
mai rezultate de laborator. Cercetarea 
se poate considera încheiată numai 
în momentul cînd se transferă între
prinderilor, cînd — cu concursul cer
cetătorilor — se materializează In 
producție. Orice activitate omeneas
că ce nu produce nimic util socie
tății este fără valoare,- tot astfel și 
cercetarea fără finalitate — indife
rent de cine este întreprinsă șl de 
scopul în care se realizează — nea- 
vind valoare nu poate fi finanțată.

Trebuie să așezăm mai ferm cer
cetarea pe baze economice, contrac
tuale. Desigur, nu mă refer aici la 
istorie, la filozofie, deși și acolo tre
buie să știm ce probleme se studia
ză. ce teme se abordează; am în ve
dere în special cercetarea în dome
niul științelor tehnice, chimice, bio
logice, care sînt direct legate de pro
ducție $i unde tnsășî cercetarea fun
damentală se dezvoltă rapid tocmai 
pentru a servi cercetării aplicative. 
In acest spirit dorim să se acțione
ze în organizarea activității de cer
cetare și aș ruga pe tovarășii care 
lucrează în acest sector, mai ales pe 
cei care sînt membri ai Comitetului 
Central, să acorde sprijinul lor ac
tiv acestei acțiuni. Trebuie să schim
băm mentalitatea acumulată In de
cursul timpului că activitatea do cer
cetare se poate reduce la publicarea 
de studii în reviste sau prezentarea 
de referate la congrese științifice in
ternaționale și interne. Ca îh toate 
domeniile, și omul do șțiintă trebuie 
apreciat și remunerat nu după titlul 
pe care il posedă, ci după rezulta
tele efective dobîndite în munca sa,- 
aceasta corespunde pe deplin princi
piilor eticii noastre socialiste.

Trebuie să spunem, tovarăși, că 
tara noastră dispune In sfera științei 
de forțe umane remarcabile, că a- 
vein cercetători și savanți de seamă, 
care pot aduce o contribuție de preț 
la progresul general al economiei, 
al întregii societăți. Esle necesar ca 
toate aceste forțe să fie bine organi
zate, concentrate spre direcții esen
țiale. ca rodul muncii și creației lor 
să-și găsească o rapidă și eficientă 
aplicare In practică. Din păcate In a- 
ceastă privință se manifestă încă de
ficiențe. Ministerele poartă în mare 
parte răspunderea pentru nelntrodu- 
cerea în producție a rezultatelor ce 
s-au obținut pînă acum. Pentru că. 
totuși, dintr-o recentă analiză a rezul
tat că avem circa 140 de teme de 
cercetare, pe care le putem aplica in 
producție, probleme solutionale nu a- 
cud) o lună, ci unele cu 10 ani în 
urmă,- unde au fost ministerele și 
alte organe centrale, Consiliul Na
țional, Comitetul de Stat al Planifi
cării, de ce au ignorai această va
loroasă sursă de ciștiguri pentru e- 
conomia națională, pentru societatea 
noastră 7 Ele au datoria să se ocupe 
îndeaproape de valorificarea a^ rior 
r<v.ultaln. Comitetele județene rare 
au pe teritoriul lor instituții de cer
cetare, de învățămint, laboratoare,

spori și veniturile bănești ale țărăni
mii, destinate consumului, cu Apro
ximativ 6 |a «uti.

O altă problemă asupra căreia a-5 
»roo să mă opreac este o<eea a noii 
reglementări a Impozitului agricol, 
în prezent noi cheltuim de la buge
tul statului 5 430 milioane lei pen- 
tiu acțiunile social-economic* șl 
gospodărești de la comune, din < are 
I 240 milioane lei pentru lucrările 
de combatere a dăunătorilor și epi
zootiilor in agricultură, precum șl 
pentru alte acțiuni agiozoo-vetcrnia- 
rr, 500 milioane |e| pentru drumuri 
comunal? și lucrlrl edlliter-gospo- 
dăreștl, 930 milioane lei pentru să
nătate, 2 435 milioane lei pentru 
v.ilănrini, culturi și art! și 320 mi
lioane lei pentru întreținerea orga
nelor comunale. Este cunoscut că 
In alte țari fiecare comună Își are 
bugetul propriu și iși acoperă chel
tuielile numai din veniturile sale. 
La noi, înainte de 1955 impozitul a- 
grlcol ere de 1600—1750 milioane 
lei. Or. pornind do la faptul că în 
anul trecut impozitul agricol re
prezenta doar circa 47 la sută față de 
cel din 1955, finind seama de creș
terea veniturilor țărănimii și de ne
cesitatea așezării impozitului pe ba
ze mai echitabile, s-au elaborat noi 
norme de stabilire a Impozitelor, In 
funcție de veniturile agricole reali
zate, și mi de suprafața deținută, ca 
In prezent. Trebuie menționat că si 
în urma reașezării impozitului agri
col, suma totală a acestuia va fi 
cu 400--500 milioane lei mai nriefi 
decit In 1955. Din analiza modului 
de repartizare a impozitului agricol 
rezultă că acesta scade cu mai mult 
de 50 la sută în 290 de cooperative, 
pînă la 50 la sulă in 690 cooperati
ve și pină la 25 la sută in I 060 
cooperative. Deci, în peste 2 000 co
operative din 4 678 cite sini în tara 
noastră, cooperatorii vor plăti un 
Impozit mai mic decit in prezent. De 
asemenea, in 538 cooperative se va 
plăti același impozit, iar In 2 100 
cooperative impozitul va crește fată 
de cel de azi. Desigur, chiar în ca
drul aceleași cooperative, unii vor 
plăti ceva mai mult, dar mulți coope
ratori vor plăti mai puțin decît astăzi. 
Așezarea pe această bază a impozi
tului agricol este mult mai echita
bilă, venind în avantajul cooperato
rilor cu venituri mai mici, îndeosebi 
al acelora din zonele de deal și mun
te. Proiectul de lege privind reașeza
rea impozitul agricol a fost dezbătui 
in toate cooperativele, în adunări 
generale, și a fost apreciat ca fiind 
un sistem mai just, mai echitabil, 
de participare a țăranilor la eforturile 
statului nostru pentru înflorirea vie
ții sociale a satelor, a întreqii noas
tre țări.

In legătură cu aceasta se poate 
pune întrebarea dacă este mai bine 
să se perceapă impozitul direct de 
la cooperator, și nu global de la co
operativă, cum se proceda pînă a- 
cum. Socotim că. după cum fiecare 
salariat, plătește impozit în raport 
cu cîștigurile sale, tot așa fiecd-e 
țăran trebuie să plătească statul ii 
un impozit corespunzător veniturilor 
pe care le realizează. Aceasta este 
legătura sa materială cu statul. Jn 
domeniul impozitelor, noi creasem un 
anonimat în relațiile statului cu ță
rănimea și aceasta nu a fost just. 
Fiecare cetățean trebuie să știe că 
nu are numai drepturi, ci și anumite 
obligații față de stat. Toți cetățenii 
patriei trebuie să știe că au datoria 
să contribuie la eforturile pentru 
dezvoltarea societății, pentru îmbună
tățirea vieții generale, pentru apăra
rea tării. Sintem un partid de gu- 
vernămînt, avem răspunderea condu
cerii tării și trebuie să arătăm des
chis oamenilor realitatea,- aceasta în
seamnă a asigura participarea po
porului la conducerea statului. Să ex
plicăm poporului tot ce am făcut, 
tot ce mai trebuie să facem, toaie 
măsurile, pentru că numai așa ne 
va înțelege și ne va prețui 1

Partidul și stalul nostru acționea
ză cu toată hotărîrea pentru a asi
gura creșterea nivelului -de viată al 
întregului popor. Dacă ne referim 
doar la construcția de locuințe tre
buie să orătăm că anul viitor vom 
face, în loc de 62 000 de apartamente, 
cît se prevăzuse în cincinal pentru 
1969, aproape 90 000 de apartamente. 
O bună parte din acestea vor fi lo
cuințe mai ieftine, undo chiriile vor 
fi chiar sub cele dinainte de majo
rare; facem aceasta tocmai spre a 
asigura diferitelor categorii de oa
meni ai muncii cu salarii mai redu
se posibilități și condiții mai bune 
de locuit. In 1970 ne gîndim să con
struim 110 000—120 000 deși aceasta 
va cere un mare efort. Dar vrem, toc
mai să rezolvăm cît mai repede pro
blema locuințelor. Toate aceste mă
suri ca: sporirea cheltuielilor social- 
culturale, care sînt mai mari deiît 
cele prevăzute în cincinal cu 3.4 mi
liarde, numărul sporit de apartamen
te, creșterea salariului real pînă in 
1970 cu 20—25 la sulă față de 1905. 
vor face să se realizeze cu succes 
sarcinile trasate de Congresul al 
IX-lea în domeniul ridicării nivelului 
de trai al poporului.

Aș dori să Închei, tovarăși, subli
niind Încă o dată că proiectul planu
lui de stat $1 proiectul de buget pe 
1969 stnt In concordanță cu Directi
vele Congresului al IX-lea al parti
dului, corespund posibilităților noas
tre economice și asigură dezvoltarea 
ascendentă a economiei, creșterea ni
velului de viată al poporului nostru, 
îndeplinirea planului celui de-al pa
trulea an al cincinalului va reprezen
ta o nouă treaptă pe drumul ascen
dent al poporului nostru spre prospe
ritate șl progres, pe drumul înflo
ririi României socialiste.

trebui», de asemenea, vă acorde mai 
multi atenlie acestor domenii do ac
tivitate, utilizării în economie a re
zultatelor cercetării. Cred < 1 este 
bună propunerea făcută aici ra In 
viitor activitatea da cercetare să fie 
oglindită in plan ți să fie raportat! 
atit Marii Adunări Naționale cit țl 
plenarei Comitetului Contrai, rn în 
oricare alt sector de muncă.

în plenară s-a vorbit, de aseme
nea, de comerțul exterior. Cred că 
«li reținut din materiale că acpastă 
activitate s-a deatrifurat Intr-un ritm 
destul de bun, că a crtscut amploa
rea comerțului nostru exterior. S-au 
luat măsuri pentru organizarea mai 
bună a acestui *«ctor. Totuși, tre
buie Să arăt că se menține inel 
tondinla de a apela ușor la impor
turi și consider <1 avem posibilități 
inari do a reduce, chior în 1969, im
porturile la o serie do materiale șl 
pios? de schimb. Trebuie totodată 
să np preocupăm de a asigura ex
porturile prevăzute șl chiar de a 
le spori. .Și nu este vorba numai 
de a exporta cantitatea de produse 
stabilită i o deosebită Importantă ore 
problema eficienței comerțului nos
tru exterior. Realitatea este, tovarăși, 
că valorificăm încă cu slabă eficien
ță unele produse. Cu o prelucrare 
suplimentară am puica mări mult 
valoarea exporturilor și va trebui să 
ne îndreptăm atenlia în această di
recție. pentru a crește continuu efi
cienta comerțului exterior, pentru a 
crea conditiuni do echilibrare a batan
tei. Sînt insă și deficiențe de altă 
natură, deficiențe alo organizațiilor 
de comerț exterior, care nu întotdea
una se preocupă să valorifice cit 
mai bine și să caute să cumpere cit 
mai avantajos,- lupta aceasta pentru 
a cumpăra ieftin și a vinde cu preț 
bun nu a intrat încă în spiritul, In 
singele fiecărei organizații economi
ce, al fiecărui lucrător din comerțul 
exterior.

Doresc să atrag atenția primilor 
secretari ai comitetelor județene care 
au pe teritoriul lor unități economi
ce ce produc pentru export să se 
ocupe cu toată seriozitatea de aceas
tă problemă, să urmărească îndea
proape felul în care se vînd 
produsele respective în străinătate. 
Va trebui să schimbăm sistemul1 ac
tual, astfel ca situația financiară o 
întreprinderilor producătoare pentru 
export să oglindească mai direct șl 
rezultatele comerțului exterior. De 
asemenea, va trebui să luăm mă
suri pentru o stabilire mai judicioa
să a preturilor interne la produsele 
destinate exportului ; această proble
mă va trebui să fie rezolvată de 
Consiliul de Miniștri. Astăzi, pe în
treprinderea producătoare nu o In
teresează ce se Tace cu produsul ei 
la comerțul exterior. Va trebui să 
legăm mai stiîns producătorii de 
desfacerea mărfurilor, astfel îneît ve
nitul lor să depindă direct de felul 
în care au valorificat marfa. Sigur, 
va trebui să ne gîndim șî la întări
rea mijloacelor do control în acest 
domeniu, pentru ca problemele va
lorificării. inclusiv stabilirea pre
turilor să nu mai fie lăsată 
la latitudinea fiecăruia. Necesitatea 
întăririi controlului asupra stabilirii 
preturilor a fost dovedită de expe
riența anului acosta. Este cunoscut 
că în stabilirea prețurilor la legume 
și fructe s-a lărgit competența ron- 
siliilor populare, a Consiliului Supe
rior al Agriculturii și a Comitetului 
pentru Prețuri. Aceste organe au 
mers însă pe linia majorării pre
turilor la producători, ceea ce s-a 
lăsfrînt asupra eficientei exportului, 
precum si asupra preturilor cu amă
nuntul. In această privință o lipsă 
mare are Comitetul pentru Prețuri, 
care avea dreptul și obligația să 
controleze modul de stabilire a pre
țurilor. Și consiliile populare au a- 
probat cu ușurință majorarea pretu
rilor la legume și fructe.

în alte sectoare avem o mai bună 
politică de prețuri; se știe că o 
parte din producția bunurilor de 
consum se stabilește prin plan, la 
prețuri mici, care să asigure popu
lației cu venituri mai restrinse posi
bilitatea să se aprovizioneze în con
diții bune. Chiar și In cazul cînd 
am fost nevoiți să luăm măsuri de 
majorare a unor preturi și tarife, de
terminate de necesitatea acoperirii 
cheltuielilor, s-a avut în vedere ca 
populația care realizează venituri 
mai mici să fie compensată în mod 
corespunzător. Astfel, au fost acor
date indemnizații celor cu salarii 
mici pentru plata chiriei și combus
tibilului. în același scop s-a luat 
măsura ca acțiunea de îmbunătăți
re a salarizării, prevăzută a începe 
în 1968, să înceapă de fapt din 1967, 
cînd peste un milion de oameni. în
deosebi din cei cu venituri mici, au 
beneficiat de mărirea salariului. Ca 
urmare a îmbunătățirii salarizării, 
în primii trei ani ai cincinalului sa
lariul real a crescut cu 9,5 la sut< ■ 

Pe baza dezvoltării continue a e- 
conomiei, în enul viitor se vor în
registra noi creșteri ale nivelului de 
trai al populației de la orașe și so
te, satisfacerea în conditiuni mai bu
ne a cerințelor lor materiale șl spi
ritual». Pentru 1969 sînt prevăzute 
sporuri de salarii însumind 4 mi
liarde lei, ceea ce va asigura o 
creștere de 5,1 la sută a salariului 
real. Începînd din luna Ianuarie i960, 
ediunea de majorare a salariilor se 
va aplica cornului didar tic — care va 
primi In medie un spor de circa 
19 la sulă, bineînțeles diferențiat pe 
grade de învătămint; urmează, de a- 
semenea, să se treacă în mod eșalo
nat la majorarea salariilor lucrători
lor din toate ramurile economiei na
ționale, începînd cu industria alimen
tară și din alte ramuri în care se 
realizează salarii medii mai scăzute, 
în cursul anului viilor se va realiza 
de fapt generalizarea îmbunătățirii 
salarizării. Totodată, In 1969 vor
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fn sold <c al 16. de asemenea, 
sell ai n;isjUAi/or diplomat/- 
r ocicditall In tara noastră, 

precum și ziariști români și 
ețuespoRdenli ai prese- slrâi- 
"e.

lucrările '■vdintei au iosl 
esc/use de președintele Mărfi 

Adunări N«|ionaK Stolon 
V oi/ec, caic in mune ic -• tău
nii M.A.N., a supus aniohâni 
deputatilor pentru actuala șe- 
• finM plenară a sescm-i iu- 
mdtnarea ordine de ti

— Proiectul de Lege pentru 
adoptarea planului de stal al 
economiei naționale ii» anul 
I tfjf-

— Proiectul de lege pen 
Im adoptarea bugetului de 
tal pe anul 1969.
— Proiectul de l ege pen

tru modificarea legii nr. 
2lt9r>8 prix ind organizarea ad- 
ministratix d a teritoriului Re
publicii Socialiste România.

Marea .Adunare Națională a 
x olal In unanimitate ordinea 
de ii.

Ținjndu-sc seama de sJrUisa 
legătură dintre planul de stal 
și bugetul de stai, Biroul Ma
rii Adunări Naționale o pro- 
dus, de ascmePdd, ca lezbcde- 
rțo cu privire la aceste două 

tovarășului Maxim Berghianii
i (Utmure din pag 1)

mii patrii ani ai cincinalului ritmul 
mediu, anual de creștere a ac estei 
ramuri va fi de 11.9 la sută In loc 
de 11,4 la sută cit a fost prevăzut 
initial.

Impetuoasa dezvoltare a economici 
determină o sporire accentuată a 
nevoilor de resurse energetice. Ta
ra noastră a depus și depune In 
continuare eforturi susținute pentru 
a asigura in cil mai mare măsură 
aceste nevoi din resurse interne. 
In același timp, echilibrul și structu
ra balanței energetice impun im
portul unor canlităti de țiței paralei 
cil aplicarea upui regim sever de 
economii și valorificarea tuturor re
surselor și economisirea acestora.

în cadrul producției de combusti
bili si hr concordanță cu rezervele 
geologice de hidrocarburi, produc
ția prevăzută la extracția de filei și 
gaze se situează la nivelul cincina
lului. La cărbuni s-a proiectai o 
creștere cu 440 mii de tone peste 
prevederile anterioare, ceea ce re
flectă preocuparea de a spori mai 
rapid participarea acestui combus
tibil la îmbun lățirea balanței ener
getice.

Proporțiile atinse în economia na
țională necesită cantități mereu mai 
mari de metal. Tn lumina acestor 
realități, proiectul de plan stabi
lește o creștere in ritm susținut a 
Industriei metalurgice. Fată de anul 
în curs, producția totală de otel 
urmează să crească cu 15,8 la sută 
ajungind la aproximativ 5.5 milioane 
tone. Producția de oteluri aliate, deși 
se prevede să sporească cu 31 
la sută, este încă insuficientă în ra
port cu nevoile economiei, urmind 
să fie dezvoltată în continuare în 
ani: următori, tn metalurgia neferoa
să. principalele eforturi sint îndrep
tate spre industria aluminiului, me
tal tot mai mult solicitat în econo- 
iA>a modernă.

Cu toata dezvoltai ea producției in
terne de laminate, satisfacerea ne
voilor creseînde ale economiei im
pune Importuri relativ mari de me
tal

Nu cred că mai este necesar de 
demonstrat rolul determinant pe cate 
J1 are industria construcțiilor ie ma
șini în menținerea dinamismului șl 
modernizarea continuă a infreqii e- 
conomii naționale. Avind in vedere 
tocmai importanta roxusitoare a a- 
cestei ramuri, în proiectul planului 
pe anul 19G9 sint stabilite sarcini 
care asigură lărgirea și diversifica
rea producției, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al mașinilor, uti
lajelor si instalațiilor. Producția în
tregii ramuri urmează să crească cu 
13,6 la sută fată de 1968. gama pro
duselor lărgindu-se cu aproximativ 
100 de noi tipuri de mașini, utilaje 
și instalații.

Referindu-se apoi la modul de fo
losire a parcului de mașini-unelte, 
vorbitorul a arătat că deși in ulti
mii ani qrad'H de încărcare a aces
tor mașini a crescut, el este încă 
nesatisfâcător. Tn majoritatea atelie
relor de întreținere si reparații ale 
principalelor ministere industriale 
se lurrează de regulă inii-un singur 
schimb și doar izolat in două schim
buri. 'ar io unitățile de bază ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
d«» Mașini coeficientul de schimburi 
' te de numai 1,57, adică sub me- 
d j ne ansamblul industriei. Este in
tru totul justificat ca, numai după 
ce ‘ini epuizate aceste rezerve Im
portante de creștere a producției, să 
se acorde noi fonduri de investiții 
pentru dezvoltare.

Sporind cu aproape 19 la sulă fa
ță de 1963, producția industriei chi
mice se va înscrie cu consecventă 
fn ‘ ritmurile înalte înregistrate în 
anii trecuți. Accentul se va pune 
pe dezvoltarea producției de i.iqră- 
șăminte, de mase plastice, r<r-iui sin= 
lelice, fibre și fire sintetice, pentru 

pioiecie de Itcii sa u> . g îm
preună, urmind cu 'lisculla pe 
articole si votarea m> «/Sd ioc 
separat pentru Hecate proiect 
de lege

Propunerea a h st adaD.'oiă 
In unanimitate

lnlilndu-se tn ordinea de al, 
tax Qtășul Maxim Rerghianu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. președin
tele Comitetului de Stat ni 
Planificării a prezentat expu
nerea la Proiectul de I ege 
pentru adoptarea planului de 
stal al economiei naționale ne 
anul 1969.

tn continuare, ministrul li- 
nanlelor, Virgil Pirvu, a Ide ut 
expunerea la Proiectul de le
ge pentru adoptarea bugetului 
de stal pe anul 1969.

Deputatul Aurel Vi joii. pre
ședintele Comisiei economico- 
f'nanciare a prezentat raportul 
acestei comisii șl a celorlalte 
comisii permanente ale MAN’. 
asupra proiectelor ie legi hi 
discuție.

A început ăpoi dezbaterea 
generală la proiecte.e de legi 
pentru adoptarea planului de 
stat al economici naționale și 
pentru adoptarea bugetului de 
sfat pe anul 1969.

lucrările se.siunu continui. 
Au hiat cuvlnlul deputății ■

care sini pievăzule creșteri între 30 
și 44 la sută. Cu toate rezultatele 
bune obținute in ultimii ani. totuși 

olumul producției în industria chi
mică este încă afectat, din păcate, 
de darea în funcțiune cu întîrziere 
a unor obiective importante și de 
neatingerea parametrilor proiectați 
la unele unităli noi, care duc la ob
ținerea de producții, la unele sorti
mente, sub prevederile planului cin
cinal.

Datorită insuficientei preocupări 
de a dezvolta producția internă. în 
prezent se importă o serie de pro
duse chimice, denumite deobicei de 
mic tonaj, cum sint reactivii și cata- 
lîzatorii. consum indu-se însemnate 
fonduri valutare. Este necesar ca Mi
nisterul Industriei Chimice, împreu
nă cu Comitetul de Stat ai Plani
ficării, să organizeze în anul viitor, 
pe bază de tehnologii elaborate în 
țară, extinderea cu investiții mici a 
fabricației unor asemenea produse 
necesare economiei.

Urmărind gospodărirea cit mai ra
țională a patrimoniului forestier al 
tării, proiectul de plan prevede ca, 
în cadrul unu1 volum total de ma
să lemnoasă mai mic decit în anul 
1968, producția in această ramură 
să crească cu 5,6 la sulă prin reali
zarea unor noi pași în direcția va
lorificării superioare a lemnului. în
cadrarea în limitele resurselor pre
văzute face necesară reducerea nor
melor de consum prin înlocuirea în 
mai mate măsură a lemnului cu 
dlte materiale și folosirea minimă 
a acestuia in activități auxiliare. 
Trebuie avut in vedere că, potrivit 
sarcinilor Plenarei de ieri a Comi
tetului Central, în anul 1970, vor fi 
stabilite reduceri însemnate a co
telor do tăiere a masei lemnoase 
pentru a proteja fondul forest’er al 
tarii. Este deci imperios nece--.r ca, 
încă din anul viitor, fiecare minis
ter să analizeze în detaliu consumu
rile de lemn și să asigure toate 
condițiile pentru micșorarea norme
lor de consum în 1970 cu cel puțin 
5 la sută la producție șl 8 la sută la 
lucrările do investiții.

Amploarea programului de con
strucții, structuia cererilor, precum 
și necesitatea de a promo\ a folosi
rea pe scară mai largă a unor pro
duse noi și înlocuitori, determină 
o creștere în anul I9G9 a produc
ției industriei materialelor de con
strucții cu 12,5 la sută.

Asigurind preponderenta ramuri
lor Industriei grele, ca premisă in
dispensabilă a reproducției largile 
și a modernizării bazei tehn»re-ma- 
teriale a întregii economii, a spus în 
continuare vorbitorul, partidul și 
statul nostru acordă o atenție spo
rită extinderii industriei bunurilor 
de consum, chemată să răspundă 
cererilor creseînde ale populației de 
asemenea produse. Ca o ilustrate 
a înfăptuirii directivelor Congresului 
al IX-lea al P.CJt. privind lichi
darea rămineiUor in urmă a pro
ducției bunurilor de consum, planul 
pe anul 1969 prevede pentru acest 
sector un ritm de creștere egal cu 
cel din sectorul mijloacelor de pro
ducție.

în industria ușoară producția ur
mează să sporească cu mai mult 
de 1,3 miliarde lei peste nivelul sta
bilit prin planul cincinal pentru a- 
nul următor. Se au în vedere creș
teri mai însemnate de producție la 
tricotaje, confecții și sticlărie. Sini 
de remarcat in mod deosebit efortu- 
turile pe care le face Miuislerul 
Industriei Ușoare pentru mărirea 
producției pe seama folosirii mai 
bune a capacităților și spori reo 
coeficientului de schimburi, care o 
fost în luna august a.c. de circa 2, 
siluindu-se priotr? cele mai bune 
realizări obținute de ministeiele cu 
industrie prefir rătoare.

îndeplinirea obiectivelor stabilite 
pentru indruria alimentari, a cărei 
pio'utte crește in anul viitor cu 
II la sută, solicită concentrarea a-

\'e< ulai tp<i< Id, durelor ge
neral ol Combinatului siderur
gic din Hunedoara, Virgll Ca
zat u, se< reiat al Comitetului 
municipal București al
P.C.R. Gheorghe Paloș, prim- 
secrelar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R. președin
tele Consiliului popular jude 
lean, fon Creangă rectorul I'- 
nhersildlii ,AI. I. Cura* din 
lași, Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, N’lco- 
lae Mâne seu, directorul gene
ral al Sistemului hidroenerge
tic șl de nax igatie — Porțile 
de Fier, Mihai U bornyl, vice
președinte al Uniunii Naționa
le a cooperativelor agricole 
de producție, Ioana Dlncă, teh
nician la Uzinele textile .7 
Noiembrie* din Capitală, Ma
tei Ghiglu. minlsliul de con
strucții pentru industria chimi
că șl rafinării, Ioan Brad, \ I- 
cepreședlnte al Comitetului de 
stai pentru cultură și artă. 
Filip Geltz, vicepreședinte al 
Uniunii centrale a cooperative
lor de consum, Viorel Uiba- 
ru. președintele cooperativei 
agricole de producție din co
muna Lenauheim, județul “Ti
miș și Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini.

(Agerores)

tenției spre mai buna organizare a 
activității de contractare, aurovizlo- 
nare și prelucrate a resurselor agri
cole. Așa cum a rezultat din dezba
terile recentei plenare a Comitetu
lui Central, sînt încă neajunsuri în 
prelucrarea superioară a materiilor 
prime — legume, fructe, carne — 
și va trebui să se treacă deindată 
la realizarea unor investiții simple 
cu utilaje din Iară care să asigure 
valorificarea superioară a resurselor 
atîl pentru nevoile interne, cîl șl 
pentru export.

întreprinderile industriei locale 
trebuie să asigure diversificarea șl 
creșterea producției, in funcție de 
nevoile și resursele existente pe 
plan local, iar cooperația meșteșu
gărească este chemată să sp«ic**sc& 
producția îndeosebi pe scatn» ex
tinderii serviciilor către populație.

Progresul agriculturii, lărgirea șl 
modernizarea bazei tehnico-niateria- 
le in această importantă ramură a 
economiei noastre, a spus în con
tinuare vorbitorul, sînt susținute 
pi intr-un amplu program de inves
tiții din fondurile stalului, care vor 
însuma anul viitor circa 7.6 miliar
de lei, cu aproape 9 la sulă mal 
mult decit in 1968. în afară de a- 
ceasta, cooperativele agricole de 
producție î.și propun să realizeze, 
din fonduri proprii, investiții de 4,7 
miliarde lei.

în condiții climatice normale se 
prevede ca în 1969 producția agri
colă să depășească cu 3,6 miliarde 
lei nivelul maxim prevăzut în pla
nul cincinal, cea mai mare parte 
din spor urmind să fie realizată în 
cooperativele agricole de producție.

Se estimează că în 1969 se va 
obține, pe întreaga țară, o producție 
de aproape 15 milioane tone de ce
reale fată de 13,2 milioane tone cit 
s-a realizat în medie anual, în pri
mii trei ani ai cincinalului. Totodată 
proiectul de plan acordă o. atenție 
sporită culturii legumelor. Este știut 
că în anul acesta, deși s-au livrat 
fondului de stat cu 300 mii tone le
gume mai mult decit în 1967, s-a re
simțit totuși lipsa unor sortimente 
solicitate de populație și au exis
tat deficiente de aprovizionare în 
anumite perioade ale anului. Pen
tru remedierea acestei situații s-a 
prevăzut majorarea suprafețelor iri
gate destinate culturii legumelor și 
însămîntarea cu legume după cultu
rile ce se recoltează în prima etapă

Avind în vedere însemnătatea zo
otehniei pentru dezvoltarea și crește
rea eficienței agriculturii in ansam
blul ei, proiectul de plan prevede 
ca. la sfîrșitul anului 1969, numărul 
de animale la toate speciile să de
pășească prevederile cincinalului.

Pentru a spori resursele de carne 
fără a afecta șeptelul, este rațional 
ca în anul 1969 să se pună accentul 
p? sporirea greutății medii a ani
malelor destinate sacrificării. Se pre
vede. de asemenea, profilarea unul 
număr de peste I 0O0 cooperative a- 
gricole pentru creșterea porcilor. în 
localitățile cu tradilie în acest do
meniu.

între prevederile de plan pentru a- 
nul viitor este de subliniat sarcina 
de dublare a suprafeței ce se va 
amenaja pentru irigații fațfi de 1968. 
Aceasta impune eforturi susținute 
din partea tuturor celor chemați să 
contribuie la realizarea șl darea în 
exploatare a lucrurilor, la folosirea 
lor completă si eficientă. Pentru tt se 
ajunge la finele anului 1970 la o su
prafață totală de circa lin milion 
hectare irigate — așa cum --a stabi
lit In planul cincinal — este nevoie 
ca, pe lingă urgentarea hu-rftrilar în 
sistemele mari, unde rătnînerile în 
urmă sînt mai accentuate, -.ă se a- 
corde otcnlie deosebită sporirii su
prafețelor amenajate cu m 'oare pro
prii și din surse Io: ale de apă, de 

către coopcriilivnle' agricole de pto- 
duc tie.

Anul viitor continuă în ritm sus
ținui inlăpfulr?» programului de In
vestiții prșv^zut ih planul cincinal, 
program pe caro este axată dezvolta
rea vlguroa*»1' n Ihlreqii noastre •- 
lonamll, Votlimul ' investițiilor din 
toiul ‘tlla statului, propus prin proiec
tul de plan. însumează 63,3 miliarde 
lei. cu aproape 7 la sută mai. mult 
decit realizările preliminate pe enul 
•ceata. Vor fi date tn funcțiune 770 
de rapacități și obiective impui tonte, 
printre care noi capacități pentru pro
ducerea fontei și otelului la Combi
natul Siderurgic Galați, uzina de osii 
montate, o fabrică Ac polietilenă, noi 
dezvoltări la uzinele de anvelope, a- 
hiuainiu, ciment, geamuri, precum și 
capacități poieni producția de țesă
tori, tricotaje încălțăminte, produse 
alimentare ?1 oițele.

In anul 1969 se pune accentul in 
continuare pe concentrarea fondurilor 
spre obiec livele principale, pe s< urta- 
rea duratei de execuție a lucrărilor, 
pe darea în funcțiune la termen a 
noilor obiective. Pentru respectarea 
termenelor de( punere in funcțiune va 
trebui accelerat ritmul de pregătire a 
documentațiilor. Intțucit situația • 
deși mai biiryă deci.t in anii ticculi 
— este încă .depart/? de a fi satis
făcătoare.

In cadrul mecanismului complex al 
economiei, transporturile și teleco
municațiile urmează să înregistreze 
o creștere în concordantă cu dezvol
tarea generală. Sporirea cu peste 10 
la sută a transporturilor de mărfuri 
și cu circa 5 la sulă a traficului de 
călători fată de anul 1968 urmează 
să fio asigurată prin folosirea mai In
tensă a mijloacelor existente și prin 
modernizarea în coptinuare a bazei 
tehnico-roateriale a tuturor formelor 
de transport. Șe cerp ca aceste spo
ruri să fie însoțite eje măsuri pentru 
întărirea controlului, siguranței circu
lației trenurilor, pentru recrutarea și 
școlarizarea cu. exigență sporită a per
sonalului.

In continuare, subliniind însemnă
tatea deosebită pe care partidul nos
tru o acordă creșterii substanțiale a 
rolului științei în rîndul factorilor 
principali care determină dezvoltarea 
și perfecționarea neîntreruptă a între
gii activităfi economice și social-cul- 
turale, vorbitorul a spus:

Analizele efectuate de conducerea 
partidului cu ocazia examinării pro
iectului planului de stat au arătat că. 
deși s-au obținut unele rezultate po
zitive în domeniul cercetării științi
fice, aportul acesteia la progresul e- 
conomiei este încă mult sub nivelul 
real al potențialului științific de care 
dispunem și mai albs al nevoilor le
gate de ritmul de'’(dezvoltare în vi
itor.

Expunlnd sarcinile privind dezvol
tarea comerțului nostru exterior, vor
bitorul a spus :

Creșterea susținută a producției 
materiale, precum și măsurile preco
nizate pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului ei tehnic si calitativ, 
creează posibilitatea lărgirii în mă
sură însemnată a schimburilor Româ
niei cu alte tării. In anul viitor vo-

Expunerea tovarășului tfirjil Pîrvu
(Urmare din pag. 1) 

minată a auului care se încheie, Iar 
cheltuielile însumează 152,1 miliarde 
lei. Excedentul bugetar este planifi
cat la 1 miliard lei.

Acumulările bănești ce urmează a 
se realiza in anul 1969 depășesc cu 
circa 5 miliarde lei prevederile pla
nului cincinal aferente acestui an. 
Ele reflecta dinamismul economiei, 
rezervele de care dispunem, rezul
tatele acțiunilor întreprinse din ini
țiativa partidului .în perioada de du
pă Congresul al țX-lea.

Sporul de acumulări i bănești. îm
preună cu alte venituri' ale stalului, 
permite alocarea pentru finanțarea 
economici naționale a unor fonduri 
superioare celor stabilite prin planul 
cincinal pentru auul viitor. Un plus 
de 3.1 miliarde lei va (1 afectat spo
ririi fondurilor destinate finanțării in
vestițiilor. iar sumele alocate pentru 
acțiunile social-culturale. menite să 
contribuie la ridicarea în continuare 
a nivelului de trail vor crește față de 
prevederile planului cincinal cu 3,6 
miliarde lei.

Corespunzător structurii economiei 
noastre, veniturileubugetului de stat 
pe anul 1969 de la întreprinderile și 
organizațiile economice socialiste se 
vor ridica la 142,8 miliarde lei. sau 
93.3 la suta din total. Impozitele și 
taxele de la populație participă la 
formarea veniturilor bugetare cu 6,7 
la șută.

deducerea an de an a cheltuieli
lor de producție și de „circulație a 
determinat sporirea-srentabHitățll pro
ducției, creșterea eficientei folosirii 
fondurilor. Tn industrie, bunăoară, be
neficiile prevăzute a se, obține la 
flecare mie de lei. fonduri de pro
ducție vor crește in .anul 1969 cu cir
ca 60 la sută fată de anpl 1965. A- 
coastă creștere arn o însemnătate 
deosebită, deoarece intre gradul de e- 
flcicntă a activității economice și pro
gresul tării există o legătură indi
solubilă.

Tn continuare vorbitorul a spus:
Dară numeroase întreprinderi au 

reușit să obțină rezultate bune In 
lupta pentru reducerea cheltuielilor 
neproductive, există însă frecvente si
lo.<6» rînd nu se acordă suficientă a- 
ton’ie acestei probleme, ceea ce face 
• a pe loialul industriei, numai In 

înmiii comerțului exterior urmează să 
sporească cu peste 9 la sulă fa|ă do 
realizările preliminate pe anul în 
< urs. Locul principal In cadrul schim- 
burilor comerciale externe va reveni, 
<a și pînă acum, țărilor socialiste. 
In același timp se v©r dezvolta rela
țiile •< ononiic» cu toate țările Indi
ferent «le orfntluirea lor so-ia’-poll- 
li<a.

In condițiile intensificării comerțu
lui exterior al țării noastre, capătă 
o însemnătate croseindi realizarea 
exemplară, de către toate întreprin
derile și ministeiele furnizoare, a sar 
«inilor de livrare pentru «xpo t. alit 
sub aspect cantitativ și calitativ, cit 
și din punct de vedere al termenelor 
stabilite.

Importurile propuse asigură mate
riile prime, materialele și utilajele 
cerute de creșterea prevăzută a pro
ducției. precum și achiziționarea u- 
nui volum însemnat de instalații com
plexe. Este o naccsitalc stringentă 
intensificarea preocupărilor pentru 
reslrinqcrea importului la strictul ne
cesar.

Proiectul de plan pe anul viilor — 
se subliniază In expunere — conti
nuă orientarea fermă a activității în 
toate domeniile spre sporirea eficien
tei economice, realizarea măsurilor 
menite să ducă la eliminarea pierde
rilor, folosirea completă a utilajelor, 
instalațiilor și a’ forței do muncă, gos
podărirea judicioasă a resurselor ma- 
’ -riale șl bănești.

Studiile si analizele efectuate în 
cadrul acțiunii permanente do orga
nizare științifică a producției și a 
muncii au scos ia iveală Importante 
resurse potențiale existente în în
treprinderi. Constituind un puternic 
imbold pentru valorificarea lor, pla
nul pe 1969 prevede ca productivita
tea muncii să sporească în industria 
republicană cu 6.8 la sută. In aceste 
condiții numărul de salariati va creș
te fată de anul 1968 cu 128 mii, cea 
mai mare parte urmind să fio atrasă 
in ramurile producției materialo și 
îndeosebi în industrie.

Exprimînd preocuparea de sporire 
a eficientei economice, proiectul de 
plan prevede obținerea ■ in anul vi
itor a unui volum de beneficii cu 17 
la sută mai mare decit cel realizat 
în anul în curs. Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv, o atenție deosebită 
se cere acordată In continuare re
ducerii consumului de materii prime 
51 materiale.

După cum este știut, indicatorul 
sintetic care caracterizează dinamica 
dezvoltării economice, creșterea resur
selor ce pot fi destinate acumulării 
șl consumului este venitul național. 
Proiectul de plan pe anul 1969 pre
vede sporirea venitului național cu 
peste 9 la sulă. înfăptuind directivele 
Congresului al IX-lea și ale Conferin
ței Naționale a P.C.R., de a aloca o 
parte însemnată din venitul național 
pentru menținerea unui ritm susținut 
al reproducției lărgite, planul pe a- 
nul viitor prevede ca ponderea fon
dului de acumulare să reprezinte 60 
la sută. Se vor asigura, totodată, re
surse necesare creșterii nivelului de 
trai, care reprezintă telul permanent 
al politicii partidului nostru. Fondul 

«!<■ consum va crește >u citea 7 la 
sulă. în plan sint prevăzute fondurile 
necesare pentru continuarea acțiunii 
de îmbunătățire a salarizării, astfel 
«•• în 1970 toți salariatli să benefi
cieze de majorarea salariilor, așa 
< um s-a stabilit prin Hotărîroa Plana
ra! C.C. al P.C.R. din octombrie 1967. 
Potrivit proiectului de plan, salariul 
real va crește cu 5.1 la sulă. Iar ve
niturile bănești ale țărănimii ru pes
te 6 la sută.

Corelat cu creșterea veniturilor 
populației, vlnzările <ie mărfuri cu 
amăauutul prin comerț vor ajunge la 
91 miliarde lei, cu circa 7 la sută 
mai maro decit în 1968. Un spor de 
circa 8,5 la sulă, deci mai mare decit 
media, s-a stabilit la produsele ali
mentare șl în special la lapte, ouă, 
brlnzelurl, legume, preparate de car
ne, pește, unde solicitările populației 
sini in creștere. Concomitent se vor 
mări livrările rlc produse nealimenla- 
re cu circa 5 la sută, lărglndu-sc des
facerile la confecții, tricotaje, încăl
țăminte. materiale de construcții, ar
ticole de uz gospodăresc.

Prevenirea unor neajunsuri în a- 
proviz.ionarea populației, cum au fost 
cele semnalate, impune livrarea rit
mică și gospodărirea mai bună n 
fondului de mărfuri. Ministerului 
Comerțului Interior și Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum le 
revine sarcina ca, împreună cu mi
nisterele furnizoare, să întocmească 
de la începutul anului 1969 grafice 
de livrare pentru toate produsele de 
baza. Sînt, de asemenea, necesare 
măsuri pentru repartizarea mai judi- 
(ioasa a fondului de mărfuri pe te
ritoriu și redistribuirea operativă în
tre judele, atunci cind este nevoie.

In afara veniturilor directe, obți
nute ca retribuție a muncii, popu
lația va mai beneficia de însemnate 
fonduri alocate de stat pentru dezvol
tarea învătămintului, sănătății, cultu
rii și altor activități social-culturale, 
care însumează în anul 1969 circa 33 
miliarde lei, cu 3.6 miliarde lei mai 
mult decît s-a prevăzut în planul 
cincinal. Peste 16,5 miliarde lei se a- 
locă în 1969 numai pentru plata pen
siilor, alocațiilor de stat pentru copii, 
burselor șl ajutoarelor de tot felul.

După cum știtl, din inițiativa con
ducerii partidului, cu începere din a- 
cest an s-a trecut la diversificarea 
construcției de locuințe pe mai multe 
categorii de confort, finisaj și dotare. 
Aceste măsuri au făcut posibil ca în 
planul de stat pe anul 1969 să se 
prevadă realizarea unui număr de 
circa 90 mii de apartamente fizice, 
cu peste 30 mii mai mult decit in 
1968, ceea ce va permite satisfacerea 
intr-o măsură mai mare a nevoilor 
de locuințe. Ținind .seama de solici
tările populației pentru cumpărarea 
de locuințe construite cu sprijinul 
statului, se prevede vînzarea în anul 
viitor a 25 mii apartamente In condi
ții de credit sau cu plata integrală 
la contractare.

Planul pe anul viitor cuprinde sar
cini mobilizatoare și în același timp 
realiste.- el ține seama de directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., de ne
cesitățile și posibilitățile economiei 
noastre naționale, fiind asigurate mij
loacele necesare pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor fixate.

primele 9 luni ale anului în curs 
cheltuielile neproductive să se ridice 
la circa 800 milioane lei. Faptul că 
în cadrul acestor cheltuieli o pon
dere însemnată o dețin do- 
bînzile pentru creditele neram
bursate la scadentă, penalizările con
tractuale, locațiile și altele asemănă
toare arată că nu peste tot există 
suficientă preocupare pentru întări
rea disciplinei financiare și contrac
tuale, pentru buna qospodărire a ba
nului public.

Un larg ecou in colectivele din u- 
nilatile economice, în ministere a 
avut acțiunea întreprinsă din indi
cația conducerii partidului pen’ru 
eliminarea pierderilor din economie. 
Este edificator faptul că, in urma 
măsurilor luate, s-a reușit ca in 
anul 1968 pierderile să tie reduse 
față de anul 1967 cu 1,7 miliarde 
lei, respectiv cu 43,1 la sută. Cu 
toate acestea, mai sini întreprinderi 
care n-au făcut din rentabilizarea 
activității lor o preocupare de prim 
ordin și nu au găsit soluții cores
punzătoare pentru înlăturarea cau
zelor generatoare de pierderi.

Vorbind în cantiuuare despre fi
nanțarea industriei, vorbitorul a 
spus :

In totalul cheltuielilor prevăzute 
în proiectul de buget pe anul 1969, 
partea cea mai însemnată, amâne 
100,4 miliarde lei sau 66,1 la sulă, 
reprezintă sumele alocate pentru fi
nanțarea economiei naționale. Alo
cațiile bugetare destinate finanțării 
industriei, împreună cu resursele 
proprii, se ridică la 44,5 miliarde 
lei, ele fiind afectate în primul rfud 
investițiilor.

Anul viitor, fondurile de investiții 
vor trebui îndreptate cu precădere 
spre terminarea și punerea n*întlr- 
z.iată în valoare a lucrărilor înce
pute. O mare atenție va trebui a- 
cordată eliminării cheltuielilor ne- 
economicoase sau exagerate, gospo
dăririi judicioase a fondurilor pe 
șantiere, respectării termenelor de 
dare în funcțiune, scurtării perioa
delor de realizare a parameirilor 
proiectați.

Din analizele făcute pe șantiere 
rezultă că se mai execută încă lu
crări cu costuri prea ridicate. Ast
fel, cu ocazia controalelor făcute de 
organele bancare în semestrul 1/1968, 
s-au efectuat reduceri în sumă do

circa 400 milioane lei la documen
tațiile tehnice, fără ca prin aceasta 
obiectivele respective să fi fost a- 
fectate.

Sarcini sporite-revin Băncii de In
vestiții. care va trebui să exercite 
un control riguros asupra utilizării, 
potrivit dispozițiilor legale a fon
durilor de investiții, astfel ca acestea 
să fie cheltuite cu eficientă mnxirnă.

în vederea realizării sarcinilor de 
control se creează Băncii de inves
tiții condiții mai bune de lucru, în
tre altele și prin trecerea în viitor 
a unei părți din volumul investițiilor 
de la sistemul finanțării din buget 
la sistemul de creditare.

în anul care urmează, unitățile 
economice vor primi, de la bugetul 
statului sau pe calea creditului ban
car, Însemnate sume pentru rcșle- 
rea mijloacelor circulante. Perfec
ționarea proceselor tehnologice, îm
bunătățirea aprovizionării și desfa
cerii, întărirea disciplinei contrac
tuale au creat premisele acceleră
rii vitezei de rotație a mijloacelor 
circulante alo întreprinderilor, rea
lizării sarcinilor do plan cu un vo
lum relativ mai mic do resurse bă
nești. Economiile de fonduri aferen
te accelerării vitezei de rotatio în 
anul 1969 se evaluează la circa 1,5 
miliaide lei.

Cu toate rezultatele obținute, este 
necesar ca pentru gospodărirea cîl 
mai judicioasă a mijloacelor circu
lante să se ia măsuri de prevenira 
a stocărilor peste nevoile leale ale 
producției, de evitare a fabricării 
mărfurilor care nu au desfaceica 
asigurată. Datorită unor asemenea 
lipsuri, volumul stocurilor supranor- 
matlve existente fn econoin’e la da
ta de 30 septembrie 1968 se ridică 
la 3,4 miliarde lei. Volumul ridicat 
al creditelor neiambursate la sca
dentă — în sumă de circa 3 miliarde 
lei — esto determinat în cea mai 
mare parte de asemenea stocuri.

De aceea, măsurile re se preco
nizează pentru creșterea rolului co
ditului In economie urmăresc întări
rea disciplinei financiare sl de plan, 
prevenirea efectuării unor aprovi
zionări în neconcordanțâ cu nevoile 
reale ale producției, încadrarea în
treprinderilor In fondurile stabilite.

Pentru nevoile agriculturii, a spus 
Sn continuare vorbitorul, se vor 
cheltui în anul 1969, de la buget șl

«lin resursele proprii ale unităților 
de stat șl cooperatiste, suma de 15,5 
miliarde lei, ceea ce va contribui 
la dezvoltarea bazei tehnlro-matoriii- 
le a agriculturii, la realizat ea unor 
producții sporite.

Departamentul îuU«>prin.lerilor A- 
agricole de Stat va trebui sl < on- 
tlnue, ru mal multă hotărlrc, apli
carea de măsuri pentru rentabiliza
rea tuturor Introprindenlor, astfel 
lucit să ajungem Intr-o peiioadl 
rit mai scurtă la eliminarea pierde 
rfior la toate întreprinderile i 
mele.

Ca și In anii pr< < e. ,■ ,, ■ > -ra-
livele agricole de producție au pri
mit In anul I960 un sprijin nuiUiln- 
toral din partea statului, ere i ce 
a contribuit la dezvoltarea -i con
solidarea acestora, la sporiri a avu
tului obștesc și a veniturilor coope
ratorilor. în acest an, ele au obți
nui din partea stalului credite in 
sumă de peste 1 mllia-<l lei pentru 
lucrări de Investiții, in afară de 4 
miliarde credite de p'ot'Ttle. Anul 
viitor, cooperativele agricole de 
producție vor primi credite pe ter
men lung de 1,2 miliarde lai, în
deosebi pentru îmbunătățiri funcia
re, legumicultura, viticultură și po
micultură, la care se vor adăuga 
creditele pentru producție.

în ceea ce privește întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii, es
te de arătat că măsura luată Ia mij
locul anului I960 cu piivtee la tre
cerea lor pe principiile gestiunii e- 
conomice proprii a creat -onditil fa
vorabile ca într-o perioadă scurtă 
aceste unități să-și -icopere cheltuie
lile de produclio din veniturile pro
prii.

Alocarea in anul 1969 .i unui vo
lum important de fonduri pentru a- 
griculltira socialistă necesită ' a 
Banca Agricolă să asigure un con
trol mai exigent in vederea respec
tării disciplinei financiare, atît de 
către întreprinderilo agricole de stat, 
cit și do către întreprinderile pen
tru mecanizarea -jqriculturii.

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 1969, pentru finanțarea acțiuni
lor social-culturale sint prevăzute 
33,3 miliarde lei, cu 2,1 miliarde lei 
mai mult decît in anul 196<?, a spus 
în continuare vorbitorul.

Aceste cifre reflecți politica parti- 
dului de dezvoltare a învățămîntului, 
culturii și artei, de ocrotire a sănă
tății populației. Sumei» -.’ocale asi
gură, totodată, acoperea cheltuieli
lor pentru plata pensiilor, ajutoare
lor de asigurări sociale, trimiterilci 
la odihnă și tratament.

Merită să relevăm fautul că in ur
ma măsurilor luate in ultimb ani oe 
îmbunătățire a pensiilor și sist< -.ou
lui de pensionare, volumul pensii ■ r 
prevăzute in bugetu’ pe anul I9C9 
este de 9,5 miliarde lei, ceea ce re
prezintă de două ori mai mult de< it 
în anul 1965.

în anul 1969 se prevede să se fi
nanțeze din fondurile centralizate ale 
statului construcții de locuințe in 
valoare de 2,5 miliarde lei. Pe lîngă 
aceasta, statul va sprijini populația 
într-o măsură sporită la construirea 
do locuințe proprietate personală, 
acordîndu-i in condiții avantajoase 
credite de circa 840 milioane lei.

Sporirea continuă a veniturilor 
populației si creșterea, pe această 
bază, a cererii pentru mărfuri de va
loare mare și folosință îndelungată 
determină în mod obiectiv o accen
tuare a posibilităților și necesități
lor de economisire. Ca urmare, sol
dul depunerilor populației la Casa 
de Economii și Consemnatiuni a 
crescut în anul 1968 cu 13,5 la sută.

In legătură cu finanțarea altor chel
tuieli bugetare, vorbitorul a spus :

In vederea asigurării în continua
re a capacității de apărare a steiului 
s-a prevăzut în proiectul bugetului 
pe anul 1969 suma de 6,4 miliarde 
lei. adică 4,2 la sută din totalul chel
tuielilor bugetare.

In ceea ce privește cheltuielile 
pentru administrația de stat, este de 
arătat că in urma măsurilor de ra
ționalizare luate în anul 1968 s-au 
realizat economii care se reflectă și 
în proiectul de buget pe anul 1969. 
Suma de 2.5 miliarde lei prevăzută 
pentru finanțarea cheltuielilor cu ad
ministrația de stat trebuie să fie fo
losită cu chibzuință, evitîndu-se orice 
fel de cheltuieli adm:n1 = tr.Ttîv-gospo- 
darești nejustificatc.

Bugetele consiliilor populare pe a- 
nul 1969 se ridică la 19.6 miliarde 
lei. Veniturile proprii ale acestora a- 
coperă 803 la sulă, din totalul chel
tuielilor planificate, fată de 40 la 
sută în anul in curs. Cr< ștorea pon
derii veniturilor proprii este, pe de 
o parte, rezultatul dezvoltării econo
miei locale, iar pe de alta al lăsă
rii la dispoziția consiliilor populare 
a unor noi surse de venituri obli- 
nute din activitatea unităților locale- 
ceea ce reduce substantial dotafiile 
de la bugetul republican. In anul 
1969 se prevede co județele Brașov. 
Cluj, Mureș, Prahova. Sibiu. Timiș 
șl municipiul București să-șl icopere 
Integral cheltuielile pe seama veni
turilor proprii și să verse chiar un 
anumit plus de venituri Ia bugetul 
republican.

Ponderea principală în totalul chel
tuielilor bugetelor locale o dețin «-ele 
privind finanțarea acțiunilor soc'al- 
culturale, pentru care este prevăzută 
suma de lt.2 miliarde lei, adică 57.1 
la sută. Pentru finanțarea economiei 
locale este prevăzută suma do 7.4 
miliarde lei sau 37.5 la sută din chel
tuieli

In încheierea expunerii, vorb’torul 
a spus :

In conformitate cu legea, din însăr
cinarea Consiliului de Miniștri, vă 
supun spre adoptare contul general 
de execuție a exercițiului bugetar 
1967, care cuprinde la venituri 129.3 
miliarde lei, iar la cheltuieli 1213 mi
liarde lei. cu un excedent de 5.U 
miliarde lei.
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Sesiunea 
Adunării Naționale 

a R. S. Cehoslovace
PR AGA 18. — Coresponh.ikii V 

gc ( ' E. lonescu transmite: la 18
dec, lubric, la Praga >-,< des bis se
siunea Adunării Naționale a R.S. 
C< -oslovaoe. S«*siunea va dezbate pre
iei I 4 de lege cu privire ta bugetul de 
st.»t pe anul 1969 și alte măsuri in do
meniul sistemului financiar, pro uin 
$i o serie de leqi referitoare la în
deplinirea prevederilor constituționa
le ■ ti privire la organizarea federa
tivei a R.S. Cehoslovace

L-a sesiune participă președintele 
idvik Sv^h i Alexander. Dubc-A 

prim-secretar al C.C. a! P.C. din Ce
hoslovacia, Oldrich Cernik, preșe
dinte le guvernului, Jozef Smrkovskv. 
președintele \dunărîi Naționale si 
al'- conducători de parlid și de stat.

r a primul punct al ordinei de zi 
a luat cuvinlul Bohumil 
ministrul finanțelor, 
proiectul bugetului do stal pe anul 
I960. în comparație 
a a stat el. 
viitor cu 20 
cheltuielilor 
le de buget 
coroane.

I tirrările sesiunii continuă.

Suharda, 
care a expus

cu anul 1968, 
bugetul va crește anul 
la sută. Suma totală a 
și veniturilor prevăzu- 
este de 156,3 miliarde

Vietnamul dc sud

DEZBATERILE
ADUNĂRII 6ENERALE A O.N.U

NEW YORK 18 (Agerpres). — A- 
diinaroa Generală a continuat dezba
teri •• asupra raportului Comitetului 
special al O.N.U. pentru aplicarea 
D'-. arațici cu privire la acordarea 
independenței țârilor și popoarelor 
coloniale. Delegații care au luat cu» 
v:ntul s-au pronunțat pentru acccle- 

< < .< procesului de eliberare a po
poarelor de sub jugul colonial.

Comitetul social și umanitar al A- 
1 -’it Generale a ONU 3 adoptat 

două rezoluții care recomandă mem
brilor O.N.U întreruperea legături
lor diplomatice, economice, militare 
si culturalo cu Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia. Cele două rezoluții, 
cave au fost adoptate, prima cu 61 
de voturi pentru, 2 contra și 21 de 
abțineri, iar cea de-a doua cu 81 de 
voturi si o abținere, cer guvernului 
R.S.A. și Rhodesiei să abroge legile 
discriminatorii și condamnă tortura
rea celor arestați pentru vederile lor 
antirasiale.

ATACURI LANSATE 
DE FORȚELE PATRIOTICE

SAIGON 18 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că atil marți 
după-amiază cît și miercuri diminea
ța au fost înregistrate in mai multe 
regiuni diD Vietnamul de sud 'upte 
între forțele patriotice si trupele a- 
mcri< ano-saigoneze. precum :i ata
curi ale bombardierelor amer’canc 
asupra unor regiuni sud-vietname- 
7c. Miercuri în zori, artileria forțelor 
patrotice a bombardat cu obuze de 
mortiere cartierul general al celei 
de-a 25-a divizii de infanterie saigo- 

de la Duc Hoa. la aproximativ 
30 >e kilometri vest de Saigon. Ci- 
teva zeci de obuze au nimerit în 
plin depozitele și instalațiile petro
lier*1 existente la această bază, in
cendiind neste 80 000 de litri de 
br-n-i np asemenea, detașamen
tele F.N.E. au bombardat unele ins
talași navale americane de la baza 
D- Nang. După cum a precizat un 
pur'"'or de cuvînt american de la 
S?: n atacul patriotilor n-a pro
vo ' decit pierderi ușoare. De a- 
sem- na, forțele patriotice au lansat 
un atac asupra obiectivelor milita
re din localitatea Tam Kv. situată

Ia aproximativ 60 km sud de Da 
Nang, precum și asupra a două po
ziții ale trupelor americane care 
controlează drumurile de acces spre 
capitala sud-vietnameză. Patriot» au 
lansat obuze de mortiere asupra u- 
nor instalații apartinind primei divi
zii americane aflate în apropiere de 
localitatea Phuoc Vinh, la 50 km 
nord de Saigon, Cu Chi, o bază a 
S.U.A. situată pe drumul care leagă 
Saigonul do provincia Tay Ninh.

Avioane gigant americane de tip 
„B-52* au întreprins marți seara și 
miercuri dimineața mai multe rai
duri de bombardament pe teritoriul 
Vietnamului de sud. Bombardierele 
americane au lansat mari cantități 
de bombe asupra unor presupuse o- 
biective strategice ale patrioților în 
provincia Phuoc Long și în regiunea 
muntoasă An Hoa.

NEW YORK IB (Agerpres). La 
sediul Națiunilor Unite a fost difu
zat in calitate de document oficial 
al Adunării Generale textul memo
randumului Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Populare De
mocrate Coreene cu privire la rapor
tul „Comisiei O.N.U. pentru unifi
carea și refacerea Coreei". Documen
tul arată că acest raport ignoră cu 
premeditare taptul că după incidentul 
cu nava-spion americană . Pueblo", 
petrecut în ianuarie 1968 Statele U- 
nite au săvirșit numeroase alte pro
vocări militare grave împotriva R.P.D. 
Coreene pe pămînl, pe apă și în aer. 
In ciuda acestor fapte evidente, se 
spune in memorandum „Comisia 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea 
Coreei" încearcă să justifice aceste 
acte ale S.U.A. și să absolve Statele 
Unite de orice responsabilitate pen
tru pătrunderea navei-spion america
ne ,.Pueblo" în apele teritoriale ale 
R.P.D. Coreene.

In același timp, Comisia afirmă. în 
raportul său anual, că realitatea în 
Coreea de sud se caracterizează prin 
„stabilitate" și „progres economic". 
Faptele însă, se spune în memoran
dum, arată că în Coreea de sud e- 
xistă milioane de șomeri, sute de 
mii de oameni care trăiesc în mizerie. 
Coreea de sud ocupă ultimul loc în 
lume in ceea ce privește venitul pe 
cap de locuitor.

Guvernul R.P.D. Coreene a împăr
tășit întotdeauna principiul că pro
blema unificării Coreei trebuie să fie 
soluționată în .mod independent și 
pașnic, pe baze democratice. Urmînd 
acest principiu, arată memorandumul, 
guvernul R.P.D. Coreene a 
neabătut asupra creării unui 
central unit, democratic, prin 
zarea de alegeri generale, 
Coreea de nord cît și în cea
fără nici un lei de amestec din afa
ră, in condițiile in care partidele, or
ganizațiile și personalitățile politice 
să se bucure de o deplină libertate 
de mișcare, și de a desfășura activi
tatea politică, pe întreg teritoriul co
reean după retragerea tuturor tru
pelor străine de Coreea de sud.

combinatului.

©

strucție, ca mărime,

brun din Vresova 

este a doua eon

Vedere parțială a

din Cehoslovacia.

SLOVACĂ: Corn

R. S. CEIIO-

blnatul de cărbune

Guvernul britanic aplică sever Demonstrafie

măsurile privind

0 DELEGAȚIE
DE PARTID

Șl DE STAT
DM I. P. DUL6ARIA

A VIZITAT U.R.S.S.

restrîngerea importurilor

insistat 
guvern 
organi- 
atit în 
de sud.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, Jivko Jivkov și Stanko To
dorov care au sosit intr-o vizită de 
prietenie la MoscOva, s-au intllnit la 
17 decembrie la sediul C.C. al P.C.U.S. 
cu L. I. Brejnev, A. N Kosîghln și 
N. V. Podgornii.

In timpul întilnirii, care s-a desfă
șurat înlr-o atmosferă de prietenie șl 
cordialitate, au fost examinate pro
blemele dezvoltării și întăririi legă
turilor economice între U.R.S.S. șl 
R. P. Bulgaria și o seric de probleme 
internaționale actuale. Participanții 
s-au informat reciproc asupra mersu
lui construcției comuniste și socia
liste in țările lor.

La 18 decembrie conducătorii de 
partid și de stat bulgari au părăsit 
capitala Uniunii Sovietice, plecînd 
spre patrie.CARACI 18 (Agerprcs). — După 

cum transmite agenția France Presse, 
sute de ziariști și funcționari ai mai 
multor instituții de presă au demon
strat marți pe străzile orașului Ca- 
raci, cerind anularea restricțiilor pri
vind activitatea presei. Manifestația 
a fost organizată de Uniunea ziariș
tilor din Caraci. Agenția citată con
sideră că anularea călătoriei preșe
dintelui Pakistanului, Ayub Khan, in 
Marca Britanie și Arabia Saudită sg 
datorește tulburărilor care continuă 
de cîteva săptămîni în mai multe 
orașe pakistaneze.

LONDRA 18 (Agerpres). — Gu
vernul britanic aplică sever măsu
rile adoptate în vederea îestringerii 
importurilor și opririi deprecierii si
tuației financiare a tării. începînd 
de miercuri, importatorii și agenții 
lor nu mai au permisiunea de a îm
prumuta valută străină pentru a de
pune la serviciile vamale sumele 
prealabile importurilor pe care do
resc să le facă.

Aceste depuneri obligatorii repre
zintă o parte din măsurile anunțate 
la 22 noiembrie pentru’ limitare» de
ficitului balanței comerciale britani
ce. Importatorii sînt obligați să de
pună la serviciile vamale 50 la sută 
din valoarea anur^j|g[ mărfuri manu
facturate pe care doreșc să le cumpere 
din străinătate, puțind să retragă a- 
ceastă sumă pentru a-și plăti achizițiile 
numai după șase luni. Cum servi
ciile vamale nu plătesc nici un fel 
de dobindă pentru suinele depuse, 
rezultă că această măsură era de 
fapt valoarea unei taxe suplimenta
re asupra importurilor (mărimea 
taxei fiind egală cu dobînzile pe 
care importatorii le-ar obține dacă 
ar plasa suma respectivă la o ban
că). Aproximativ 40 la sută din im
porturile britanice sînt af < late de a- 
ceastă măsură, suma totală ce ar 
urma să fie depusă la serviciile va
male după șase luni de aplicare a 
noii legi ridieîndu-se la 600 milioa

ne lire sterline.
în prima luna de aplicare a legii 

s-a constatat că unii importatori au 
tendința de a-și procura suma pe

care trebuie s-o depună la serviciile 
vamale prin împrumuturi la bănci 
străine. Aceasta are pentru moment 
un efect pozitiv asupra balanței de 
plăți, dar în perspectivă poate fi 
nocivă. De aceea, s-a interzis ob
ținerea crediteloi amintite din stră
inătate.

Arestări la Sasebo
TOKIO. — Numeroși studenti Ja

ponezi au participat la o demonstra
ție de protest organizată în portul Sa
sebo, cu prilejul vizitei submarinului 
nuclear american „Us Plunger". Po
liția a operat arestări.

za Broadwayul marii metropole
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Declarațiile 
lui William 

Scranton
WASHINGTON 18 (Agerpres) 

William Scranton, care a făcut recent 
o vizită in mai multe țări ale O- 
rientului Mijlociu, în calitate de tri
mis special al președintelui ales al 
S.l .A. Richard Nixon, a declarat că 
guvernul R.A.U. .s-a arătat intere
sai* in restabilirea relațiilor diplo
matice cu Statele Unite. Această te
mă a fost abordată în cursul între
vederii avute cu președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Naser. (R.A.U. a rupt 
relațiile diplomatice cu S.U.A. la 6 
iunie 1967, in timpul războiului 
tre Israel și țările arabe).

Trimisul președintelui ajes 
S.U.A. a făcut aceste declarații 
inie < 
vul-o 
Rusk, 
tat o 
avute 
subliniat că atît Israelul, cît și ță
rile arabe doresc continuarea misiu
nii 'ui Gunnar Jarring, reprezentantul 
special in Orientul Apropiat al se
cretarului general al O.N.U. El și-a 
exprimat părerea că perspectivele 
misiunii lui. Jarring sînt bune

de întrevederea pe care a a-
> cu secretarul de stat, Dean 
. în cursul căreia i-a prezen-
> informare despre convorbirile 

in țările vizitate. Scranton a

curs de limba germana.
Tv. pentru specialiștii din agri
cultură (reluare).
Tv. pentru specialiști (reluare).12,00

1230 Închiderea emisiunii.
1730 Telex Tv.
1735 Pentru elevi.
18,05 Curs de limba rusă.
1830 Studioul pionierilor... la Cluj.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,45 Medicul vă sfătuiește. Ce sînt 

și cum să prevenim rinosinu- 
zitele.

20,00 Roman-foileton „Forsyte Saga" 
ivnii.

20.50 Ansamblul „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova.

21,20 Lira — emisiune de versuri.
21,40 Vinăloarea și ocrotirea naturii: 

„Capra neagră" — illm.
22,00 Studioul mic. „Hoțul perfect" 

— comedie nepolițistă de Dan 
Tărchliă.

2235 Bienala de artă plastică.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

CALEIDOSCOP
AMENINȚAȚI DE... ALBINE

Roiuri de albine provenite 
dinlr-un soi african ale cărui 
exemplare aduse în urmă cu 
cîțiva ani pentru cercetări ști
ințifice la laboratorul Universi
tății din Sao Paulo, de unde 
circa 162 000 au reușit să sca
pe, au devenii o amenințare 
pentru întregul continent al A- 
mericii de Sud. Datorită capaci
tății lor de a se înmulți rapid, 
ele s-au răspindit in mtreaga 
Braziile șl in țările vecine, pro- 
’ ocînd mari pagube recolle- 
I r. animalelor domestice și 
victime in rindul oamenilor. A- 
ceste albine sînt deosebit de 
agresive și se pot adapta cu 
ușurință la diferite condiții cli
materice. Ele atacă de prefe
rință copiii și păsările domes
tice, precum șl roiurile 
bine locale, distrugind 
producția naționala de

Țoale încercările de a 
Iruge și împiedica răspindirea 
au eșuat. In momentul de fața 
cercetătorii brazilieni încearcă

să realizeze un soi de albine 
ob|inut prin încrucișarea soiu
rilor african șl caucazian, cu 
ajutorul căruia speră să le com
bată. Metode similare au fost 
utilizate cu succes in S.U.A.

CREȘTERE RECORD...

ale a- 
direc- 

de In- 
url-

de al- 
astlel 

miere, 
le dis

In primele nouă luni 
nului 1968, a declarat 
torul Biroului Federal 
vestigații, Edgard Hoover,
minalitatea a crescut în S.U.A. 
cu 19 la sută în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Hoover a arătat, de a- 
semenea, că numărul jafurilor 
este acum mai mare cu 32 la 
sută, cel al violurilor cu 17 
la sută, iar cel al asasinate
lor cu 15 la sută. Jafurile in 
plina stradă au înregistrat in 
această perioadă o creștere re
cord — 37 la sută — a spus 
Hoover, Iar folosirea armei in 
cazurile de jaf — 2 la sulă.

avut loc pi 
tentat lui Andrea Vi 
acuzația că a răpii ( 
22 de ani, cu carț*, : 
biceiului local, inie ițlona 
se căsătorească. Ții ăi 
fuzat insă să i acccp e cererea 
în căsătorie forțatȘ 
sat poliției. 1

Virtuoso a fțst c( damnat la 
5 ani șl 10 luni fm ușoare in
terdicția pe viață a ocupa 
funcții publice și plala unor 
despăgubiri civile, iar fratele 
lui a fost condamnat la 2 ani 
închisoare pentru complicitate 
la răpire.

Acesta este al doilea caz cind 
o tinără siciliana refuză să se 
supună tradiției de a accepta 
să se mărite cu cel care a ră
pit-o.

PATRU GEMENI

l'N PROCES ORIGINAL

In localitatea siciliana

>rocesul in- 
7i luoso sub 
( tinără de 
jolrivit o- 

să 
re-ira a

s-a adre-

Pentru a 2-a oară la 
val de numai un an o tinără 
din Torino, în virstă de 28 de 
ani, Maria Rita dolumbu-Ga- 
rlano, a născut patru gemeni. 
Trei dintre cppli trăiesc și se 
simt bine. Medicii au declarat 
că Marla Rita Columbu-Garia- 
no a urmat un tratament spe
cial pentru a putea avea copii.

Demisia președintelui

guvernului Siciliei
PALERMO. — Președintele guver

nului regional al Siciliei, Vincenzo 
Carollo (democrat-creștin) a demisio
nat marți seara. Demisia a interve
nit în urma respingerii de către A- 
dunarea Regională a proiectului de 
lege guvernamental privind reforma 
Oficiului sicilian pentru promovarea 
industrială. Nouă deputați ai Adună
rii regionale, formată din partidele 
coaliției de centru-stinga, democrat- 
creștin, 
tind de 
potriva 
mental.
votat decit 34 din cei 80 de depu
tați. Majoritatea necesara pentru 
probarea sa era de 41 de voturi.

socialist și republican, profi- 
scrulinul secret, au votat îm- 
proiectului de lege guverna- 
In favoarea proiectului nu au

a-

• WASHINGTON. — Acționind 
baza prevederilor constituției S.U.A., 
electorii din cele 50 de state și dis
trictul Columbia au desemnat pe Ri
chard Nixon drept viilor președinte 
al Statelor Unite. Nixon a obținut 
301 voturi ale electorilor, față de 
191 acordate candidatului Partidului 
democrat, Hubert Humphrey, și 46 
lui George Wallace, care a candidat 
pe o platformă „independentă". Unul 
din electorii din stalul Carolina de 
nord nu s-a supus disciplinei de partid 
și și-a dat voiul său lui Wallace în 
locul lui Nixon.

La 6 ianuarie 1969 in fața mem
brilor ambelor Camere ale Congresu
lui, Richard Nixon urmează să fio 
declarat oficial preș.edinte al S.U.A., 
iar Spiro Agnew vicepreședinte. Se 
remarcă drept o ironie faptul că a- 
ceastă ceremonie va fi condusă de 
Hubert Humphrey, învinsul lui Nixon 
in alegerile de la 5 noiembrie.

în

• ATENA. — La Atena au avut 
loc recent lucrările Comitetului per
manent greco-iugoslav pentru econo
mia apelor in cadrul cărora au fost 
examinate probleme privind exploa
tarea complexă a văii rîului de fron
tieră Axios, prin efectuarea in comun 
a unor lucrări de hidroameliorații de 
către R.S.F. Iugoslavia și Grecia.

• RIO DE JANEIRO. — Forte ar
mate au pătruns în orășelul univer
sitar din Sao Paulo (Brazilia) arestind 
peste 300 de studenti, anunță agen
ția France Presse. Clădirea univer
sității a fost ocupată.

I
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• PRAGA. — Marți seara, la cinematograful „U Gradel)* 
din Praga, a avut loc premiera filmului românesc „Columna" 
al regizorului Mircea Drăgan. La festivitate au asistat B. Si
mon, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.. prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid din Praga. Cs. Cisar, președin
tele Consiliului național ceh, oameni de cultură, reprezentanți 
ai vieții publice din Praga. Au fost de față Ion Obradovici, 
ambasadorul României in Cehoslovacia, șj reprezentanți ai cor
pului diplomatic acreditat la Praga. fn sală s-au aflat, d<> ase
menea, regizorul filmului și delegația de artiști români, inler- 
preti ai rolurilor principale.

Regizorul Mirceâ Drăgan a adus salutul cineaștilor români 
adFesat cineaștilor cehoslovaci și a prezentat conținutul filmu
lui „Columna". Premiera de gală s-a bucurat de un deosebit 
succes.

Anchetă instituită de Consiliul national 
de eliberare din Ghana

ACCRA. — După cum anunță co
respondentul din Accra al agenției 
Reuter, o comisie de anchetă insti
tuită de Consiliul național de elibe

• GEORGETOWN. — Primul mi
nistru al Guyanei,. Forbes Burnham, 
pare că și-a asigurat mandatul pen
tru viitorii cinci ani în urma alege
rilor generale, ce au avut loc la 16 
decembrie, primele de la dobindirea 
independenței. Potrivit datelor ofi
ciale, după numărarea voturilor in 
32 din cele 39 de districte electorale, 
partidul „Congresul național al po
porului", al cărui lider este Burnham, 
a obținut 201 359 do voturi, față de 
192 359 cile i-au revenit lui Cheddi 
Jagan, conducătorul Partidului Pro
gresist Popular. In următoarele zile 
vor fi cunoscute și rezultatele votu
lui celor- 68 000 de guvanezi aflați 
peste graniță.

rare a stabilit că mareșalul de avia
ție Michael Otu fost comandant al 
armatei ghaneze, se Tace vinovat de 
a fi pus la cale o tentativă de lovi
tură de stat prin care intenționa să 
asigure reîntoarcerea în tară a fos
tului președinte Nkrumah.

Otu. împreună cu locotenentul Ben
jamin Ohenc Kwapong, a fost arestat 
în luna noiembrie. In aprilie 1967, Otu 
a prezidat dezbaterile unui tribunal 
militar caro a pronunțat sentința n 
procesul intentat unor ofițeri ai 
matei ghaneze sub acuzația de ti 
lalivă de lovitură do stal. El a de
ținui pină in luna noiembrie 
funcția de comandant al 
mate ghaneze.
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® BOGOTA. — Biroul 
statistică din Columbia a 
populația tării va atinge pină la stîrși- 
tul acestui an cifra de 20 000 000.

national 
nnuntat
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că

și S. U. A
OTTAWA. — Banca canadiană a 

anunțai marii seara majorarea taxei 
de scont de la 6 la 6,5 la sută, 
care se aplică începînd de mier
curi. Hotărîrea a fost luată la cîteva 
ore după ce Banca federală de re
zerve a S.U.A. a procedat la o mă
sură similară.

★

WASHINGTON. — Consiliul Rezer
velor Federale al S.U.A. a hotărit să 
majoreze laxa de scont de la 5,25 la 
5,50 la sută. Această măsură, se spu
ne in comunicatul dat publicității, a 
fost luată pentru a combate „reapari
ția presiunilor inflaționiste care îm
piedică stabilitatea economică a tării".

• HAGA. — Șefii statelor 
majore ale forțelor aeriene 
din Italia, R. F. a Germaniei, 
Anglia șl Olanda au adoptat 
luni seara, în cadrul întrunirii 
avute la Haga, proiectul pri
vind construcția în comun de 
către cele patru țări a unui 
avion cu reacție european, ca
re va trebui să înlocuiască 
pînă în 1975 aparatele „Star- 
fighter", aflate în prezent în 
serviri în țările respective.

Potrivit datelor comunicate 
după reuniune, cele patru țări 
vor avea nevoie, pînă în 1975, 
de circa 1 200 de avioane noi. 
In același timp, numeroase alle 
țări occidentale s-au arătat In
teresate față de viitorul avion 
european.
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