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/ Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român

privind planul cincinal pe anii 1971-1975 
și liniile directoare ale dezvoltării 

economiei naționale pe perioada 1976-1980

£ I
MiSîmbătă dimineață a părăsit Capitala tovarășul Aii Yata, secretarul general al Partidului Eliberării și Socialismului din Maroc, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de to-

varășil Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Călin, Vasile Potop și Bujor Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R., precum și de activiști de partid. (Agerpres)
în ultimii patru ani, energia creatoare și eforturile poporului nostru au fost îndreptate spre înfăptuirea amplu- ’ /program stabilit de Congresul al IX-lea al Partidului punist Român pentru dezvoltarea forțelor de produc- •/Serfecționarea relațiilor socialiste, a întregii vieți economice și sociale a țării.Bilanțul realizărilor pe anii 1966—1968 arată că planul cincinal — elaborat pe baza directivelor Congresului și cuprinzînd prevederi superioare acestora — se îndeplinește cu succes, obținîndu-se progrese însemnate în toate* sectoarele de activitate.Ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei în perioada 1966—1968 a fost de 12,3 la sută, față de 10,8 la sută cît s-a prevăzut în cincinal pentru acești trei ani, realizîndu-se o producție suplimentară de circa 20 miliarde lei. Producția industrială a anului 1968 este mai mare decît cea obținută în decursul primului cincinal 1951—1955. în toate ramurile s-au realizat sporuri importante de producție, iar în cele care au rol esențial pentru progresul întregii economii naționale — energia electrică, metalurgia, construcția de mașini șî chimia — s-au obținut creșteri superioare față de media pe ansamblul industriei.în anul 1968, producția de energie electrică a ajuns la 27,8 miliarde kWh, sporind cu 62 la sută fată de 1965. S-a dezvoltat baza de metal a țării, producția de oțel — de aproape 5 milioane tone — fiind cu 39 la sută mai mare decît la începutul cincinalului. Producția industriei construcțiilor de mașini a crescut cu 56 Ia sută ; această ramură asigură în prezent circa două treimi din necesarul de t ’ • • • ' ’ .........................................mai 1 dinanK _____________ _ __________  _ l_______ r._a depășit tiu 75 la sută nivelul anului 1965. Industria bunurilor de consum a cunoscut, de asemenea, o creștere însemnată ; ea produce o gamă mai largă de sortimente și . contribuie în mai mare măsură la satisfacerea cerințelor variate ale populației. în perioada 1966—1968, ritmul mediu anual de creștere a producției industriei ușoare a fost de 11,5 la sută, iar cel al industriei alimentare de 7,7 la sută.în acești trei ani s-a asigurat ridicarea nivelului tehnic al producției, s-a asimilat un număr însemnat de produse cu caracteristici tehnico-economice superioare, a sporit capacitatea uzinelor noastre de a rezolva cu succes probleme tehnologice de o tot mai mare complexitate.
Agricultura a înregistrat, de asemenea, progrese simțitoare în creșterea și intensificarea producției, punînd mai larg în valoare avantajele formelor socialiste de organizare și rezervele existente în această ramură. Deși condițiile climatice nefavorabile nu au permis realizarea integrală a producțiilor agricole planificate pe 1968, totuși în perioada 1966—1968 s-a obținut o producție globală agricolă care a depășit limita superioară prevăzută în cincinal pentru acești ani cu peste 2 miliarde lei, asigu- rîndu-se nevoile de consum ale populației, aprovizionarea industriei cu materii prime și disponibilități pentru export. Comparativ cu anii 1963—1965, s-au obținut producții superioare cu 2 milioane de tone la cereale, cu 26,4 la sută la legume și 31—35 la sută la sfecla de zahăr, floarea-soare- lui și cartofi.O dată cu industria și agricultura, o dezvoltare continuă au cunoscut transporturile, construcțiile și celelalte ramuri ale producției materiale, care au contribuit la progresul multilateral al patriei.Creșterea potențialului economic al țării a fost asigurată prin înfăptuirea unui susținut program de investiții. în anii 1966—1968 în economia națională s-au investit din. fondurile centralizate ale statului circa 155 miliarde lei — cu 2 miliarde lei mai mult decît s-a prevăzut — ceea ce depășește volumul investițiilor realizate în întreaga perioadă 1950—1960. Corespunzător orientărilor stabilite de Congresul al IX-lea, cea mai mare parte a investițiilor a fost îndreptată spre ramurile producției materiale, îndeosebi spre industrie și agricultură. Prin realizare^ acestui important volum de investiții, în primii trei ani ai cincinalului au intrat în funcțiune peste 700 noi capacități de producție și obiective industriale importante, au fost modernizate și reutilate numeroase întreprinderi din toate ramurile economiei, s-a extins baza materială a activității științifice și social-culturale ; s-a îmbunătățit, în continuare, repartiția pe teritoriul țării 

a forțelor de producție, au fost amplasate noi obiective industriale în zonele mai puțin dezvoltate. în industrie și alte ramuri neagricole s-au creat aproape o jumătate de milion de noi locuri de muncă, asigurîndu-se mai buna folosire a forței de muncă și creșterea veniturilor populației.înnoirea și modernizarea mijloacelor de muncă și a proceselor tehnologice, ridicarea nivelului tehnic al producției în toate ramurile, creșterea nivelului de pregătire și a experienței cadrelor, folosirea mai deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru în întreprinderi au dus la spo
rirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și creșterea acumulărilor bănești. O mare însemnătate pentru ridicarea eficienței economice au avut-o acțiunile inițiate de partid privind perfecționarea organizării producției și a muțicii, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității — acțiuni care au contribuit la identificarea și

s?

'ie și mașini al economiei. Valorificînd la un nivel importante resurse ale -țării, chimia — cea mai amură industrială — a realizat o producție care

punerea în valoare a unor rezerve din economie. Productivi- pentru stimularea inițiativei maselor de oameni al muncii, tatea muncii pe un salariat a crescut în industrie cu aproape ’ pentru ridicarea eficienței economice în toate sectoarele 27 Ia sută, într-un ritm mediu anual superior celui prevăzut, realizîndu-se pe această cale mai mult de două treimi din sporul producției industriale. Beneficiile obținute peste prevederile inițiale însumează circa 6 miliarde lei.Dezvoltarea economiei naționale a avut loc în condițiile unei mai largi participări a României la schimburile internaționale, la diviziunea internațională socialistă și mondială a muncii. Ritmul mediu anual de creștere a comerțului ex
terior a fost în perioada 1966—1968 de peste 12 la sută ; a sporit ponderea produselor industriale în exportul țării. S-au dezvoltat continuu relațiile comerciale cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste ; au fost; extinse, totodată, legăturile economice cu alte țări.Realizările obținute în industrie și agricultură, în toate ramurile producției materiale se oglindesc sinteticAîn. dina-, mica venitului național, care în 1968 a fost cu circa 26 la sută mai mare decît în anul 1965 ; ritmul mediu anual de creștere a venitului național — de 8 la sută — a fost superior celui prevăzut pe primii trei ani din planul cincinal.Pe această bază au fost create condiții ca, paralel cu alocarea unor fonduri sporite pentru acumulare, să se asigure resursele necesare creșterii sistematice a nivelului de trai, începînd^cu anul 1967, un mare număr de salariați au beneficiat de sporirea, cu un an mai a salariilor mici. Pe baza noului în prezent s-a aplicat majorarea oane salariați. în cursul acestui zarea noului sistem de salarizare vitate economică și social-culturală, astfel ca în 1970 toți șalariații să beneficieze de salarii majorate. Pensia medie a crescut în perioada 1966—1968 cu 39 la sută, față de 35 la sută cît a fost prevăzut în planul cincinal pentru anul 1970 ; a fost introdus sistemul de pensionare a membrilor cooperativelor agricole de producție ; bursele studenților au fost mărite cu circa 20 la sută ; din anul 1969 au sporit alocațiile de stat pentru copii. Cheltuielile social-culturale din bugetul statului au crescut cu 37 la sută — de la 22,4 miliarde lei în 1965, la aproape 31 miliarde lei în 1968 — contribuind, ridicarea

devreme decît era stabilit, sistem de salarizare, pînă salariilor la circa 1,4 mili- an se va realiza generali- în toate ramurile de acti

alături de creșterea veniturilor directe, la nivelului de trai al celor ce muncesc, în această perioadă s-a dezvoltat baza materială și s-a îmbunătățit activitatea în domeniul învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății. Eforturi continue s-au făcut pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației; în primii trei ani ai cincinalului s-au construit din fondurile statului peste 159 000 de apartamente ; au fost luate măsuri pentru diversificarea construcțiilor de locuințe și sprijinirea populației în construcția de locuințe proprietate personală. Cu toate ca în cursul cincinalului au fost majorate unele tarife și prețuri, datorită faptului că veniturile sectoarelor respective nu acopereau cheltuielile, se prelimină ca nivelul sala
riului real să sporească pînă la sfîrșitul cincinalului cu circa 23 la sută, situîndu-se între limitele de 20—25 4a sută înscrise în directivele Congresului al IX-lea al partidului. Se prevede, de asemenea, că în 1970 se vor realiza sarcinile stabilite de congres cu privire la creșterea veniturilor reale ale 
țărănimii.Pe baza programului stabilit de Congresul al IX-lea șl de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1967, a fost adoptat și este în curs de aplicare un complex de măsuri privind îmbunătățirea continuă a 
organizării societății noastre, perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale. în timpul scurt care a trecut de la adoptarea acestor măsuri, viața a demonstrat utilitatea și viabilitatea lor, faptul că ele creează condiții

de activitate.Desfășurarea activității economice In primele luni ale anului 1969 evidențiază că planul pe acest an se înfăptuiește în bune condiții. Oamenii muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, desfășoară o activitate intensă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. Există toate premisele ca, încă din 1969, să fie atins nivelul stabilit pentru 1970 — anul final al cincinalului — la o serie de produse importante cum sînt: aluminiu, cazane de abur industriale, motoare cu combustie internă, aparate electrice de măsură, control și mijloace de automatizare, mașini și utilaje pentru industria metalurgică, industria materialelor de construcții și industria ușoară, vagoane de marfă, ciment, medicamente, țesături tip bumbac, încălțăminte, conserve de carne, de pește și de legume, lapte de consum și altele.. Realizările din primii 3 ani ai cincinalului șl mersul îndeplinirii planului pe acest an dovedesc în mod convingător că sînt create condiții ca sarcinile cu privire la creșterea producției industriale'în anul 1970 față de 1965 cu 66—73 la sută și într-un ritm mediu anual de 10,6—11,6 la sută să se realizeze peste limita superioară. Rezultatele obținute pînă în prezent arată că este pe deplin posibil ca ritmurile și proporțiile' dezvoltării economiei, principalele niveluri ale producției materiale prevăzute în cincinalul actual să fie îndeplinite și depășite.Din analiza mersului economiei se desprinde însă că, pe lîngă succesele dobîndite în acești ani, în anumite ramuri și sectoare de activitate s-au manifestat și neajunsuri. In unele cazuri, investițiile se realizează la costuri nejustificat de mari, cu durate lungi de execuție. Datorită întîrzierilor în elaborarea proiectelor și documentațiilor tehnice, în contractarea instalațiilor din țară și din import, o serie de capacități de producție, îndeosebi din chimie, metalurgie, prelucrarea lemnului și industria alimentară, nu au fost date în producție la termenul planificat; unele întreprinderi puse în funcțiune lucrează încă sub nivelul parametrilor tehnico- economici proiectați. La îngrășăminte chimice, cauciuc sintetic, plăci aglomerate și fibrolemnoase, unele produse din industria alimentară, realizările sînt sub prevederile cincinalului. Neajunsuri importante au existat în aprovizionarea cu materiale și utilaje ; ele au influențat negativ ritmicitatea producției, gradul de folosire a capacităților, nivelul productivității muncii în multe întreprinderi, cheltuielile materiale sînt ridicate, rentabilitatea nu corespunde gradului de dotare tehnică a producției. Este necesar ca întreprinderile, centralele industriale, ministerele și celelalte organe centrale să ia toate măsurile pentru eliminarea acestor lipsuri, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii și îmbunătățirea continuă a activității economice.Realizările dobîndite în anii cincinalului pe tărîmul dezvoltării economice și sociale a țării au cerut eforturi susținute din partea întregului popor. Prin munca rodnică și însuflețită a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a maselor largi de cetățeni, fără deosebire de naționalitate, România socialistă înaintează neabătut pe drumul progresului și prosperității. La aniversarea unui sfert de veac de la eliberare, poporul nostru, înfăptuind politica marxist- lenlnistă a Partidului Comunist Român, se prezintă cu succese remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii, în toate domeniile vieții sociale și de stat și este ferm hotărît să asigure construcția victorioasă a socialismului și comunismului în patria noastră.

PERIOADA 1971-1980Partidul Comunist Român pune în centrul politicii sale economice continuarea în ritm înalt a procesului de edificare a unei economii moderne — bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane și valorificarea superioară a resurselor țării, pe utilizarea intensivă a întregului potențial de producție, pe o înaltă productivitate a muncii sociale — în vederea asigurării condițiilor pentru satisfacerea în tot mai largă măsură a cerințelor materiale și spirituale ale

membrilor societății. Aceasta va avea o importanță hotărî- toare pentru apropierea țării noastre de nivelul statelor cu economie avansată, pentru făurirea multilaterală și deplină a socialismului, crearea condițiilor necesare trecerii treptate spre comunism, pentru creșterea contribuției României la întărirea' sistemului mondial socialist, la afirmarea ideilor socialismului în lume.
(Continuare în pag. a Il-a)
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întrevederea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 

' Shripat Amrit DangeSîmbătă Ia amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a dere cu tovarășul Dange, - președintele țional al Partidului India, vicepreședinte Sindicale Mondiale, care se află în țara noastră cu prilejul lucrărilor Sesiunii Comitetului Executiv al F.S.M.La primire a luat parte tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

avut o întreve- Shripat Amrit Consiliului Na- Comunist din al Federației
prim-vicepreședinta al Consiliului Central al U.G.S.R.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a avut loc un schimb reciproc de vederi asupra problemelor actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din India, subliniindu-se dorința comună de a le dezvolta în interesul consolidării unității mișcării comuniste și muncitorești, al cauzei păcii.

Editura politică a tipărit

TEZELE COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PENTRU

CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI48 pag. 1 leuLucrarea a apărut într-un tiraj de masă.

Cauza dreaptă

Interesele supreme ale tuturor popoarelor cer în mod imperios, ca unul din comandamentele primordiale ale vieții internaționale, încetarea agresiunii Statelor Unite în Vietnam, crearea condițiilor pentru ca poporul vietnamez să-și poată hotărî soarta singur, în deplină libertate, fără nici un amestec din afară. De realizarea acestui obiectiv major depind într-o largă măsură îmbunătățirea climatului internațional, normalizarea și dezvoltarea relațiilor între state, consolidarea păcii în lume.Pornind de la aceste considerente și călăuzit de sentimente profund internaționaliste, poporul român acordă întregul sprijin material, moral, politic și diplomatic luptei poporului vietnamez pentru triumful cauzei lui drepte. Totodată, poporul nostru, alături de opinia publică mondială, își exprimă speranța că negocierile care au loc în cadrul conferinței cvadripartite de la Paris vor ajunge la rezultatele pozitive așteptate de popoare, corespunzător cu drepturile fundamentale ale poporului vietnamez de a trăi liber și independent, de a fi stăpîn în propria țară.Sînt bine cunoscute eroismul poporului vietnamez, marile succese pe care le obțin forțele patriotice din Vietnamul de sud, întregul popor vietnamez în eroica sa rezistență împotriva agresiunii. Cu toate că Statele Unite au trimis asupra Vietnamului 
de sud o vastă mașină milita-

ră — peste 500 000 de militari americani, plus trupele regimului marionetă de la Saigon și trupe de mercenari din cîteva țări asiatice, în total un efectiv de un milion — cu tot potențialul tehnic modern pus la dispoziția acestora, agresorul nu și-a putut atinge scopul propus — acela de a subjuga prin forța armelor poporul vietnamez. Sub conducerea Frontului Național de Eliberare, luptătorii sud-vietnamezi au opus o admirabilă rezistență ; în cadrul unor ample operațiuni defensive și al unor memorabile acțiuni ofensive, caracterizate prin vitejie, curaj, un înalt moral, ei au provocat inamicului grele pierderi materiale și de vieți omenești, au eli- i berat circa 4/5 din teritoriul Vietnamului de sud cu o populație de peste 10 milioane de oameni. în ultima perioadă, forțele patriotice au atacat bazele militare, puternic în- , tărite, ale inamicului, precum și principalele orașe aflate în mîinile guvernului marionetă, inclusiv Sai- gonul. Nici prin bombardamentele a- viațiel americane asupra Republicii Democrate Vietnam, agresorul nu a reușit să slăbească voința de luptă a poporului vietnamez. Ca urmare a luptei eroice a poporului din această
Ion FÎNTÎNARU

(Continuare in pag. a Vil-a)
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PAGINA 2 SClNTElA — duminică 1 iunie 1969

DIRECTIVELE CONGRESULUI AL X-LEA

(Urmare din pag. I)Obiectivele și sarcinile principale ale dezvoltării economice pe perioada 1971—1980 sînt următoarele :1. Continuarea susținută a industrializării țării, creșterea aportului industriei — ramură conducătoare a economiei — la sporirea venitului național, la satisfacerea nevoilor productive și de consum interne, la extinderea cooperării și schimburilor comerciale cu alte țări, asigurînd participarea mai activă a țării noastre la circuitul eco- • nomic mondial.Trăsătura de bază a dezvoltării industriei noastre în perioada următoare va fi îmbunătățirea structurii sale, creșterea accentuată a unor ramuri moderne, strîns legate de progresul tehnico- științific contemporan, pentru a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și a capacității tehnice a forței de muncă, ridicarea productivității muncii sociale. Se vor dezvolta mai intens industria electrotehnică și electronică, producția elementelor de automatizare, fabricația de mașini-unelte de înaltă tehnicitate, de utilaje tehnologice și instalații complexe. în concordanță cu cerințele calitativ noi ale dezvoltării industriei, va fi îmbunătățită structura producției de metal, punîndu-se accent pe creșterea ponderii oțelurilor aliate și de calitate superioară. Industria chimică va cunoaște o dezvoltare accelerată, spo- rindu-se cu precădere producția de fire și fibre sintetice, mase plastice, îngrășăminte chimice. Va fi lărgită și modernizată baza energetică.O atenție deosebită se vă acorda extinderii și diversificării producției bunurilor de consum, corespunzător creșterii puterii de cumpărare și a cerințelor populației.2. Accelerarea procesului de dezvoltare intensivă a agriculturii, prin folosirea mai bună a pă-, mîntului, realizarea unui amplu program de irigații, chimizarea complexă, dotarea cu o gamă . variată de tractoare și mașini agricole moderne, pentru a asigura producții înalte și stabile, aprovizionarea populației cu mărfuri agroalimentare și a industriei cu materii prime, precum și creșterea resurselor de export. Se va dezvolta și perfecționa activitatea sectorului agricol de stat, va continua consolidarea economico-organizatorică a unităților cooperatiste.3. înfăptuirea unui program susținut de investiții, în scopul extinderii și perfecționării bazei tehnico-materiale a societății, sporirii avuției naționale. Fondurile de investiții vor fi dirijate cu prioritate spre dezvoltarea producției materiale. O deosebită atenție se va ăcorda reducerii duratei de execuție a lucrărilor, scăderii ponderii construcțiilor în totalul investițiilor, creșterii eficienței economice a investițiilor, obținerii unui spor cît mai mare de producție și de venit național la fiecare leu investit. Se va urmări îmbunătățirea în continuare a repartizării-teritoriale a forțelor de producție. 1

DEZVOLTAREA ECONOMIEI
NAȚIONALE ÎN PERIOADA

1971-1975
Potrivit obiectivelor și sarcinilor dezvoltării economiei naționale în perspectivă, se stabilesc următoarele directive pentru perioada 1971—1975,

PRINCIPALII INDICATORI ORIENTATIVI Al DEZVOLTĂRII ECONOMIEI “

NAȚIONALE PE PERIOADA 1971 -1975
O

Anul 1975 față de 1970(în procente) Ritm mediu anual în ' perioada 1971—1975 (în procente)
Producția globală industrială 150—157 8,5—9,5Producția globală agricolă (media anuală peperioada de 5 ani) 128—131 5,0—5,5Productivitatea muncii pe un salariat;— în industrie 137—140 6,5—7,0— în construcții-montaj 127—131 5,0—5,5— în transporturi feroviare 133—135 5,9—6,2Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producțiemarfă în industria de stat 6-7 —Volumul comerțului exterior (pe perioada de5 ani) 140—145Investițiile centralizate din fondurile statului z - l(pe perioada de 5 ani) — miliarde lei 420—435 , /Venitul național 145—150 7,7—8.5Venitul național pe un locuitor 137—142 6,5—7,3Creșterea numărului de salariați în economianațională (mii persoane) 400—500 —Fonnul de salarii 130—135 5,4—6.2Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 130—135 5,4—6,2Salariul real 116—120 3,0—3,7Veniturile reale ale țărănimii provenite din pro-ducția agricolă 115—120 2,9—3,7

Indus tria
X

» / 1 ■ ■ ,

în perioada 1971—1975, INDUSTRIA SE VA 
DEZVOLTA ÎNTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 
8,5—9,5 LA SUTĂ, PRODUCȚIA GLOBALĂ IN
DUSTRIALĂ URMÎND SĂ CREASCĂ CU 50—57 
LA SUTĂ ÎN 1975 FAȚĂ DE 1970. Industria mij

loacelor de producție va crește, în medie, cu 9—10 la sută anual, iar producția bunurilor de consum cu 7—8 la sută.La principalele produse se va urmări realizarea următoarelor nivele orientative ; ___ ț_______________

stea la baza întregii activități eco- necesar ca în toate ramurile și însă fie accelerată viteza de rotație materiale și bănești, să se intensi-

4. Promovarea largă a progresului tehnic în economia națională, extinderea proceselor tehnologice avansate,' introducerea tehnicii electronice de calcul în producție și gestiune, ridicarea calității produselor și asimilarea de noi produse, în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice, cu exigențele crescînde ale pieței interne și externe. La soluționarea problemelor pe care le ridică progresul tehnic în economie, o contribuție sporită trebuie să aducă cercetarea științifică, activitatea de concepție proprie.5. Ridicarea în ritm susținut a productivității muncii în toate ramurile economiei naționale, pe baza perfecționării și modernizării proceselor de producție, a organizării științifice a producției și a muncii, creșterii calificării și specializării cadrelor, utilizării complete a timpului de lucru, raționalizării consumului de muncă în fiecare unitate și la scara întregii societăți.6. Creșterea permanentă a eficienței economice — factor hotărîtor al dinamismului economic —• trebuie să nomice. Este treprinderile a fondurilorfice preocuparea pentru folosirea cu maximum de randament a mijloacelor de producție, pentru economisirea fondurilor materiale, reducerea prețului de cost și creșterea rentabilității.7. Dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, continua lui modernizare, în vederea satisfacerii cerințelor crescînde de muncitori calificați, cadre medii de specialitate, subingineri și cadre cu studii superioare, cerințe determinate de progresul economic și social al țării; se vor crea condiții pentru ridicarea nivelului general de cultură al populației.8. Extinderea relațiilor de colaborare economică internațională, dezvoltarea comerțului exterior, îmbunătățirea structurii acestuia și ridicarea eficienței sale. Va trebui promovată pe scară largă cooperarea în producție, tehnică și în cercetarea științifică —1formă superioară a relațiilor economice între state. Dezvoltînd colaborarea economică și tehnico-științifică cu statele membre ale C.A.E.R. și cu celelalte țări socialiste, România va extinde totodată relațiile cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, va participa activ la diviziunea internațională socialistă a muncii și la diviziunea mondială.9. Ridicarea continuă a bunăstării poporului — țelul suprem al întregii activități a partidului și statului nostru. Calea principală de creștere a nivelului de trai o va constitui sporirea veniturilor directe, rezultate din aplicarea consecventă a repartiției socialiste după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii; se va urmări ca principiul cointeresării materiale să se înfăptuiască în cadrul unui raport rațional și echitabil între veniturile diferitelor categorii de oameni ai muncii. Va fi dezvoltată construcția de locuințe, se va extinde baza materială a învățămîntului și culturii, a ocrotirii sănătății.

pe baza cărora se va elabora cincinal, care va fi supus spre tare Marii Adunări Naționale proiectul planului dezbatere și adop- în anul 1970.

I '

Unitatea de măsură 1975 Nivelul anului 1975 față de 1970 (în procente)
Energie electrică mid. kWh 55 — 57 156 —162Cărbune extras mil. tone 36 — 38 154 —163Țiței mil. tone 13,1— 13,5 98,5—101,5Gaz metan mid. me. 22 — 24 118 —129Oțel mil. tone 10 — 10,5 154 —161Aluminiu mii tone 180 — 200 168 —187Locomotive Diesel și electrice magistrale buc. 280 — 300 108 —115Motoare electrice MW 4 600 — 5 200 159 —179Transformatoare de forță MVA 15 00Q, —17 000 167 —189Mijloace de automatizare și ale tehnicii decalcul, aparate electrice de măsură șicontrol mid. lei 3,5- 4,0 307 —347Mașini și utilaje pentru industria minieră mii tone 35 -v- 38 125 —136Tractoare mii buc. 30 — 35 105 —123Autocamioane și autotractoare mii buc. 35 — 40 100 —114Autoturisme de oraș mii buc. 45 — 50 375 —417îngrășăminte chimice (100°/0 substanțăactivă) mii tone 2 200 — 2 400 200 —219Cauciuc sintetic mii tone 110 — 130 200,-236Materiale plastice și rășini sintetice mii tone 420 — 450 185 —198Fibre și fire chimice mii tone 130 — 150 170 —197Celuloză și semiceluloză mii tone 650 — 680 142 —148Hîrtie și vartoane mii tone 720 — 740 140 —143Ciment mil. tone 13 — 14 160 —172Plăci din particole aglomerate și fibro-lemnoase mii tone 950 — 1100 180 —210Mobilă mid. lei 6,7— 7,0 125 —130Aparate radio mii buc. 650 — 700 143 —154Televizoare mii buc. 450 — 500 150 —167Aparate electrice de uz casnic mil. lei 1 200 — 1500 200 —250Țesături mil. m.p. 840 — 880 136 —142Tricotaje mil. buc 180 — 190 137 —145încălțăminte mil. per. 75 — 80 110 —117Carne mii tone 770 — 830 154 —166Uîei comestibil mii tone 380 — 420 121 —133Zahăr mii tone 580 — 610 105 —111Conserve sterilizate și congelate de le-gume și fructe și pastă de tomate mii tone 450— 500 158 —176
1. Pentru lărgirea bazei interne de materii prime, LUCRĂRILE GEOLOGICE ce vor fi întreprinse în perioada 1971—1975 vor trebui să ducă la identificarea unor rezerve industriale sporite la țiței, gaze, minereuri neferoase, minereuri de fier și alte substanțe minerale utile, care să permită creșterea extracției și, pe această bază, satisfacerea în cît mai mare măsură a nevoilor economiei.Cercetările geologice vor trebui să asigure, într-o perioadă scurtă de timp, un grad ridicat de cunoaștere a zăcămintelor noi și a zonelor care prezintă interes. Pînă la sfîrșitul acestui an se vor analiza zonele de perspectivă în domeniul minereurilor neferoase și, îndeosebi, cele de minereuri cuprifere, întocmindu-se programe speciale privitoare la explorarea și exploatarea minereurilor complexe și cuprifere, care să contribuie în cincinalul 1971—1975 la acoperirea în proporție însemnată a nevoilor sporite de metale neferoase. Va trebui să crească în măsură însemnată eficiența activității geologice, prin extinderea folosirii metodelor și aparaturii geofizice moderne, micșorarea duratei de prospec- tare-explorare a zăcămintelor și a perioadei de punere în Valoare a rezervelor. Este necesar ca punerea în evidență de noi rezerve să se realizeze cu cheltuieli cît mai mici, să se utilizeze judicios fondurile, să se intensifice preocupările pentru economisirea mijloacelor materiale și financiare alocate.2. Ținînd seama de faptul că rezervele cunoscute și de perspectivă sînt limitate, precum și de necesitatea asigurării unui raport rațional între rezerve și producție, în perioada 1971—1975, 

EXTRACȚIA DE ȚIȚEI va fi de 13,1-13,5 milioane tone pe an; se va urmări perfecționarea metodelor de exploatare în scopul creșterii randamentului sondelor și a coeficientului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, folosirea mai bună a gazelor de sondă ; se va trece la exploatarea rezervelor de la mari adîncimi. în sectorul de prelucrare, se va pune accentul pe valorificarea optimă, a țițeiului, îmbunătățirea calitativă a produselor și asigurarea cu prioritate a sortimentelor utilizate ca materii prime în industria chimică.
EXTRACȚIA DE GAZ METAN va ajunge în 1975 la 22—24 miliarde mc, urmărindu-se utilizarea rațională a presiunii gazelor în zăcăminte și menținerea unui grad normal de asigurare cu rezerve. Capacitățile de transport pentru gaze naturale vor fi mărite prin construirea, în cincinalul 1971—1975, de noi conducte și prin montarea de stații moderne pentru comprimarea gazelor în schelele de extracție și pe traseele conductelor magistrale.~Este necesar ca la elaborarea planului cincinal să se analizeze în mod deosebit folosirea fondului de sonde în extracția de- țiței și gaze, a tuturor mijloacelor materiale și bănești, în vederea creșterii eficienței acestora.3. EXTRACȚIA DE CĂRBUNI va trebui să a- tingă un nivel de 36—38 milioane tone în anul 1Ș75. Sporul de producție în viitorul cincinal se va realiza, în cea mai mare parte, pe seama extracției de lignit din exploatări la zi de mare capacitate, cu grad înalt de mecanizare. Vor fi perfecționate procesele tehnologice de preparare a cărbunilor, în vederea obținerii în cantități sporite a unor sortimente superioare. în mod deosebit vor trebui luate măsuri pentru mărirea producției de cărbuni cocsificabili.Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu combustibili solizi și înlocuirea treptată a lemnului de foc. — destinat valorificării superioare în producția industrială — se va dezvolta fabricația de brichete din cărbune și se vor produce în cantități sporite cărbuni înnobilați.4. în concordanță cu necesitățile economiei,

PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ va crește în 1975 Ia 55—57 miliarde kWh, iar producția de energie termică — destinata consumului în industrie, agricultură și pentru încălziri urbane — va ajunge la 55—57 milioane gigaca- lorii. ~ .în anii 1971—1975 se vor lua- măsuri pentru punerea în funcțiune, în centralele electrice, a unei puteri instalate noi de 5 400—5 800 megawați, din care aproximativ o treime în hidrocentrale.5. INDUSTRIA SIDERURGICĂ se va dezvolta în direcția creșterii rapide a producției de metal și îmbunătățirii substanțiale a structurii acesteia, prin fabricarea unor sortimente valoroase care să satisfacă în condiții din ce în ce mai bune cerințele de metal ale economiei. în anul 1975 se vor produce 10—10,5 milioane tone de oțel, 7,2—7,5 milioane tone de laminate și 1,0—1,1 milioane tone de țevi; în cincinalul viitor se va dezvolta producția de feroaliaje.Dezvoltarea industriei constructoare de mașini, orientarea ei spre ramurile moderne, de înaltă tehnicitate, cer în mod imperios crește
rea accentuată a producției de oțeluri de calitate, lărgirea substanțială a '-gamei mărcilor de oțe

0

luri de înaltă rezistență, inoxidabile, oțeluri pentru scule și rulmenți. Pînă în 1975 va trebui să se ajungă la o producție de oțeluri aliate de 1—1,1 milioane tone. îmbunătățirea substanțială a structurii producției de metal trebuie considerată ca o sarcină principală a siderurgiei în viitorul cincinal.Capacitățile pentru producerea șl laminarea oțelurilor de calitate vor fi astfel dimensionate încît să asigure producerea unei game variate de sortimente și vor fi realizate prin dezvoltarea unităților existente și crearea unor capacități noi în siderurgie și pe lîngă marile uzine constructoare de mașini, consumatoare ale acestor produse.în vederea satisfacerii într-o măsură mai mare a necesarului de cocs, vor fi luate măsuri pentru realizarea în termen scurt a unor noi capacități de fabricare a cocsului care să folosească și cărbuni de mărci inferioare ; vor fi reluate și intensificate cercetările pentru a produce mai mult cocs din cărbuni indigeni. Cercetarea științifică se va ocupa în mai mare măsură de problemele reducerii consumului de cocs, .extinderii utilizării gazului metan în furnale, elaborării de oțeluri cu caracteristici superioaje, ridicării calității și creării de noi sortimente de produse siderurgice.Prin înzestrarea siderurgiei cu echipamente moderne, de înaltă performanță, extinderea automatizării, promovarea tehnologiilor avansate și perfecționarea organizării muncii, va trebui să se asigure consumuri specifice, indici de calitate și de utilizare a agregatelor, comparabili cu cei obținuți la instalații similare pe plan mondial. Pe această bază, în cincinalul viitor se va asigura în siderurgie sporirea eficienței investițiilor, creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.6. ÎN RAMURA METALURGIEI NEFEROASE se va dezvolta în ritm susținut producția de aluminiu, care va ajunge în 1975 la 180—200 mii tone, folosindu-se în mai mare măsură resursele interne de materii prime. Va trebui să se urgenteze intrarea în funcțiune a uzinei de prelucrare, să se extindă gama de aliaje din aluminiu, asigurîn- du-se astfel valorificarea superioară a metalului și realizarea exportului de aluminiu, în principal sub formă de produse prelucrate.Pentru sporirea producției de cupru, plumb și zinc, se impune accelerarea deschiderii de noi mine, extinderea capacității unor mine existente, creșterea vitezei de înaintare în abataje și galerii, îmbunătățirea tehnologiilor de extracție, de preparare și prelucrare, organizarea pe scară mai largă a valorificării metalelor neferoase din deșeuri și din cenușile de pirită.Prin prelucrarea complexă a minereurilor se va dezvolta producția de seleniu și cadmiu și se va trece la recuperarea vanadiului din bauxită. în același timp, va începe producția de metale semiconductoare și extrapure necesare industriei electronice și electrotehnice, valorificînd cercetările efectuate în țară.7. ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ A MINE
REURILOR NEMETALIFERE, A PRODUSELOR 
ABRAZIVE ȘI CĂRBUNOASE se va pune accentul pe extinderea valorificării zăcămintelor de caolin, feldspat, diatomită, bentonită, talc, nisipuri și va începe exploatarea zăcămîntului de sulf. Pentru satisfacerea cererilor sporite și în continuă diversificare de produse nemetalifere, vor trebui extinse tehnologiile moderne de înnobilare a minereurilor, care să contribuie la lărgirea gamei de produse și ridicarea calității acestora.în domeniul produselor cărbunoase, vor fi mărite capacitățile de producție, îndeosebi pentru satisfacerea necesităților sporite de electrozi ale industriei metalurgice și chimice ; se va dezvolta și moderniza producția de abrazive destinate industriilor prelucrătoare.8. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI va fi consecvent orientată spre producții de înaltă tehnicitate, în vederea echipării cu tehnică modernă a economiei, valorificării' superioare a metalului, fructificării concepției tehnice proprii, creșterii contribuției acestei ramuri la extinderea schimburilor economice externe.Producția industriei construcțiilor de mașini va trebui să crească în cincinalul viitor cu 72—76 la sută, într-un ritm mediu anual de 11,5—12 la sută.Un obiectiv major trebuie să-I constituie dez
voltarea susținută a unor subramurl moderne, cum 
sînt industria electrotehnică și electronică, meca
nica fină și fabricația de mașini-unelte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ va crește într-un ritm de 15—17 la sută anual, punîndu-se accentul pe producția de mașini electrice, transformatoare de forță, aparataj de înaltă și joasă tensiune, precum și pe asimilarea sortimentelor necesare electrificării, printre care transformatoare de foarte mare putere și aparatură de tensiuni pînă la 400 kV.
INDUSTRIA ELECTRONICA va crește de 2,2—2,4 ori, îndeosebi prin dezvoltarea producției 

de aparate electronice industriale, de aparate de măsură și control electronice, de mijloace de automatizare pentru înzestrarea instalațiilor cu echipamente moderne de comandă, control și reglaj ; va spori, de asemenea, cu prioritate, producția de componente electronice de clasă profesională, se va trece la producția de dispozitive semiconductoare pe bază de siliciu și de circuite integrate; se va organiza și extinde producția de aparate de radiocomunicații pentru utilizări profesionale. în același timp, se va lărgi substanțial producția tehnicii de calcul e- lectronice, prin asimilarea în fabricație a mașinilor electronomecanice și electronice, precum și a calculatoarelor electronice de capacitate medie.
PRODUCȚIA MAȘINILOR-UNELTE va. trebui să sporească de 1,8—2 ori, urmărindu-se îmbunătățirea structurii prin realizarea de mașini și agregate de înaltă tehnicitate, cu parametri teh- nico-economici superiori și gabarit redus, cu un grad ridicat de automatizare, inclusiv a celor cu comandă program. în acest scop, vor fi mărite capacitățile la uzinele care dispun de experiență și de cadre calificate, se vor lua măsuri pentru extinderea cooperării cu țările socialiste și cu firme din alte țări, astfel încît săzfie asimilate în termen scurt noi tipuri de mașini-unelte pentru nevoile interne și pentru export.Producția de utilaje tehnologice va trebui să asigure, în cea mai mare parte, necesarul intern de agregate energetice de puteri mari, de instalații și utilaje pentru industria materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară, industria minieră și petrolieră. O sarcină deosebit de importantă a industriei construcțiilor de mașini este asimilarea de utilaje și instalații pentru realizarea programului nuclear național și pentru dotarea noilor obiective din industria chimică.Ministerele vor lua măsuri în vederea utilizării intensive a capacităților de prelucrări mecanice din unitățile proprii, pentru a-și acoperi cea mai mare parte din necesarul de piese de schimb și a realiza o serie de mașini și utilaje specifice ramurii.Pentru a asigura nevoile de transport ale economiei, industria constructoare de mașini va trebui să sporească în continuare și să perfecționeze producția de material rulant, prin realizarea de locomotive Diesel de viteze și puteri sporite și prin diversificarea producției de vagoane. în industria de autovehicule vor fi asimilate în fabricație autocamioane de tonaj sporit și autobuze;,da' mare capacitate acționate cu motor Diesel, ppe- cum și diferite tipuri de autovehicule specializate ; se va încheia procesul de integrare a fabricației de autoturisme în țară.Profilarea în perspectivă a industriei constructoare de mașini va trebui să fie astfel realizată, încît să asigure participarea intensă a acestei ramuri la înzestrarea tehnică a economiei naționale, specializarea în producție și dezvoltarea cooperării cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, precum și cu alte state.Ramura construcțiilor de mașini va trebui să-și sporească din ce în ce mai mult participarea la exportul țării, cu produse eficiente, de tehnicitate ridicată.în vederea realizării ritmurilor de dezvoltare a producției în cincinalul viitor, se vor lua măsuri pentru utilizarea deplină a capacităților de producție ; în fiecare unitate trebuie să se ajungă la folosirea intensivă a spațiilor de producție, a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, să se obțină parametri tehnici și economici la nivelul capacităților similare din străinătate.Este necesar, totodată, să fie dezvoltate și dotate sectoarele de concepție ale uzinelor constructoare de mașini în scopul modernizării și perfecționării continue a mașinilor și utilajelor fa”' fate și menținerii acestora la un nivel tehnic peti- tiv pe piețele externe. Activitatea de ..etare științifică se va realiza în strînsă legătură cu direcțiile de dezvoltare ale industriei constructoare de mașini, electrotehnicii, electronicii, mecanicii fine și industriei optice; se va urmări îndeosebi elaborarea de echipamente de înalt nivel tehnic, care asigură valorificarea superioară a metalului, folosirea eficientă și modernizarea capacităților de producție în industrie și în alte ramuri ale economiei naționaleiPentru ca sectoarele industriei construcțiilor de mașini să fie dezvoltate într-o concepție de largă perspectivă, pe baza studierii multilaterale a cerințelor pieței interne și externe, vor fi elaborate — o dată cu viitorul plan cincinal — programe speciale privind dezvoltarea electrotehnicii, electronicii, mașinilor-unelte, mecanicii fine și industriei optice, utilajelor tehnologice și a utilajelor pentru construcții.9. INDUSTRIA CHIMICA trebuie să ocupe un loc principal în dezvoltarea economiei, ținînd seama de materiile prime existente în țară, de cerințele crescînde de produse chimice pentru consumul intern și de posibilitățile de export pe care le creează. Producția acestei ramuri va crește pînă în 1975 cu 85—92 la sută, într-un ritm mediu anual de 13—14 la sută, îndeosebi pe baza chimizării gazului metan, a produselor petroliere și valorificării resurselor de sare.Producția de îngrășăminte chimice va ajunge în anul 1975 la 2 200—2 400 mii tone, urmărindu-se asigurarea pentru nevoile agriculturii noastre a unui raport normal între îngrășămin- tele cu azot și cele cu fosfor ; va trebui lărgită gama de produse pentru combaterea dăunătorilor și va spori producția de biostimulatori șl medicamente de uz veterinar.Va crește producția de fibre șl fire chimice, cu deosebire a celor sintetice. Producția de mase plastice va fi orientată spre realizarea de noi sortimente — polietilenă de joasă presiune, poliesteri și alte rășini sintetice ; se va dezvolta în continuare ^fabricația de policlorură de vinii, polietilenă de înaltă presiune, polistiren și alte materiale pentru înlocuirea metalelor, lemnului și a pielei, precum și pentru satisfacerea nevoilor sporite de ambalaje ale economiei. în industria cauciucului sintetic producția va trebui să sporească în special pe seama însușirii în fabricație a unor noi sortimente, cu caracteristici superioare, destinate să înlocuiască în proporție însemnată consumul de cauciuc natural.Se va dezvolta fabricația de produse sodice pentru acoperirea consumului intern și sporirea cantităților pentru export, îndeosebi la sodă caustică.Paralel cu creșterea industriei chimice de bază, este necesar să se dezvolte și să se diversifice chimia fină și de mic tonaj. Vor trebui analizate posibilitățile măririi producției de colo- ranți prin cooperare cu firme străine, pentru a asigura, pe această cale, acoperirea în cea mai mare măsură a nevoilor economiei. Producția de medicamente va fi orientată spre satisfacerea consumului intern ; vor fi examinate posibilitățile de cooperare cu firme străine pentru fabricația de medicamente cu desfacere certă pe piețele externe.Vor fi luate măsuri pentru economisirea pe toa-

(Continuare în pag. a III-a> ,
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te căile a materialului lemnos de rășinoase, asi- gurîndu-se astfel dezvoltarea producției de celuloză și semiceluloză la 650—680 mii tone în 1975. Producția de hîrtie și cartoane va crește cu 40—43 la sută, sporind mai rapid producția de cartoane pentru ambalaje.Ținînd seama de volumul mare de investiții ce 
se va aloca industriei chimice, este necesar să se analizeze temeinic costurile' lucrărilor realizate pînă în prezent în vederea reducerii acestora, amplasînd în mai mare măsură instalațiile în aer liber, eliminînd exagerările în dimensionarea spațiilor productive, a laboratoarelor uzinale și a construcțiilor anexe neproductive.- Pentru îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea industriei chimice va trebui să fie îmbunătățită activitatea de cercetare și proiectare. Se va urmări cu deosebire intensificarea cercetărilor privind elaborarea de noi produse' pentru care dispunem de materii prime, realizarea de înlocuitori ai metalului și lemnului, de fire și fibre textile sintetice, de noi catalizatori, colo- ranți, materiale anticorosive și electroizolante ș. a.; se vor amplifica cercetările privind prelucrarea complexă a hidrocarburilor.Ministerul Industriei Chimice trebuie să asigure proiectarea tehnologiei și a utilajelor specifice, precum și o îmbinare mai strînsă între activitatea de cercetare și cea de proiectare.10. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CON
STRUCȚII va fi orientată, în cincinalul viitor, spre o dezvoltare rapidă, care să satisfacă cerințele crescînde determinate de programul amplu de investiții productive, de locuințe și obiective social-culturale, să asigure cererile populației. Vor fi dezvoltate capacități speciale în vederea fabricării de produse pentru export. Producția de materiale de construcții va trebui să crească într-un ritm mediu anual de 12—13 la sută. Se va acorda o mare atenție diversificării sortimentelor, atît prin realizarea de materiale și elemente noi de construcții, printre care și cele din materiale plastice, cît și prin introducerea în fabricație a unor noi tipuri de ciment, de materiale ușoare pentru zidărie și -de materiale izolatoare ; va fi lărgită gama sortimentelor de prefabricate, în îndeplinirea acestor obiective, o contribuție importantă trebuie să aducă cercetarea științifică proprie.producția de ciment va ajunge la 13—14 mili- oane tone, iar cea de geamuri la 65—70 milioane pi^i, Va spori producția de prefabricate din beton și din alte materiale, cu grad ridicat de finisare, destinate pentru construcția noilor obiective industriale și agrozootehnice, social-culturale și administrative, precum și producția de panouri mari pentru construcția de locuințe, economisindu-se pe această cale importante cantități de material lemnos și creîndu-se condiții favorabile pentru extinderea industrializării construcțiilor; în concor- dapță cu programul de irigații, va fi dezvoltată fabricația de tuburi de presiune din azbociment și din beton precomprimat. Se va intensifica producția de materiale izolatoare- și ceramice, care să permită îmbunătățirea lucrărilor de izolații și de finisaj, precum și producția de materiale refractare.Vor fi luate măsuri în scopul realizării de materiale ușoare, cu caracteristici calitative superioare pentru învelitori și elaborării de soluții constructive care să ducă la economisirea și înlocuirea lemnului la acoperișuri.Pentru dezvoltarea producției de materiale de construcții și diversificarea sortimentelor, se va elabora un program de durată — cuprinzînd safZ cini pe ministere și consilii populare județene — care să țină seama de nevoile în perspectivă ale eco~ -iiei și populației, să asigure introducerea în ft ație și consum a unor noi produse ușoare și iei /.btecum și înlocuirea materialelor lemnoase și ..onalizarea consumului de metal.11. PRODUCȚIA IN INDUSTRIA DE EXPLOA

TARE ȘI PRELUCRARE A LEMNULUI va crește pînă în 1975 cu 13—14 la sută, prin valorificarea superioară a resurselor. Vor fi luate măsuri pentru sporirea ponderii lemnului prelucrat industrial în cantitatea totală de masă lemnoasă exploatată; Se va dezvolta, cu precădere, producția de plăci aglomerate și fibrolemnoase, va fi extinsă fabricația produselor cu grad superior de prelucrare, îndeosebi a mobilei.Producția de mobilă va trebui diversificată, acordîndu-se o atenție deosebită tipurilor cu con- sum~ redus de lemn ; se vor introduce pe scară largă masele plastice și metalul, îndeosebi în fabricația mobilierului pentru laboratoare, birouri, rețeaua comercială ș.a. Vor fi dezvoltate capacități de producere .a mobilei pentru export, în măsura în care sînt asigurate piețe de desfa

cere în condiții avantajoase. La dimensionarea producției de uși-ferestre va trebui să se țină seama de folosirea tîmplăriei metalice la construcțiile industriale, clădirile administrative și social- culturale.12. PRODUCȚIA INDUSTRIEI UȘOARE va crește cu 40—45 la sută, realizîndu-se un volum sporit de țesături, tricotaje, încălțăminte, într-o gamă largă dp sortimente și de calitate superioară, corespunzător exigențelor populației. Va crește în mod substanțial fabricația de articole de menaj din sticlă, porțelan, faianță, precum și de bunuri metalice de uz casnic. în scopul valorificării mai bune a resurselor de materii prime, va trebui să fie extinsă în mare măsură folosirea fibrelor artificiale și sintetice, precum și a înlocuitorilor de piele naturală. Dezvoltarea capacităților în industria ușoară va trebui să aibă în vedere, în primul rînd, asigurarea con-, sum ului intern. în cazul producției pentru export se va acorda o atenție deosebită cerințelor și conjuncturii pieței externe, asigurîndu-se în cît mai mare măsură acorduri și contracte pe termen lung pentru vînzarea produselor și importul de materii prime necesare. Noile capacități de producție din industria ușoară vor trebui dimensionate în așa fel încît să asigure un sortiment variat, o mai mare adaptabilitate la cerințele pieței. întreaga activitate a acestei ramuri va fi orientată în direcția întăririi laturii calitative, îmbunătățirii generale a rezultatelor economico-financiare.13. INDUSTRIA ALIMENTARA va trebui să prelucreze, într-o proporție mai mare și cu randamente sporite, resursele de materii prime agricole. Producția întreprinderilor din această ramură va fi în 1975 cu 35—40 la sută mai mare decît în 1970, asigurîndu-se creșteri însemnate la carne, lapte și derivatele acestor produse, la conserve de fructe și legume, ulei comestibil,. bere și altele. Concomitent, va spori și fabricația de produse alimentare în întreprinderile agricole de stat și în cooperativele agricole de producție, prin prelucrarea unor cantități mai mari de materii prime din resurse proprii; creșterea producției de conserve de fructe și legume va fi realizată, în cea mai mare măsură, în capacități mici construite pe lingă aceste unități.O atenție deosebită va trebui acordată creșterii producției de pește, prin acțiuni susținute pentru valorificarea mai intensă a resurselor din interiorul tării și dezvoltarea pescuitului oceanic. Va fi întocmit, în cursul acestui an, un program complex pentru dezvoltarea pisciculturii și se va crea un organism specializat care să aibă atribuții și să răspundă de întreaga activitate din acest domeniu.Pentru a satisface în condiții tot maf bune cererea populației de produse alimentare, este necesar să se adopte măsuri care să ducă la îmbogățirea sortimentelor, creșterea producției de semifabricate culinare, ridicarea calității produselor, extinderea rețelei de spații și mijloace de transport frigorifice și aprovizionarea ritmică a pieței în tot cursul anului.14. ÎN INDUSTRIA LOCALA DE STAT, producția va crește pînă în anul 1975 cu 52—54 la sută față de anul 1970, prin valorificarea mai bună a resurselor locale de materii prime și materiale din toate zonele țării. Va trebui să crească aportul acestui sector la producția de bunuri de consum de serie mică, la acoperirea necesităților economiei cu materiale de construcții ; industria locală va dezvolta cooperarea cu întreprinderile republicane, în realizarea unor repere, subansamble și piese de schimb.Activitatea de producție a cooperației meșteșugărești va fi orientată, cu precădere, spre produse, lucrări și servicii executate la comandă pentru populație, realizarea de bunuri de consum în serie mică pentru fondul pieței și pentru export, lărgirea producției de artă populară și artizanat; se va dezvolta, de asemenea, producția de piese, subansamble și produse în cooperare cu întreprinderile de stat. Vdlumul activității productive din acest sector va crește în cincinalul viitor cu 48—58 la sută.Se vor lua măsuri pentru extinderea muncii Ia domiciliu, atît de către unitățile cooperației meșteșugărești și ale cooperației de consum, cît și de către unele întreprinderi industriale și organizații comerciale de stat. Această formă de producție oferă largi posibilități pentru îmbogățirea gamei sortimentelor de bunuri de consum și articolelor de artizanat, cu investiții mici și cheltuieli de regie scăzute, pentru utilizarea mai bună a resurselor de muncă din unele localități și zone.Va fi sprijinită activitatea micilor meșteșugari, creîndu-li-se posibilități sporite de aprovizionare cu unele materiale.

torilor, în așa fel încît să se obțină producții mari și economice. .Paralel cu măsurile de intensificare a producției, se va dezvolta baza materială și se va îmbunătăți activitatea de valorificare a legumelor și fructelor ; va fi extins sistemul de contracte ferme cu producătorii pe perioade mai îndelungate, vor fi luate măsuri pentru creșterea răspunderii față de îndeplinirea contractelor. *2. în scopul creșterii producției agricole, valorificării condițiilor-naturale, folosirii mai bune a resurselor de muncă, în perioada 1971—1975 se va accentua procesul de dezvoltare și modernizare 
a bazei tehnico-materiale a agriculturii.Programul de irigații prevede amenajarea în următorul cincinal a Unei suprafețe de 1,3—1,5 milioane hectare, în care se includ și amenajările ce vor fi executate prin cooperare cu firme străine ; în anul 1975 suprafața amenajată pentru irigat va ajunge la 2,2—2,5 milioane hectare. Unitățile agricole vor trebui să depună eforturi susținute pentru extinderea amenajărilor de irigații din resurse locale. Se vor executa noi lucrări de îndiguiri și desecări în Lunca Dunării și pe rîu- rile interioare, lucrări de combatere a eroziunii solului, de valorificare a terenurilor nisipoase și ' sărăturoase, de atragere a noi suprafețe în circuitul agricol.Vor fi asigurate cantități sporite de îngrășăminte chimice, ierbicide, insecto-fungicide și bio- stimulatori, realizîndu-se un progres însemnat în procesul de chimizare complexă a agriculturii; cantitatea de îngrășăminte ce se va folosi în agricultură va ajunge în 1975 la circa 2 milioane tone ■ substanță activă, revenind 180—190 kg pe un hectar de teren arabil, vii și livezi. Programul de dezvoltare a producției de îngrășăminte și de alte produse chimice pentru agricultură se va elabora de comun acord de către Ministerul Industriei Chimice și Consiliul Superior al Agriculturii.Dotarea cu mijloace tehnice va fi orientată în direcția extinderii mecanizării în toate ramurile producției agricole, acordîndu-se atenție sporită lucrărilor la plante tehnice, în pomicultură, legu- micultură și viticultură, Ia culturileI. * * * * * 7 de pe „terenurile în pantă, la plantele de nutreț, precum și lucrărilor din zootehnie ; parcul de tractoare vă

I. în anii 1971—1975 se vor lua măsuri ca
producția globală agricolă să crească cu 28—31 la sută față de media anilor 1966—1970. Cerealele vor continua șă .dețină locul principal în producția vegetală, ajungînd în. anul 1975 la 17,5—18,5 milioane tone. Totodată, va crește producția de plante tehnice, se va îmbunătăți calitatea acestora, vor spori randamentele la hectar. Producția ' globală animală va spori în anii cincinalului următor cu 25—28 la sută. Efectivele de animale urmează să ajungă în 1975 la 6,3—6,5 milioane de bovine, 9,5—10 milioane de porcine, 14,5—15 milioane de ovine, iar numărul- păsărilor va fi de 75—78 milioane. în perioada următoare, trebuie asigurată dezvoltarea mai rapidă a șeptelului în sectorul socialist, pentru ca acesta să dețină principala pondere în totalul efectivelor de animale. 'Pentru realizarea cantităților de furaje necesare creșterii efectivelor și a producției animale, plantele de nutreț vor fi amplasate în mai mare măsură pe terenuri irigate și se va mări suprafața destinată culturilor duble.Va fi elaborat un program pentru sporirea producției pășunilor și fînețelor naturale prin- tr-o mai bună întreținere, cultivare și administrare a acestora.O largă extindere va trebui să capete industria de nutrețuri combinate, organizîndu-se atît fabrici mari, cît și unități mai mici pe lingă întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție. /

O deosebită atenție va trebui acordată legu- miculturii pentru a se asigura satisfacerea în cît mai bune condiții și în tot cursul anului a nevoilor de legume ale populației și a cerințelor de export. Se vor lua măsuri pentru sporirea substanțială a producției, lărgirea sorti-, mentelor și îmbunătățirea calității ; se vor extinde culturile timpurii în -solarii și sere și se vor introduce noi soiuri de mare productivitate. Producția de legume va crește pînă în anul 1975 la 4—4,1 milioane tone.în viticultură și pomicultură, concomitent cu crearea de noi plantații, vor fi întreprinse largi acțiuni pentru ridicarea productivității livezilor 
și viilor existente, pentru combaterea dăună

ajunge în 1975 la 120—123 mii de tractoare. Se va extinde utilizarea energiei electrice în agricultură, mai ales în ramura creșterii animalelor.în anii care urmează, se vor construi noi complexe de creștere și îngrășare a animalelor, fabrici de furaje combinate, va continua acțiunea de extindere a serelor, a plantațiilor de vii și pomi, îndeosebi în bazine și podgorii consacrate, vor fi create condiții mai bune pentru depozitarea și conservarea produselor agricole.Se va intensifica activitatea de cercetare, de producere și generalizare în producție a unor soiuri și hibrizi de cereale, plante tehnice, legume, plante de nutreț, material săditor, vitipomicol de mare productivitate, care să valorifice din plin condițiile create prin extinderea irigațiilor, chimizării și mecanizării; vor fi luate măsuri de îmbunătățire și ameliorare a efectivelor și de introducere în producție a unor rase de animale cu un potențial de producție ridicat. Totodată, se va acorda o atenție sporită cercetărilor privind lucrările de îmbunătățiri funciare, îndeosebi cele de irigații, folosirea unor metode moderne de cultură intensivă în cîmp, în plantații, sere și solarii. Institutele de cercetări agricole vor fi profilate ca unități de cercetare și producție; ele vor răspunde de organizarea producerii semințelor, a materialului săditor și a animalelor de rasă.3. în viitorul cincinal se va îmbunătăți zonarea 
producției agricole, asigurîndu-se o mai justă repartizare pe teritoriu a culturilor, speciilor și ra-’ selor de animale, în concordanță cu condițiile naturale, economice și sociale.O problemă esențială care trebuie să stea permanent în atenția organelor centrale și a unităților agricole o constituie conservarea și utilizarea rațională a întregii suprafețe agricole. în primii ani ai cincinalului, vor fi terminate lucrările de introducere a cadastrului funciar și de organizare a teritoriului, în toate unitățile agricole.

4. Va trebui continuată politica de dezvoltare susținută a activității întreprinderilor agricole de stat, astfel încît acestea să devină unități model din punct de vedere al organizării, al metodelor de cultivare a pămîntuiui și de creștere a animalelor, al producției la hectar și pe animal, al productivității muncii și rentabilității producției; numărul da salariațl în fermele agricole de stat va trebui să ajungă la nivelul unităților similare din țări cu agricultură dezvoltată. Este necesar ca întreprinderile agricole de stat să aducă o contribuție mai mare, pe măsura mijloacelor de care dispun, la creșterea producției și a fondului central de produse agricole. Se va intensifica procesul de profilare a fermelor și întreprinderilor pe baza concentrării și specializării producției. Va fi extinsă construcția de unități de tip industrial, va continua organizarea de ferme pentru producția de carne, de ouă și de lapte, se va dezvolta prelucrarea industrială a produselor agricole.Producția globală a întreprinderilor agricole de stat va crește în perioada 1971—1975, față de cei cinci ani anteriori, cu 40—45 la sută. Producția vegetală se va mări cu 36—40 la sută ; în 1975 se vor realiza 3,4—3,7 milioane tone de cerealei Producția animalieră va' spori cu 48—50 Ia sută; efectivele de animale vor ajunge în 1975 la 800—850 mii de bovine, din care 400—420 mii de vaci și juninci, 2,5—2,6 milioane de porcine și 1,5—1,6 milioane de ovine; numărul de păsări va atinge 17—18 milioane, asigurîndu-se cantități sporite de ouă și carne de pasăre. “Paralel cu participarea crescîndă lă formarea fondului central de produse agricole, va continua organizarea de unități specializate care să producă semințe, material săditor și animale de mare valoare biologică pentru nevoile întregii agriculturi.
5. Cooperativele agricole de producție trebuie să se dezvolte ca unități productive puternice, să valorifice în mod intensiv terenul agricol, baza tehnică-materială și forța de muncă de care dispun, să participe în mai mare măsură la formarea fondului central de produse agricole. Sarcina principală a cooperativelor agricole o constituie creșterea producției și reducerea cheltuielilor pe unitatea de produs. Se estimează că, în perioada 1971—1975, producția globală agricolă a cooperativelor va crește cu 35—40 la sută față de cei cinci ani anteriori. într-un ritm mai ridicat va trebui să sporească producția animalieră, care oferă largi posibilități pentru mărirea veniturilor bănești ale cooperativelor. Se vor dezvolta ferme specializate pentru producția de lapte, carne de porc și de pasăre, cu deosebire în jurul orașelor, în vederea unei mai bune aprovizionări a populației cu aceste produse.La repartizarea rezultatelor obținute, cooperativele trebuie să țină seama în mod permanent de necesitatea sporirii fondului de acumulare, a avuției obștești — condiție esențială a dezvoltării și consolidării lor economice și creșterii sistematice a veniturilor cooperatorilor ; principala sursă de venituri ale cooperatorilor trebuie să o constituie munca depusă în cadrul cooperativei agricole de producție.în vederea valorificării mai depline a resurselor materiale existente în cooperative și folosirii mai eficiente în cursul anului a forței de muncă, se vor dezvolta sectoare de prelucrare și semiin- dustrializare a fructelor, legumelor și altor produse agricole, precum și activități anexe. Se vor intensifica acțiunile și activitățile intercoopera- tiste, în direcția realizării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, organizării de' îngrășătorii de animale, de magazine pentru desfacerea produse- lor și altele.Statul va acorda și în viitor cooperativelor a- gricole un sprijin multilateral, pe linia mecanizării, chimizării și irigațiilor, a asigurării unui material biologic valoros, a asistenței tehnice și acordării de credite în condiții avantajoase.

6.. întreprinderile pentru mecanizarea agricul
turii vor fi orientate în continuare spre creșterea contribuției lor la sporirea producției agricole, la consolidarea și dezvoltarea cooperativelor agricole de producție.întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor trebui să se preocupe mai mult de reducerea termenelor de executare a lucrărilor agricole și îmbunătățirea calității lor, de realizarea acestora în perioadele agrotehnice optime; vor fi luate măsuri pentru întărirea rolului contractelor în relațiile cu cooperativele agricole. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor participa într-o măsură sporită la deservirea și a altor organizații socialiste din raza lor de activitate, precum și a populației sătești. O atenție deosebită trebuie să se acorde organizării mai bune a producției și a muncii, ridicării gradului de folosire a bazei tehnice ; se vor lua măsuri pentru utilizarea deplină, în diferite activități economice, a timpului de lucru al mecanizatorilor pe întreg parcursul anului. Trebuie acționat în continuare pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare, astfel încît, din primul an al cincinalului 1971—1975, pe întreaga rețea a întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii să se acopere cheltuielile din veniturile proprii.

7. Membrii cooperativelor agricole de producție 

vor fi sprijiniți pentru a spori producția de pe loturile personale, precum și producția de carne, lapte și ouă.
Gospodăriile țărănești necooperativizate, din zonele de deal și munte, vor fi ajutate în dezvoltarea producției, prih acordarea asistenței tehnice pentru valorificarea mai deplină a suprafețelor de livezi, pășuni și finețe naturale, precum și a posibilităților de sporire a efectivelor și producției animale. Pentru îndrumarea activității în acest sector, în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii se va organiza un compartiment special, care să țină seama de nevoile gospodăriilor țărănești necooperativizate, în ce privește materialul săditor vitipomicol, semințe din soiuri valoroase, insecto- fungicide.
8. în vederea gospodăririi cu eficiență și folo

în anii 1971—1975, vor trebui să sporească preocupările pentru conservarea, apărarea și dezvoltarea fondului forestier ; se va asigura un control sever asupra respectării normelor de exploatare impuse de gospodărirea judicioasă a pădurilor. Parchetele ce vor fi puse în exploatare vor fi stabilite în raport cu prevederile amenajamen- telor silvice, eliminîndu-se despădurirea unor suprafețe mari din bazine forestiere accesibile ; se va urmări îmbinarea mai judicioasă a tăierilor în păduri mature cu tăierile de îngrijire în păduri tinere.Pentru refacerea fondului forestier, în cincinalul viitor, se va reîmpăduri o suprafață de 270— 280 mii ha cu specii valoroase ; din această suprafață, 65—70 la sută va fi plantată cu rășinoase. Se vor lua măsuri pentru refacerea pădurilor cu
Transportori
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în cincinalul_ viitor, va trebui să se acorde o a- tenție deosebită dezvoltării și modernizării transporturilor, în concordanță cu necesitățile economiei. Volumul transporturilor de mărfuri urmează să crească pînă în 1975 cu 30—42 la sută, față de anul 1970. în acest scop se va mări capacitatea de transport, se vor lua măsuri pentru repartizarea judicioasă a sarcinilor între diferitele genuri de transport, pentru îmbunătățirea indicilor de folosire a parcului, înlăturarea transporturilor neraționale și încrucișate, mărirea vitezei comerciale ; vor fi extinse și mecanizate fronturile de încărcare și descărcare, se va lărgi folosirea conteine- relor și a mijloacelor mecanizate în manipularea mărfurilor. Ministerul Căilor Ferate, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, vor elabora în acest an un program cuprinzător privind dezvoltarea în perspectivă a activității de transport.1. Transportul feroviar va asigura în 1975 circa trei pătrimi din traficul terestru. Calea ferată va fi dotată cu 58 000—60 000 vagoane de marfă (în echivalent 2 osii) circa 1 600 vagoane de călători, cu noi vagoane de dormit și restaurant, locomotive Diesel și electrice de diferite puteri; în 1975, tracțiunea Diesel și electrică va reprezenta circa 95 la sută din totalul traficului. Avînd în vedere sporirea intensității transporturilor pe rețeaua de cale ferată, se va continua programul de dublare a liniilor magistrale și se vor electrifica noi linii cu profil greu și trafic intens. Se vor executa lucrări de dezvoltare în complexele și stațiile de cale ferată ; va fi extinsă acțiunea de centralizare elec- trodinamică a stațiilor și de echipare a liniilor cu bloc automat.2. O dezvoltare mai accentuată va cunoaște 

transportul auto îndeosebi pentru satisfacerea cerințelor de transport pe distanțe scurte ; în anul 1975 'volumul mărfurilor transportate cu mijloace auto va fi cu 32—45 la sută mai mare decît în 1970. Parcul auto de folosință generală va fi
!n vestit ii—construcții«j 9

Investițiile centralizate din fondurile statului în perioada 1971—1975 vor însuma 420—435 miliarde lei, ceea ce este aproape egal cu întregul volum de investiții din anii 1961—1970. în plus, se vor investi circa 50 miliarde lei din veniturile proprii ale unităților cooperatiste și de stat. La elaborarea planului cincinal pe perioada 1971— 1975 și în cursul executării acestuia, va trebui să se acorde toată atenția ca investițiile să asigure dinamismul și echilibrul economiei, o structură modernă și eficientă a producției materiale, cît mai bune rezultate în creșterea venitului național. Din partea proiectanților, beneficiarilor, constructorilor, se cere o înaltă responsabilitate în gospodărirea fondurilor considerabile ce se alocă pentru investiții și o preocupare susținută ca ele să dea în cît mai scurt timp efectele economice scontate.1. Principalele eforturi de investiții vor fi orientate spre construirea de obiective productive, în vederea creșterii potențialului economic al țării. Din totalul investițiilor, 57—58 la sută vor fi alocate industriei, îndeosebi ramurilor care trebuie să contribuie la lărgirea surselor de materii prime, la dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a întregii economii. Energetica, chimia, metalurgia și construcțiile de mașini vor primi aproximativ trei pătrimi din investițiile industriale. Fonduri mai mari decît în actualul cincinal vor fi repartizate industriei ușoare și alimentare.în agricultură vor fi investite din fondurile centralizate ale statului circa 60 miliarde lei ; de asemenea, se vor aloca 10—11 miliarde lei pentru lărgirea capacităților de producție industriale care deservesc agricultura. Se estimează că, în afara acestor fonduri, unitățile cooperatiste agricole vor investi circa 20 miliarde lei din acumulări proprii.Se vor aloca fonduri mai mari pentru sporirea capacității și modernizarea transporturilor, dotarea construcțiilor cu noi mașini și utilaje, pentru dezvoltarea celorlalte ramuri economice și a activităților social-culturale.2. în realizarea investițiilor, un obiectiv principal trebuie să-1 constituie sporirea eficienței lor economice. Deciziile de investiții trebuie să pornească de la analiza temeinică a unui sistem complex de indicatori tehnico-economici, de la necesitatea materializării investițiilor în cît mai mare măsură în fonduri fixe productive și a dimensionării corespunzătoare a capacităților de producție ; noile obiective trebuie să dea rezultate superioare celor obținute în actualul cincinal, în ce privește producția, productivitatea 

sirii mai depline a resurselor de apă, combaterii efectelor inundațiilor și înlăturării calamităților în perioada precipitațiilor maxime, vor fi extinse lucrările pentru regularizarea cursurilor de apă și se voi amenaja noi lacuri de acumulare cu folosință complexă : pentru irigații, alimentări cu apă, în scopuri energetice ș.a. Paralel vor fi intensificate acțiunile pentru raționalizarea consumurilor în unitățile industriale, eliminarea pierderilor de apă, precum și pentru amplasarea unităților mari consumatoare în zone cu excedent de apă în regim natural. Vor fi luate, de asemenea, măsuri pentru protejarea cursurilor de apă, epurarea apelor uzate la obiectivele industriale și în centrele urbane ; instalațiile de epurare la noile obiective industriale vorrtrebui să fie date în funcțiune o dată cu instalațiile tehnologice principale.
u H u r. a•randamente scăzute. Vor fi extinse plantațiile repede crescătoare de plop, salcie selecționată și alte foioase, în luncile rîurilor, în Lunca și Delta Dunării, precumsși în lochl unor păduri slab productive ; se va elabora un program special în vederea rezolvării problemei lemnului pentru celuloză. Activitatea de cercetare științifică se va concentra îndeosebi asupra soluționării problemelor legate de sporirea resurselor de masă lemnoasă, extinderea cultivării de specii repede crescătoare și valorificarea superioară a produselor accesorii.Vor trebui luate măsuri hotărîte pentru reducerea substanțială a costului drumurilor forestiere, limitînd construcțiile de drumuri principale la strictul necesar și executînd rețeaua secundară prin amenajări simple și ieftine, în funcție de durata exploatării parchetelor.

dotat cu 26 000—28 OdO autocamioane de diferite mărimi, în funcție de nevoile variate de transport ale economiei; mai mult de jumătate din autocamioanele cu care va fi înzestrat transportul auto vor fi mijloace de mare tonaj, echipate cu motoare Diesel, ceea ce va contribui la creșterea productivității și reducerea costului transporturilor. Pentru mai buna deservire a populației se va dezvolta transportul interurban de călători, prin mărirea parcului și extinderea rețelei de autobuze. Ținînd seama de creșterea transporturilor auto și dezvoltarea turismului intern și inter- , național, se va continua acțiunea de îmbunătățire a rețelei de drumuri publice, se vor lua măsuri pentru reducerea costurilor pe kilometrul de drum.3. în vederea sporirii participării flotei proprii la transportul mărfurilor de import și de export, flota maritimă își va dubla capacitatea; se va avea în vedere dotarea acesteia cu nave petroliere și mineraliere de mare capacitate, precum și cu cargouri de diferite capacități. Flota fluvială va fi înzestrată cu noi tipuri de nave pentru mărfuri și călători. Se va mări capacitatea de trafic a porturilor, va fi completată înzestrarea acestora cu utilaje pentru mecanizarea operațiunilor de manipulare a mărfurilor.4. Aviația civilă va fi dotată cu' avioane moderne, de viteză și capacitate sporită, pentru dezvoltarea traficului intern și internațional. Vor fi continuate lucrările de modernizare a aeroporturilor și de echipare a acestora cu aparatură de dirijare și protecție a navigației aeriene.
5. în domeniul telecomunicațiilor, pentru satisfacerea nevoilor crescînde ale economiei și populației, se va lărgi capacitatea centralelor telefonice automate urbane, în primul rînd în București și în principalele orașe și centre industriale ; în telefonia interurbană, se va extinde automatizarea și se vor instala noi cabluri telefonice.

muncii, prețul de cost, valorificarea resurselor naturale ale țării, aportul valutar, să asigure sporuri cît mai mari de producție și de venit național la fiecare leu investit. La dezvoltarea ramurilor și creșterea producției vor trebui avute în vedere, în mai mare măsură, posibilitățile de reutilare și extindere a întreprinderilor existente, de completare a acestora cu mașinile și echipamentele necesare valorificării întregului lor potențial productiv.La obiectivele noi se va acorda prioritate execuției și punerii în funcțiune a capacităților destinate producției, celelalte lucrări urmînd să fie executate ulterior, după necesități.în realizarea programului de investiții trebuie să se evite dispersarea fondurilor pe un număr prea mare de șantiere, care imobilizează resurse importante și întîrzie intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție. Este necesar să se elaboreze norme pe categorii de investiții din diferite ramuri ale economiei naționale, prin care să se stabilească consumurile de materiale, de utilaje și manoperă, durata de execuție precum și rezultatele ce trebuie obținute prin realizarea acestor Investiții. Se vor stabili, de asemenea, răspunderile proiectanților, constructorilor și beneficiarilor pentru respectarea normelor fixate. Trebuie înlăturate formalitățile complicate de elaborare și avizare a documentațiilor tehnice, evidențele inutile și paralelismele în control; pe întregul parcurs al procesului de realizare a investițiilor, este necesar să fie întărit controlul din partea beneficiarilor asupra executării lucrării.Construirea și punerea în funcțiune la termenele planificate a tuturor obiectivelor impun 
pregătirea temeinică a lucrărilor de investiții. în acest scop, voi fi luate măsuri pentru elaborarea din timp a documentației tehnico-economice, pentru crearea condițiilor de livrare a utilajelor tehnologice din țară și din import, la termene corelate cu graficele de execuție a obiectivelor. Șantierele vor trebui astfel organizate și asigurate cu materiale și forță de muncă, încît activitatea să se desfășoare ritmic în tot cursul anului. Concomitent cu construirea noilor capacități, se vor lua măsuri pentru pregătirea temeinică a cadrelor care le vot deservi ; va trebui asigurată din vreme aprovizionarea cu materiile prime și materialele necesare și create condiții ca noile obiective ,să funcționeze la întreaga capacitate, cu numărul de salariațl, cu productivitatea muncii, prețul de cost și rentabilitatea prevăzute în proiecte.

(Continuare în pag. a IV-a)



(Urmare din pag. a III-a)Sporirea eficienței investițiilor cere ca, în toate ramurile, să se urmărească reducerea continuă a 
ponderii lucrărilor de construcții și repartizarea 
unei părți tot mai mari din fondurile de investi
ții pentru dotarea cu mașini și utilaje. In acest scop, este necesar să fie luate măsuri pentru alegerea de. soluții constructive care să permită introducerea pe scară tot mai largă în construcții a materialelor noi, mai eficiente, pentru eliminarea exceselor arhitecturale, a tendințelor de gigantism și supradimensionare, a lucrărilor de finisaj inutile, pentru amplasarea, în toate cazurile în care este posibil, a utilajelor în aer liber, realizarea unor construcții ușoare, «cooperarea în folosirea utilităților ; trebuie ca încă de la proiectare să se depună eforturi susținute pentru ieftinirea construcțiilor.

3. Avînd în vedere volumul mare de con- 
strucții-montaj care urmează a fi realizat în viitorul cincinal, va trebui să se asigure accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, simultan cu îmbunătățirea calității și reducerea prețului de costîn acest scop, este necesar să se ia măsuri pentru specializarea întreprinderilor de construcții, să fie promovate metode avansate de organizare a producției, să se elaboreze un program complex de mecanizare a lucrărilor. Se va extinde folosirea elementelor prefabricate, inclusiv a celor finisate. Va trebui să se treacă în mod treptat la executarea construcțiilor industriale și agrozootehnice, construcțiilor administrative și social-culturale, a depozitelor și a altor construcții asemănătoare numai din prefabricate. în construcția de locuințe va fi promovată mai intens utilizarea panourilor mari de beton. Se va extinde folosirea proiectelor tip și se va dezvolta în mod

Aprovizionarea
tehnico—materialăCreșterea complexității economiei, multiplicarea locurilor de producție șj de consum, intensificarea circuitelor de aprovizionare fac necesară per

fecționarea întregului sistem de aprovizionare teh- 
' nico-materială; de rezolvarea acestei probleme 

esențiale depinde desfășurarea ritmică, cu rezul
tate optime, a activității în toate întreprinderile și 
ramurile.

1. Este necesar ca în cursul elaborării viitorului cincinal să fie clarificate și rezolvate principalele probleme pe care le ridică aprovizionarea cu materii prime, materiale și utilaje — din țară și din import — destinate realizării producției și investițiilor prevăzute, precum și problemele desfacerii produselor pe piața internă și externă. Balanțele materiale trebuie să asigure acoperirea reală a necesităților producției, investițiilor și consumului populației, precum și mobilizarea maximă a resurselor economiei. Este necesar ca stocurile din economie să fie astfel dimensionate, încît să asigure folosirea deplină a capacităților de producție și desfășurarea normală a activității economice, evitîndu-se totodată imobilizările de resurse materiale și financiare. O atenție deosebită se va acorda stabilirii stocurilor la principalele materii prime și materiale, în special la cele procurate din import.Va trebui ca ministerele, centralele industriale și întreprinderile să folosească din plin avantajele care decurg pentru activitatea de aprovizionare, ca urmare a defalcării planului cincinal pe ani și pe întreprinderi. Contractele economice de durată vor trebui să devină — pentru principalele materii prime, materiale și utilaje — un instrument _ de bază în fundamentarea și realizarea planului, în formarea unor relații stabile de aprovizionare și desfacere, precum și în reglementarea raporturilor dintre întreprinderi, prin precizarea unor răspunderi materiale concrete pentru neîndeplini- rea obligațiilor asumate și pentru nerespectarea disciplinei de plan.
Promovarea progresului 

tehnic si dezvoltarea
cercetăriiîn condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, dezvoltarea economiei depinde într-o măsură tot mai mare de ridicarea potențialului științific și tehnologic, de capacitatea de a introduce în practica economică și socială cuceririle științei și tehnicii.1. In ansamblul acțiunilor destinate să ducă la promovarea progresului tehnic, se va urmări 

asimilarea de mașini, utilaje, aparate și instala
ții noi,1 * * * * * la nivelul realizărilor avansate pe plan mondial, competitive din punct de vedere economic și tehnic, acordîndu-se prioritate produselor care asigură valorificarea înaltă a metalului; vor trebui să fie asimilate noi- materiale cu caracteristici tehnice și calitative superioare, în special în industria chimică, siderurgică și a materialelor de construcții. Este necesar să se' stabilească măsuri pentru scurtarea duratei de asimilare a produselor noi și modernizarea lor continuă în pas cu evoluția tehnicii și științei.

nomic și social al fiecărei țări, al dezvoltării sistemului socialist mondial.în același timp, România va extinde în continuare legăturile sale economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, în spiritul ideilor’ călăuzitoare ale politicii externe a țării noastre.
2. Volumul comerțului, exterior va crește în viitorul cincinal cu 40—45 la sută față de perioada 1966—1970.Se vor lua din timp măsuri pentru determinarea volumului .produselor și sortimentelor de mărfuri ce urmează a fi exportate, pentru precizarea ■ unităților producătoare, astfel încît să se constituie un fond sigur de produse destinate ex

portului, care să corespundă cerințelor pieței externe. Este necesar să se stabilească noi capacități și să fie continuată profilarea unor uzine, fabrici sau secții care să producă mărfuri, exclusiv sau încea mai mare parte pentru export. întregul complex de măsuri pentru promovarea exportului vafi cuprins într-un program special.Creșterea exportului este o condiție determinantă a realizării importurilor necesare satisfacerii cererilor sporite de materii prime, materiale, utilaje și instalații pețitru dezvoltarea producției materiale și, în primul rînd, a industriei, pentru înfăptuirea programului de investiții. Pentru prin-

Vor fi introduse procedee tehnologice moderne, în primul rînd în industria chimică, siderurgică și în construcția de mașini, asigurîndu-se creșterea eficienței și a nivelului calitativ al producției.
O largă extindere se va da automatizării, atît în conducerea proceselor de fabricație continue, cît și prin ridicarea generală a nivelului de automatizare al mașinilor și utilajelor folosite în diferite sectoare ale economiei; treptat, se va trece la folosirea calculatoarelor electronice în conducerea proceselor tehnologice. Pentru creșterea gradu

lui de mecanizare, îndeosebi la lucrările grele, care solicită un volum mare de muncă, eforturile principale se vor concentra în industria extractivă, în exploatările forestiere, în construcții, precum și la lucrările de încărcare-descărcare din transporturi.
2. în scopul modernizării activității de conducere și planificare, vor fi luate x măsuri în direcția 

extinderii tehnicii de calcul și creării progresive 
a sistemului național de prelucrare a datelor, 
promovării ciberneticii și informaticii în producție 
și gestiune. Acțiunile în acest domeniu se vor des- 

corespunzător activitatea de tipizare și diversificare a elementelor de construcții.O atenție deosebită trebuie să ‘se acorde, în cincinalul următor, reducerii consumului de cherestea în construcții. Tîmplăria din lemn în construcțiile industriale, administrative și social-culturale trebuie să fie înlocuită cu tîmplărie metalică și alte materiale înlocuitoare ale lemnului. In vederea reducerii volumului operațiunilor de finisare, în afara betonului armat se vor utiliza și alte materiale care înlocuiesc cărămizile. Vor fi luate măsuri pentru folosirea unor cantități sporite de materiale înlocuitoare din mase plastice.' Totodată, se impune să se acționeze cu hotărîre pentru mai buna gospodărire a materialelor, eliminarea risipei și diminuarea consumurilor specifice, permanentizarea și ridicarea calificării muncitorilor, îmbunătățirea utilizării timpului de lucru. Se vor lua măsuri ca personalul de specialitate. mediu și superior, cadrele tehnice și inginerești din construcții, să lucreze efectiv pe șantiere, încredințîndu-li-se răspunderi directe în producție. Vor fi introduse forme mai elastice de salarizare, care să contribuie la creșterea cointeresării și a productivității muncii.
4. îmbunătățirea în continuare a repartizării 

teritoriale a forțelor de producție, dezvoltarea economică, socială și culturală a județelor și localităților țării vor constitui o preocupare importantă și în anii viitorului cincinal. La alegerea amplasamentelor noilor obiective industriale, se va urmări așezarea rațională a acestora față de sursele de materii prime, de căile de transport și de consumatorii produselor, precum și folosirea judicioasă a resurselor de muncă. Se vor depune în continuare eforturi pentru dezvoltarea economică și social-culturală a tuturor zonelor țării, pentru ridicarea nivelului de viață și civilizație a orașelor și satelor patriei noastre.

La stabilirea sarcinilor de producție va trebui să fie avută în vedere, în toate sectoarele, redu
cerea consumurilor specifice de energie electrică, materii prime, materiale și combustibil, îndeosebi de metal și lemn. Va trebui lichidată risipa de materiale — mai ales de laminate și material lemnos ; este necesar să se treacă mai hotărît la elaborarea de soluții constructive mai economicoase, la folosirea oțelurilor cu rezistențe superioare, a betoanelor precomprimate, la extinderea înlocuitorilor; va trebui să se realizeze o reducere substanțială a consumurilor de lemn în industria minieră și în construcții. O preocupare constantă și de prim ordin va trebui s-o constituie, în cincinalul viitor, normarea pe baze științifice a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie electrică, ținîndu-se seama de schimbările care intervin în gradul de dotare, în tehnologia de fabricație și în calitatea produselor, în organizarea producției și a muncii.2. Amploarea sarcinilor pe ;care le ridică dezvoltarea în perspectivă a economiei impune intensificarea preocupărilor pentru coordonarea și îndrumarea unitară a întregului proces de aprovizionare tehnico-materială, instituirea unui control sistematic și eficient în acest domeniu. Departamentul aprovizionării tehnico-materiale, în colaborare cu ministerele, va trebui să se ocupe, atît în faza de elaborare, cît și pe parcursul realizării planului, de asigurarea materială a planurilor de dezvoltare a economiei, de lărgirea bazei proprii de materii prime, de folosirea rațională a materialelor și reducerea permanentă a consumurilor ; este necesar ca departamentul să acționeze operativ pentru soluționarea problemelor de aprovizionare, pentru preîntîmpi narea imobilizării resurselor materiale. Totodată, pentru asigurarea în mai bune condiții a întreprinderilor și a altor organizații socialiste cu unele produse de uz general, vor fi dezvoltate în mod corespunzător întreprinderile teritoriale de aprovizionare.

științificefășura pe baza programului privind dotarea economiei naționale cu echipamente moderne de calcul și prelucrare a datelor, întocmit pentru perioada 1967—1975. Introducerea tehnicii de calcul se va realiza prin înființarea unor centre de calcul electronic și echiparea acestora cu sisteme de colectare și prelucrare a datelor, precum și prin dotarea unităților economice cu un număr sporit de mașini de mecanizare medie și mică. In dotarea cu mașini și echipament modern de calcul, se vor avea în vedere, cu prioritate, activitatea de planificare la nivelul economiei naționale, sistemul informațional economic, sistemuț de aprovizionare și desfacere, lucrările de gestiune din marile unități economice, sistemul financiar-bancar, precum și lucrările de proiectare și cercetare.Cercetările în domeniul economiei aplicate vor urmări promovarea metodelor avansate de planificare. conducere și organizare a proceselor economice, bazate pe mijloace moderne de calcul și prelucrare a datelor ; se vor extinde cercetările de cibernetică economică și cele de informatică economică, de conducere și gestiune a întreprinderilor.3. Dezvoltarea susținută a economiei și creșterea eficienței activității în toate domeniile vieții sociale implică sporirea rolului științei în cadrul 
forțelor de producție, participarea ei activă la progresul general al societății.In ansamblul cercetării științifice, un loc central îl vor ocupa științele tehnice, îndeosebi domeniile lor moderne — automatica, cibernetica, teoria informației, micro-electronica, energia nucleară, mecanica fină și optica.Potențialul științific și tehnic din institutele și centrele de cercetare, din învățămîntul superior, din compartimentele de concepție și din laboratoarele uzinale ale întreprinderilor va fi orientat cu precădere spre soluționarea problemelor legate- nemijlocit de producția materială, de dezvol
tarea industriei și agriculturii, a celorlalte sec
toare ale economiei.în cadrul acestei orientări generale, eforturile principale7 ale cercetării vor fi îndreptate spre ra

murile și domeniile economiei care vor cunoaște 
o creștere mai accelerată în deceniul viitor. Sarcinile a căror soluționare prezintă o importanță națională vor forma obiectul unor programe 
prioritare. Acestea vor concentra cercetări din diferite ramuri ale științei și tehnicii pe obiective de importanță deosebită, în domeniile : economia de energie, forajul de mare adîncime și maritim, economia de metal, asigurarea bazei de materii prime pentru industria aluminiului, valorificarea zăcămintelor de minereuri neferoase, extinderea comenzilor numerice la mașini-unelte și alte utilaje tehnologice, valorificarea complexă a resurselor Deltei Dunării, elaborarea de noi rășini sintetice și materiale plastice, crearea de noi hibrizi și rase de animale apte pentru exploatarea industrială, lărgirea aplicațiilor matematice în economie, cercetările spațiale ș. a. Se vor dezvolta cercetările de oceanografie și se va elabora un program complex pentru cercetarea resurselor

Forța de muncă,

și pregătirea cadrelor
1. Prin înfăptuirea programului de investiții prevăzut pentru viitorul cincinal, vor fi create noi locuri de muncă în economie. Numărul salariaților va spori cu 400—500 mii persoane față de 1970 ; concomitent cu creșterea numărului locurilor de muncă, vor fi luate măsuri pentru economisirea forței de muncă în toate ramurile, pentru îmbunătățirea repartizării cadrelor între sectoarele de bază ale economiei și cele auxiliare, între sfera producției și cea a muncii administrative.2. în anii 1971—1975, va fi în continuare dezvoltat și modernizat învățămîntul de toate gradele.In învățămîntul de cultură generală, obiectivul principal îl va constitui generalizarea învățămîn- tului obligatoriu de 10 ani.Pornind de la nevoile economiei și culturii, se va asigura orientarea elevilor spre școli profesionale, licee de specialitate* și licee de cultură generală.în strînsă legătură cu dezvoltarea fiecărei ramuri, cu noile obiective de investiții, se vor lua măsuri pentru pregătirea și asigurarea din timp a cadrelor necesare, care să permită punerea în funcțiune a noilor capacități și asimilarea fabricației în termene cît mai scurte. Va spori în măsură importantă numărul muncitorilor calificați și

Creșterea productivității 
muncii si reducerea 

cheltuielilor materiale— 
factori esențiali ai sporirii

eficientei9Este imperios necesar ca programul cincinalului viitor să pornească de la faptul că în toate sectoarele de activitate trebuie să sporească eficiența economică, să se obțină rezultate financiare superioare în comparație cu actualul cincinal. întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să dovedească o preocupare deosebită și permanentă pentru creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea rentabilității producției.1. în viitorul cincinal va trebui să se asigure 
ridicarea productivității muncii, pe ansamblul industriei, cu 37—40 la sută. Pe această cale este necesar să se obțină 72—77 la sută din sporul producției globale. în construcții, productivitatea muncii va crește cu 27—31 Ia sută, iar în transportul feroviar cu 33—35 la sută. Trebuie acționat cu perseverență pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, respectarea proceselor tehnologice, ridicarea calificării cadrelor, întărirea continuă a disciplinei în muncă și asigurarea stabilității salariaților, pentru înlăturarea pierderilor

9 J

Schimburile comerciale 
externe, dezvoltarea 

colaborării și cooperării 
economice internaționale

51. Dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal impune participarea mai intensă și mai eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, prin creșterea în ritm susținut a schimburilor comerciale, adîncirea specializării și extinderea cooperării economice cu alte state. - Țara noastră va acționa și în viitor cu consecvență în direcția dezvoltării colaborării economice, a cooperării în producție, știință și tehnică 

din Marea Neagră, cooperînd în acest domeniu cu alte țări.4. Creșterea contribuției -potențialului științific al țării la extinderea progresului tehnic în economie face imperios necesară accelerarea procesului de valorificare a cercetării, scurtarea ciclului de cercetară, proiectare și aplicare în producție a rezultatelor obținute. In acest scop, se vor lua măsuri pentru perfecționarea cadrului organizatoric, astfel încît să se asigure o legătură organică între activitatea cercetătorilor științifici cu cea a proiectanților tehnologi și conlucrarea lor strînsă pe tot parcursul lucrărilor, pînă la punerea în funcțiune a obiectivelor economice. Cercetările se vor considera încheiate numai după ce s-au aplicat în producție și au dat rezultatele scontate; stimularea materială a celor care au participat la realizarea cercetării se va face în funcție de aceste rezultate. Se va trece la generalizarea autofinanțării pe bază de contracte, la.

al cadrelor cu pregătire medie și superioară de spe-' cialitate.Pentru asigurarea condițiilor materiale necesare dezvoltării învățămîntului și înfăptuirii programului de pregătire a cadrelor, în perioada 1971—1975, va spori numărul sălilor de clasă pentru învățămîntul de cultură generală și mediu .de specialitate și se vor extinde spațiile în învățămm- tul superior. în scopul gospodăririi mai raționale a fondurilor destinate construcțiilor pentru învă- țămînt. se yor lua măsuri în vederea folosirii mai bune a spațiilor, cre'îndu-se posibilități de a se aloca o mai mare parte din mijloacele materiale 'și bănești pentru dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă și material didactic.
3. Pregătirea cadrelor necesare tuturor sectoa

relor vieții economice și sociale se va desfășura 
potrivit unui program special pentru perioada 
1971—1980 — parte integrantă a viitorului plan 
cincinal și a schiței pînă în 1980. Programul general pe 10 ani de pregătire a cadrelor va cuprinde următoarele sarcini și direcții principale :

Creșterea numărului muncitorilor calificați prin 
școli profesionale și uoenicie la locul de muncă și a ponderii acestora în totalul muncitorilor ca

economicede timp de lucru, îmbunătățirea permanentă a normării muncii, folosirea judicioasă a forței de muncă în toate sectoarele de activitate. Se va urmări ca, în cel mai scurt timp de la punerea în funcțiune a unităților care lucrează cu instalații și tehnologii moderne, numărul salariaților să nu depășească pe cel utilizat în cazuri similare în țările dezvoltate din punct de vedere economic.2. O problemă principală a viitorului cincinal 
este reducerea ponderii cheltuielilor materiale în produsul social. întreprinderile, centralele și ministerele vor trebui să ia măsuri eficace pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, folosirea rațională -a combustibilului și energiei electrice, respectarea riguroasă a prescripțiilor ^tehnice și tehnologice de fabricație, înlăturarea cheltuielilor neproductive, a pierderilor, a risipei ’ în utilizarea resurselor materiale. Pentru reducerea cheltuielilor materiale, în ansamblul producției sociale, se vor intensifica măsurile de valorificare superioară a materiilor

cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, pe baza principiilor internaționalismului socialist, egalității depline în drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru adîncirea și perfecționarea colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., în-interesul progresului eco

extinderea principiului gestiunii economice proprii în activitatea de cercetare. In perioada 1971—1975, se vor aloca în continuare foriduri de investiții pentru dezvoltarea materială a activității de cercetare, îndeosebi pentru dotarea cu aparatură modernă.în domeniul cercetării vor fi extinse acțiunile de cooperare internațională științifică și tehnică, se vor dezvolta contactele între cercetarea proprie și cea din alte țări.5. Contribuția efectivă a științei la soluționarea sarcinilor construcției socialiste este indisolubil legată de devansarea prin cercetare a nevoilor producției și a altor sectoare de activitate. In acest scop, programul cercetării științifice aplicative și fundamentale se va elabora pe o perioadă de 10 ani, ca parte integrantă a planului cincinal pe perioada 1971—1975 și a schiței de dezvoltare a economiei pînă în 1980.
lificați. în învățămîntul profesional, pregătirea se va realiza în principal în producție, prin cursuri asigurîndu-se predarea cunoștințelor tehnologice necesare. în agricultură, pregătirea teoretică se va face în perioada de iarnă, în restul timpului elevii școlilor profesionale participînd direct la lucrările agricole.

îmbunătățirea raportului dintre numărul mun
citorilor, al cadrelor medii de specialitate și al 
specialiștilor cu studii superioare. In perioada 1971—1980 liceele de specialitate vor deveni principala formă de pregătire a cadrelor medii. Concomitent, se va dezvolta sistemul de pregătire a maiștrilor din rîndul muncitorilor calificați; se vor lua măsuri de perfecționare a învățămîntului care formează cadre medii tehnice din rîndul absolvenților liceelor de cultură generală.

Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea 
învățămîntului superior tehnic și economic. Se va urmări pregătirea unui număr mai mare de cadre în domeniile de mare actualitate, cum sînt energetica nucleară, electronica, automatica, analiza și modelarea proceselor economice. în același timp, se" va acorda atenție formării de specialiști pentru activitatea de cercetare în științele naturii, științele tehnice și sociale. De asemenea, pentru anumite specialități se va dezvolta învățămîntul de subingineri. -i /Se vor lua măsuri pentru ca, în raport cu a/ fețele dezvoltării economiei naționale, să se asî'gâr'e completarea și înnoirea continuă a cunoștințelor specialiștilor, în care scop se vor extinde cursurile postuniversitare, specializarea, reciclarea și alte forme de perfecționare a calificării.Diversificarea activității de producție și de servicii, crearea unor noi ramuri și subramuri industriale, care cer un grad tot mai ridicat de automatizare a proceselor tehnologice și noi profesiuni necesită ca în anii următori să se treacă la 
policalificare, precum și la recalificarea persona
lului care trebuie redistribuit în conformitate cu modificările structurii producției materiale.
prime și materialelor, prin ridicarea gradului de prelucrare industrială a acestora, diversificarea producției, creșterea complexității și tehnicității produselor.

3. îmbunătățirea calității produselor, de care depinde în mare măsură asigurarea eficienței și competitivității produselor românești, trebuie să constituie o preocupare centrală a activității economice. Este necesar să fie extinse ’ toate întreprinderile măsurile pentru îmbunăt- a caracteristicilor tehnico-economice ai' ..jselor, asimilarea de produse noi cu valoaie economică ridicată, continuată dotarea cu aparate de măsură și standuri de probă, să fie perfecționate standardele de stat și normele interne de fabricație, să fie întărit controlul de calitate în toate fazele de producție.4. Creșterea productivității muncii, economisirea mijloacelor materiale trebuie să-și găsească reflectarea în reducerea continuă a cheltuielilor 
de producție și circulație. în anul 1975, comparativ cu anul 1970, nivelul cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă se va reduce în medie cu 6—7 la sută pe ansamblul industriei de stat.Realizînd producția potrivit cu sarcinile de plan și cerințele economiei, se va Urmări obținerea unui volum cît mai mare de venit net, de acumulări bănești la 1000 lei fonduri productive, întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să acționeze în permanență pentru reducerea cheltuielilor de producție și eliminarea pierderilor, pentru sporirea beneficiilor, astfel încît rentabilitatea producției să se situeze la nivelul dotării tehnice și al posibilităților pe care le oferă organizarea științifică a producției și a muncii. Se vor lua măsuri pentru ridicarea gradului de utilizare a mașinilor, instalațiilor și spațiilor de producție, pentru -îmbunătățirea coeficientului de schimburi, în vederea creșterii producției și rentabilității fiecărei întreprinderi. Accelerarea rotației mijloacelor materiale și bănești, includerea cît mai rapidă a tuturor mijloacelor în circuitul economic, realizarea cu viteză sporită a ciclului aprovizionare — producție — desfacere trebuie să constituie o preocupare permanentă a cadrelor din economie, pentru a se asigura creșterea sistematică a eficienței în toate domeniile de activitate,

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. IV-a) cipalele materii prime șl instalații ce ur-1 mează a fi importate, precum și pentru o serie de mărfuri ce' vor fi exportate, vor trebui încheiate, încă înainte de începerea viitorului cincinal, acorduri, convenții, contracte, care să asigure pe o perioadă lungă desfășurarea ritmică a livrărilor, continuitatea și stabilitatea acestora, relații de durată și reciproc avantajoase cu parte- nei ii externi.3. Dezvoltarea comerțului exterior trebuie însoțită de intensificarea măsurilor pentru spori
rea eficienței acestuia. Premisa principală a ridicării eficienței exporturilor o constituie fabricarea unor produse competitive, realizate cu costuri cît mai reduse și comercializate pe piața externă în condiții avantajoase. în structura exportului se va urmări creșterea ponderii produselor cu un grad înalt de prelucrare, îndeosebi din construcția de mașini, chimie și industria alimentară ; se va avea în vedere, totodată, înlocuirea treptată a produselor mai puțin eficiente și a celor care nu vor mai fi disponibile pentru export — datorită creșterii consumului intern — cu alte mărfuri, care să asigure un ritm înalt de creștere a exportului și sporirea rentabilității acestuia. Se va elabora, de către toate organele interesate, un program de măsuri în vederea asigurării în mai bune condiții a ambalajelor necesare pentru mărfurile exportate.Ministerele, centralele și întreprinderile trebuie 
să se preocupe de utilizarea cît mai eficientă a fondurilor valutare destinate importurilor, prin dimensionarea rațională a acestora în concordanță cu programul intern de producție și investiții, prin achiziționarea de produse cu caracteristici tehnice economice ridicate, în perioade optime și în condiții avantajoase.Este necesar ca ministerele și centralele să studieze permanent conjunctura internațională, tendințele pieței mondiale. Studiile de prospectare 
a pieței externe și de analiză a conjuncturii vor fi orientate în așa fel încît să permită organizarea pe o perspectivă îndelungată a exportului și importului țării noastre, adaptarea operativă la cererile pieței externe, diversificarea relațiilor pe p' ițele externe, practicarea unor forme de comei-» moderne și eficiente.

Creșterea venitului
9

national si ridicarea
* 9 V 9

nivelului de trai
al populației

r 1. Dez\ rea economică va trebui să asigure sporirea .v. ului național, în perioada 1971—1975, cu 7,7—8,5 la sută în medie pe an. în utilizarea venitului național se va avea în vedere o repartizare rațională pentru consum și acumulare, astfel încît 
o dată cu creșterea nivelului de trai să se asigure resursele necesare dezvoltării în ritm susținut a economiei. Din venitul național, 28—30 la sută va fi destinat pentru acumulare și 70—72 la sută pentru consum. Numai prin menținerea unei rate înalte a acumulării este posibilă reproducția lărgită în ritm susținut, dezvoltarea rapidă a forțelor de producție și creșterea avuției naționale, realizarea de progrese pe calea apropierii de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, crearea de noi locuri de muncă și ridicarea sistematică a standardului de viață.2. Ansamblul măsurilor ce vor fi luate în cincinalul 1971—1975, pentru creșterea nivelului de trai, va duce la sporirea continuă a veniturilor 
reale ale populației; baza acestora trebuie s-o formeze veniturile directe obținute din muncă prin aplicarea principiilor socialiste de retribuire.în concordanță cu ridicarea calificării cadrelor și a productivității muncii, se va asigura majorarea treptată a salariilor nominale în toate sectoarele de activitate ; se vor lua măsuri pentru perfecționarea în continuare a sistemului de salarizare și de normare a muncii, pentru întărirea răspunderii angajatilor în realizarea sarcinilor încredințate. în anul 1975, salariul real va înregistra o creștere de 16—20 la sută față de anul 1970. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca în cooperativele agricole de producție, precum și de pe loturile personale, se vor mări în perioada 1971—1975 cu 15—20 la sută.

3. în afara veniturilor directe, populația va beneficia de fondurile importante ce vor fi alocate de la bugetul statului pentru învățămînt, activitățile cultural-artistice, ocrotirea sănătății, alocația pentru copii, asistență socială ; vor fi majorate pensiile mici.
4. Creșterea veniturilor populației va necesita sporirea vînzărilor de mărfuri prin comerțul socialist, în anii 1971—1975, cu 30—35'la sută. La produsele de bază pentru alimentație, îmbrăcăminte și încălțăminte, vînzările către populație yor crește în cincinalul viitor astfel:Creșteri în 1975 față de 1970, în procente

— carne și preparate din carne 20 — 25— pește și preparate din pește 50 — 55— lapte 25 — 30— unt " 40 — 45— ulei 15 — 20— slănină — untură 45 — 50— zahăr 17 — 21— țesături (inclusiv confecții) 15 — 20— tricotaje 30 — 35— încălțăminte 15 — 20în cincinalul viitor vor fi puse, de asemenea, la dispoziția populației cantități sporite de bunuri

4. Pentru creșterea schimburilor comerciale și extinderea relațiilor economice externe, vor fi intensificate măsurile privind cooperarea economică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste șl cu alte state, în forme variate, care să contribuie la satisfacerea cerințelor de materii prime, combustibil, utilaje, instalații, să valorifice mai bine resursele și capacitățile proprii, să ofere avantaje economice, atît pentru țara noastră cît și pentru parteneri.în cadrul acțiunilor de cooperare economică, se va acorda atenție construirii în comun cu alte țări a unor obiective economice în industrie, agricultură și alte ramuri, prin participarea cu instalații și utilaje, rambursarea valorii acestor mijloace urmînd să se facă prin livrări din produsele obținute sau sub alte forme reciproc avantajoase, stabilite de comun acord. Vor fi luate în considerare realizarea unor investiții comune pentru satisfacerea nevoilor de materii prime și înființarea unor întreprinderi mixte cu caracter prqductiv sau de comercializare a produselor. Se vor extinde cooperarea și specializarea în fabricarea de mașini și utilaje, subansamble și piese, pentru nevoile părților sau pentru export pe alte piețe, precum și cooperarea în folosirea unor procedee tehnice și în fabricarea unor produse pe baza licențelor, brevetelor sau documentațiilor tehnice ale partenerilor. Se va dezvolta, de asemenea, cooperarea în efectuarea de prospecțiuni și explorări pentru valorificarea resurselor naturale ale țării noastre sau în alte țări, cu plata , prin livrări din materiile prime obținute sau prin alte mărfuri convenite.Este necesar să se depună eforturi pentru ca acțiunile de cooperare economică să fie convenite în cît mai mare măsură înainte de începerea noului cincinal și dezvoltate în cursul realizării acestuia. Ele vor fi finalizate în acorduri, convenții sau contracte care să definească aportul părților, participarea lor la rezultatele obținute, durata și alte condiții necesare.5. în domeniul turismului internațional va continua extinderea turismului de vară pe litoralul Mării Negre ; se va pune un accent mai mare pe dezvoltarea turismului de munte și balneo-me- dical, pentru care țara noastră dispune de factori naturali de o înaltă valoare terapeutică.

de folosință îndelungată, de calitate superioară și în sortimente mai diversificate, printre care :U.M. Desfaceri totale în anii 1971—1975
Televizoare mii buc. 1 500—1 600Aparate de radio mii buc. 2 000—2 200Frigidere mii buc. 1 000—1 100Mașini de spălatrufe mii buc. 800— 850Mașini și reșouride aragaz mii buc. 1 000—1 100Mobilă miliarde lei 19— 20Autoturisme mii buc. 150— 160Se va acorda o permanentă atenție adaptării structurii fondului de mărfuri la evoluția cererii populației, prin studierea temeinică a tendințelor consumului și dezvoltarea relațiilor contractuale directe între unitățile comerciale și cele producătoare de bunuri de consum.Rețeaua comercială va fi lărgită și modernizată, urmărindu-se amplasarea cît mai aproape de consumatori a magazinelor de produse alimentare ; vor fi luate, totodată, măsuri de îmbunătățire a organizării și profilării unităților comerciale pentru produse nealimentare; se va dezvolta și diversifica rețeaua unităților de alimentație publică.O sarcină de cea mai mare însemnătate va fi și în viitor îmbunătățirea servirii populației, extinderea formelor moderne de comerț, creșterea repectului față de consumatori.Serviciile vor trebui să devină un sector tot mal Important al vieții economice, să contribuie în mai mare măsură la satisfacerea cerințelor populației, la ridicarea standardului de viață. în cincinalul următor, volumul serviciilor va spori cu 40—45 la sută. Cooperația meșteșugărească și industria locală de stat vor pune un accent deosebit pe dezvoltarea atelierelor pentru executarea de lucrări pe bază de comandă și a unităților de întreținere și reparare a bunurilor de folosință îndelungată — aparate electrocasnice, receptoare de radio și televiziune, mobilă, autoturisme ; se vor extinde unitățile de vopsitorie, spălătorie și 'curățătorie chimică. Va fi lărgită și îmbunătățită activitatea de întreținere și reparare a locuințelor. Cooperația de consum și cooperativele agricole de producție vor dezvolta în mediul rural serviciile solicitate de țărănime.

5. îmbunătățirea condițiilor de locuit va constitui un obiectiv principal în cadrul măsurilor de ridicare a nivelului de trai. în perioada 1971—1975, se vor construi și da în folosință un număr de circa 500 mii de apartamente din care cel puțin jumătate vor fi locuințe proprietate personală.Se va desfășura în continuare acțiunea de sistematizare a localităților urbane, va fi îmbunătățită dotarea tehnico-edilitară a orașelor, se vor dezvolta rețelele de distribuție a apei și de canalizare. De asemenea, se vor crea în continuare condiții ca populația din mediul rural să construiască locuințe cu fonduri și mijloace proprii ; se va acorda o atenție deosebită sistematizării satelor.
6. în perioada 1971—1975, sectorul ocrotirii să

nătății va fi extins și dotat cu noi unități sanitare, aparatură medicală de investigație și tratament. Va spori numărul de locuri în creșe și se va lărgi asistența medicală preventivă a copiilor. Statul va sprijini eforturile populației sătești de a construi dispensare cu case de naștere și locuințe pentru medici.7. Se vor îmbunătăți de asemenea condițiile de muncă, precum și condițiile pentru odihnă și tratament, activitate turistică, educație fizică și sport.8. Se va da atenție dezvoltării culturii, lărgirii și folosirii mai bune a bazei sale materiale ; se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea emisiunilor de radio și televiziune, urmărindu-se ridicarea calității acestora și buna lor recepționare pe teri
III

LINIILE DIRECTOARE
ME DEZVOLTĂRII ECONOMIEI

NAȚIONALE PE PERIOADA
1976-1980

O dată cu planul cincinal pe anii 1971—1975, se va elabora și schița dezvoltării economiei naționale pînă în 1980, care va avea la bază următoarele direcții principale :1. Dezvoltarea în continuare în ritm susținut a 
Industriei, volumul producției acestei ramuri urmînd să crească de 2—2,3 ori în 1980 față de 1970. Vor trebui sporite eforturile pentru descoperirea de noi resurse naturale, pentru dezvoltarea acelor ramuri și sectoare ale industriei care, în situația specifică țării noastre, asigură un grad înalt de prelucrare și valorificare a materiilor prime. Procesul de specializare a producției va trebui să creeze industriei posibilități sporite de a se menține Ia nivelul tehnicii mondiale, de a satisface nevoile economiei și a-și amplifica și consolida prezența pe piețe externe.La sfîrșitul deceniului viitor, siderurgia va asigura aproape în întregime necesarul de metal al economiei ; producția de oțel pe locuitor se va apropia simțitor de cea obținută în țări industriale dezvoltate. Va continua dezvoltarea susținută a industriei construcțiilor de mașini și chimiei, care pînă în anul 1980 vor asigura circa 45 la sută din întreaga producție industrială și vor deveni principalele ramuri industriale furnizoare de mărfuri pentru export.în construcția de mașini va crește ponderea produselor electrotehnice și ale tehnicii de telecomunicații și radio, a aparatelor electrice de măsură și control, a mijloacelor de automatizare și tehnicii de calcul.Industria chimică va fi orientată cu precădere spre extinderea petrochimiei, spre creșterea producției de fibre și fire sintetice, materiale plastice, îngrășăminte, produse sodice, spre dezvoltarea chimiei fine. Ea va trebui să contribuie în măsură sporită la lărgirea bazei de materii prime a economiei, Ia realizarea unei game variate de produse pentru înlocuirea materialelor deficitare ; va asigura nevoile de îngrășăminte și necesarul de alte produse destinate chimizării agriculturii.Industria de exploatare și prelucrare a lemnului se va dezvolta ținînd seama de necesitatea gospodăririi cît mai raționale a fondului forestier, a valorificării superioare a masei lemnoase. Accentul se va pune pe creșterea producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase. O direcție principală' în dezvoltarea industriei prelucrării lemnului, îndeosebi a mobilei, o va constitui folosirea largă a elementelor combinate lemn—mase plastice.în industria materialelor de construcții se va dezvolta în ritm susținut producția de ciment și de alte materiale de construcții care asigură reducerea consumului de metal, va spori și se va diversifica producția de prefabricate, de materiale hidro și fonoizolatoare, de materiale de zidărie ușoare și panouri din azbociment.Industria ușoară urmează să atingă un nivel cantitativ și calitativ ridicat și va trebui să asigure necesarul de îmbrăcăminte și încălțăminte al populației, în condițiile unui grad superior de diversificare și finisare a produselor, corespunzător exigențelor sporite ale cumpărătorilor.Producția industriei alimentare va fi orientată spre satisfacerea tot mai deplină a nevoilor de consum ale populației și creșterea exportului de produse cu un grad ridicat de prelucrare. Va spori simțitor gama sortimentelor, dezvoltîndu-se

IV
DEZVOLTAREA RESURSELOR

ENERGETICE | A ELECTRIFICĂRII
ÎN PERIOADA 1971-1980

Asigurarea progresului neîntrerupt, pe baze moderne, al economiei naționale, ridicarea nivelului de civilizație și cultură al populației necesită dezvoltarea puternică a bazei energetice primare de combustibili și ■ a industriei energiei electrice în avans față de alte ramuri economice. ' 

toriul țării; se va extinde activitatea editorială și a presei.
★Realizarea obiectivelor și sarcinilor prevăzute pentru viitorul cincinal va asigura dezvoltarea însemnată a potențialului economic al țării, valorificarea superioară a resurselor naturale și de muncă, creșterea susținută a productivității muncii sociale și a eficienței economice în toate sectoarele de activitate, în interesul progresului general al patriei, al îmbunătățirii condițiilor de viață ale întregului popor. Cincinalul următor va crea o temelie trainică pentru un nou și viguros avînt al forțelor de producție, pentru desăvîrșirea construcției socialiste și asigurarea premiselor în vederea trecerii la făurirea societății comuniste.

cu prioritate fabricația produselor cu valoare nutritivă ridicată.Corespunzător cerințelor progresului tehnic, se va continua procesul de concentrare a producției în unități puternice, capabile să organizeze o producție de serie mare. La alegerea soluțiilor de investiții vor trebui avute în vedere, în mai mare măsură, construirea unor capacități de dimensiuni optime, specializarea șl cooperarea între întreprinderi — factori esențiali ai creșterii eficienței economice. Va trebui, totodată, să se țină seama de faptul că, în unele ramuri și domenii ale producției, întreprinderile mici și mijlocii pot a- sigura sortimente variate de mărfuri, pot valorifica resursele locale cu investiții reduse, justi- ficîndu-se din punct de vedere economic.2. Agricultura va trebui să devină o ramură cu un accentuat caracter intensiv, care a- sigură o creștere însemnată a producției și productivității muncii. Suprafața amenajată pentru irigații va ajunge pînă în anul 1980 la circa 3,5 milioane hectare. Paralel, cu lărgirea bazei tehnico-materiale, se vor introduce în cultură soiuri de plante și hibrizi de mare productivitate, pentru a se valorifica superior condițiile create prin irigarea, chimizarea și mecanizarea culturilor. O atenție deosebită se va acorda creșterii producției de cereale și furaje ; pe această bază și prin extinderea metodelor de tip industrial, urmează să sporească simțitor efectivele de animale și producția animalieră. Concomitent, se va dezvolta producția de legume, fructe, struguri și plante tehnice.3. Promovarea progresului tehnic în toate ramurile economiei și utilizarea mai eficientă a forței de muncă vor asigura creșterea susținută a 
productivității muncii; pe această cale se va obține partea preponderentă a sporului de producție industrială. Ținînd seama de gradul de dezvoltare a economiei naționale și de sporirea productivității muncii, se va trece la reducerea săptămînii de lucru.4. Dezvoltarea economiei naționale se va realiza în condițiile extinderii continue a relațiilor 
de colaborare economică cu alte state, intensificării comerțului exterior, îmbunătățirii structurii exportului și ridicării eficienței sale, participării tot mai active a României la diviziunea internațională a muncii. Se va acorda o atenție sporită lărgirii cooperării economice și tehnico-științifice cu alte țări, în vederea valorificării mai bune a resurselor țării noastre, introducerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.5. Pe baza creșterii producției materiale, ve
nitul național va fi în anul 1980 de circa 2 ori mai mare decît în 1970 și va asigura înfăptuirea în continuare a unui amplu program de investiții, paralel cu sporirea însemnată a fondului de consum. Va fi lărgită baza materială a învățămln- tului, științei și culturii, se vor aloca importante fonduri pentru' extinderea rețelei de ocrotire a sănătății populației și a altor activități social-cul- turale.Dezvoltarea economică în deceniul următor va trebui să asigure reducerea treptată a decalajului față de țările cu o economie avansată, apropierea de nivelul lor de dezvoltare, atît din punct de vedere al producției, productivității muncii) și venitului național pe locuitor, cît și din punct de vedere al nivelului de trai al populației.

1. în concordanță cu dezvoltarea industriei, a- griculturii, transporturilor, a orașelor și satelor, consumul intern de combustibili primari va crește la 78—80 milioane tone combustibil convențional în 1975 și la 96—98 milioane tone în 1980.
Producția de energie electrică, crescînd într-un 

ritm mai ridicat decît producția industrială în an-* samblu, va ajunge în anul 1980 la 80—85 miliarde kWh. Consumul intern de energie electrică pe locuitor va crește la 2 400—2 500 kWh în 1975 și 3 000—3 400 kWh în 1980. Va spori considerabil înzestrarea cu energie electrică a industriei, ceea ce va contribui la extinderea tehnologiilor moderne și la creșterea productivității muncii. Consumul de energie electrică pe un muncitor va crește la aproximativ 18 000 kWh în 1975 și la circa 22 000 kWh pînă în 1980.2. Sarcina principală a planului de dezvoltare a bazei energetice în următorii zece ani o constituie asigurarea din resurse interne, în cît mai mare măsură, a combustibililor necesari tuturor ramurilor economiei. Orientarea esențială în valorificarea resurselor energetice primare constă în creșterea aportului cărbunilor, energiei hidro și a energiei nucleare, p dată cu scăderea ponderii hidrocarburilor și a lemnului de foc în asigurarea necesităților de consum i’Lj. procente1970 1975 1980Hidrocarburi (țiței și' gaze) 75,5 71,8 64 —65Cărbuni (huile și lignit) 18,7 22,3 24 —25Energie hidro și nucleară 1,2 3,4 8,5Lemn de foc și alți combustibiliinferiori 4,5 2,5 1,9z întrucît, potrivit prognozelor, în perspectiva următorilor 15—20.ani, resursele de combustibili clasici — îndeosebi de țiței și gaze — nu vor ține pasul cu creșterea nevoilor, trebuie să fie pregătite condițiile pentru introducerea și extinderea treptată a folosirii energiei nucleare la scară industrială, pe baza punerii în valoare, în condiții eco- . nomice, a resurselor de uraniu. în următorii zece 5, ani se vor construi centrale nuclearoelectrice însuti mînd o putere de 1 800—2 400 MWe. Industria con- structoare de mașini, cercetarea științifică, rețeaua '» învățămîntului de specialitate vor trebui să înfăptuiască un program coordonat de măsuri care să asigure baza tehnico-industrială pentru fabricarea în țară, în proporție crescîndă, a utilajelor destinate realizării programului de energetică nucleară, precum și cadrele specializate necesare acestei ramuri noi a economiei. înfăptuirea programului nuclear național pînă în 1980 va pregăti condiții pentru creșterea accentuată în continuare a producției de energie în centrale de înaltă eficacitate economică și pentru introducerea, după 1980, a reactoarelor de tip avansat care asigură_o_mai bună folosire a combustibililor nucleari.3. Una din preocupările centrale, de care depinde asigurarea echilibrului balanței energetice generale a economiei și creșterea eficienței cu care sînt folosiți combustibilii și energia, constă în reducerea continuă a consumurilor specifice energetice, eliminarea pierderilor de energie electrică, gospodărirea ei rațională.Ridicarea continuă, a randamentelor termoener- getice cu care se folosesc toate formele de energie, prin perfecționarea tehnică a aparatelor șl agregatelor consumatoare și prin valorificarea resurselor secundare energetice care rezultă din procesele tehnologice industriale, va trebui să ducă la scăderea consumurilor specifice de combustibili, carburanți și energie electrică, In medie pe economie, în cincinalul 1971—1975 cu cel puțin 8 la sută față de consumurile din 1970 și cu încă 5—6 la sută în perioada 1976—1980.4. în corelație cu creșterea producției de energie electrică, puterea instalată în centralele electrice va fi mărită în următorii zece ani cu 13 000—13 800 MW, din care 4 300—4 400 MW în centrale hidroelectrice. Va fi dezvoltat programul de amenajări hidroenergetice, acordîndu-se prioritate acelor care asigură folosirea complexă a apelor. Hidrocentrala Porțile de Fier va fi terminată prin punerea în funcțiune în 1971 a celei de-a doua tranșe de 525 MW și se va realiza o putere nouă de cel puțin 1 200 MW în 1971—1975 pe rîurile Lotru. Argeș, Olt, Someș, Sebeș și de aproximativ 2 600 MW în 1976—1980 în centrale hidroelectrice prin care se va continua amenajarea Dunării, Oltului, Sebeșului și se va folosi potențialul Șiretului, Rîulul Mare și al altor cursuri de apă.în scocul valorificării în condiții economice a cantităților crescînde de lignit se vor extinde și construi centrale termoelectrice, dotate cu agregate de mare putere, în vecinătatea bazinelor carbonifere. Se va dezvolta producția de energie electrică și pe alți combustibili clasici. La nivelul anului 1980, mai mult de 50 la sută din producția de energie a uzinelor termoelectrice se va realiza cu cărbuni.5. •. Avîndu-se în vedere avantajele economica însemnate pe care le prezintă producerea combi-, nată de energie electrică și termică, cel puțin 35 la sută din puterea nouă ce se instalează în centralele termoelectrice se va realiza cu agregate de termoficare. Vor fi extinse rețelele de termo- ficare industrială și urbană, amplasîndu-se cu prioritate consumatorii mari de energie termică din industrie șl agricultură în vecinătatea centralelor electrice de termoficare.Sistemul electroenergetic național va fi extins prin construirea de noi linii electrice de transport, prin dezvoltarea și modernizarea rețelelor județene'și orășenești de distribuție.în cursul cincinalului 1971—1975 se va termina racordarea la sistemul electric a tuturor satelor și se vor extinde rețelele de distribuție de joasă tensiune în sate, asigurîndu-se condiții pentru intensificarea electrificării proceselor de producție în agricultură și folosirea mai largă a energiei electrice în locuințe.
★Programul Partidului Comunist Român de dezvoltare economică și socială a țării în deceniul viitor deschide în fața poporului nostru noi și în- suflețitoare perspective de progres și prosperitate, înfăptuirea acestui program va marca o creștere considerabilă a forțelor de producție, înflorirea multilaterală a orînduirii socialiste, ridicarea nivelului de civilizație și cultură al populației, va reprezenta o însemnată contribuție a poporului nostru la întărirea forțelor socialismului-și consolidarea păcii în lume.Comitetul Central își exprimă convingerea că, sub conducerea partidului și în strînsă unitate, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor consacra puterea lor de muncă și de creație, talentul și priceperea înfăptuirii grandioaselor obiective ale înaintării României pe calea socialismului și comunismului. _j
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al copilăriei
Mircea SÎNTIMBREANU

Ca aerul sau apa, copilăria este 
pretutindeni, ea este fluviul cel mai 
vast, cu cei mai multi afluenți, mi
nunea nicicînd secătuită. Copilăria 
— pe care umanitatea o sărbătore
ște în prima zi de iunie — întreține 
în lume basmul, gingășia, zîmbetul, 
este puntea cu care tentăm poste
ritatea și cu care, totodată, pre
zentul ne ispitește în modul cel 
mai acut. Pendulăm — orice am 
face și la orice vîrstă — între 
copii, într-o continuă fraternitate cu 
universul lor. Priviți chipurile co
piilor : fiecare 
ne surprinde 
prin ineditul și 
în același timp 
prin aerul său 
de familie, prin 
doza sa de mis
ter si de cunos
cut., li cunoaș
tem. pe toți fă
ră să-i cunoaș
tem, pentru că 
fiecare ne defi
nește pe noi și 
pentru că în fiecare des
cifrăm acea materie vrăjită din 
care xcmanitatea nu numai că se 
plămădește și se desprinde, dar 
prin care se și manifestă. Sîntem noi în tot ce avem mai bun, în tot 
ce năzuim. Uimirea noastră, a 
adultului grăbit care înregistrează 
nu o dată pe copil doar ca neastîm- 
păr — de unde vine ? Aproape si
gur din privirile copiilor, din acea 
foame a pupilei lor care soarbe 
lumea și o adaugă ființei lor, nu- 
trindu-le candoarea certitudinilor, 
aplombul năzuințelor.

Fiecare copil este un manifest al 
bucuriei de a trăi, un memento pe 
cit de puternic pe atît de subtil 
adresat forței și înțelepciunii noas- 

f tre. Auzim foșnetul mlădițelor și 
ne înțelegem mai bine datoria, ros
tul nostru cel mai profund, acela de constructori ai unei orînduiri 
aflate sub semnul progresului social 
multilateral, al civilizației socialiste. 
Ii vedem cum prind aripi și în
drăzneală, printr-o continuă eman
cipare din puterea slăbiciunii lor, 
și le urăm din totdeauna să crească mari. E o urare străveche, cîndva 
desigur mai mult un descîntec... 
Păstrînd urarea, i-am schimbat 
sensul și nu ne mai gîndim doar 
la creșterea lor în kilograme, cen
timetri, ani, ci la sporul spiritului 
lor, al suflului lor uman în esca
ladarea viitorului, a acelui viitor 
comunist pe care îl construim în 
perspectiva însuflețitoare a măre
țelor planuri desfășurate de partid.

în pragul mileniului al III-lea copiii de astăzi, copiii noștri vor fi 
oameni în puterea vieții. Anul 
2 000 va fi timpul, lor de domiciliu 
și de creație, acolo și atunci își vor 
angaja destinele, pe toate planurile. 
Cu ce mesaj, în ce direcție, cu cită 
forță ? Întrebări deloc tulburătoare.

1 iunie
Ziua internațională 

a copilului

Am pregătit și pregătim acestor co- 
lumbi ai comunismului — o întreagă generație — fantastica de
barcare pe țărmul visat de veacuri, 
conchista cea mai pașnică, mai no
bilă, mai integrală din cite au 
existat. Construcția aceasta umană, 
a celei mai tinere generații, mi-o 
pot închipui. S-a turnat aici, sub 
privegherea partidului, materia ino
xidabilă a idealurilor noastre, pilda 
bărbăției, patima creației. Și s-au 
asigurat decenii de sănătate, cul
tură, îndemînare. Și s-au desferecat 

toate porțile; copiilor noștri li s-au deschis pa
saje spre toate 
orizonturile. O 
uriașă operă de 
protecție, rod al 
grijii statului 
socialist, îi îm
presoară — aces
ta este cuvîntul 
— de la prima 
lor zvîcnire vie: 
maternități, cre- 

șe, grădinițe, colonii, case de copii, 
gratuități de toate felurile, școli de
numite cu modestie „generale" ' dar 
practic, veritabile licee. Urmează 
decolarea, zborul...

Ue două decenii la catedră, ur
mărind migrația cohortelor de e- 
levi spre răsăritul vieții, știu cîte 
eforturi conjugate, ale întregului 
popor, se depun pentru succesul 
acestui zbor. Promovarea fiecăruia 
la limita superioară a puterilor 
sale este regula absolută cu cerin
ța minimală a colaborării cu con
dițiile create. Este, de altfel, re
gula generală pe toată scara so
cietății noastre. Tocmai aceasta 
impune ca plăpîndei copilării să i 
se alieze din plin forța educativă 
a unei familii, ea însăși descătu
șată și mai puternică decît oricînd. 
O familie nouă, o școală nouă, o 
viată nouă, iată cei „trei magi" 
care binecuvîntează ivirea fiecă
rui copil. Născuți într-o asemenea 
zodie, se poate afirma, prin para
frază, că în societatea noastră, pe 
cuprinsul imperiului copilăriei 
„soarele nu apune niciodată". Co
piii au și căldură și lumină. Este 
această solaritate. se-știe, condiția de bază a sănătății, creșterii ar
monioase.

Spunem: „creșteți mari, co
pii și știm, că urarea noastră 
este, de fapt, un tonic salut adus 
propriului viitor, veșniciei și gloriei patriei socialiste.Puero maxima reverentia de- betur, spunea Terentius. Intr-ade
văr, datorăm copilului cel mai 
mare respect. In această zi. săr
bătoare a tuturor copiilor lumii, 
să ne bucurăm că în tara noastră 
această datorie este achitată cu 
prioritate și generozitate, cu dă
ruirea lucidă acordată supremelor 
noastre cauze.

8,00 — Deschiderea emisiunii. Gim
nastică. Sfatul medicului. „Să pre
venim afecțiunile cardio-vasculare". 
Prezintă dr. docent Vintllă Mihăl- 
lescu. 8,30 — De strajă patriei. 9,00 — 
Matineu duminical pentru copii o De 
1 iunie, un salut din partea scriito
rului Radu Tudoran și din partea 
Corului de copii al Radiotelevizlunii. 
0 Concurs de triciclete, trotinete șl 
biciclete, desfășurat pe Aleea Circu
lui de Stat. Prezintă Dan Deșliu a E- 
diție specială „La șase pași de o 
excursie". Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din județele Arad 
șl Argeș. Prezintă Mihai Florea 0 
„Belle și Sebastien" — film serial 
pentru copil. 11,00 — Ora satului. In 
cuprins : 0 In centrul atenției — în
treținerea culturilor 0 Reportaj la 
datorie 0 Cu șl fără aparatul de fil
mat (rubrică de informații) o Obîrșia 
lucrurilor 0 Termene... fără termen 
(foileton) 0 Pastorală (două secvențe 
din Cluj și Vrancea despre un stră
vechi obicei mocănesc) 0 Ecran in
ternational agricol 0 Poșta emisiunii 
0 Buletin agrometeorologic o Muzică 
populară românească. 12,00 — Concert 
simfonic. Orchestra de cameră a Ra- 
diotelevlziunli. In program : Suita 
„Hellberg" de Edvard Grieg. 12,25 — 
Carnet cinematografic. 13,00 — Cam- 

ț pionatele europene de box. Transmi
siune de la patinoarul „23 August". 
15,30 — închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 —. Realitatea ilustrată TV.

— Atenție, adulțl ! — CIntă formația 
„Sideral". — Astăzi despre : Miss '69. 
Prima fază a concursului de frumu
sețe organizat de revista „Femela"
— Five O’clock — modă, curiozități.
— Cadoul emisiunii noastre : „Acope
rișul" — compozitor și interpret : Flo
rin Bogardo. Expoziție de carica
turi. — Teatru la domiciliu : „Că
mila" de Dumitru Solomon ; Interpre
tează Toma Caragiu și Marin Moraru.
— Desene animate, muzicale. 18,00 — 
Fotbal : Dinamo București — Pro
gresul București. Transmisiune de la 
Stadionul „23 August" din Capitală. 
In pauză : buletin sportiv. 19,45 — 
Desene animate. 20,00 — Telejurnalul 
de seară. 20,30 — De joc șl de drag. 
Cîntece șl jocuri populare românești 
In interpretarea ansamblului folclo
ric al Căminului cultural din Scorni- 
cești-Olt. 21,00 — Film cu trei stele. 
„Aventurierii" — o producție a stu
diourilor franceze. 22,50 — Recital 
Margareta Pîslaru. Film realizat de 
Studioul de Televiziune. 23,15 — Tele
jurnalul de noapte. Aspecte de la 
Campionatele europene de box 
registrare).

PROGRAMUL II

(în-

20,00 — Telejurnalul de seară.
— Tele-cinemateca umorului. Un 
cediu neobișnuit cu Lupino Lane. 
21,00 — Seară de teatru. Fotografii 
mișcate. „Scrisorile" de Ilie Păunescu 
(reluare). 22,15 — Capodopere ale mu
zicii universale. Simfonia a IX-a „Din 
lumea nouă" de A. Dvorak. Interpre
tează Orchestra .simfonică a Radiote- 
levlziunli Române, dirijor Gonzales 
Mantiei (Cuba). Prezintă Radu Ghe- 
ciu. 23,15 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

20,30 
con-

teatre
e Opera Română : Coppelia — 11 ; Don 
Juan — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Idiotul — 10 ; Enigma 
Otlliei — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti 
— 10 ; Orașul nostru — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Croitorii cel 
mari din Valaliia — 10,30 ; Opinia pu
blică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : D-alo 
carnavalului — 10,30 ; Nepotul lui Ra
meau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Photo Finish — 10,30 ; Tandrețe și ab
jecție — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sassafras

— 10 ; O casă onorabilă — 19,30 ; (sala 
Studio) : Enigmatica doamnă „M“ — 
10,30 ; Anonimul — 20.
e Teatrul Gluleștl : Pălăria florentină
— 19,30.
e Teatrul „Barbu Delavrancea" : Balul 
florilor; La lumina luminării — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste ne
terminată — 10 ; Adresanții necunos- 
cuți — 16.
• Studioul I.A.T.C. „I.. L. Caragiale" : 
Garderobierele ; Vin soldații ; Există 
nervi — 10 ; Gemenii — 15 ; Meșterul 
Manole — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de adio
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19,30 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa Stroe 1
— 19.30.
e Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" 
(la Teatrul de vară Herăstiău) : De la 
Bach la Tom Jones — 20.

Premii
pentru școliîn scopul recompensării șl stimulării activității de educare a elevilor în spiritul economiei, Ministerul învățămîn- tului împreună cu Casa de E- conomii și Consemnațiuni a Republicii Socialiste România vor decerna 40 de premii școlilor care în actualul an școlar au desfășurat o susținută activitate pentru formarea și dezvoltarea la elevi a spiritului de economie, cu ajutorul instrumentelor de economisire specifice : cecurile de economii școlare și foile cu timbre de economii.Premiile se vor acorda din fondurile alocate în acest scop de Casa de Economii și Consemnațiuni.în fiecare județ al țării și în municipiul București se va desemna cîte o școală care va fi premiată, ținîndu-se seama de frecvența și valoarea educativă a acțiunilor inițiate pentru cultivarea spiritului de economie în rîndul elevilor, de rezultatele la învățătură și disciplina acestora. Școlile care vor fi premiate se vor stabili de către comisii constituite din reprezentanți ai direcțiilor județene C.E.C. și inspectoratelor școlare județene, atribuirea premiilor urmînd a se face pînă la data de 30 iunie a.c.Școlile vor putea utiliza premiile obținute pentru procurarea diferitelor materiale necesare activității cultural- sportive, pentru organizarea unor excursii în vacanțele școlare.Asemenea premii se vor a- corda și în viitor școlilor care vor obține rezultate bune în educarea elevilor în spiritul economiei, la învățătură și disciplină.

7?

Săptămîna viitoare 
pe ecrane 

ALEXANDRU 
CEL FERICITFilmul cu titlul do mai sus — din care prezentam două imagini — este o comedie a studiourilor franceze. Scenariul — Yves Robert și Pierre L6vy Corti; regia — Yves Robert. Din distribuție fac parte : Philippe Noiret, Frangoise Brion, Mariane Yobert și alții.în completare, va rula scurt- metrajul „CÎNTECELE RENAȘTERII", în regia lui Mirel Ilie- șu. Este un film distins anul acesta cu premiul I la Cannes.

Succese care revitaiizează
o

Faza județeană a concursului republican al artiștilor amatori

Ar fi interesant și util să stabilim măsura în care concursul al IX-lea al artiștilor amatori marchează un progres tice. în blicane stadiul (peste puțin timp se va încheia faza județeană și vor începe pregătirile pentru alcătuirea spectacolelor reprezentative în vederea fazei interjude- țene), formularea fermă a ziilor ar fi prematură.Dintr-un început, putem cia că al nouălea concurs terminat, în noile condiții de existență a județelor, o efervescență a activității artistice, a impulsionat realizarea unui mare volum de spectacole. Pe coordonate superioare, fată de concursul precedent, el a angajat forțele artistice disponibile într-o mare mișcare, confirmînd buna tradiție a confruntărilor artistice bienale. • Acestea sînt rezultate pozitive incontestabile, care validează oportunitatea actualului concurs. Trebuie remarcat în primul rînd că evoluția artistică a grupu

în dezvoltarea mișcării artis- raport cu concursurile repu- anterioare. în acest sens, în actual al desfășurării sale
conclu-apre- a de-

Un talentat scriitor
„al subiectelor de

Bajor Andor a primit premiul pentru proză pe anul 1968 al revistei „Igaz szo“ din Tg. Mureș, pentru volumul intitulat „Țal ! scrie-o și pe-asta lîngă celelalte...".Nu-i ușor să prezinți în general un scriitor iar acest lucru devine încă și mai dificil cînd este vorba despre Bajor Andor, scriitorul despre care critica nu o dată a vorbit ca despre un pisc al literaturii scriitorilor de limbă maghiară din România.Faptul că în anul 1968 1 s-a acordat premiul pentru proză pare a fi o simplă convenție. Aș spune chiar că pînă acum n-a primit vreun premiu, pentru că mereu nu s-a putut ști tocmai bine cărui gen literar aparține scrisul său. Se pare că Bajor Andor a numărat genurile literare ce se țin în seamă în momentul de față, le-a găsit a fi prea puține, așadar s-a așezat frumușel la masa lui de lucru — or fi vreo două decenii de-atunci ! — și a făurit încă unul. Unul anume în care numai el se pricepe a scrie.Firește.” cel ce ar căuta să-1 prezinte cititorilor în limba română pe Bajor Andor spunînd că acesta este excelentul și totodată singurul traducător, în limba maghiară, al lui Topîrcea- nu, s-ar chema că se mulțumește cu o modalitate mai simplă de prezentare. Ce-i drept, tălmăcirile lui din Topîrceanu sînt excelente. Iar de-aici pînă la a descoperi înrudirea dintre tonul satiric al celor doi scriitori nu mai e decît un pas. De fapt e vorba de un fel de simpatie a tălmăcitorului față de poetul tradus. Dar nu spun totul nici „deosebirile" dintre cei doi: Topîrceanu a fost un poet

care scria și proză ; Bajor Andor e prozator chiar dacă figurează undeva, într-o antologie de poezie.Bajor Andor dispune de prestigiul necesar, ca scriitor, pentru a fi prezentat sub propria-i înfățișare. Dacă am întreba pe cineva, pe ne-pusă masă, ce-a scris Bajor Andor, omul ar răspunde fără ezitare: satiră! Categoric: jumătate din volumul premiat e satiră. Și nu de florile-mărului au

cearcă a le sugera: „N-aș vrea să-mi îngrozesc cunoscuții, prietenii, dar tot o spun : pe la noi, ne- pricepuții și-o cam iau pe coajă de-o vreme. Nu că zic. dar chiar că și-o iau ! Și nu se mai face deosebire că-i inginer, doctor, muncitor sau director. Ajunge să se dea-n vileag că-i nepriceput și se și pomenește fulgerat de priviri chiorîșe.Măcar, problema nu-i chiar așa de simplă ; și ne-
note de lectură

de MAJTENYI Erik

fost publicate toate cele treizeci și cinci de lucrări în presa cotidiană ! Schitele lui tratează subiecte de azi în cel mai cuvîntului. satirizarea lucruri pe dicție cu mental al epocii. Sînt satirizate cu neîmpăcat patos partinic derogările de la etica socială, de la morala publică ; sînt osîndite mai întîi și mai pătimaș imoralitatea, lipsa simțului moral, pe care scriitorul le consideră a fi „inamicul numărul unu". Iată de ce, cînd vine vorba despre a- semenea lucruri nu are nici milă, nici cruțare ! Egoismul, minciuna, „lenea de a purcede la treabă" sînt condamnate în toate manifestările lor. Iar acest lu- un condei deplin format. Cu un condei ale cărui trăsături citatul ce urmează în-

strict înțeles al Ele constituie atîtor și atîtor dos, în contra- spiritu] funda-

cru se săvîrșește cu

priceputul are o inimă, o familie, un unchi. Și-și are și el visele. în afară de asta există și nepriceputi entuziaști, îndrăzneți, care clădesc, care durează ziduri. Care luptă cu curaj, cu însuflețire și cu... nepricepere. Și numa’ ce te pomenești că zidul trebuie clădit încă o dată !“ („Tragedia unui entuziast nepriceput").Dar tot nu ne încumetăm să-1 categorisim pe Bajor Andor, finind pur și simplu canoanele concepțiilor îndătinate, drept scriitor satiric. El însuși n-ar îndrăzni să facă așa ceva, după cum reiese din declarațiile făcute cu prilejul unui interviu recent apărut : „De fapt nici eu nu știu tocmai exact ce este aceea satiră. Mi-am fost luat, ce-i drept, cîteva cărți de teoria satirei, dar ce să vezi, că s-au găsit niște prieteni de-ai mei, critici

azi

volum se bine pro- al lui Ba- doilea vo- titlul

de meserie, care șl le-au „împrumutat" iute și degrabă, tot una cîte una. Chiar înainte ca eu să fi apucat să-nțeleg. ceva din esențialul problemei. Or fi avut și ei dreptate; lor le erau spre folosință acele cărți, nu mie !“.In al doilea conturează mai filul scriitoricesc jor Andor. In allum, care poartă „Copilărească cucernicie". Dar — lucru paradoxal ! — tocmai în acel volum devine scriitorul mai greu clasificabil. Aceasta deși e limpede că și scrierile din acel al doilea volum sînt tot satire, se lămurește totuși și faptul că nici cele din primul volum nu erau satire sadea. E ca într-o orchestră în care, pe neașteptate, melodia e preluată de instrumentele cu coarde. Fără ca totuși suflătorii să fie reduși de tot la tăcere. Așa sînt dominate acele scrieri de cea mai caldă, de cea mai intimă lirică.Bajor Andor este un scriitor angajat în toate înțelesurile cuvîntului. E angajat față de tara în care trăiește, față de epoca în care trăiește. Nu greșim însă nici dacă spunem că e angajat față de omenirea însăși. E un publicist activ. Răspunzînd la întrebările lui Huszâr Sândor, în cadrul unui interviu, a spus : „Pentru mine asta este o posibilitate de-a comunica, de a-mi spune părerea. Este o manifestare publicistică în cadrul căreia pot vorbi despre problemele vieții publice".Am vorbit mai mult despre autor decît despre cartea lui recent premiată. Așa si e cu drept, căci el are în urmă peste două decenii de muncă.

o La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.
• Am două mame și doi tați : REPU
BLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, GRĂDINA FESTIVAL — 20,15.
e Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21,
BUCUREȘTI — 9 ; 11',15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20,15 ; 
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Vițelul de aur (ambele serii) : FES
TIVAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL —
9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45, FAVORIT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Roșii și albii ; CENTRAL — 19,15 ; 21.

• Tarzan, omul junglei ; VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
• Prințesa tristă : LUMINA — 8,45—
12.15 în continuare.
© Pentru încă puțini dolari : LUMINA 
— 14—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Adio, Gringo : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 18, la

grădină - 20,15, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20.30.
O Program pentru copil î DOINA — 
9 ; io.
© Contemporanul tău (ambele serii) : 
UNION — 16 ; 19.
> Cabiria : CINEMATECA — 10.
• Program de filme americane de scurt 
metraj : CINEMATECA — 12,30 ; 16,30.

• Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• La est de Eden : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,15.
• Iluzii : BUZEȘTI — 18.
O Noaptea e făcută pentru... a visa : 
DACIA — 8,15—16,15 în continuare ;
18,30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15, la grădină — 20,15.

cinema

O Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© In umbra coltului : FEROVIAR — 
8,30—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20.45, 
EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, FLOREASCA - 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. la grădină — 20,15.
• Asasinatul s-a comis luni : GRIVIȚA 
— 9; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 18, 
la grădină — 20,15.

o Comedlanții : BUCEGI — 9—14,30 în 
continuare ; 17,30, la grădină^ — 20.
© Crimă în stil personal : UNIREA — 
15,30 ; 18.
O Profesioniștii : GRADINA UNIREA — 
20,15.
O Răutăciosul adolescent: DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Riscurile meseriei : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
o Urletul lupilor: COTROCENI — 
15,30 ; 18.

• Astă seară mă distrez ; VIITORUL
— 15,30 ; 18.
O Pipele : COTROCENI — 20,30, VIITO
RUL — 20,30.
© Pe urmele șoimului : VOLGA — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, VITAN
— 18, la grădină — 20,15.
• Vera Cruz : VITAN — 15,30.
© Paradisul îndrăgostiților : MIORIȚA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Pașa : MOȘILQR — 15,30 ; 18, PACEA
— 15.30 ; 18 ; 20,15.
© Crăciun cu Elisabeta : MOȘILOR — 
20,30.
q Becket : POPULAR — 15,30 ; 19.
© Apele primăverii : MUNCA — 10.
• Spartacus : MUNCA — 18.
© Căsătorie pripită ? : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
© Comisarul X ; FLACĂRA — 20,30.
O Rio Bravo ; RAHOVA — 15 ; 18, la 
grădină — 20,15.
O Vremuri minunate la Spessart î PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.30.
e Tată de familie ; GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
• Marele șarpe : CRlNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

rilor de amatori, nu a respectat întocmai canoanele regulamentare ale concursului, tiparele, prevederile organizatorilor ; iar lucrul nu poate decît să ne bucure. Teoria care susține că într-un viitor apropiat, alte forme și genuri de artă vor beneficia de cea mai largă popularitate, ni se pare plauzibilă, ea concordînd cu infinita complexitate și totodată diversificare a realității contemporane. Să ne referim, ne opri la un singur exemplu, la activitatea corurilor. Simțitoarea reducere a numărului celor cu multi interpreți, stabile, de respectabilă longevitate, cu statut, în componenta cărora, calitatea de membru echivala cu un titlu de onoare în viața satului, nu poate desigur să ne bucure. Se cade să privim situația cu luciditate, să cercetăm cit mai obiectiv acest fenomem Cum trebuie interpretate în lumina actualelor faze de concurs profețiile defetiste cu privire la iremediabila lor pieire ? Corul din comuna Sintești, s-a prezentat la faza județeană — centrul Timișoara — cu sobra demnitate a celor 80 de ani de activitate neîntreruptă. Acest cor care a rezolvat admirabil bucata „Viață vreau senină" de Giovanni Gastoldi, în concurență cu formația de la Orțișoara care cînta Hăndel, alături de corurile din Igriș și Cea- cova care au preferat Vidu, Chirescu, Bazavan, Popovici, confirmă tradiția bănățeană bogată în performante corale. Dar aceasta nu este singura formulă posibilă. Pe scenele concursului nu am aplaudat și nu vom aplauda doar formațiile corale mari sau formațiile corale clasice, dacă colectivul respectiv nu dispune de resursele artistice cuvenite. De pildă, sîntem foarte bucuroși să aplaudăm noua formă de muzică vocală, răs- pîndită atît de larg acum (grupul vocal folcloric), dacă el are acoperire în calitate. I a centrul de concurs Vatra Dornei s-au prezentat nu mai puțin de nouă grupuri vocal-folclo- rice, unele cu dirijori, altele fără, unele cu acompaniament, altele fără, unele preluînd repertoriul coral, altele promovînd în mod just bucăți culese ori prelucrate din folclorul muzical local ; și, indiferent de numărul de persoane care le includeau, în momentul în care muzica adevărată depășea rampa aprecierile au fost totdeauna elogioase.Fazele de pînă acum ale concursului au reactualizat și o discuție mai veche : cea a profilului brigăzilor artistice de agitație. Gen de popularitate, el îmbracă o formă specifică în arta spectacolului, prin utilizarea recuzitei teatrului de estradă — un fel de miniestradă care operează cu elemente concrete de viață, înnobilate de aura generalizatoare a imaginii artistice. Brigada artistică de la Electromotor-Timișoara ne-a dăruit un spectacol intitulat „Cu ochii-n patru", de indiscutabilă valoare artistică, dar alte multe brigăzi au construit spectacole din secvențe, aranjate cu sau fără muzică, pantomime coregrafiate, ori de o staticitate cu totul inexpresivă, din cor vorbit ori cîntat, din alte . modalități scenice aparținînd altor genuri. însăilate pe o temă, sau mai simplu, sub pretextul spectacolului tip „mozaic" înșirate de la începi^ pînă la sfîrșit în fața spectatorilor. Or, acum a- pare mai limpede ca oricînd că nu mai avem permisiunea de a substitui spectacolul de brigadă prin for- mula banală a montajului literar-mu- zical, fără Virtuți spectaculare, mai ales atunci cînd vrem să ilustrăm artistic fapte deosebite de muncă, cînd ne propunem să declanșăm în sală sentimente de stimă pentru cutare fruntaș în muncă, creație al brigăzii, cere a fi avizat în taxă poetică, să fie gilor dramaturgiei, cu respect pentru limbă, pentru cuvîntul încărcat cu semnificații. Există, din păcate, o a-

pentru a

Colectivului de textierului, I se probleme de sin- cunoscător al le-

bundență de șabloane arhiutilizate în montarea spectacolelor de brigadă, fie că este vorba, de un spectacol de brigadă omagial, festiv, fie de un spectacol cu caracter satiric. A a- părut o stereotipie, iscată din comoditatea, în primul rînd a textierului și a instructorului artistic care se complace în a prezenta, succesiv, diverse versiuni ale unui , spectacol bun, realizat cîndva tot de el.Relativ la soluția care să revitali- zeze spectacolul de brigadă, sînt convins că aceasta depinde în mare măsură de existenta animatorului ei. un instructor regizor, bun cunoscător al artei spectacolului. în genere, un talent capabil să convertească fapte de viață în imagini scenice, să selecționeze micul colectiv de artiști a- matori după criterii strict artistice (știm ce greu pot fi întîlniti actori profesioniști în stare să cînte și să danseze !), capabili să animeze, cu vibrația inefabilă a artei interpretative, un text artistic. Astfel ne explicăm, prin măiestria instructorului Emil Sein, cele douăzeci de minute de satisfacții artistice, determinate de spectacolul brigăzii de la „Electromotor".Concursul al nouălea a obținut un cîștig important și în valorificarea creației artistice populare, ceea ce denotă maturizarea formațiilor artistice respective. „Imixtiunile" incompetente au scăzut în nocivitate și au lăsat loc liber fanteziei și inspirației de bun gust a adevăratilor amatori de artă. Am avut în ultimii ani nenumărate cazuri de formații, care vrînd să urmeze exemplul spectacolelor interpretate de profesioniști, imitau fără discernămînt modalități de expresie artistică străine’naturale- ței, sincerității artistice proprii amatorilor — și bineînțeles. în final, lucrurile eșuau. Cîte, parodii, nedorite de interpreți, am întîlnit cu toții.. Ori vocea caldă, generoasă, amplă, cu multiple posibilități a Angelei Drișcu din Săveni, în vîrstă de numai 17 ani, ținuta scenică ireproșabilă, a soliștilor vocali talentați, Gheor- ghe Costan, Virgil Străjeru, Spi- Dor- nelor, succesul lui Radulov Laza (îh limba sîrbă) de la căminul cultural din Beregsăul Mic (Timiș), în primul rînd se datorește aRf sii inspirate a cîntecelor din vetrfe ; satelor lor. Obșervatii similare se7 pot face și în ce privește realizările coregrafice. După vizionarea a 12 echipe de dansuri, caracterizabile prin acuratețea desenului, prin pași coregrafici specifici, din care remarc în mod deosebit spontaneitatea și vigoarea tinerească a dansatorilor de la Pojo- rîta, dinamismul echipei Casei de cultură din Vatra Dornei, prestanța scenică si frumusețea fizică a dansatorilor de la cooperația din același oraș,, sîntem convinși că activitatea permanentă a celor 42 de echipe de dansuri în județul despre care mi s-a relatat în discuțiile purtate în sala de concurs, reprezintă principala sursă — recunoscută de toți, dar urmată de putini — a sporului de calitate. în plus ne-am dat seama că transferarea pe scenă a dansurilor populare din hora satului, spre deosebire de anii trecuți. s-a făcut cu o sporită responsabilitate de către coregrafi, astfel, că în concursul al nouălea am înregistrat mai puține căzură de alterare a dansurilor, unicate de autenticitatea folclorică. De data aceasta coregrafii s ^u^ apropiat cu prudentă de fenom' folclorului coregrafic, iar * .ațele îmbucurătoare n-au înti să se concretizeze încă în faza'judeteană.Așadar, trecînd în *revistă primele impresii de la fazele județene ale concursului al nouălea, putem conchide existenta unui reviriment în activitatea formațiilor artistice de a- matori. de bun augur nentru cinstirea aniversării eliberării patriei, putem anticipa noi sensuri de dezvoltare în arta de amatori.

ridon Cozan, de pe valea

Mircea PETRE SUCIU

Azi începe 
bacalaureatul

I

Azi începe examenul de 
bacalaureat, eveniment impor
tant în viața școlii noastre. Cu 
firească emoție, circa 60 000 de 
absolvenți ai liceului — promo
ția 1969 — se prezintă în fața 
comisiilor de examinare. La ac
tuala ediție a acestui examen 
pot să se prezinte și cei care au 
absolvit liceul de cultură genera
lă între 1965—1969 (dacă nu au 
epuizat numărul de prezentări 
la examen prevăzut în legislația 
în vigoare), absolvenți ai școli
lor muncitorești cu durata de 
trei ani, cu examenele 'de dife
rență menționate în regulamen
tul școlilor de cultură generală. 
Pentru a sublinia cadrul con
cret de desfășurare a acestui e- 
xamen, ne-am adresat tovară
șului EUGEN BLIDEANU, di
rector general în Ministerul In- 
vățămîntului.— Față de anii anteriori, modalitățile de desfășurare a examenului sînt oarecum diferite. Care sînt modificările esențiale care au intervenit ?

— Candidații din acest an be
neficiază. în primul rînd, de un 
plus de pregătire, fiind prima 
serie de absolvenți ai scolii de 
cultură generală cu durata de 12 
ani. Organizarea unei etape spe
ciale pentru recapitularea finală 
și sistematizarea cunoștințelor, 
lecțiile de sinteză au oferit e- 
levilor din clasa a XII-a posibi
lități sporite de pregătire în ve
derea examenului. Cadrul exa
menului a fost ifixat in
cit să răspundă mai bine ce
rințelor pedagogice, eforturile 
tinerilor fiind solicitate mai ra
țional. Bunăoară. între probele 
scrise și orale, precum și între 
fiecare probă orală în parte li 
se lasă candidaților timpul ne
cesar pentru a revedea materia.

Candidații vor fi examinați tn- 
tr-o zi numai la un singur o- 

. biect. Cele peste 200 de comisii 
— avînd în frunte cadre didac
tice universitare, oameni de 
prestigiu ai scolii — sînt alcă
tuite din foști profesori ai ab
solvenților, care-i cunosc pe 
fiecare în parte si pot să-l a- 
precieze cu maximă obiectivi
tate.— Concret, care este programul de desfășurare a examenului de bacalaureat ?

— Candidații dau, în pri
mul rînd, lucrările scrise, ale 
căror subiecte sînt unice pe în
treaga tară. Astăzi — la limba 
română, iar în ziua de 3 iunie — 
la matematică (candidații de la 
secția reală), la limba moder
nă aleasă sau la limba latină 
(candidații de la șecția uma
nistă). Absolvenții proveniti de 
la secțiile și liceele cu predare 
în limbile naționalităților con
locuitoare vor susține în ziua 
de 5 iunie lucrarea scrisă la 
limba maternă. Examinarea o- 
rală, pe baza problemelor sta
bilite de comisii, va începe în 
ziua de 5 iunie, ordinea obiecte
lor fiind : limba română, mate
matică sau limbi moderne, res
pectiv limba latină, obiectul la 
alegere. Se va urmări cu exi
gentă profunzimea cunoștințelor 
tinerilor la ni^Lul cerut de 
programă și, mai ales, modul în 
care ei știu să le exprime, ca
pacitatea de sinteză, puterea de 
discernămînt.

Avem toată convingerea — a 
spus în încheiere interlocutorul 
nostru — că promoția din acest 
an a liceului se va prezenta 
la examenul de bacalaureat mai 
bine pregătită.Tuturor le dorim mult succes !
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T elegrame
Excelentei Sale

Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene TUNISCu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de plăcut să adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de fericire pentru Excelența Voastră, de bunăstare ți progres pentru poporul tunisian prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului -de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIPoporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelentei Voastre sincere mulțumiri și gratitudinea noastră pentru amabilul dv. mesaj de felicitări, transmis cu ocazia aniversării Zilei independenței Iordaniei.Vă transmit, totodată, cele mai bune urări de sănătate și fericire pen

tru Excelența Voastră și pentru continua bunăstare și prosperitate a națiunii dv.
HUSSEIN IBN TALAL 

Regele Iordaniei

n wmgmi ttiuio biiossi. 
niHIHE HUI sn MONDIAIESîmbătă după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, Renato Bitossi, președintele Federației Sindicale Mondiale, care a participat la lucrările celei de-a 36-a sesiuni a Comitetului Executiv al F.S.M.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, de membri ai Consiliului Central al U.G.S.R.(Agerpres)
Plecarea delegației Consiliului Federal 

pentru Coordonarea Activității 
Științifice din IugoslaviaDelegația Consiliului Federal pentru Coordonarea Activității Științifice din Iugoslavia, condusă de prof. Dolfe Vogelnik, președintele Consiliului, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația președintelui Consiliului Național al Cercetării Științifice, a părăsit sîmbătă la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de Nicolae Murguleț, președintele C.N.C.S., și de alți membri ai conducerii Consiliului. Erau prezenți Jakșa Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, l-a primit pe Tran Hoai Nam, membru al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, adjunct al șefului delegației Frontului Național de Eliberare la Conferința cvadripartită în problema vietname- -ză de la Paris, care a făcut o vizită în România.La primire a participat Nguyen Duc Van, șeful' Reprezentanței Permanente în România a’Frontului Național de Elibefare din Vietnamul de sud. k

★O delegație condusă de Nicolae Armencoiu, adjunct al ministrului energiei electrice, a plecat în Turcia pentru a participa la sesiunea Consiliului Executiv internațional al Conferinței Mondiale a Energiei, care se va desfășura la Ankara.
8 *Delegația Uniunii democrate a poporului finlandez (S.K.D.L.), formată din Ele Alenius, președintele Uniunii, ministru, și Bertil Stenius, secretar cu informațiile al S.K.D.L., care se află în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a vizitat vineri și’ sîmbătă stațiunile balneoclimaterice Mangalia și Mamaia, precum și orașul Constanța. (Agerpres)

Cauza dreaptă a eroicului 
popor vietnamez va triumfa!
(Urmare din pag. I)

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis Comitetului Central al Partidului Comunist din Guadelupa o telegramă cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a creării mișcării comuniste din Guadelupa și fondării organului său central „TEtincelle", în care se spune : Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dumneavoastră și tuturor comuniștilor guadelupezi un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale.Urăm Partidului Comunist din Guadelupa noi succese în lupta sa consacrată înfăptuirii năzuințelor de eliberare națională și socială, pentru triumful cauzei păcii, democrației și progresului. (Agerpres)
vremea Simpozioane,
Timpul probabil pentru 2, 3, și 4 Iunie. După o răcire de scurtă durată, vremea se va încălzi treptat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse slabe locale. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 grade, local mai , idicate.în •curești, vreme în general frumoase, cu cer schimbător. Condiții de averse. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară la început, apoi în creștere.

De la Ă D A SAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 31 mai, 1969 au ieșit următoarele opt combinații de litere :1) V.R.S., 2) E.V.V., 3) U.G.M., 4) R.X.U., 5) O.W.B., 6) K.I.H., 7)J.Z.J., 8) Y.P.V.Toți asigurații care au polițele în vigoare și au trecute în ele, una sau mai multe din aceste combinații ale căror litere sînt înscrise în ordinea ieșirii la tragere, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.

sesiuni 
științificeVineri și sîmbătă a avut loc la Craiova un simpozion cu tema „Cultura legumelor sub folii de polietilenă", organizat de Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor, în colaborare cu Universitatea din Craiova, Direcția agricolă și /{Uniunea județeană Dolj a cooperativelor agricole de producție.

*Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările celei de-a XlI-a sesiuni științifice a Institutului * politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej", dedicată aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei.
★Sîmbătă, în stațiunea Eforie nord s-au încheiat lucrările celui de-al 14-lea Congres internațional de tala- zoterapie. Congresul, la care au luat parte specialiști din 18 țări, a dezbătut probleme referitoare la modificările fiziologice și fiziopatologice ale aparatului respirator în condițiile litoralului, talazoterapia în patologia infantilă și locul curei marine în ortopedia pediatrică. (Agerpres)

Telegrame
Ministrul aducerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis ministrului afacerilor externe iordanian, Ahmed Toukan, o telegramă de felicitare cu ocazia Zilei naționale a Iordaniei.în răspunsul său, ministrul afacerilor externe al Iordaniei a mulțumit pentru mesajul adresat.

■ArMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Jan Marko, a adresat o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu

Mănescu, prin care exprimă mulțumiri sincere pentru salutările și felicitările transmise cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.
★Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Corneliu Mănescu. a adresat secretarului de stat pentru afacerile externe al Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba jr.,,-0 telegramă de felicitare.

în ziua de 31 mai 1969 a încetat din viață academicianul Gheorghe Ma- covei, distinsă personalitate a vieții noastre științifice, om de știință de reputație internațională, membru al Academiei Române din_1931 și al altor academii și societății științifice internaționale.Născut la 25 septembrie 1880 în comuna Tansa, județul Vaslui, Gheorghe Macovei a absolvit Liceul Național în 1899 și Facultatea de științe 
a Universității din Iași, în 1905. După susținerea tezei de doctorat în geologie în anul 1909, Gh. Macovei și-a continuat studiile de specialitate în Austria, Franța și Elveția.în anul 1919 a fost numit profesor 
de geologie în învățămîntul tehnic superior. Distins profesor și pedagog, Gh. Macovei a activat în această calitate timp de 40 de ani, _ predînd cursuri de geologie generală și strati- graflcă, paleontologie și geologia petrolului la Politehnica din București, Institutul de geologie și tehnică minieră; Institutul de mine și Institutul de petrol, gaze și geologie.Activitatea sa științifică după susținerea tezei de doctorat și-a desfășurat-o în cadrul Institutului geologic, al cărui membru a devenit în anul 1909, dedieîndu-se cercetărilor în domeniul stratigrafiel, paleontologiei, tectonicii și geologiei petrolului și cărbunilor.După strălucite studii asupra terenurilor miocene, preocupările prof. Gh. Macovei s-au îndreptat în special asupra stratigrafiei terenurilor cretacice, mai întîi în Dobrogea și apoi asupra acelora din Carpații Orientali, culminînd în realizarea unei mari monografii asupra creta- cicului din România. Ulterior, elaborează studii fundamentale privind formarea zăcămintelor de petrol din România. Profund cunoscător în a- cest domeniu, prof. Gh. Macovei a participat ca reputat specialist la rezolvarea a numeroase probleme de geologia petrolului, atît în țară, cît și 
în străinătate. Vasta sa experiență 
s-a concretizat în elaborarea unui tratat de geologie a petrolului, tradus ulterior în numeroase limbi 
•trăine.

O bună parte din activitatea geologică a prof. Gh. Macovei a fost consacrată rezolvării unor probleme de un interes deosebit pentru economia națională, cum sînt cele privind alimentarea cu apă a Dobrogei Meridionale, proiectarea barajului de la Bicaz, cunoașterea zăcămintelor de petrol, gaze, cărbuni, sare și altele.în anul 1931, prof. Gh. Macovei a fost numit directorul Institutului geologic al României, pe care l-a condus cu mare autoritate științifică pe drumul îmbinării cercetării științifice teoretice cu cea aplicativă.Autoritate de necontestat în domeniul geologiei, prof. Gh. Macovei a fost numit, în 1950, președinte al Comitetului geologic, pe care l-a condus pînă în anul 1960, după care dată i s-a încredințat președinția de o- noare a Comitetului de Stat al Geologiei.în anul 1948 academicianul Gh. Macovei a fost ales membru al Prezidiului Academiei.Pentru activitatea sa deosebită, a- cademicianul Gh. Macovei a fost distins cu numeroase ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, cu titlul de laureat al Premiului de Stat și cu acela de om de știință emerit.Prin dispariția academicianului Gh. Macovei, știința românească suferă o grea pierdere.
Prezidiul Academiei 

Republicii Socialiste România 
Comitetul de stat al Geologiei 

Ministerul învățămîntului 
Ministerul Petrolului

Ministerul Minelor
Societatea de Științe GecSogiceCorpul defunctului va fi depus în holul Institutului geologic. Șos. Ki- seleff nr. 2. Publicul va avea acces în ziua de 2 iunie, ora 12—18, și,în ziua de 3 iunie, ora 8—12.Adunarea de doliu va avea loc în ziua de marți, 3 iunie 1969, ora 12, iar înhumarea va avea Ioc la Cimitirul Belu, ora 15.

SPORT

„EUROPENELE" DE BOX
AU ÎNCEPUT!

Pe arena „23 August" din Capitală s-a deschis ieri cea de-a 18-a ediție a campionatelor europene de box, competiție de amploare la care participă peste 180 de pugiliști din 25 de țări: Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F. a Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Olanda, Polonia, România, Scotia, Spania, Suedia, Turcia, Țara Galilor, Ungaria și U.R.S.S.Mii de bucureșteni au asistat Ia festivitatea de desohidere a campionatelor. După defilarea echipelor participante, în timpul intonării imnului de stat al Republicii Socialiste România, fostul campion european la categoria semigrea, Gheorghe Negrea, a înălțat pe catarg drapelul tării noastre. Apoi, Nicolae Linca, fost campion olimpic la Melbourne, a ridicat pe catarg steagul campionatelor cu emblema Asociației Internaționale de box Amator (A.I.B.A.). Președintele Comisiei de organizare a campionatelor europene, Gheorghe Guriev, a adresat un călduros salut de bun venit în tara noastră sportivilor participant! la întrecere. A rostit o scurtă alocuțiune Roman Lisowski, vicepreședintele A.I.B.A. ■»
Mihai Aurel și-a învins 

emoția și primul adversar. - Prințul dintre cele 169 de meciuri ale campionatelor a însemnat și primul succes al unui pugilist român. La categoria „semimuscă", Mihai Aurel și-a învins atît emoția, cît și adversarul, Weinhold (R. D. Germană). Și trebuie să spunem că acest adversar ni s-a părut mai periculos decît rivalii pe care îi are campionul nostru în întrecerile autohtone.In rundul I, Weinhold — tehnic, dur și rezistent — a replicat sistematic cu contre de dreapta la acțiunile insistente ale lui Aurel, finalizate a- proape mereu prin cunoscutele-i cro- șeuri de stînga. Totuși, boxerul român a deținut inițiativa și a punctat mai mult. (29—19 pentru Aurel). în cel de-al doilea rund, pugilistul nostru reușește cîteva stingi la figură, forțează lupta din apropiere și se remarcă prin ieșiri excelente din clin- ciuri. (29—19 pentru Aurel). In ultimul rund, Weinhold încearcă să recupereze dezavantajul, fapt care dă luptei un caracter mai ascuțit Insă, românul ripostează decis, preia inițiativa și nu o mai pierde pînă la sfîrșit. (20—19 pentru Aurel). In unanimitate, juriul acordă boxerului nostru victoria la puncte. Coborînd de pe ring, obosit tracasat de fotoreporteri, Aurel murmura printre dinți: „Sper să-mi meargă „stînga" mai bine la viitoarea partidă..." Și într-adevăr va avea nevoie nu numai de „stingă", ci de toate forțele sale pentru a lupta contra puternicului polonez Rozek. Polonezul a cîștigat ieri o întîlnire cu sovieticul Semenov, în care nu era considerat favorit. Rezistent, foarte dinamic, el a recuperat un mare dezavantaj inițial, iar în rundul ultim a punctat suficient pentru a obține victoria.Trec peste cele două meciuri între „cocoși", care ne-au revelat un pun- cheur, Pillarz (R.F.G.) și un excelent stilist. Fredriksson (Suedia), care a în- cîntat publicul prin boxul său tehnic. Trec fiindcă vreau să sțiun cîteva cuvinte despre...
Succesul lui Pușcaș. - Campionul nostru la „pană", boxer cu gardă inversă falsă, cu stilul său bizar, dar eficace, stil care nu place amatorilor de bătaie, a trecut cu succes examenul primului său meci internațional de oarecare importanță. Pușcaș a greșit puțin tactica în primul rund cînd s-a angajat în riposte dure,

cu spaniolul Suarez, un adversar de o valoare mai bună decît ne așteptam. Apoi, românul a revenit la normal, boxînd „pe întîmpinare" și con- trînd la timp. Astfel, în ultimele două runduri punctajul i-a fost net favorabil. înainte de pronunțarea deciziei am cerut părerile trimisului special al agenției „France Presse", domnul Robert Byk, comentator de box, care ne-a spus : „Pușcaș, învingător clar, la cel puțin două puncte diferență". Ca 
o confirmare imediată s-a văzut că cei 5 judecători au acordat fiecare cîte 60 de puncte lui Pușcaș și cîte 57 sau 58 lui Suarez IViitorul adversar al lui Pușcaș se numește Sokolov, campion olimpic ! Important ni se pare însă faptul că pugilistul nostru este mai calm decît toți cei de la masa presei și nu pare deloc intimidat de faima rivalului.Nu putem încheia notările asupra primei gale fără să menționăm cu majuscule meciul dintre „ușorii" Ve- selinovici (Iugoslavia) și Meronen (Finlanda), splendid spectacol de tehnică, încheiat prin victoria la puncte 
a iugoslavului.

Dumitrescu a entuzias
mat galeria! In saIa disPutată seara, tînărul elev al lui Lucian Popescu, campionul Aurel Dumitrescu, a întîlnit pe iugoslavul Ibrahimovic, pugilist ce are în palmares o victorie asupra lui Gîju. Dumitrescu a entuziasmat galeria prifi lovituri directe de dreapta, teribil de eficace. încă din primul rund Ibrahimovic a fost numărat de două ori 1 Campionul României și-a continuat atacurile și în următoarele runduri, sufocîndu-și, pur și simplu, adversarul și cîștigînd detașat la puncte. 60 pe linie și decizie unanimă I Viitorul meci dintre Dumitrescu și Fredriksson, suedezul despre care vă vorbeam elogios mai înainte, promite să fie unul dintre cele mai atractive ale categoriei „cocoș".

0 mitralieră care se nu
mește Silberman! La cates°- ria „semimijlocie", danezul Olsen s-a dovedit a fi foarte rezistent dacă s-a ținut pe picioare două runduri întregi I Dar într-al treilea rund, Victor Sil- berman și-a reglat perfect mitraliera de pumni, iar Olsen a fost numărat de două ori consecutiv. Pînă la urmă, arbitrul de ring s-a decis și l-a abandonat pe Olsen.

V. MIRONESCU

Rezultatele de ieri
Gala iCategoria semimuscă — Mihai Aurel (România) învinge la puncte pe Weinhold (R.D.G.), Rozek (Polonia) învinge la puncte pe Semenov (U.R.S.S.) ; categ. cocoș — Pinner ° (Anglia) învinge prin abandon în rundul III pe Pillarz (R.F.G.), Fredriksson (Suedia) învinge la puncte pe Savov (Bulgaria) ; categ. pană — Pușcaș (România) învinge la puncte pe Suarez (Spania), Richardson (Anglia) învinge prin abandon în repriza a Il-a pe Abspoel (Belgia), Below (R.F.G.) învinge la puncte pe Palm (Suedia), Sokolov (U.R.S.S.) învinge la puncte pe Prochoni (Polonia); categ. ușoară

— Veselinovic (Iugoslavia) învinge la puncte pe Meronen (Finlanda), Tiepold (R.D.G.) învinge la puncte pe Puzicha (R.F.G.).GALA IICateg. cocoș — Aurel Dumitrescu (România) întrece la puncte pe Ibrahimovic (Iugoslavia), Dowling (Irlanda) cîști- gă prin oprire pentru inferioritatea adversarului la' Kulaghin (U.R.S.S.), Schultz (R.D.G.) întrece la puncte pe Stark (Scoția), Cosentino (Italia) învinge la puncte pe Huppen (Olanda), Andruskiewicz (Polonia) învinge la puncte pe Linbergh (Finlanda).

DIN FOTOLIUL

DE RING

organizatori 
datorie este

a- 
se 
a- 
de

George WHITING 
redactor la „London 
Evening Standard"

de antrena-

box incepînd din anul 1939 (vă 
amintiți, la Dublin) și. asis- 
tînd la prima reuniune din ca
drul turneului din București, 
as vrea sa' felicit pe organiza
torii români pentru excelentele 
condiții asigurate boxerilor, pu
blicului și ■ oficialilor.

Organizatorii români au tot 
dreptul să fie minări de felul 
cum au pus la punct prima zi, 
cel puțin la fel de bine ca la 
Dublin, Fraga, Moscova. Roma, 
Lucerna. Varșovia, Belgrad, 
Oslo și în celelalte orașe unde 
am urmărit de-a lungul anilor 
campionatele europene de box. 
Boxerii englezi și managerul 
lor m-au rugat să transmit or
ganizatorilor aprecierea lor 
supra felului cum gazdele 
ocupă de oaspeți. Ei sînt de 
semenea plăcut impresionați
confortul, curățenia și toate ce
le de trebuință, care sînt a- 
sigurate la locul 
ment.

Pentru că multi 
uită că prima lor
să se îngrijească de competi
tivi, organizatorii români, sînt 
bucuros să constat, nu au fă
cut o asemenea greșeală.

Presa are la îndemână tot ce 
este necesar. Aș vrea să inse
rez și o mică critică: munca 
noastră ar fi foarte mult aju
tată dacă am avea acces la 
vestiarele boxerilor pentru in
terviuri. Fără un asemenea ac
ces munca noastră se îngreu
nează și. implicit, aceasta im
pietează asupra publicității 
campionatelor.

Dar, pentru că boxul se află 
acum pe prim plan, mă veți 
ierta de a fi entuziasmat chiar 
din prima zif de faptul că doi 
compatrioti de ai mei — Mic
key Piner și Alan Richardson 
— au contribuit printr-o bună 
impresie la debutul campiona
telor. Dar probabil că cel mai 
fericit augur al întregului tur
neu 'a fost prezenta în ring la 
primul meci a românului Mihai 
Aurel. $i că acest simpatic tî- 
năr și-a onorat apariția cu o 
victorie netă.

Mulțumesc Românie, pentru 
startul bun care, sînt convins, 
va garanta în continuare cel 
mai memorabil campionat, eu
ropean.

Din programul de azi• DE LA ORA 13 : categ. muscă : Schubert (R.F.G.) —Mirkovic (Iugoslavia), Grasso (Italia) — Yadigar (Turcia) ; categ. semiușoară : Vujin (Iugoslavia) — Hricisan (Cehoslovacia), Cuțov (România) — Schwe- de (R.F.G.) ; categ. mijlocie : Hejduk (Cehoslovacia) — Barbour (Scoția), 'Jhonneux (Belgia) — Tarasenkov (U.R.S.S.) ; categ. grea : I. Alexe (România) — Lubbers (Olanda), Hussing (R.F.G.) — Vasiukov (U.R.S.S.).

țară, a protestului și solidarității o- piniei publice mondiale, S.U.A. s-au' văzut nevoite să pună capăt bombardamentelor. Astfel, întreaga desfășurare a războiului a demonstrat în mod strălucit că, în zilele noastre, un popor care-și apără cu tenacitate pămîntul patriei, ființa națională, dreptul său la libertate și neatîrnare nu poate fi îngenuncheat și înfrînt prin forță. Eroica luptă, a poporului vietnamez rămîne o ’pildă însu- flețitoare pentru toate. popoarele care se ridică împotriva imperialismului. în apărarea drepturilor lor sacre.Este demn de remarcat faptul că în teritoriile eliberate de armata de eliberare s-a înfăptuit reforma agrară, s-a asigurat aprovizionarea populației cu hrană, s-a ramificat rețeaua sanitară, a cunoscut o largă dezvoltare învățămîntul de toate gradele. F.N.E. a realizat o largă unitate a diferite pături sociale și naționalități conlocuitoare, a ’ partidelor politice, organizațiilor de masă și religioase, a personalităților patriotice în lupta pentru respingerea agresiunii și pentru înfăptuirea propunerilor sale și ale R. D. Vietnam de reglementare politică, prin tratative, a problemei vietnameze. Prin toate a- cestea F.N.E. s-a afirmat ca exponentul intereselor vitale ale populației sud-vietnameze, ca unicul ei reprezentant autentic ; prestigiul său a crescut continuu atît în țară cît și peste hotare. Toate a- cestea contrastează flagrant cu discreditarea și izolarea crescîndă în care se găsește administrația antipopulară și antinațională de la Saigon, care nu se menține decît datorită baionetelor americane.întreaga această evoluție a adus Statele Unite într-un grav impas militar și politic ; a făcut să crească protestul opiniei publice mondiale ; tot mai multe glasuri lucide pe toate meridianele și paralelele globului cer încetarea războiului și, soluționarea politică a conflictului. Chiar în Statele Unite, unde pentru războiul din Vietnam s-a cheltuit fabuloasa sumă de peste 100 miliarde dolari obținută de pe urma contribuabililor americani, s-a accentuat nemulțumirea, au sporit manifestările de luciditate. Datorită victoriilor poporului vietnamez și solidarității opinjei publice S.U.A. au consimțit să înceapă negocierile de la Paris și, în cele din .urmă, au acceptat F.N.E., ca parte cu drepturi egale, la masa tratativelor. Aceasta este o expresie a succeselor obținute de F.N.E., de poporul vietnamez atît în lupta militară, cît și în cea politică și diplomatică.în cadrul acestor tratative. F.N.E. înregistrează noi succese politicodiplomatice, își sporește autoritatea prin contribuția activă, substanțială, pe care o aduce, împreună cu delegația Republicii Democrate Vietnam, pentru ca aceste negocieri sa1 înregistreze progrese. în acest sens, documentul în 10 puncte privitor la „principiile și conținutul esențial al unei reglementări globale a problemei vietnameze",, prezentat conferinței de delegația F.N.E. și susținut fără rezerve de delegația nord-vietnameză, reprezintă, prin caracterul său constructiv, prin propunerile sale realiste, un program concret și o platformă largă, judicioasă, de natură să deschidă perspective favorabile unei soluționări, pe cale politică, a conflictului din Vietnam. Avînd ca bază acordurile de la Geneva din 1954 și propunerile anterioare ale F.N.E. și R. D. Vietnam, planul prevede, ca o condiție esențială, sine qua non, a restabilirii păcii, retragerea totală, necondiționată din Vietnamul de sud a trupelor și armamentului «S.U.A. și ale celorlalte țări străine, participante la agresiune. Aceasta- este întrutotul firesc deoarece atîta timp cît vor rămîne aceste trupe pe teritoriul sud- vietnamez nu poate fi vorba de libertate sau de respectarea drepturilor fundamentale ale poporului vietnamez la independență, suveranitate, unitate și integritate teritorială. Totodată, documentul F.N.E. preconizează rezolvarea problemei vietnameze, mai întîi’prin constituirea unui guvern de coaliție provizoriu, în condițiile plecării trupelor americane, guvern astfel format îneît nici un partid să nu impună regimul său politic populației sud-vietnameze. Problema trupelor vietnameze aflate în Vietnamul de sud urmează să se soluționeze prin voința poporului vietnamez, prin discuții și înțelegere între vietnamezi înșiși. Sub un asemenea guvern urmează să fie organizate alegeri libere și democratice pentru o Adunare constituantă, pentru elaborarea Constituției și for

marea unui guvern de coaliție, reflec- tînd concilierea națională și o largă unire a tuturor păturilor populare și care să poată hotărî asupra destinelor poporului vietnamez. Exprimînd - în cel mai înalt grad interesele populației sud vietnameze, „planul în 10 puncte" este menit să ralieze în jurul F.N.E. forțe noi și mai largi, patriotice, democratice, de diferite convingeri și orientări din Vietnamul de sud. In același timp, propunerile F.N.E. au avut un larg ecou pozitiv și s-au bucurat de o înaltă apreciere din partea opiniei publice mondiale, făcînd să sporească numărul oamenilor care nutresc simpatie față de lupta justă a poporului vietnamez și care văd în acest program dorința F.N.E. de a găsi o soluționare politică judicioasă a conflictului, pentru a asigura încetarea războiului. Opinia publică din (ara noastră apreciază ca fiind juste poziția și platforma politică pe care le-a îmbrățișat F.N.E. și le susține în întregime.La numai cîteva zile după iniția-, țjva F.N.E., partea americană a depus pe masa conferinței „planul de pace în 8 puncte" conținut în cu- vîntarea televizată din 14 mai a președintelui Nixon. Faptul că acest plan subliniază că „o încercare de soluționare pur militară pe cimpul de luptă trebuie exclusă" și' că, prin urmare, trebuie recurs la o soluționare politică, reprezintă prin el însuși un succes al luptei poporului vietnamez din sud și din nord, al presiunii forțelor iubitoare de pace de pretutindeni. Nu se poate însă să nu se observe că planul american conține propuneri nerealiste și inechitabile. între care, în primul rînd, menținerea cererii cu privire la așa zisa „retragere mutuală", de atîtea ori respinsă de delegațiile F.N.E. și R. D. Vietnam, pe considerentul că pune sub semnul egalității pe agresor și victimele agresiunii. Este pozitiv faptul că tratativele continuatele trebuie să ducă la satisfacerea revendicărilor juste ale poporului vietnamez, ceea ce ar fi în interesul general al păcii și securității Interna- 1 ționale. Opinia publică, popoarele așteaptă din partea S.U.A. să acționeze în direcția fundamentală pe care o impune însăși viața în rezolvarea problemei vietnameze și anume încetarea agresiunii, asigurarea condițiilor pentru a se înfăptui platforma- program cu un caracter atît de judicios, propusă de F.N.E. în cadrul conferinței, S.U.A. trebuie să accepte principiul retragerii necondiționate a trupelor sale din Vietnamul de sud, al respectării stricte a drepturilor fundamentale ale poporului vietnamez, numai astfel putîndu-se crea condițiile restabilirii păcii.Pentru înfăptuirea acestor obiective. poporul român militează în mod ferm, alături de celelalte țări socialiste, de toate forțele progresiste, antiimperialiste. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „po- /porul român, care și-a cucerit prin jertfe grele, de-a lungul zbuciumatei sale istorii, dreptul la o viață liberă, înțelege și prețuiește din adîncul inimii lupta bravului popor vietnamez, întreaga națiune română își exprimă solidaritatea frățească cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, își manifestă hotărîrea de a ajuta poporul vietnamez pe plan material, politic și moral pînă la cucerirea deplină a victoriei".Sprijinul și solidaritatea interna- tionalistă manifestate de poporul român se bucură de o călduroasă apreciere din partea populației vietnameze din nord și din sud. ai cărui reprezentanți au exprimat cu diferite prilejuri sentimentele lor de recunoștință. Ele au fost reînnoite de către Tran Hoai Nam, membru' al C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, în cursul convorbirii pe care a avut-o vineri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat a exprimat și cu acest prilej hotărîrea partidului și guvernului nostru de a acorda și în viitor întregul sprijin material, politic, moral și diplomatic luptei drepte a poporului vietnamez. Această declarație dă glas gîndurilor, sentimentelor și voinței întregului popor român.Mai mult ca orlcînd este necesar ca toate forțele antiimperialiste, toți oamenii iubitori de pace, opinia publică de pretutindeni să acționeze unit și hotărît pentru a determina Statele Unite să dea curs logicii, rațiunii pentru a face ca, în sfîrșit, cauza dreaptă a poporului vietnamez să triumfe, ca acest brav și încercat popor să fie lăsat să-și hotărască, potrivit cu propria sa voință, destinele, viitorul.
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ÎNTREPRINDEREA DE MATERIALE IZOLATOARE ȘI DE FINISAJ din TURDA, specializată în producția unor materiale mult solicitate în construcții, livrează numeroșilor săi beneficiari din țară și de peste hotare carton și pînză asfaltată destinate hidroizola- țiilor. Caracteristicile principale ale sortimentelor produse îa Turda sînt impermeabilitatea, rezistența, greutatea mică pe metru pătrat.Policlorura de vinii este materia primă din care se prelucrează cîteva produse. Din categoria acestora menționăm covorul pe suport textil, înlocuitor al parchetului în diverse construcții civile, săli de spectacole, magazine. Produsul, a cărui durabilitate este garantată pentru minimum 5 ani, se fabrică în culori și modele preferate de beneficiari.Tapetele lavabile și semila- vabile fabricate la Turda se circumscriu în sfera înlocuitorilor de zugrăveli. Materialele de acest gen se întrețin ușor, spălîndu-se cu detergenți. Modelul și culoarea sînt realizate, de asemenea, la cererea beneficiarului.întreprinderea din , Turda mai produce în mod curent bandă din policlorură de vinii necesară protecției conductelor îngropate. Acest produs se livrează fără repartiție.
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LISTA DE CÎȘTIGURIla depunerile pe obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri TRAGEREA LĂ SORȚIDIN 31 MAI 1969
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FRANȚA

Azi; primul tur de scrutin
PARIS 31 (Agerpres). — în Franța 

se va desfășura azi primul tur de scrutin at alegerilor prezidențiale. Instituțiile specializate au sondat cu asiduitate, în tot cursul campaniei electorale, evoluția preferințelor corpului electoral și au stabilit curbe ascendente și descendente ale popularității. Surprizele nu pot fi excluse cu totul, deși nu par foarte probabile. Ceea ce pare însă aproape sigur este balotajul în primul tur de scrutin, adică imposibilitatea ca unul dintre candidați să obțină majoritatea abso
lută a voturilor.Posibilitatea teoretică a unor surprize îngăduie principalilor candidați să rămînă optimiști. Georges Pompidou a jucat cu vigoare cartea „schimbării în continuitate". Or, tocmai în această poziție au văzut adversarii săi principala sa slăbiciune. Ei afirmă că referendumul de la 27 aprilie a repudiat politica pe care o reprezintă Pompidou și că, dacă corpul electoral ar fi fidel votului pe care l-a exprimat la referendum, el ar trebui să refuze alegerea liderului gaulliștilor. Alain Poher a încercat să folosească aceste împrejurări și faptul că a fost una din personalitățile principale ale taberei „NU“-ului la referendum pentru a-și asigura o poziție solidă în alegeri. El a formulat un program extrem de general pentru a ralia toate formațiunile politice care, fie din simpatie față de orientarea sa, fie din dorința înfrângerii lui Pompidou, ar fi dispuse să-i acorde sprijinul în primul și, mai ales, în cel de-al doilea tur de scrutin. Este evident că el trebuie să apeleze într-un fel sau altul la votu-' rile stîngii dacă dorește să fie ales.

Dar, formațiunile politice de stînga au patru candidați la aceste alegeri și sprijinul lor ar putea fi luat parțial în considerare doar în al doilea tur de scrutin. Aceasta în eventualitatea că președintele1 interimar va reuși să se situeze pe locul al doilea în primul tur de scrutin; ceea ce nu este absolut sigur.Candidatul Partidului Comunist, Jacques Duclos, a desfășurat o campanie foarte animată și a progresat continuu, judecind după rezultatele sondajelor de opinie. Nu este exclus că o parte dintre cei nedeciși pînă acum să fie receptivi la argumentul candidatului comunist că este necesar și posibil ca stînga să fie reprezentată printr-un candidat propriu în al doilea tur de scrutin.Un ultim sondaj transmis la sfîrșitul dimineții de agenția France Presse acordă lui Pompidou 41 la sută din voturi (o remarcabilă stabilitate în raport cu toate celelalte sondaje anterioare). Sondajul relevă o descreștere a popularității lui Poher, stabilindu-i la 25 la sută cota electorală (față de 27 la sută la sondajul din 23 și 24 mai și 37 la sută la primul sondaj al campaniei electorale). Se remarcă o creștere constantă a voturilor în favoarea candidatului comunist Jacques Duclos, căruia i se atribuie 18 la sută din totalul voturilor (față de 17 la sută la precedentul sondaj). Dintre ceilalți candidați, Gaston Defferre întrunește 
9 la sută din opțiuni, Michel Rocard — 5 la sută, Alain Krivine — 1 la sută și Louis Ducatel — 1 la sută. Noul sondaj apreciază la 82 la sută participarea corpului electoral la alegerile de mîine.

Dezbateri asupra 
problemelor 

.securității 
europene

0 INIȚIATIVĂ A REVISTELOR 
„RINÂSCITA" Si „DIE NEUE 

GESELLSCHAFT" |ROMA 31. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Revista teoretică a Partidului Comunist Italian „Rinascita" și revista teoretică a Partidului Social Democrat din R. F. a Germaniei „Die neue Gesellschaft" au convenit să deschidă împreună o dezbatere a- supra problemelor securității europene și a posibilităților de convocare a unei conferințe pentru soluționarea acestor probleme. Ele supun forțelor politice, personalităților sindicale, economice, culturale și științifice, din întreaga Europă, un număr de întrebări privitoare la securitatea europeană. Cele două reviste vor începe concomitent publicarea răspunsurilor primite.--

LĂ REUNIUNEA GRUPULUI DE PLANIFICARE

NUCLEARĂ AL N.A. T.O.

Însemnări de călători?

Legendă, istorie

încheierea Plenarei
C.C. al P.C. 

din CehoslovaciaPRAGA 31 (Agerpres). — La Prag'a au luat sfîrșit lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia. După cum transmite Agenția C.T.K., tovarășul Gustav Husak, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a prezentat un raport în care sînt cuprinse directivele politice cu privire la activitatea de viitor a organelor și organizațiilor de partid. In cadrul discuțiilor, participanții la plenară și-au exprimat acordul ’față de propunerile cuprinse în raportul prezentat de Gustav Husak.Plenara a aprobat ’propunerile Prezidiului C.C. al P.C.C. cu privire la soluționarea unor probleme organizatorice și de cadre.Cuvîntul de închidere la plenară a fost rostit de Gustav Husak.

LONDRA 31 (Agerpres). — Vineri s-au încheiat la Londra lucrările reuniunii grupului de planificare nucleară al N.A.T.O., din care fac parte S.U.A., Marea Britanie, R. F. a Germaniei, Italia, Belgia, Danemarca și Turcia. Pe ordinea de zl
SITUAȚIA DIN SUDANKHARTUM 31 (Agerpres). — Problemele provinciilor meridionale din Sudan vor fi reglementate prin soluții pașnice și în spiritul unității țării, a declarat într-un interviu televizat președintele Consiliului comandamentului revoluției sudaneze, generalul Gaafar El Numeiry.

a reuniunii s-a aflat propunerea anglo — vest-germană de definire a unor „linii directo'are” în legătură cu eventualitatea folosirii armelor nucleare și problema revizuirii strategiei nucleare a N.A.T.O. în comunicatul dat publicității după reuniune nu se precizează pozițiile adoptate de țările participante față de propunerea anglo — vest-germană, deși se afirmă că „au fost înregistrate progrese". Faptul că par- ticipanții au hotărît amînarea luării unei hotărîri și reluarea discuțiilor în luna noiembrie, în S.U.A., deiermină pe observatorii politici să tragă concluzia că punctele de vedere exprimate nu au putut fi aduse la un „numitor comun".t *

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — Delegația C.C. al U.T.C. din Republica Socialistă România, condusă de Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru, problemele tineretului, care întreprinde o vizită în Suedia, a fost primită de Alva Myrdal, ministru pentru problemele dezarmării, Camilla Odhnoff, ministru pentru problemele familiei și tineretului, Rune Carlstein, membru al parlamentului, președintele Consiliului de Stat pentru problemele tineretului.Ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm a oferit un cocteil cu prilejul vizitei delegației C.C. al-U.T.C. La cocteil au luat parte miniștri, lideri ai organizațiilor de tineret și alte persoane oficiale.
Evocînd tratamentul ce, urmează să fie aplicat personalităților politice ale vechiului regim, Numeiry a declarat că ele vor fi traduse în fața justiției și condamnate în eventualitatea că vor fi acuzate de corupție.în cuvîntarea sa, președintele Consiliului comandamentului revoluției a reafirmat că noul regim din Sudan susține și acordă sprijin luptei de eliberare națională a popoarelor care se mai află încă șub dominația colonială.Referitor la situația din Sudan, agențiile de presă informează că ministrul de interne a suspendat restricțiile privind organizarea de manifestații la Khartum și în suburbiile capitalei. Radio Omdurman continuă să difuzeze mesaje prin■ care populația este chemată să. sprijine noile autorități. Potrivit surselor oficiale citate de agențiile de presă, forțele armate sudaneze controlează situația în întreaga țară.La Khartum, Tribunalul militar instituit printr-un decret al președintelui Consiliului comandamentului revoluției a început procesul intentat lui Mohâmmed Saleh, membru al organizației „Frații musulmani" și al altor complici ai acestuia arestați sub acuzația de a fi incitat populația împotriva noului regim.

WILLEMSTAD 31 (Agerpres). — Începînd de vineri, orașul Willemstad, capitala Antilelor olandeze, se află în plină efervescență, ca urmare a represiunilor dezlănțuite de forțele poliției locale împotriva muncitorilor greviști de la întreprinderea metalurgică Werkspoor și de la rafinăriile de petrol Shell. Potrivit ultimelor telegrame transmise de corespondentul din Willemstad al agenției de presă olandeze A.N.P., personalul care deservește hotelurile și marile restaurante ale orașului s-a solidarizat cu muncitorii greviști, ocupînd sediul întreprinderii americane „Texas Instrument". Toate legăturile prin radio sau telex cu capitala Antilelor olandeze sînt întrerupte.

Potrivit unui comunicat publicat la Haga guvernul olandez s-a reunit sîmbătă într-o ședință extraordinară pentru a hotărî măsurile care urmează a fi luate în urma puternicelor incidente din capitala Antilelor olandeze. în cursul după-amiezii s-a anunțat că 500 de pușcași marini olandezi vor părăsi Olanda, îndreptîndu-se spre Insula Curacao. Ultimele telegrame primite din Willemstad anunță că în centrul capitalei Antilelor olandeze a fost restabilită ordinea. Ciocniri} sporadice între forțele de poliție și greviști mai continuă Ia periferiile orașului.

Tunisia este, deopotrivă, o țară a legendei, a Istoriei si o tară contemporană, interferate într-o îngemănare unică. Țara legendei începe la Car- tagina, unde vestita Di- dona, refugiată din Tyr, a pus piatra de temelie a orașului punic ce avea să devină peste secole obsesia bătrînu- 
lui senator roman Cato.Dincolo de legendă începe istoria, și tot la Cartagina, trecută prin -foc și sable de Scipio. Ea continuă cu celebrul apeduct de lîngă Tunis, cu monumentele scăpate ca prin minune de pîrjolul veacurilor ce au urmat, răsărite la Dugga, El Djem ori Kernan, pentru ca să sfîrșească cu monstruoasele cazemate săpate de hoardele lui Rommel.Tabloul modern al tării își are ori» ginea în anul 1856, cînd Tunisia și-a cucerit independenta la capătul unei înverșunate lupte ' anticolonialiste, în scurtul răstimp care s-a șcurs de atunci, pe harta tării au apărut construcții si obiective industriale, care trezesc în rîn- durile localnicilor o mîndrie nu mai mică decît aceea pe care le-o dau monumentele înaintașilor. Cînd te a- propii de Bizerta ești întîmpinat în zare de coloanele argintii ale rafinăriei, cu o capacitate de 1,5 milioane de tone pe an. Este unul din primele obiective economice ridicate pe pămîntul tunisian în cadrul planului de dezvoltare economică. Inițial, ea a fost construită pentru a rafina țițeiul importat. Căutătorii de comori ale adîn- cului au descoperit însă în anii trecuti importante rezerve de petrol la El Borma, în sud, astfel că rafinăria are la dispoziție materie primă indigenă. Dar investigațiile nu s-au limitat la petrol. Geologii din cadrul Oficiului Nâțional-al Minelor, instituție de stat ce se ocupă cu exploatarea și valorificarea bogățiilor subsolului tării, au cutreierat tara de la un capăt la altul și au descoperit importante

rezerve de minereuri de plumb, zinc, fier,' mercur, substanțe radioactive și în special fosfați. O statistică recentă dată publicității de Banca centrală a Tunisiei relevă că producția de superfosfați concentrați în întreprinderile construite în acest scop a crescut de la 273 000 tone în 1965 la 324 000 tone în 1967. Tunisia a devenit totodată o tară producătoare de fontă, otel și laminate, prin prelucrarea minereului de fier existent. Deocamdată uzinele metalurgice El Foulodah de la Menzel Bourguiba nu pot satisface consumul intern, dar se prevede extinderea lor, pentru ca în felul acesta să sporească cantitatea de materii prime prelucrate în tară.Anul 1969 este primul an al celui de-al treilea plan de patru ani de dezvoltare a tării. El constituie ultima etapă a planului decadal la sfîrșitul căruia Tunisia va atinge stadiul autofinanțării întreprinderilor sale. Investițiile prevăzute pentru anul în curs sînt cu 10,5°/» mai mari decît în 1967. Planul prevede importante investiții în agricultură, în care este ocupată 70 la sută din populația activă a țării. Un loc de seamă îl constituie asigurarea cu apă a o- goarelor, dată fiind clima aridă pe o întinsă suprafață a țării. în valea rîului Medjerda a fost înființat un oficiu de valorificare a terenurilor agricole, a cărui bază o formează practicarea irigațiilor. Trei imense baraje asigură reținerea apelor rîuri- lor ce se varsă în rîul Medjerda, de la care se ramifică o serie de canale de irigații. Un plan recent prevede valorificarea terenurilor din sudul țării. Lipsa de apă din această regiune i-a împins pe oameni să foreze adîncul. Călătorul care străbate această regiune este surprins de mulțimea morilor de vînt ce se învîrt continuu, scoțînd la suprafață, apa atît de prețioasă. Cum această acțiune presupune, de asemenea, importante investiții, guvernul stimulează crearea de

cooperative — în care se unesc țărani cărora li s-au pus la dispoziție pămînturile luate de la foștii coloni sau terenurile valorificate în ultimii ani. Pînă în prezent au fost create 492 de astfel de cooperative.La Congresul Partidului Socialist Destu- rian, partidul de guver- nămînt, care a avut loc în 1964, s-a consfințit existența a trei forme de proprietate : de stat, particulară și cooperatistă. Ultimul seqtor și-a extins cu repeziciune hotarele, grupînd în prezent peste 366 000 de cooperatori, adică 34 la sută din populația activă a țării, în 1464 de cooperative. Au fost în» ființate astfel 151 de cooperative artizanale șl industriale. Există, de asemenea, 140 de cooperative comerciale și 33 de cooperative pescărești.Nevoia acută de cadre calificate a făcut ca dezvoltarea învătămîn- tului să constituie una I din principalele preocupări ale autorităților. Dacă cu un an înainte de proclamarea independenței existau doar 251 000 de elevi, iar în 1960 — 428 000, în prezent numărul acestora se apropie de un milion.Preocupată de lichidarea urmărilor dominației coloniale, de edificarea economiei noi, Tunisia consideră că are nevoie de pace și înțelegere între popoare. Tocmai de aceea Tunisia se pronunță pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările lumii.între România și Tunisia au fost stabilite relații de prietenie și colaborare care s-au dezvoltat continuu. Volumul schimburilor comerciale româno-tuni- siene crește în mod constant,'o bună colaborare constatîndu-se totodată în domeniul cultural, științific și tehnic. Vizite reciproce la înalt nivel, precum și schimburile de delegații economice au contribuit la strîngerea relațiilor dintre țările noastre, care au bune perspective de dezvoltare.
Augustin BUMBAC

Noi incident© la CordobaBUENOS AIRES 31 (Agerpres). — Vineri, după o scurtă perioadă de calm aparent impus de legea marțială decretată în ziua precedentă, în Argentina situația s-a înrăutățit din nou. In întreaga țară au reînceput demonstrațiile antiguvernamentale izbucnite cu trei săptămîni în urmă, în cadrul cărora muncitorii și alte pături ale populației protestează împotriva situației economice actuale și represiunilor polițienești. Greva generală de 24 de ore, organizată de principalele centrale sindicale, a dus vineri la paralizarea activității economice din țară. Au fost închise fabricile, precum și universitățile și școlile secundare, după ce corpul didactic s-a alăturat grevei. Interdicția circulației a fost prelungită, iar autoritățile au dat unităților militare și poliție) ordinul de a îepri- ma energic orice demonstrații. Se

semnalează ciocniri violente între demonstranți și poliție la Buenos Aires, Cordoba, Tucuman, Mar del Plata, Bahia Blanca, Santa F6, în provinciile Tafi și Salta. în mai multe regiuni ale țării, îndeosebi la baza navală de la Belgrano, trupele au fost puse în stare de alarmă.Agențiile de presă transmit că orașul Cordoba, care în dimineața zilei de vineri a fost ocupat de armată, după puternicele ciocniri între muncitori și studenți, pe de o parte, și forțele de poliție, pe de altă parte, a fost teatrul unor noi incidente în cursul după-amiezif, cînd trupele de parașutiști, sosite pentru a întări forțele de poliție locală, au început arestările în rîndul participanților la manifestațiile de protest de la 29 mai și din cursul nopții de joi spre vineri. în fotografie : vizitatori la expoziția de grafică românească deschisă în 
orașul polonez Szczecin
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Reuniunea liderilor Partidului 

populist, partid de guvernămînt, 
care a avut loc zilele acestea la 
Viena s-a desfășurat sub semnul 
preocupărilor electorale. Pierderi
le de voturi înregistrate în ulti
mele consultări parțiale au pro
vocat serioase îngrijorări și unele 
dispute între diferitele grupări 
ale partidului. In linii mari s-au 
confruntat două opinii distincte : 
o primă categorie include pe acei 
ce consideră că perioada pînă la 
alegerile parlamentare din mar
tie 1970 trebuie intens folosită 
pentru tefacerea șanselor electo
rale ale partidului prin măsuri 
concrete ?i atractive pentru ma
rele public, chiar dacă acest lu
cru ar necesita unele abateri de 
la programul guvernamental și 
schimbări în posturile cheie. In a 
doua grupare se situează cei ce 
sînt de părere că realizările gu
vernului monocolor în actuala le
gislatură sînt de necontestat și că 
efortul principal trebuie îndreptat 
spre popularizarea lor în rînduri- 
le alegătorilor. In plus politicienii 
din această categorie cred că ori
ce modificare în conducerea par
tidului ar putea știrbi prestigiul 
partidului, șansele sale electorale.

Hotărîrile adoptate cu această 
ocazie arată că au prevalat, ca 
și în precedentele reuniuni, con
siderentele din a doua categorie. 
Secretarul de stat pentru infor
mații Karl Pisa urmează să treacă

J

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA 

DE LA PETRE STANCESCV

imediat în centrala partidului ca 
locțiitor al secretarului genial, 
cu misiunea complexă de pt <£- 
tor oficial de cuvînt al Pfa i- 
lui populist, de conducător 
mitetulul pentru campania elec
torală. Președintele partidului și 
șeful guvernului, Josef Klaus, 
precum și secretarul general, Her
mann Withalm, au fost rugați să 
candideze în continuare pentru 
aceste posturi și să elaboreze 
programul electoral guvernamen
tal pentru perioada următoare. 
Congresul Partidului populist a 
fost convocat pentru 14 și 15 no
iembrie și nu în aprilie anul vii
tor— adică după alegerile par
lamentare — cum au insistat o 
mare parte a participanților la 
dezbaterile reuniunii. In sfîrșit, 
ministrul învățămîntului, Theodor 
Piffl-Percevic, și-a prezentat de
misia. ca urmare a divergențelor 
avute cu guvernul în problema, re
formei școlare. Desemnarea suc
cesorului acestuia, în persoana lui 
Alois Mock, șef de cabinet al 

soluție 
'sșanță 

SllSțl- 
popu-

Alois Mock, { 
cancelarului, constituie o 
de compromis de ultimă 
între diferitele propun 
nute la reuniunea lid 
lifti.

Chestiunea fixării datei 
greșului a dat naștere, după pă
rerea presei vieneze, la o înfrun
tare aproape dramatică între cele 
două tendințe și numai interven
ția cancelarului, care „a amenin
țat cu demisia" (Die Presse) a 
determinat adoptarea variantei 
care propune convocarea congre
sului în luna noiembrie. După o 
atitudine oarecum refractară dez
baterii acestor teme, conducerea 
partidului populist se arată a- 
cum dispusă să trateze cu marile 
partide de "'opoziție și să ajungă 
la o soluție de compromis.

con-
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Declarația comuna pakis- 
ttmo-sovieîică <?u Privire la convorbirile dintre președintele Pakistanului, Yahia Khan, și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, arată că cei doi oameni de stat au făcut un schimb de păreri cu privire la relațiile bilaterale, reafir- mîndu-și dorința de a extinde sfera colaborării dintre Pakistan și U.R.S.S. în domeniul economic, cultural etc. Au fost, de asemenea, discutate probleme internaționale de interes comun.

La Sofia a avut loc adu
narea de constituire a Co
mitetului Național din Bul
garia pentru securitate și 
colaborare europeană, estetul, care înglobează aproape toate organizațiile de masă din Bulgaria, și-a propus drept scop coordonarea activității și eforturilor acestora îndreptate spre rezolvarea problemei securității europene.

La invitația directorului 
Departamentului de presă 
și informații din Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. 
Polone, z^e'e acestea a făcut o vizită în Polonia Petre Iosif, director a.i. al Direcției Piesă din Minis

terul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, oaspetele român a avut convorbiri cu Z. Wolniak, ministru adjunct al afacerilor externe, și R. Poleszczuk, directorul Departamentului presă și informații din M.A.E., precum și cu St. Mojkowski, redactor șef al ziarului „Trybuna Ludu", președinte al Uniunii ziariștilor polonezi. Petre Iosif a avut convorbiri, de asemenea, la secția presă a C.C. al P.M.U.P.
Citind o știre provenită 

din Seul, agenția A.C.T.C. informează despre noile represalii comise de autoritățile sud-coreene împotriva patrioților sud-coreeni. „Curtea Supremă" sud-coreeană a pronunțat sentințele în procesul intentat altor 12 pa- trioți care au aderat la Partidul strategiei pentru eliberarea Coreei de sud. Potrivit agenției citate, în urma acestui proces, Kweun Djai Hyeuk a fost condamnat la moarte, iar 11 patrioți sud-coreeni la închisoare pe diverse termene.
Șeful delegației Frontului 

Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud 13 convorbirile cvadripartite de la Paris în problema vietnameză, Tran Buu Kiem, a părăsit sîmbătă capitala Franței ple- cînd spre Havana. Tran Buu Kiem va

face o vizită în Cuba, la invitația guvernului cuban.
, *

Congresul Confederației 
muncitorilor din industria 
chiliană a cuprului, încheiat ia Santiago de Chile, a adoptat o rezoluție care cere guvernului să naționalizeze toate minele de cupru proprietate a companiilor nord-americane. Participanții Ia congres au cerut, de asemenea, ca reprezentanții muncitorilor să participe Ia tratativele duse de guvem cu societatea nord-america- nă „Anaconda" și s-au pronunțat împotriva vizitei ce urmează să o facă în Chile trimisul președintelui S.U.A., Nelson Rockefeller.

Un grup de cinci partide 
politice din Ghanaau căzut de acord să formeze o alianță pentru a se prezenta unite Ia alegerile care vor avea loc în vederea instalării unui guvem civil. Liderii acestor formațiuni politice urmează să se întrunească luni pentru a aproba documentul final.

Ministrul clucerilor ex
terne al Japoniei, Kiichi Aichi> a părăsit Tokio, plecînd spre Washington unde urmează să aibă convorbiri cu reprezentanți ai guvernului american. Potrivit relatărilor presei japoneze,

în cadrul acestor convorbiri va fi examinată problema Okinawei. Organizațiile democratice din Japonia au protestat împotriva vizitei în S.U.A. a ministrului Âiclii. La inițiativa Partidului Comunist, Partidului Socialist și Consiliului General al Sindicatelor, atît la Tokio, cît și în alte orașe au avut loc mitinguri la care participanții au cerut retrocedarea imediată și necondiționată a Okinawei.
Premierul Iordaniei, AbdeI Moneim Al-Rifai, care a sosit la Bagdad într-o vizită oficială, a avut o întrevedere cu președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr. Potrivit cercurilor oficiale iordaniene, această vizită este deosebit de importantă, ea urmînd celei efectuate de regele Hussein al Iordaniei în Iran.
Asociația națională a 

profesorilor de istorie și 
geografie din Franța a ev°- cat, în cadrul reuniunii sale anuale, personalitatea marelui om politic și revoluționar român Nicolae Balcescu. împlinirea a 150 de ani de la nașterea 4jlui Bălcescu a fost inclusă în marile aniversări ale UNESCO pe anul 1969.«

în R. F. a Germaniei an 
început manevre militare

de forțelor aeriene alo 
N.S.T.0. La aceste manevre iau parte escadrile de avioane din Belgia, Marea Britanie, Olanda, S.U.A., Canada și R. F. a Germaniei.

Eugen Ionescu, cunoscutul dramaturg, a fost desemnat" candidat la titlul de membru al Academiei franceze.
Cel de-al 7-lea Tîrg in

ternațional al Romei s-a deschis ieri în capitala Italiei. La ediția din acest an participă 26 de țări, printre care și România.
Pe cerul brazilian și-au 

făcut din nou apariția „far
furiile zburătoare", afirmă postul de radio „El Dorado" din Sao Paulo, citind „martori" din Maris de Fe și Franco da Rocha. Pe de altă parte, forțele aeriene au deschis o anchetă în legătură cu pretinsa imobilizare a unui autovehicul pe o șosea din statul Minas Gerais de către o „farfurie zburătoare". Printre pasageri se aflau membri ai Departamentului federal pentru telecomunicații.

N.fî.M. a dat publicității 
circa 1 200 fotografiiîn alb, înregistrate de cei trei astronauți americani ai navei „Apollo-10“ în cursul celor 61 de ore de pe orbita în junii Lunii. Imaginile cuprind și punctele în care este fixată aselenizarea modulului cu echipaj al navei „Apollo-ll“, programată pentru 20 iulie.
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