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Proiect

DIRECTIVELE
Congresului al Xl-lea 

al Partidului Comunist Român 
cu privire la planul cincinal 1976-1980 

și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pentru 

perioada 1981-1990
Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român sta

bilește direcțiile fundamentale ale dezvoltării viitoare a so
cietății românești pe calea socialismului și comunismului, 
pornind de la marile succese obținute de poporul român in 
edificarea noii orânduiri, in înfăptuirea directivelor Congre
sului al X-lea al partidului.

în dezvoltarea socialistă a României, Congresul al X-lea 
a deschis o etapă istorică nouă — etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. îndeplinirea și depășirea 
an de an a directivelor Congresului și a hotărârilor Con
ferinței Naționale din 1972 demonstrează caracterul lor 
realist și mobilizator, faptul că ele exprimă legitățile ge
nerale ale evoluției sociale și principiile edificării noii orîn- 
duiri, cerințele fundamentale ale dezvoltării multilaterale a 
țării, interesele și aspirațiile vitale ale clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, ale întregului popor.

în decursul realizării planului cincinal au fost descope
rite noi rezerve și posibilități de accelerare a dezvoltării 
economice a țării, ceea ce a permis majorarea prevederilor 
Inițiale ale pianului la un șir de indicatori fundamentali.

în cadrul activității însuflețite pentru îndeplinirea obiec
tivelor Congresului al X-lea a apărut și s-a dezvoltat din

Directivele Prevederi Realizări Realizări
Congresului plan cincinal preliminate preliminate

al X-lea pentru 5 ani pe 4 ani pe 5 ani

1. Produsul social — ritm mediu anual de creș-
tere, în %

2. Venitul național — ritm mediu anual de
— 10,1 10,9 11,5

creștere, în %
S. Producția globală industrială — ritm mediu 

anual de creștere, în %

7,7— 8,5 11—12 12,1 12,8

8,5— 9,5 11—12 13,7 14,1
4. Producția globală agricolă—creșterea mediei 

anuale față de media pe anii 1966—1970, in °,o
5. Investițiile totale in economia națională —

28 — 31 36—49 30 37,0

miliarde lei
6. Volumul comerțului exterior — creștere față 

de 1970, în % prețuri constante)
a) exportul — creștere față de 1970. în %

540 413 558

— 61—72 78 98
— 89 89 111

b) importul — creștere față de 1970, in %
7. Productivitatea muncii în industria socialistă

53 67 86

— creștere față de 1970, în %
8. Creșterea numărului de personal în economia

37 — 40 42 30,2 42

națională — mii persoane
9. Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănun-

400 —500 1 000 980 1300

tul — ritm mediu anual de creștere, in % 5,4— 6,2 7— 8 8.3 8,7
10. Retribuția reală — creștere față de 1970, in %
11. Veniturile reale ale țărănimii provenite din

16 — 20 20 13 24

producția agricolă — creștere față de 1971, 
în % 15 — 20 22—30 31 35

Realizările obținute pînă acum, rezultatele preliminate pe 
întregul cincinal demonstrează cu claritate justețea politicii 
economice a Partidului Comunist Român.

Se estimează că industria va înregistra în actualul cincinal 
o creștere medie anuală de peste 14 la sută, depășindu-se 
prevederile cincinalului la majoritatea produselor principale 
aie economiei ; la unele dintre ele, nivelurile planificate pen
tru sfîrșitul perioadei sînt atinse încă în cursul anului 1974.

Realizări importante s-au obținut și în agricultură. Se 
îndeplinesc prevederile programelor naționale de irigații și 
îmbunătățiri funciare, de dezvoltare a zootehniei, s-au extins 
mecanizarea și chimizarea producției agricole. Se prelimina 
creșterea producției agricole medii pe ansamblul cincinalului 
cu 37 la sută față de perioada 1966—1970, rezultatele obți
nute In acești ani permițînd satisfacerea in condiții tot mai 
bune a nevoilor populației șl cerințelor industriei, precum și 
crearea de disponibilități pentru export.

Pe baza obiectivelor Congresului al X-lea se înfăptuiește 
un amplu program de investiții în vederea dezvoltării con
tinue a tuturor ramurilor producției materiale, creșterii po
tențialului economic al țării. Pe întregul cincinal se preli
mina un volum de investiții de 558 miliarde lei, ceea ce 
echivalează cu investițiile realizate în 11 ani anteriori. Se 
prevede ca In anii cincinalului să intre în funcțiune peste 
2 400 capacități noi de producție, obiective industriale și 
agrozootehnice, concomitent cu modernizarea și reutilarea a 
numeroase întreprinderi și secții din foate ramurile econo
miei. în același timp, se extinde baza materială a activi
tății științifice, a Invățămîntului, ocrotirii sănătății șl celor
lalte sectoare social-culturale.

Prin îmbunătățirea repartiției forțelor de producție pe te
ritoriul țării au continuat să se dezvolte în ritmuri înalte 
județele cu o industrie mai puțin dezvoltată. In 1975, numă
rul județelor care vor realiza o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei se va ridica la 21 — față de 9 județe 
In 1970.

în elaborarea și înfăptuirea politicii*  economice, partidul 
a acordat ia mod constant o atenție centrală sporirii efi- 

mijlocul oamenilor muncii mișcarea largă, de masă, pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen — expresie vie 
a creșterii conștiinței socialiste a celor ce muncesc. Colec
tivele de muncă din întreprinderi, centrale, ministere, 
județe și-au asumat angajamente concrete și ferme de 
realizare înainte de termen a planului cincinal. Rezulta
tele obținute pînă în prezent de către numeroase colective 
fruntașe îu realizărea și depășirea sarcinilor de plan, în În
deplinirea angajamentelor asumate demonstrează că există 
posibilități reale ca acest important obiectiv național să-și 
găsească înfăptuirea.

Ca rezultat al muncii pline de avînt a muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor s-a realizat un ritm de creștere a 
industriei superior prevederilor inițiale ale planului ; pe 
această bază se poate prelimina că directivele Congresului 
al X-lea privind producția industrială globală vor fi înde
plinite in 4 ani și jumătate. Aceasta permite ca și realiză
rile în domeniul creșterii veniturilor populației să fie su
perioare prevederilor stabilite prin directive.

Tabloul rezultatelor obținute în acești ani și preliminați 
pe întregul cincinal se înfățișează astfel : 

clenței economice. în anii cincinalului cheltuielile de pro
ducție se vor reduce cu 9,6 la sută față de 1970, iar produc
tivitatea muncii în industrie va crește cu 42 la sută față 
de același an.

O expresie concludentă a creșterii eficienței este sporirea 
mai accentuată a venitului național fată de produsul social. 
Venitul național va depăși în 1975 cu 81 la sută nivelul din 
1970.

Se poate aprecia că rezultatele obținute în anii de după 
Congresul al X-lea și preliminările pe ansamblul cincinalului 
confirmă pe deplin justețea orientării partidului nostru de 
repartizare a venitului1 național în scopul dezvoltării acce
lerate a țării și îmbunătățirii condițiilor de trai ale poporu
lui. în anii cincinalului va spori cu 1 300 000 numărul per
sonalului care lucrează în economia națională.

în anfi 1971—1973 s-a realizat majorarea generală a re
tribuțiilor, o creștere mai accentuată înregistrind retribuțiile 
mici. Ca urmare a aplicării măsurilor primei etape de ma
jorare, retribuția minimă pe economie s-a ridicat în 1972 la 
1 000 lei, față de 800 cit era la începutul cincinalului. 
Pe baza înfăptuirii, începind de la 1 august 1974, a măsuri
lor celei de-a doua etape de majorare generală a retribuției 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii, retribuția minimă 
lunară se ridică la 1 346 lei pentru muncitorii calificați și 
la 1140 lei pentru muncitorii necalificați. A fost, de ase
menea, majorată retribuția pentru primul an de activitate 
a inginerilor, tehnicienilor, învățătorilor și a altor categorii- 
de absolvenți. De asemenea, au fost majorate cu aproximativ 
12,2 la sută soldele ofițerilor, maiștrilor militari și subofi
țerilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cu 12,9 
la sută ale cadrelor din Ministerul de Interne.

Ca urmare a tuturor acestor măsuri, retribuția reală va 
crește pe întregul cincinal cu 24 la sută, față de 20 la sută 
cit s-a prevăzut prin planul cincinal.

Au sporit an de an veniturile țărănimii. Prin măsurile 
adoptate recent s-au majorat veniturile minhne garantate 
ale membrilor cooperatori. Se prelimină că pînă la fi
nele cincinalului veniturile bănești ți în natură ale fami

liilor de țărani, obținute din munca în cooperativele agricole 
și gospodăriile personale, vor înregistra, pe o persoană ac
tivă, o creștere de aproximativ 35 la sută față de 1971, de
pășindu-se și în acest domeniu prevederile inițiale.

în acești ani s-au mărit alocațiile pentru copii cu 36 la 
sută. Au fost majorate, în această perfoadă. cu 20 la sută 
pensiile de asigur.;/i sociale. Totodată, cuantumul burselor 
pentru'studenți — majorate în 1970 — a fost sporit cu încă 
72—75 Iei lunar.

Pe baza- tuturor acestor măsuri se prevede ca veniturile 
reale totale ale populației să fie în 1975 cu circa 55 la sută 
mai mari decit în 1970.

S-au îmbunătățit condițiile de locuit ale populației; în 
cursul cincinalului se prelimină darea în folosință a 512 000 
apartamente din fondurile și cu sprijinul statului. A fost 
extinsă și modernizată în continuare baza materială/ a îh- 
vățămîntului, a culturii și artei, in vederea creșterii gradu
lui de instruire și lărgirii orizontului de cunoaștere al oa
menilor muncii. O remarcabilă realizare este generalizarea 
primei trepte de liceu, începind cu anul de învățămînt 
1974—1975. în perioada 1971—1975 vor fi date în folosință 
din fondurile statului peste 7 600 săli de clasă, 70 mii locuri 
în creșe, 55 mii locuri în grădinițe de copii, peste 85 mii 
locuri in internate. S-au creat condiții tot mai bune pentru 
asistența medicală ; se prevede ca pînă la sfîrșitul cincina
lului să fie date în folosință peste 22 750 paturi în spitale.

Toate aceste realizări demonstrează că se îndeplinesc în 
întregime hotărîrile Congresului al X-lea privind ridicarea 
nivelului de trai, material și spiritual, al poporului1, relevă' 
preocuparea . constantă a partidului și statului pentru a 
asigura bunăstarea întregii națiuni. Succesele obținute în 
îndeplinirea Înainte do termen a sarcinilor de dezvoltare 
a economiei naționale asigură realizarea și chiar depășirea 
prevederilor Înscrise în cincinal cu privire la sporirea veni
turilor oamenilor muncii, la ridicarea generală a nivelului 
de viață și civilizație al întregului popor.

Analiza îndeplinirii sarcinilor cincinalului evfdențlază că 
rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a țării 
ar fi putut fi și mai mari dacă nu s-ar ti manifestat anu
mite lipsuri și neajunsuri în activitatea unor întreprinderi 
din industrie și agricultură, îndeosebi în ce privește reali
zarea planului în unități fizice și in sortimentele planificate, 
îndeplinirea sarcinilor privind creșterea productivității mun
cii și reducerea cheltuielilor de producție, ridicarea calității 
produselor. Se impune ca în intervalul de timp pînă la 
sfîrșitul cincinalului să fie lichidate cu hotărîre neajunsu
rile, să se asigure perfecționarea întregii activități produc
tive, astfel incit bilanțul final al planului cincinal 1971—1975 
să consemneze rezultate superioare în acest domeniu.

în anii de la Congresul al X-lea dezvoltarea economică 
Intensă pe baza industrializării socialiste a creat condiții 
pentru participarea tot mai eficientă a României la circuitul 
economic mondial ; totodată, relațiile economice externe, 
cooperarea cu alte state reprezintă un factor de seamă al 
progresului economic al țării. In perioada 1971—1975 ritmul 
mediu anual de creștere a comerțului exterior se prelimină 
a fi de aproape 15 la sută, superior ritmului de creștere a 
produsului social și a producției industriale.

S-a adîncit și se adîncește cooperarea cu țările membre 
ale C.A.E.R., precum și cu celelalte țări socialiste ; totodată, în 
acești ani s-au deschis căi largi pentru dezvoltarea amplă, pe 
baze stabile, a relațiilor economice cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării independente ; s-au promovat larg relațiile 
de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduire 
•ocială.

în concordanță cu orientările fundamentale ale întregii 
politici externe, la baza legăturilor economice internaționale 
ale României sînt așezate principiile respectului indepen
denței și suveranității naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne și avantajului reciproc. 
O contribuție de deosebită însemnătate la afirmarea acestor 
principii, la extinderea legăturilor internaționale ale Româ
niei, la cauza conlucrării prietenești între națiuni a adus 
activitatea desfășurată în acest sens de conducerea partidu
lui și statului, de secretarul general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vizitele în di
ferite țări, contactele politice, încheierea unui număr în
semnat de tratate, acorduri, înțelegeri și convenții au duB 
la extinderea raporturilor de colaborare cu cea mai mare 
parte a statelor lumii, au asigurat acestor raporturi baze 
stabile — ceea ce servește atît intereselor construcției socia
liste, progresului economico-social al țârii noastre, cit și 
cauzei destinderii și înțelegerii, a păcii în întreaga lume.

în acești ani, pe baza programului stabilit de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională a partidului din 1972, a 
fost adoptat un complex unitar de măsuri privind îmbună
tățirea continuă a organizării societății noastre, perfecțio
narea conducerii economici, a tuturor sectoarelor vieții 
sociale.

în procesul de adfnclre a democrației economice s-a lărgit 
participarea oamenilor muncii la elaborarea și dezbaterea 
sarcinilor de plan, la conducerea întreprinderilor, a fost

(Continuare in pag. * II-a) 

întreaga naw 
CHEMATĂ SĂ DEZBATĂ 

PROBLEME FUNDAMENTALE 
ALE ÎNTREGII NAȚIUNI

Recenta Plenară comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României a adop
tat hotăriri de cea mai mare însemnătate pentru pre
gătirea Congresului al Xl-lea al partidului, a dezbătut 
și și-a insușit documente cu adevărat istorice, care 
prefigurează amplu viitorul strălucit al patriei, înar
mează partidul și poporul cu un program clar de ac
țiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României pe calea edificării 
comunismului.

în ziarul de astăzi se publică proiectul de direc
tive ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la planul cincinal 1976—1980 și 
liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981 — 1990 — parte inte
grantă, organică a proiectului de program al partidu
lui și concretizare a prevederilor acestuia pefitru anii 
următori.

în spiritul democratismului propriu societății noas
tre socialiste, proiectul de directive, ca și proiectul de 
program urmează să fie supuse dezbaterii largi a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii, astfel incit ele 
să întruchipeze înțelepciunea colectivă, voința una
nimă a întregului partid, a întregului popor. Rele- 
vind importanța deosebită a acestei dezbateri, în cu- 
vintarea rostită la plenară, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : 
„Nu există nici o îndoială că dezbaterea largă a aces
tor documente și adoptarea lor de către congresul 
partidului vor deschide o perspectivă minunată pentru 
întregul partid, pentru întregul popor, exercitînd o pu
ternică influență asupra dezvoltării întregii societăți, 
unind și mai puternic eforturile întregului popor în ri
dicarea nivelului de civilizație al societății noastre so
cialiste, creind condiții tot mai bune pentru edificarea 
comunismului în patria noastră".

în cadrul acestei ample dezbateri, „Scîntela*  
pune paginile sale la dispoziția membrilor parti
dului, oamenilor muncii, tuturor cetățenilor 
spre a-și spune părerea, propunerile și suges
tiile, pe baza experienței proprii, a evaluării tu
turor posibilităților și resurselor întreprinderilor 
și întregii economii, a exprima opiniile lor în le
gătură cu proiectul directivelor. Pe baza propu
nerilor, a discuțiilor în adunările de partid, în 
adunările oamenilor muncii, ale tuturor catego
riilor sociale, proiectul directivelor va fi defini
tivat și prezentat Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român spre dezbatere șl apro
bare.

Au îndeplinit planul pe primii 
patru ani ai cincinalului

„Rulmentul" Brașov
BRAȘOV (Corespondentul Scân

teii", Nicolae Mocanu). — In anii ac
tualului cincinal colectivul de mun
citori. ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea „Rulmentul" din 
Brașov a ridicat la un nivel supe
rior întreaga sa activitate, acordînd 
o atenție deosebită aspectelor ca
litative ale producției. Perfecțio- 
nind activitatea de organizare și 
urmărire a fabricației, promovind 
noi tehnologii de prelucrare a rul
menților, inițiind acțiuni cu sporită 
eficiență economică, colectivul de 
aici a obtinut rezultate valo
roase în îndeplinirea ritmică, 
lună de lună si an de an, 
a sarcinilor de plan la principalii 
indicatori. Aceste eforturi sint În
cununate acum prin îndeplinirea 
mal devreme a sarcinilor revenite 
pe patru ani ai cincinalului. 
Este de relevat că pină la 1 august 
a.c. aici s-au fabricat suplimentar, 
de la începutul actualului cincinal, 
peste 332 000 rulmenți. In același 
interval s-au asimilat în fabricație 
259 tipodîmensiuni de rulmenți.

„Electromagnetica" 
București

în Întrecere cu calendarul, timpul 
producției arată la întreprinderea 
„Electromagnetica" data de 1 ianua
rie 1975. Colectivul cunoscutei în
treprinderi din Capitală a știut să 
valorifice superior potențialul teh
nic de care dispune. Din estimările 
specialiștilor de aici rezultă că pină 
la finele anului întreprinderea va 
putea realiza o producție suplimen
tară in valoare de peste 620 milioa
ne lei.

Forestierii din Harghita 
Bodoc și Baraolt 

îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe primii 4 ani al cincinalului este 
un succes cu care se mindresc și 
forestierii care lucrează in masive

le Harghitei. Bodocului si Baraol- 
tului. Utilizind la parametri su
periori mijloacele mecanizate de 
care dispun, generalizind, in acest 
an, in peste 25 de parchete metoda 
de exploatare a arborilor cu coroa
nă. lucrătorii unităților de aici au 
realizat, peste sarcinile la zi ale 
planului, o producție globală supli
mentară în valoare de peste 20 mi
lioane lei. Colectivele de aici a- 
nunță, totodată, îndeplinirea sarci
nilor de export pe întregul cincinal.

Alte întreprinderi 
din județul Timiș

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Sctnleii", Cezar Ioana). — Noi co
lective de muncă din județul Ti
miș anunță îndeplinirea de pe 
acum a planului pe patru ani 
ai cincinalului. întreprinderii me
canice, întreprinderii chimice „A- 
zur“, întreprinderii de spume po- 
liuretanice și altor unități indus
triale din Timișoara și celorlalte 
centre economice ale județului, care 
lucrează de pe acum in contul a- 
nului 1975, li s-a mai adăugat re
cent și întreprinderea de produse 
ceramice din Lugoj, al cărei colec
tiv a realizat în perioada de la 
începutul anului, peste plan, a- 
proape 10 milioane de cărămizi, 
țigle și blocuri de zidărie ușoară.

10 unități 
din județul Alba

Un alt colectiv — cel al între
prinderii de tricotaje Sebeș — a ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii 4 ani ai cincinalului. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii au creat astfel pre
misele realizării In plus pină la fi
nele anului a unei producții indus
triale in valoare de peste 22 mili
oane lei. Pină acum, 10 uni
tăți industriale din județul Alba 
si-au realizat sarcinile de plan pe 
primii patru ani ai cincinalului.
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din p»r. I) 

creat un larg cadru organizatoric de manifestare 
a inițiativei oamenilor muncii.

Rezultatele obținute în îndeplinirea directivelor 
Congresului al X-lea. in dezvoltarea economico- 
«ocială a țări sint indisolubil legate de întărirea 
roiului conducător al partidului. Sporindu-și 
competenta, organizațiile de partid acționează în 
tot mai mare măsură ca factori de conducere po
litică. de generalizare a experiențelor înaintate, de 
mobilizare și organizare a oamenilor muncii, de 
unire a forțelor si energiilor acestora pentru 
realizarea saicinilor progresului economico-social. 
întărirea continuă a rolului conducător al parti

I
OBIECTIVELE Șl SARCINILE 
DE BAZĂ ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE
ÎN CINCINALUL 1976-1980

în concordanță cu obiectivul fundamental for
mulat de programul partidului — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism — planul cin
cinal pe 1976—1980. care reprezintă al doilea cin
cinal al acestei etape strategice, va asigura în con
tinuare o dezvoltare impetuoasă a bazei tehnico- 

^materiale a societății. Nivelul la care a ajuns 
economia noastră și realizarea in continuare a 
umr titmuri înalte de creștere vor permite obți
nerea unor sporuri anuale ale producției pe lo
cuitor — la principalele produse — in general 
asemănătoare sau chiar mai mari decit ale țărilor 
avansate economic, ceea ce va accelera procesul 
de reducere și lichidare a decalajelor față de a- 
cestea. Industria își va accentua poziția conducă
toare în economie, avind o pondere determinantă 
!n crearea venitului național. în înfăptuirea re
producției lărgite, in dezvoltarea comerțului ex
terior și a cooperării economice internaționale a 
României. Ca rezultat al procesului de industria
lizare. precum și al modernizării și dezvoltării in
tensive a agriculturii, populația ocupată în in
dustrie o va depăși pe cea ocupată în producția 
agricolă. Cincinalul 1976—1980 va marca îmbu
nătățirea radicala a repartiției teritoriale a for

— în procente —

Anul 1980 
fală de 

1975

Ritm mediu 
anual în 

1976—1980

Produsul social 147 —154 8—9
Venitul național 154 —161 9 —10
Producția globală industrială
Producția globală agricolă (medie anuală pe

154 —161 9 —10

perioada de 5 ani)
Repartizarea venitului național (medie pe cin

cinal ; in procente față de total venit național) 
pentru :

125 —134 4,6— 6,0

— fondul de consum
— fondul național de dezvoltare economico-

66 - 67 ’

socială
Investițiile totale în economie (pe perioada de

33 — 34 —
5 ani)

Volumul comerțului exterior (pe perioada de
165 —172 10.5—11,4

5 ani) 172 —180 11,5—12.5
Număiu! de personal
Productivitatea muncii (în condițiile duratei 

actuale a săptăminii de lucru) :

116 —119 3 — 3.5

— în industrie 138 —142 6,7— 7,2
— in construcții-montai 150 —156 8.4— 9.4
— în transporturi feroviare

Feducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-
120 —126 3.7— 4,8

marfă in industria republicană 6.5— 7.0 —
Veniturile totale reale ale populației 135 —137 6,2— 6.5
Fondul de retribuire 151 —155 8.6— 9.2
Retribuția reaiă
Veniturile reale ale țărănimii provenite din 

munca in C.A.P. și gospodăriile personale.

118 —120 3.4- 3.7

pe o persoană activă 120 —125 3.7— 4.8
Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 140 —145 7.0— 7.7

Industria
în conformitate cu orientările de bază stabilite 

pentru perioada 1976—1980, un ritm mai rapid de 
creștere vor înregistra ramurile menite sa asigure 
valorificarea superioară a resurselor materiale —

Energie electrică
Cărbune net
Țiței extras
Gru metan extras
Oțel
Aiuminiu primar și aliaje de aluminiu 
Motoare electrice
Mijloace de automatizare «I ale tehnicii

de calcul 
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor 
din care :

— mașini orizontale de alezat și frezat
— mașini de rectificat
— strungari revolver șl automate

Mașini și utilaje tehnologice pentru industrie 
T ractoare
Autocamioane, autotractoare șl autobasculanta 
Autoturisme de ora?
Autoturisme de teren
Autoutilitare
Locomotive electrice șl Diesel pentru

linii magistrale
Nave maritime
Nave fluviale
îngrășăminte chimice '100% substanță activă) 
Produse macromoleculare de bază
Cauciuc sintetic
Fibre și fire artificiale și sintetice 
Anvelope
Ciment
plăci din particule aglomerate

|i fibrolemnoase 

dului. perfecționarea activității organizațiilor de 
partid, creșterea combativității lor țață de lip
suri «i neajunsuri, amplificarea muncii organiza
torice si politico-educative a acestora reprezintă 
o chezășie a succeselor în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Bilanțul perioadei de la Congresul al X-lea al 
partidului oferă tuturor oamenilor muncii satisfac
ția unor ani de activitate rodnică, de mari succese 
în înflorirea patriei, sporește convingerea că stă 
la puterea întregului popor, strins unit în 
jurul partidului, să accelereze dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României, să înfăptuiască sar
cinile edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

țelor de producție, asigurarea preponderenței in
dustriei în toate județele țării. Factorul primor
dial a! creșterii producției în toate ramurile va 
fi ridicarea productivității muncii sociale pe baza 
aplicării largi în economie a cuceririlor științei 
și tehnologiei moderne ; nivelul de productivitate 
ce se va atinge in cincinal va permite trecerea la 
reducerea săptăminii de lucru. Dezvoltarea econo
miei naționale va impune și în același timp va 
stimula participarea mai intensă a României la 
schimburile economice internaționale și la divi
ziunea mondială a muncii ; în cincinalul 1976—1980. 
exporturile românești vor ajunge să depă
șească o treime din valoarea venitului național. 
Amploarea dezvoltării noastre economice și spo
rirea substanțială a eficienței în toate sectoarele 
vor avea drept cot olar realizarea in cincinalul 
1976—1980 a unui înalt ritm de creștere a cuantu
mului fondului de consum, creindu-se condiții su
perioare de viață materială și spirituală pentru 
întregul popor — țelul suprem al politicii parti
dului.

Obiectivele și sarcinile de bază ale dezvoltării 
economico-sociale a țării, în perioada 1976—1980, 
își găsesc reflectarea sintetică in următorii ihdi- 
catori : 

construcțiile de mașini și chimia — care. în 1980, 
v >r însuma aproape jumătate din producția in
dustrială a țării. Astfel, pentru principalele pro
duse se prevăd următoarele niveluri :

Unitatea de 
măsură

Niveluri in
1980

Anul 1900 
față de 1975 
(in procente)

mid. kWh 75 — R0 130—139
mil. lone 52 — 54 170—176
rnil. tone 15,5 106
mid. me 26,8 100
mil tone 17 — 18 164—176
mii tone 250 — 2G0 119—124
mi’ MW 12 — 14 194—227

mid Icl 11.5— 13.0 266—301
mid. lei 7,8— 8,5 236—258

buc. 550 — 600 157—171
buc. 2 000 —2 300 167—192
buc. 1 700 —1 800 227—240
mii tone 750 — 800 174—183
mii buc. 60 — 65 120—130
mii buc. 50 — 55 135—148
mii b ic. 150 — 170 268—304
mii buc. 20 — 25 120—150
mii buc. 25 — 30 192—231

buc. 330 — 340 108—111
mii tdw 900 —1 000 278—309
buc 50 — 52 294—306
mii tone 3 300 —3 500 158—188
mii tone 1 000 —1 100 135—204
mii tone 280 — 300 249—267
mii tor® 310 — 330 180—192
mii buc 7 500 —8 200 180-197
mil. lone 19 — 20 140—148

mii tone 1 200 —1 300 120—130

Mobilier din lemn
din care :
— mobilier pentru locuințe
— bucătării

Celuloză și semiceluloză
Hîrtie, cartoane șt mucavale
Receptoare pentru radiodifuziune
Receptoare pentru televiziune
Mașini și aparate electrice dc uz casnic 
Țesături
Produse tricotate

din care :
— tricotaje
— ciorapi

Confecții textile 
încălțăminte
Carne
Ulei comestibil
Zahăr
Conserve de legume, fructe
și pastă de roșii

Realizarea acestor prevederi va accentua pro
cesul de modernizare a structurii industriei, de 
valorificare superioară a resurselor naturale și 
utilizare eficientă a potențialului de muncă al 
țării, va contribui ia introducerea largă a pro
gresului tehnic in toate ramurile economiei națio
nale. Dezvoltarea industriei va reprezenta și în 
viitorul cincinal factorul hotărîtor al avintului 
tuturor forțelor de producție, al progresului eco
nomico-social al țării, exercitînd o puternică in
fluență pozitivă asupra tuturor compartimentelor 
vieții sociale.

1. Corespunzător nevoilor dezvoltării economiei 
naționale și ținînd seama de problemele generale 
care se pun pe plan mondial în domeniul materii
lor prime și energiei, cincinalul 1976—1980 va 
acorda o deosebită atenție lărgirii bazei proprii 
de materii prime minerale și resurse energetice 
și aplicării unei politici de folosire rațională a ma
teriilor prime, combustibililor și energiei.

în vederea identificării de noi rezerve se vor in
tensifica lucrările de prospecțiune și explorare 
geologică în toate zonele țării.

Lucrările geologice vor fi orientate cu precăde
re spre creșterea rezervelor de resurse energetice. 
Se va extinde forajul de mare adinc’me pentru 
țiței și gaze și vor începe lucrările d® foraj pe 
platforma continentală a Mării Negre ; vor fi con
tinuate lucrările de cercetare pentru descoperirea 
de noi rezerve de cărbune și studierea mai amă
nunțită a condițiilor de exploatare a zăcăminte
lor de huilă și lignit din Valea Jiului și din Ol
tenia.

Se vor perfecționa metodele de exploatare a ți
țeiului și gazului metan, în scopul creșterii ran
damentului sondelor și recuperării rezervelor de 
țiței din zăcâmînt.

La minereuri neferoase cercetările geologice vor 
fi orientate spre identificarea de noi rezerve de 
minereurb cuprifere și complexe.

Vor fi realizate lucrări pentru punerea în va
loare a zăcămintelor de minereuri de fier cu con
ținut scăzut în metal, precum și pentru sporirea 
rezervelor de substanțe minerale utile nemetali- 
fcrc. îndeosebi a celor de calitate superioară.

în producția de cărbune ponderea lignitului va 
reprezenta circa 82 la sută față de 76 la sută in 
1975. Dezvoltarea producției de lignit se va realiza 
în principal prin punerea in funcțiune a noi ca
riere în Oltenia. Va crește, de asemenea, producția 
de huilă, în special pentru cocs. în cincinalul 
1976—1980 se va pune in exploatare zăcămîntul de 
șisturi bituminoase de la Anina, stabilindu-se 
concomitent tehnologiile de valorificare complexă 
și eficientă a acestora.

în industria extractivă a minereurilor nemeta
lifere se va dezvolta, în continuare, producția de 
caolin, grafit, cretă, bentonită, feldspat. diatomită, 
nisipuri necesare în industrie și construcții și alte 
substanțe ; se va organiza producția de sulf teh
nic prin valorificarea rezervelor din Munții Găli- 
rn.ani, producția de disten pentru industria mate
rialelor refractare. Vor ■ fi întreprinse cercetări 
pentru organizarea producției de potasiu.

2. în creșterea producției dc energie electrică 
se va asigura ca la nivelul anului 1980. circa 44 
la sută din producția de energie electrică să se 
obțină pe bază de cărbuni.

In perioada 1976—1980 se prevede punerea în 
funcțiune a unei puteri de 5 400—5 740 MW, din 
care ci,rca 1 700 MW în centrale hidroelectrice și 
circa 3 200 MW în termocentralele pe bază de căr
buni cu agregate de mare putere ; va începe con
strucția de centrale nucleare.

3. în industria metalurgiei feroase se vor asigu
ra dezvoltarea unităților existente și punerea in 
funcțiune a noi capacități.

în viitorul cincinal va începe construirea cen
trului siderurgic de la Călărași. Producția de oțel 
va urmări realizarea unei structuri sortimentale 
corespunzătoare nevoilor economiei și îndeosebi 
ale construcțiilor de mașini ; în acest sens, se va 
pune accent pe mărcile superioare, ponderea oțe
lurilor aliate și înalt aliate urmind să-reprezinte 
în 1980 peste 13 la suta, iar cea a oțelurilor carbon 
de calitate și slab aliate — circa 52 la 6ută din 
producția totală de oțel.

Producția de laminate finite va spori de 1.6—1.8 
ori, fiind orientată cu precădere spre sortimente 
valoroase cu grad ridicat de prelucrare : table și 
benzi laminate la rece, table zincate, cositorite, ta
ble inoxidabile și electrotehnice de înaltă calitate, 
țevi inoxidabile.

în producția siderurgică se vor însuși noi teh
nologii și se vor extinde tehnologiile superioare 
utilizate in prezent; reducerea directă a minereu
rilor, turnarea continuă a oțelului, folosirea oxi
genului la elaborarea fontei și oțelului vor trebui 
să asigure micșorarea consumului de cocs la fabri
cația fontei și a consumului de metal in producția 
de laminate. Prin îmbunătățirea structurii produc
ției și extinderea procedeelor avansate va crește 
gradul de valorificare a metalului, astfel încit în 
1980 valoarea laminatelor obținute dintr-o tonă 
de oțel lingou va fi cu circa 10 la sută mai mare 
față de 1975.

4. în industria metalurgici neferoase producția 
va crește de 1,3—1.6 ori în principal pe seama 
sporirii producției de aluminiu și a producției de 
cupru de convertizor.

în vederea creșterii producției de aluminiu se 
vor extinde capacitățile de alumină de la Oradea 
și Tulcea prin valorificarea bauxitei silicioase de 
la Ohaba-Punor și se vor realiza capacități de 
electroliză de 50 mii tone'an. Se vor întreprinde 
cercetările necesare privind producerea aluminiu
lui din argilă și din alte substanțe.

Dezvoltarea producției de cupru, plumb, zinc 
se va baza in cea mai mare parte pe prelucrarea 
concentratelor din producția internă, pe valori
ficarea in proporție sporită a deșeurilor din aceste 
metale, precum și pe prelucrarea unor concentrate 
din import — asigurate în principal prin acțiuni 
de cooperare cu alte țări.

Se vor dezvolta sectoarele de prelucrare a rre- 
lalelor șl aliajelor neferoase in produse presa**  
etica te și laminate ; va fi extinsă producția me
talelor rare prin valorificarea subproduselor me
talurgiei neferoase, astfel ca să se asigure sperirea

Unitatea de 
măsură

Niveluri !n 
1980

Anul 1930 
față de 1975 
(in procente)

mid. lei
mii garnituri

12 — 13 120—130

convenționale 2 200 —2 500 115—130
350 — 400 130—150

mii tone 800 — 900 124—140
mii tone 900 —1 000 125—133
mii buc. 950 —1 000 116—122
mii buc. 700 — 750 127—136
mid. lei 2,4— 2.6 164—177
mii. mp 1 400 —1 500 134—144
mid. lei 13,5— 14,0 150—155

mii. buc. 335 — 350 129—135
mii. pi r. 228 — 238 124—129
mid. Ici 37 — 40 141—152
mil. per. 140 — 145 136—141
mii tone 1 200 ^-1 300 133—144
mii tone 540 — 570 125—132
mii tone 870 — 950 128—140

mii tone 550 — 600 129—140

producției de cadmiu, seleniu, bismut șl a!*e  me
tale. Va fi organizată, producția de titan și de zir
coniu metalic, precum și prelucrarea în concen
trate a minereurilor de uraniu. Se vor realiza ca
pacități de producție pentru metale extrapure și 
aliaje speciale, în vederea satisfacerii necesități
lor industriei electronice.

5. Industria constructoare de mașini, ramură de 
importanță covîrșitoare a programului de indus
trializare socialistă, se va dezvolta într-un ritm 
mediu anual de 11.5—12,5 la sută, ponderea sa în 
totalul producției industriale ajungînd în 1980 la 
circa 34 la sută. Se va urmări sporirea aportului 
acestei ramuri la înzestrarea economiei naționale 
cu tehnică modernă și la extinderea schimburilor 
internaționale prin acțiuni de specializare și coope
rare în producție. Se vor construi noi obiective 
dotate cu tehnică superioară, acordindu-se, în ace
lași timp, toată atenția utilizării intensive, a ac
tualelor capacități și suprafețe de producție.

Industria construcțiilor de mașini va fi orientată 
în principal spre realizarea unor produce dc înalt 
nivel tehnic — utilaje complexe, maș«ni și fasta*  
lăt'i de mare capacitate pentru industrie, agri
cultură. transporturi și alte ramuri. Vor fi promo
vate tehnologii moderne de prelucrare a meta
lului, se va urmări reducerea gabaritelor $i mi
niaturizarea produselor, concentrîndu-se eforturile 
Te cercetare și proiectare pe un nomenclator de 
produse prioritare în vederea ridicării continue a 
performanțelor acestora. Creșterea nivelului teh
nic al produselor și îmbunătățirea structurii de 
producție vor trebui să ducă la sporirea substan
țială a gradului de valorificare a metalului.

Perfecționarea structurii industriei constructoare 
de mașini se va realiza în concordanță cu ten
dințele de perspectivă ale progresului științific și 
tehnologic pe plan mondial, asigurîndu-se dezvol
tarea accentuată a subramurilor de vîrf ; industria 
electronică va crește de 2.2—2,5 ori, cea de meca
nică fină și optică de 2,5—3.0 ori, producția de 
mașini-unelte pentru așchierea metalelor de
2,4—2.6 ori.

Industria electrotehnică și electronica va deține 
în 1980 peste 20 la sută din totalul construcțiilor 
de mașini, asigurindu-se creșterea rapidă a pro
ducției de mijloace de automatizare, ale tehnicii de 
calcul — inclusiv echipamente periferice și de 
transmisie a datelor — echipamente de electronică 
industrială, aparatură de măsură și control, ra- 
diocomunicații profesionale, electronică medicală 
și aparatură științifică.

Producția de mașini-unelte pentru prelucrarea 
metalului se va dezvolta prin extinderea fabrica
ției mașinilor-unelte de mare capacitate și pro
ductivitate, a mașinilor-unelte specializate, a li
niilor agregat. O atenție deosebită se va acorda 
realizării de noi tipuri de mașini-unelte, care să 
încorporeze aparatură electronică de comandă și 
reglare fabricată in țară.

Producția de utilaje tehnologice va fi orientată 
spre asigurarea echipamentelor necesare înfăp
tuirii programului de investiții, precum și dezvol
tării acțiunilor de cooperare cu alte țări. Creșterea 
producției se va concentra pe anumite grupe de 
utilaje și instalații, ca oțelării cu convertizoare, 
instalații pentru turnarea continuă, rafinării de 
țiței, utilaje miniere, instalații petrochimice, linii 
de ciment, utilaje de construcții, utilaje pentru in
dustria lemnului, industria ușoară și alimentară ; 
o dezvoltare mai rapidă se va realiza la producția 
de instalații de foraj.

Producția de mijloace de transport se va dezvol
ta cu accent deosebit pe construcția de nave mine
raliere și petroliere de mare capacitate, precum și 
pe nave specializate, realizindu-se totodată în ța
ră. într-o proporție majorată, instalațiile necesare 
pentru echiparea navelor. în cincinalul 1976—1980 
producția internă va asigura circa 90 la sută din 
necesarul de dotare a flotei maritime de transport 
a țării. Se va dezvolta, de asemenea, fabricația de 
aeronave. In domeniul mijloacelor de transport 
rutier se vor produce camioane de mar® ■•apaci- 
tare și noi tipuri de turisme cu consum redus Je 
carburanți. în producția de material rulant pentru 
calea ferată se vor urmări diversificarea și extiu- 
derea fabricației locomotivelor electrice de puteri 
mari șj a vagoanelor de călători c i confort sporit; 
va începe fabricația de trenuri Diesel și trenuri e- 
lectrice pentru transportul în zonele din jurul 
orașelor.

Prin construirea de turnătorii, de forje spe
cializate și utilizarea mai bună a suprafețelor 
existente se va rezolva în mod radical problema 
pieselor turnate și forjate, asigurindu-se cantită
țile și calitățile solicitate de dezvoltarea întregii 
ramuri constructoare de mașini.

Se va continua acțiunea de organizare a produc
ției centralizate a unor elemente componente ale 
mașinilor și utilajelor în vederea creșterii seriilor 
de fabricație, îmbunătățirii calității și realizării 
de produse pe bază de elemente și subansamble 
comune. Se va intensifica centralizarea producției 
de scule și dispozitive, precum și acțiunea de tipi
zare a acestora. Vor fi luate măsuri pentru dez
voltarea fabricației pieselor de schimb la nivelul 
necesităților și pentru organizarea „service“-ului 
la întreaga gamă de mașini și utilaje produse.

6. Industria chimică va cunoaște o puternică 
dezvoltare în vederea valorificării superioare a 
resurselor de materii prime interne și fabricării 
unei game largi de produse corespunzător nevoilor 
economiei naționale. în 1980 producția Industriei 
chimice va fl de 1,6—1.8 ori mai mare decit în 
1975.

Se va dezvolta în continuare în ritm intens pe
trochimia, asigurîndu-se prelucrarea superioară a 
țițeiului, gazelor și celorlalte materii prime. în 
cadrul petrochimiei se vor dezvdlta cu precădere : 
producția de fire și fibre sintetice — de aproape 
două Ori, pentru a înlocui înt^-o măsură mai mare 
fibrele naturale ; producția de nțase plastice — de 
circa două ori. orientată îndeosebi spre înlocuitori 
ai metalului, lemnului, pieilor naturale și materia
lelor de construcție : producția de cauciuc sintetic 
de 2.5—2.7 ori. punîndu-se accent pi fabricația 
cauciucului poliizoprenic.

Concomitent, se va asigura dezvoltarea sectoare
lor de prelucrare, majorlndu-se substanțial pro

ducția de anvelope, articole tehnice din eaucîuej 
produse din materiale plastice.

La producția de îngrășăminte chimice se va ur- 
mări asigurarea necesarului agriculturii în condi
țiile realizării unui raport corespunzător intre cle
mentele nutritive — azot, fosfor, potasiu. Totodată, 
se va asigura satisfacerea necesităților de biosti- 
mulatori, insecticide și erbicide, fabrieîndu-se in 
țară și produsele intermediare.

O atenție deosebita va fi acordată chimiei de 
sinteză fină și de mic tonaj, producției de colo- 
ranti și pigmenți organici, de auxiliari pentru in
dustrie. precum și produselor cosmetice. Se va a- 
sigura dezvoltarea accentuată a producției de me
dicamente, extinzîndu-se, totodată, gama de sorti
mente prin sinteza și biosinteza unor produse ca 
efect terapeutic ridicat și spectru larg de acțiune, 
precum și prin valorificarea extractelor din plan
te medicinale și a celor din subproduse animaliere. 
O dezvoltare importantă va cunoaște producția de 
catalizatori, schimbători de ioni, reactivi, hîrtii și 
pelicule fotosensibile.

7. Industria materialelor de construcții, care va 
crește într-un ritm mediu anual de 7—8.2 la sută, 
va asigura integral programul național de investi
ții și satisfacerea în condiții mai bune a necesită
ților populației, va crea disponibilități pentru rea
lizarea acțiunilor de cooperare cu alte state.

Se va dezvolta în continuare producția de ct-‘ 
ment. orientată cu precădere spre sortimente su
perioare. Va spori substanțial și se va diversifica 
producția de elemente prefabricate, cu un grad 
ridicat de integrare pentru realizarea unor con
strucții ușoare, ieftine, de calitate și cu finisaj su
perior. precum și pentru înlocuirea metalului șl 
lemnului in construcții. Va fi extinsă fabricația 
materialelor de construcții din mase plastice — 
țevi și materiale de instalații, profile de tîmplărie, 
tapete, plăci ondulate și plane, articole din poli- 
esteri armați cu fibre de sticlă.

în industria geamurilor se vor perfecționa teh
nologiile de fabricație pentru realizarea unor 
produse cu caracteristici superioare și un grad 
ridicat de prelucrare : oglinzi, geam securit, geam 
duplex, geam termopan.

Șe va dezvolta producția de materiale de fini
saj din ceramică fină, marmură și alte materiale, 
folosindu-se mai larg resursele interne de materii 
prime.

8. Industria lemnului se va dezvolta pînă în 
1980 într-un " ritm mediu anual de 3,6—4,6 la 
sută, pe baza sporirii gradului de industrializare 
și prelucrare a materialului lemnos. Se vor 
lua măsuri pentru atragerea mai intensă în cir
cuitul industrial a deșeurilor de lemn rezultate 
din exploatare, pentru reducerea sistematică a 
lemnului de foc și înlocuirea lui cu alți combus
tibili. precum și pentru diminuarea continuă a 
pierderilor de material lemnos la exploatare și 
prelucrare. Dezvoltarea producției de plăci aglo
merate și fibrolemnoase, în mod deosebit a fabri
cației plăcilor înpobilate, va asigura utilizarea 
superioară a deșeurilor.

Se va dezvolta. într-un ritm susținut producția 
de mobilă, acordîndu-se o atenție deosebită sor
timentelor de caLitate superioară, în special a 
n]°bifai st^’ introducerii pe scară largă a com
binării lemnului cu alte materiale. De asemenea, 
se va dezvolta producția de articole de sport, in
strumente muzicale și alte produse care asigură o 
valorificare superioară a lemnului. Producția de 
cherestea se va menține la un nivel aproximativ 
constant ; se va reduce treptat producția de lemn 
de mrnă, ambalaje din lemn, traverse și alte pro
duse care pot fi înlocuite cu prefabricate din be
ton armat, metal sau mase plastice.

9. Industria de celuloză și hîrtie va fi orientată 
în direcția utilizării in mai mare măsură a lem
nului de foioase. Va crește îndeosebi producția de 
hirtte și carton cu greutăți reduse pe unitatea de 
suprafață, asigurîndu-se calitatea corespunză
toare. și se va urmări realizarea unei game diver
sificate de hîrtii tehnice necesare economiei ; vor 
fi utilizate pe scară largă deșeurile de hîrtie și va 
începe fabricația hîrtiei sintetice pe baza mate
riilor prime furnizate de industria chimică. Se-c 
vor realiza acțiuni de cooperare de lungă durată 
cu alte țări pentru producția celulozei de râșinoa- 
se și a celulozei chimice.

10. Producția Industrie! ușoare va crește efe
1.4— 1.5 ori, ridicînd calitatea la nivelul celor mai 
bune realizări obținute pe plan internațional, asi- 
gurînd o structură sortimentală adecvată cerin
țelor în continuă schimbare ale consumatorilor. 
In acest scop se vor lua măsuri pentru perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație în pas cu cele 
mai noi rezultate ale progresului1 tehnic, pentru 
dezvoltarea și modernizarea sectoarelor de finisaj 
din toate subramurile industriei ușoare, intensi
ficarea creației românești de modele. In același 
timp, dezvoltarea industriei ușoare va fi*  orienta
tă spre valorificarea superioară a materiilor pri
me naturale și chimice, punîndu-se accent pe uti
lizarea mai largă a resurselor din țară — in, cî- 
nepă, lină, fire chfrnice, piele și altele.

în industria textilă se va urmări prelucrarea 
superioară a bazei de materii prime, realizarea de 
produse de cea mai înaltă calitate, pentru a spori 
valoarea producției obținute pe tona de mate
riale folosite. Se va asigura utilizarea sporită a 
fibrelor și firelor chimice, astfel ca ponderea 
acestora să ajungă la 50—54 la sută în 1980.

Va crește și se va diversifica producția de trl- 
cotaje și confecții, asigurindu-se ca întreprinderii» 
respective să fie dotate cu tehnica necesară reali
zării unor produse de calitate superioară. Pro
ducția se va caracteriza printr-un grad ridicat de 
mobilitate și adaptabilitate la cerințele pieței in
terne și externe.

La încălțăminte, blănărie șf marochinărle se 
va urmări fabricația unei game largi de sortimen
te de calitate superioară : se va extinde utilizarea 
pieilor și blănurilor sintetice, maselor plastice șl 
cauciucului sintetic.

Producția de sticlărie pentru menaj șl de cera
mică va crește, în primul rînd, pe baza resurselor 
proprii de materii prime. în cadrul acestei pro
ducții se va pune accent pe fabricația de crista
luri și pe sortimentele superioare de sticlărie șl 
ceramică.

11. Producția industriei alimentare va crește eu 
un ritm mediu de 6.9—7,3 la sută și va fi orientată 
spre valorificarea superioară a resurselor interne 
de materii prime agricole și snorirea substan
țială a produselor cu valoare alimentară ridicată. 
Se va lărgi gama specialităților de panificație, a 
sortimentelor de produse zaharoase, lactate și din 
carne, a conservelor vitaminizate, dietetice și 
pentru copii.

Va crește producția piscicolă. Fiecare județ va 
trebui să-și asigure amenajările piscicole și capa
citățile de producție necesare în vederea acoperi
rii în cît mai mare măsură din resurse proprii a 
consumului de pește, sporindu-și în același timp 
contribuția la fondul central. Se va majora de
2.5— 2.7 ori producția de pește oceanfc.

Se va intensifica fabricația produselor alimen
tare preambalate. O atenție specială se va acor
da extinderii producției de semipreparate culinare 
în vederea înlesnirii muncii din gospodăria cas
nică.

Corespunzător dezvoltării producției, va fi ex-
(Continuare in pag. a 111-a)
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tinsfi ?i modernizată rețeaua specială de depo
rtare a industriei alimentare.

Se va extinde in localitățile rurale prelucrarea 
pioduselor agroalimentare, prin crearea de sec- 
1u productive pe Ungă unitățile socialiste din 
agricultură.

12. în Industria locală de stat, producția va 
spori In anul 1980 fată de 1975 cu 35—37 la sută, 
se va extinde și diversifica fabricația de bunuri 
de consum destinate completări fondului de 
mărfuri pentru aprovizionarea populației. Va fi 
dezvoltată producția de articole casnice și de uz 
gospodăresc, mobilă, produse de panificație, ape 
minerale, băuturi răcoritoare, produse zaharoase.

Se va extinde cooperarea în producție cu in
dustria republicană pentru realizarea de pfese de 
schimb, repere și subansamble (creștere de circa 
50 la sută în 1980 față de 1975), urroârindu-se 
crearea și specializarea de unități care să lucreze 
pe baza contractelor de lungă durată sub îndru
marea tehnică a uzinelor republicane.

Se vor dezvolta și diversifica prestațiile de ser- 
x*-cii  pentru populație, cu prioritate în sectoarele 
de reparații auto, al bunurilor de folosință înde
lungata. al locuințelor, de spălătorie și curățătorie 
chimică.

13, Va continua să se dezvolte și să se diver
s’-fice act" ilalea cooperației meșteșugărești. Se 
va dezvolta în ritm susținut producția de serte 
mică de confecții, tricotaje. încălțăminte, bunuri 
de consum din lemn, metal, mase plastice, pro
duc-ia de țesături, covoare, obiecte de artă popu
lară și artizanat, utilizîndu-se mai bine resursele

Ag ric
Agricultura, ramură de bază a economiei 

noastre naționale, se va dezvolta în viitorul cin- 
c nai intr-un ritm mediu anual de 4.6—6 la sută 
fată de perioada 1971—1975, avînd ca obiectiv 
satisfacerea la nivel optim a cerințelor de con
sum ale populației cu produse agroalimentare, 
asigurarea materiilor prime necesare industriei 
alimentare și ușoare, crearea de disponibilități 
pentru export.

Atît in unitățile agricole de stat, cit și în cele 
cooperatiste va continua procesul de modernizare 
si de creștere intensivă a producției agricole. în 
concordanță cu programul partidului. întreaga 
dezvoltare a agriculturii va urmări intensificarea 
procesului1 de transformare a producției agricola 
într-o variantă a muncii industriale.

Pentru fiecare județ și comună se va stabili un 
program concret de dezvoltare a agriculturii cu
prinzând : structura optimă a culturilor : dinami
ca șeptelului : dotarea cu tractoare și mașin? agri
cole, cu îngrășăminte ?i alte substanțe chimice ; 
obiectivele de creștere a producțiilor vegetale și 
animaliere, precum și sarcinile ce revin unită
ților agricole pentru formarea fondului de stat ; 
măsuri pentru dezvoltarea întreprinderilor agri
cole de stat. întărirea economico-organizatorică 
a cooperativelor agricole, perfecționarea activității 
întreprinderilor de mecanizare, extinderea coo
perării între aceste unități : valorificarea posibi
lităților de producție ale gospodăriilor populației : 
extinderea la sate a activităților de prelucrare 
industrială a unor produse agricole. Se va asigu
ra astfel o concepție unitară, de ansamblu, a 
dezvoltării agriculturii noastre socialiste.

1. Pentru dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materialc a agriculturii se vor aloca in
vestiții din fondurile statului într-un volum de 78 
miliarde lei, concomitent cu aportul fondurilor 
proprii ale cooperativelor agricole de producție — 
estimat la peste 14 miliarde lei. Totodată, vor 
crește investițiile alocate ramurilor furnizoare de 
tehnică și de materiale pentru agricultură (trac
toare și mașini agricole, îngrășăminte chimice, 
pesticide, furaje proteice).

Se va urmări cu fermitate conservarea și utili
zarea rațională a întregului fond funciar al țării, 
reducindu-se la minimum alocările terenurilor de 
cultură pentru construcții industriale și agrozoo- 
V.hnice, drumuri, rețele electrice și alte destinații, 
în cazurile inevitabile de scoatere din circuitul a- 
gricol a unor astfel de suprafețe se va asigura 
compensarea lor cu terenuri recuperabile prin 
lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și cu cele 
rezultate din sistematizarea teritoriului, concen
trarea localităților și alte măsuri. In perioada 
1976—1980 suprafața arabilă utilizată efectiv va 
crește cu cel puțin 125 mii hectare.

In domeniul îmbunătățirilor funciare se va a- 
menaja pentru irigații o suprafață de circa 1 mi
lion hectare, se vor executa lucrări de desecări pe 
1.1 milioane hectare și acțiuni pentru combaterea 
eroziunii solului pe o suprafață de peste 800 mii 
hectare. Se vor realiza, totodată, importante lu
crări de valorificare a terenurilor nisipoase, de 
ameliorare a solurilor acide și sârăturoase. nive
lări de terenuri și alte lucrări in vederea creșterii 
randamentului fondului funciar. Pină la sfîrșitul 
cincinalului vor fi indiguite-desecate peste 40 la 
sută și ameliorate, prin lucrări de combatere a 
eroziunii solului, circa o treime din terenurile a- 
gricole care necesită asemenea lucrări : amena
jările pentru irigații vor reprezenta mai mult de 
jumătate din suprafața irigabilâ în condiții eco
nomice.

în vederea executării mecanizate a lucrărilor a- 
gricole la termenele optime ale fiecărei culturi, se 
va asigura parcul de tractoare și întregul set ne
cesar de mașini agricole — intr-o gamă diversifi
cată și cu un grad ridicat de universalitate. De 
asemenea, se va diversifica și spori substanțial 
înzestrarea cu mașini și utilaje a zootehniei, 
accelerindu-se ritmul mecanizării lucrărilor, in 
vederea încheierii acestui proces pină la finele 
cincinalului.

Agricultura va dispune la sfîrșitul cincinalului 
de 125—130 mii de tractoare, de tipuri diferite și 
cu puteri unitare sporite ; vor fi luate măsuri pen
tru înlocuirea în ritm normal a parcului de trac
toare și mașini agricoie, pentru asigurarea piese
lor de schimb necesare. Se va extinde utilizarea 
energiei electrice în producția agricolă, mai ales 
în domeniul creșterii animalelor și al irigațiilor. 
Pină la sfîrșitul cincinalului se vor asigura agri
culturii 250—280 kg. îngrășăminte (în substanță 
activă) la un hectar de teren arabil, vii și livezi.

întregul necesar de semințe șl material săditor 
va fi realizat la Înalt nivel calitativ, adaptat fie
cărei zone de producție agricolă și condițiilor de 
irigare. Totodată, va fi asigurată Îmbunătățirea 
raselor de animale existente și crearea de rase 
noi, cu productivitate ridicată. Se vor încheia lu
crările de cartare agropedologică a solului in fie
care unitate agricolă.

2. Producția globală agricolă urmează să crească 
în perioada 1976—1980 cu 25—34 la sută față de 
media anilor 1971—1975. o creștere mai accentuată 
realizîndu-se In ramura producției animaliere. In 
perioada 1976—1980 se estimează obținerea la 
principalele produse agricole, vegetale și animale, 
b următoarelor cantități, comparativ cu cincinalul 
1971—1975 : 

de muncă din gospodăriile individuale, experiența 
și tradițiile din diferitele județe ale țării. în mod 
deosebit se va urmări extinderea și modernizarea 
prestațiilor de servicii, precum și executarea după 
comandă a diferitelor produse pentru populație.

în cadrul cooperației de consum se va amplifica 
producția materialelor dc construcții din resurse 
locale, preindustrializarca legumelor și fructelor, 
prelucrarea laptelui și altor produse ; se va inten
sifica achiziționarea de la gospodăriile țărănești 
a unei game largi de produse agroalimentare, 
plante tehnice și medicinale.

Se va dezvolta rețeaua unităților de reparații 
și întreținere a bunurilor de folosință îndelun
gată. de construcții, pentru nevoile cetățenilor.

14. Se va asigura perfecționarea proceselor de 
cooperare și specializare, respectarea strictă a 
programelor de cooperare între întreprinderi în 
vederea sincronizării activității unităților și sub- 
ramurilor conexe potrivit necesităților dezvol
tării și diversificării producției industriale, bunu
lui mers al activității economice generale. De ase
menea, se vor lua măsuri hotărîte pentru tipiza
rea produselor și specializarea producției — eli- 
minîndu-se tendințele de „a produce de toate'*  
care contravin exigențelor economiei moderne. 
Pentru fiecare subramurâ se vor stabili nomen- 
clatoare-tip de produse, cu utilizări multiple în 
producție și consum, urmărindu-se satisfacerea 
nevoilor economiei In condițiile fabricației efi
ciente de serie mare. Pe această bază va continua 
acțiunea de Specializare a producției, în vederea 
profilării optime a fiecărei întreprinderi și dez
voltării unor legături stabile de cooperare între 
unități.

ultura
U.M. Media anuală

1976—1980

1976—1980
față de 

1971—1975 
— în % —

Cereale mii tone 18.000—:20.000 109—121
Floarea- 

soarelui mii tone 950— 1.050 106—117
Sfeclă 
de zahăr mii tone 8.200— 8.700 141—149
Soia mii tone 680— 720 211—223
In pentru 
fibră mii tone 300— 320 236—252
Bumbac 
brut mii tone 18— 20 9— 10 ori
Cartofi 
de toamnă mii tone 4.500— 4.700 128—133
Legume 
de cîmp mii tone 4.200— 4.400 136—142
Fructe 
și struguri mii tone 3.800— 4.000 136—143
Carne 
îp viu mii tone 2.400— 2.600 134—146
Lapte - 
de vacă mii. hi. 65— 69 149—159
Ouă mii.. buc. 6.000— 6.500’) 130—140")
Lină mii tone 40— 45 121—136

*) în anul 1980.
în domeniul producției vegetale se va acorda, 

în continuare, o deosebită atenție cerealelor, pre
cum și îmbunătățirii cantitative și calitative a 
‘oazei furajere. Se va dezvolta, de asemenea, in 
concordanță cu nevoile economiei, cultura plante
lor tehnice, care asigură o mai bună valorificare a 
terenurilor (floarea-soarelui, soia, sfecla de zahăr, 
in, •cinepă, tutun etc). Legumicultura se va dezvol
ta pe cale intensivă, concomitent cu diversificarea 
produselor, cu realizarea de soiuri valoroase, asi- 
gurîndu-se satisfacerea deplină a cererii popu
lației ; se vor organiza în fiecare județ baze legu
micole pentru nevoile proprii de consum. Se vor 
extinde plantațiile de pomi fructiferi de diferite 
specii, precum și culturile de viță de vie. îndeo
sebi soiurile de mare productivitate pentru stru
guri de masă și vinuri superioare.

în vederea amplasării teritoriale cît mai rațio
nale a culturilor, vor fi definitivate în 1976 lu
crările de zonare a producției agricole, stabilin- 
du-se. pentru fiecare cultură în parte, zonele și 
normele agrotehnice cele mai potrivite.

Ținînd seama de baza tehnico-materială de care 
va dispune agricultura, se estimează o creștere 
importantă a recoltelor. Pentru perioada 1976—1980 
se prevăd. în medie anuală, recolte Ia hectar 
de 3 000—3 150 kg la griu și secară, 3 500—3 800 
kg la porumb, 2 000—2 140 kg la floarea-soarelui, 
34 000—36 000 kg la sfecla de zahăr, 19 000— 20 000 
kg la legume de cimp.

Pentru îmbunătățirea cantitativă și calitativă a 
bazei furajere se va urmări, paralel cu creșterea 
producției la cereale furajere, sporirea suprafețe
lor de lucerna, trifoi și alte plante, extinderea 
culturilor intercalate și a culturilor duble furajere, 
în special pe terenurile irigate. Se va asigura folo
sirea cît mai eficientă a suprafețelor de pășuni și 
finețe naturale : pentru creșterea randamentului 
pășunilor se vor executa reinsămințări cu plante 
mai productive și se vor desfășura pe scară largă 
lucrări de chimizare. Pentru realizarea unei fura
jări raționale și economice se va dezvolta produc

Silvicultura
în domeniul silviculturii 8e va urmări conserva

rea și dezvoltarea fondului forestier, respectarea 
normelor de exploatare impuse de gospodărirea 
judicioasă a pădurilor — important patrimoniu 
național.

Se va realiza creșterea productivității pădurilor 
prin intensificarea ritmului de înlocuire a arbo- 
retelor slab productive, degradate și necorespunză
toare cu arborete de înalt randament, precum 
și prin accelerarea ritmului de dezvoltare a cul
turilor intensive.

Se vor stabili zonele In care se pot extinde răși- 
noasele, astfel Incit acestea să dețină o pondere 
de 65—70 la sulă din totalul reîmpâduririlor și

Gospodărirea apelor 
și protecția mediului ambiant

1. Un obiectiv important al planului cincinal 
este gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor 
de apă in vederea conservării proprietăților lor na
turale. împiedicării poluării și satisfacerii in bune 
condiții a nevoilor crescînde ale producției și 
populației.

Pentru satisfacerea necesarului de apă vor fi 

ția de nutrețuri combinate, asigurîndti-se în acest 
scop din producția internă componentele necesa
re : se va extinde deshidratarea furajelor verzi 
prin procedee simple, economice.

Prin dezvoltarea zootehniei, ponderea acesteia 
va ajunge la circa 40 la sută din totalul producției 
agricole. în structura șeptelului se va acorda 
prioritate creșterii bovinelor și ovinelor. La sfîVși- 
tul anului I960 efectivele de animale urinează să 
fie de 7,5—8 milioane bovine, 11—12 milioane por
cine, 18,5—20 milioane ovine și caprine, iar al 
păsărilor ouătoare de 45—48 milioane. Sporirea 
producției de carne de bovine și ovine se va rea
liza în cea mai mare parte prin creșterea greutății 
la sacrificare, care va ajunge pînă în 1980, în me
die pe țară, la cel puțin 500—520 kg în viu la bo
vine adulte, 380—400 kg la tineretul bovin și 
28—32 kg la miei îngrășați.

Sectorul socialist al agriculturii urmează să de
țină principala pondere în totalul efectivelor de 
animale, dezvoltarea șeptelului realizîndu-se in 
unități rațional dimensionate, diferențiate pe specii 
și zone, în funcție de condițiile locale și de expe
riența acumulată. Va trebui, în același timp, să se 
acorde o mai mare atenție creșterii șl îngrășării 
animalelor in gospodăriile populației, atit la sate, 
cît și in zonele din jurul orașelor.

Producțiile medii vor ajunge în 1980 la între
prinderile agricole de stat la 3 300—3 500 litri lapte 
de vacă. 4—4,5 kg. lină, 200—240 bucăți ouă, iar la 
cooperativele agricole de producție la 2 200—2 400 
litri lapte de vacă, 3,3—3,7 kg. lină și 180—210 bu
căți ouă.

O atenție centrală se va acorda în zootehnie 
îmbunătățirii selecției și Reproducției animalelor, 
ridicării procentului de fătări la toate speciile, re
ducerii pierderilor prin micșorarea mortalității.

Se va pune un accent mai mare pe dezvoltarea 
sericiculturii, în scopul obținerii unor cantități 
sporite de mătase și produse prelucrate, necesare 
pieței interne și exportului ; producția de gogoși 
de mătase urmează să crească de la l 300 tone in 
1975 la 5 000—5 500 tone în 1980.

Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru dezvol
tarea apiculturii, pentru care există condiții favo
rabile, practic, în toate zonele țării : producția de 
miere va crește în perioada 1976—1980 cu 20—25 
la sută.

3. O sarcină primordială este consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a tuturor unităților agricole, 
dezvoltarea și folosirea cu maximum de randa
ment a potențialului lor de producție.

întreprinderile agricole de stat trebuie să devină 
modele de organizare socialistă, modernă a agri
culturii. Este necesar ca întreprinderile agricole 
de stat să-și sporească aportul la formarea fondu
lui central de stat, precum și la dezvoltarea agri
culturii în ansamblu ; ele au obligația să asigure 
semințe, material săditor și animale de mare va
loare biologică pentru nevoile lor, ale cooperati
velor agricole și ale gospodăriilor populației și să 
contribuie la generalizarea tehnologiilor avansate 
de producție.

întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii 
trebuie să devină un factor hotărîtor în înfăptui
rea programului de creștere a producției agricole. 
Ele au sarcina de a realiza mecanizarea tuturor 
lucrărilor agricole, inclusiv a zootehniei, în fiecare 
cooperativă, de a asigura buna funcționare a- ma
șinilor și utilajelor, repararea mijloacelor meca
nice — atit a celor proprietate de stat, cit și a 
celor proprietate cooperatistă sau individuală. 
Vor fi luate in continuare măsuri pentru integra
rea unităților de mecanizare în activitatea coope
rativelor și creșterea răspunderii lor l’ață de mo
dul cum se desfășoară producția agricolă în coo
perative.

Cooperativele agricole de producție vor trebui să 
asigure valorificarea deplină a terenurilor agricole, 
utilizarea rațională a forței de muncă, perfecțio
narea organizării muncii, diversificarea în continu
are a activității productive. Se vor lua măsuri pen
tru întărirea economico-organizatorică a fiecărei 
unități cooperatiste. Se va acționa cu hotărîre pen
tru reducerea cheltuielilor de producție, pentru 
creșterea eficienței agriculturii cooperatiste. In 
toate cooperativele trebuie îmbunătățită activitatea 
de conducere, prin promovarea consecventă a ca
drelor cu experiența și capacități organizatorice, 
prin dezvoltarea democrației cooperatiste.

Consiliile intercooperatiste — in cadrul cărora 
fiecare cooperativă își păstrează autonomia — vor 
contribui la coordonarea in bune condiții a ac
tivității unităților agricole componente. Se vor ex
tinde asociațiile intercooperatiste pentru creșterea 
și îngrășarea animalelor, producerea legumelor și 
răsadurilor în sere și solarii, depozitarea și pre
lucrarea produselor agricole, desfășurarea de acti
vități cu caracter industrial.

Se vor organiza acțiuni de cooperare între în
treprinderile agricole de stat și cooperativele agri
cole de producție în vederea generalizării experi
enței înaintate și folosirii mai eficiente a resur
selor materiale și financiare ale agriculturii so
cialiste.

4. Un obiectiv de importanță hotărîtoare pentru 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre, 
pentru ridicarea ei la nivelul statelor avansate 
este creșterea gradului de calificare a tuturor lu
crătorilor din agricultură, formarea unor munci
tori agricoli cu pregătire multilaterală — în do
meniul mecanizării, chimizării, lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, zootehniei — capabili să asi
gure folosirea cu eficiență maximă a fondului 
funciar și a mijloacelor tehnice moderne cu care 
este și va fi dotată agricultura noastră socialistă.

împăduririlor ee se vor realiza în perioada 
1976—1980.

Se va accentua ritmul de extindere a culturilor 
unor specii cu creștere rapidă, in vederea produ
cerii unor cantități cit mai mari de lemn pentru 
celuloză, plăci aglomerate și fibrolemnoase și alte 
produse din lemn. Va spori producția de masă 
lemnoasă prin împădurirea terenurilor degradate 
și a altor suprafețe din afara fondului forestier 
care nu pot fi folosite pentru cultura’ plantelor, 
pomicultură și viticultură.

Se va acorda o atenție mai mare creării rezer
vațiilor pentru producerea de semințe selecționate 
și ameliorate, a capacităților pentru condiționarea 
și conservarea semințelor forestiere de puieți.

extinse lucrările de regularizare a cursurilor de 
apă și amenajările de noi lacuri de acumulare cu 
folosință complexă. Totodată, se vor executa lu
crări de derivații în vederea asigurării apei în 
bazinele deficitare și se vor realiza cercetări pen
tru exploatarea resurselor de apă subterană. Con
comitent se vor lua măsuri hotărîte pentru mic

șorarea consumurilor specifice de apă în industrie, 
pentru creșterea gradului de recirculare a apei, 
eliminarea pierderilor și alte măsuri de bună gos
podărire a apelor.

Prin executarea lucrărilor de regularizare a 
cursurilor de apă se va rezolva in cea mai mare 
parte, pină în 1980, problema prevenirii și apă
rării de inundații a localităților, obiectivelor eco
nomice și terenurilor agricole.

2. Este necesar ca ministerele, centralele, între
prinderile, instituțiile, toți cetățenii să aplice cu 
cea mai mare strictețe normele legale privind 
protecția mediului înconjurător — premisă de cea 
mai mare importanță pentru asigurarea unui ca
dru de viață optim poporului nostru, in prezent și 
în viitor.

Pentru evitarea poluării apelor, noile obiective 
industriale vor ii dotate cu stații de epurare — la 
termene corelate cu intrarea in funcțiune a capa
cităților de producție. Totodată, se va accelera in
stalarea stațiilor de epurare la obiectivele exis
tente.

In vederea protecției acrului, vor fi adoptate

T ransport uri 
si telecomunicații

în perioada 1976—1980, transporturile și teleco
municațiile se. vor dezvolta și moderniza, în ve
derea satisfacerii în condiții optime a nevoilor 
progresului economico-social al țării și cerințelor 
populației. Volumul total al traficului intern de 
mărfuri, exprimat in tonekm, va crește cu 
30—32 la sută în 1980 față de 1975, iar traficul 
maritim de 2,5—2,8 ori. In acest scop se vor lua 
măsuri pentru continuarea acțiunii de optimizare 
a transporturilor, creșterea capacității și extinde
rea proceselor moderne de transport (pachetizare, 
paletizare, containerizare), lărgirea capacităților 
de transbordare, crearea condițiilor speciale de 
încărcare-descârcare a mărfurilor în transcontai- 
nere, accelerarea ritmului de expediție și sporirea 
vitezei comerciale.

1. Transportul pe calea ferată va deține un rol 
tot mai important în cadrul sistemului de trans
port al țării. Traficul de mărfuri pe calea fe
rată va crește în anul 1980 cu 30—32 la sută față 
de 1975, iar cel de călători cu 19—22 la sută. 
Căile ferate vor fi dotate cu un număr sporit de 
vagoane de marfă și de călători, precum și cu lo
comotive Diesel și electrice de diferite puteri, asi- 
gurindu-se creșterea indicilor de utilizare a mate
rialului rulant feroviar, perfecționarea proceselor 
de exploatare, eliminarea locurilor înguste și ex
tinderea tracțiunii electrice. Va continua progra
mul de dublare și electrificare a liniilor, de cen
tralizare electrodinamică, echipare cu bloc de linie 
automat și sporire a capacităților de prelucrare a 
trenurilor în stații.

2. Transportul rutier de mărfuri va crește în 
1980 cu 26—28 la sută față de anul 1975, fiind 
orientat spre distanțe mici. Parcul auto va fi 
dotat cu autocamioane, autobasculante și autotrac
toare de mare tonaj, precum și cu remorci cores
punzătoare, ceea ce va permite ca, la nivelul anu
lui 1980, practic întregul parc de autocamioane 
apt de a tracta remorci să fie dotat cu aceste mij
loace. Se va urmări rezolvarea in bune condiții 
a problemei transportului de călători, prevăzîn- 
du-se dotarea cu autobuze de mare capacitate și 
confort sporit ; volumul transportului rutier de 
persoane urmează să crească în cincinal cu 55—60 
la sută.

în vederea asigurării obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială prevăzută în cincinalul 
1976—1980 se- va realiza un program de investiții 
de 920—960 miliarde lei, din care 840—875 mili
arde lei din fondurile statului ; vor fi date în func
țiune circa 2 700 capacități industriale și agro
zootehnice mai importante.

1. Principalele eforturi de investiții vor fi în
dreptate spre dezvoltarea ramurilor producției 
materiale, pentru care se prevede alocarea a circa 
90 la sută din totalul investițiilor din fondurile 
statului.

Ponderea hotărîtoare din investițiile productive 
va fi deținuta în continuare de industrie — circa 
două treimi pe întregul cincinal. Ramurile energe
tică, metalurgică, construcții de mașini și chimie 
vor primi, împreună, aproximativ 70% din totalul 
investițiilor alocate industriei.

Pentru dezvoltarea agriculturii se vor aloca in
vestiții din fondurile statului și cooperativelor a- 
gricole de producție, insumînd peste 90 miliarde 
lei — în scopul realizării programului național 
de irigații și îmbunătățiri funciare, sporirii bazei 
tehnico-materiale care să permiță creșterea pro
ducției agricole la nivelurile prevăzute.

Vor fi alocate fonduri pentru dezvoltarea ac
centuată a activității de cercetare, precum și pen
tru dotarea cu tehnică de calcul in scopul extin
derii metodelor avansate de conducere și gesti
une economică.

Corelat cu dezvoltarea ramurilor productive se 
vor asigura modernizarea și sporirea capacităților 
în transporturi și telecomunicații, în scopul aco
peririi cerințelor economiei și intensificării pro
gresului tehnic în acest domeniu. Se vor aloca 
fondurile necesare execuției complexului hidro
energetic și de transport Duilăre-Marea Neagră. 
Vor începe, de asemenea, lucrările de navigabili- 
zare a sistemului de irigații Dunăre-Mostiștea- 
București, prin intermediul căruia se va asigura o 
legătură directă pe apă a Capitalei cu arterele de 
circulație fluvială ale Europei. Se va trece la con
struirea unei prime etape a metroului în Bucu
rești.

Urmărind dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale de producție — premisă hotă
rîtoare pentru progresul general al societății • și 
creșterea bunăstării oamenilor muncii — partidul 
va orienta în același timp importante fonduri de 
investiții pentru dezvoltarea bazei materiale a 
sectoarelor social-culturale. în cincinalul 1976—1980 
investițiile pentru dezvoltarea acestor sec
toare vor fi repartizate astfel : învațămînt — 9,7 
miliarde ; cultură — 1,8 miliarde ; ocrotirea sănă
tății, educație fizică și sport — 6,7 miliarde ; pen
tru construcția de locuințe și gospodăria comunală 
se vor aloca aproape 100 miliarde lei.

Ca rezultat al noilor investiții în industrie, 
agricultură, transporturi, valoarea fondurilor fixe 
pe economie va crește în perioada 1976—1980 cu 
circa 700 miliarde lei.

2. O direcție fundamentală a politicii de inves
tiții va fi asigurarea unei cficiențe economice 
Înalte a fondurilor alocate. în planificarea investi- 

tehnologii nepoluante și se va asigura echiparea 
unităților existente și a noilor obiective cu mij
loace de neutralizare a poluanților.

Se vor lua rriăsuri pentru valorificarea substan
țelor utile din deșeuriJc producției și consumului,’ 
pentru prevenirea și înlăturarea efectelor negative 
ale reziduurilor inutilizabile. Se va urmări reali
zarea unor mijloace de transport nepoluante, prc-; 
cum și a unor substanțe chimice cu nocivitate *1  
remanență redusă.

Totodată, se vor lua măsuri pentru limitarea zgo
motului și a vibrațiilor *in  incintele industriale, lo
caluri publice, locuințe, în zonele de circulație ru
tieră și aeriană, pe șantiere, realizîndu-se utilaje 
industriale, de construcții și mijloace de transport 
silențioase, ridicarea calității materialelor fono- 
izolante și fonoabsorbante.

La amplasarea noilor obiective economico-sociala 
se va avea în- vedere menținerea echilibrului eco
logic al zonei respective ; se va acorda atenția 
cuvenită protecției faunei și florei, creării de 
zone recreative și dc agrement.

3. In transportul maritim al mărfurilor impor
tate și exportate va crește participarea flotei pro
prii. Capacitatea flotei maritime va spori de 
2,2—2.4 ori. Se va urmări dotarea cu nave de ca
pacitate sporită, precum și amenajarea porturilor 
pentru preluarea și predarea transcontainerelor, 
mecanizarea și automatizarea operațiunilor de în
cărcare-descârcare. Concomitent cu sistemul de 
transport Dunăre-Marea Neagră va începe și con
strucția noului port maritim Constanța Sud-Agi- 
gea, care va asigura și transbordarea mărfurilor 
intre navele maritime și cele fluviale.

4. O creștere prioritară în cadrul ramurii va 
înregistra transportul fluvial, care va spori cu 
70—90 la sută față de 1975. In acest scop, trans
portul fluvial va fi dotat cu noi remorchere 
și nave de mare capacitate, inclusiv nave de pa
sageri. Va crește capacitatea de trafic a porturi
lor și se va asigura modernizarea acestora.

5. Transportul aerian intern și internațional va 
crește cu circa 50 la sută față de cincinalul 
1971—1975, asigurîndu-se îmbunătățirea substan
țială a bazei materiale : sporirea capacității parcu
lui de avioane prin dotarea cu aeronave moderne, 
de mare viteză, modernizarea aeroporturilor in
ternaționale „Otopeni-' și „Mihail Kogălniceanuu,' 
amenajarea aeroportului Timișoara ; se va con
tinua acțiunea de dotare a tuturor aeroporturilor 
existente cu aparatură de radionavigație pentru 
dirijarea aeronavelor și mărirea siguranței zboru
rilor.’Totodată. vor fi luate măsuri pentru extin
derea activității aviației utilitare.

6. în domeniul poștei și telecomunicațiilor, creș
terea volumului prestațiilor se va‘ realiza prin fo
losirea mai eficientă a mijloacelor existente țî 
dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-ma
teriale. Capacitatea centralelor telefonice auto
mate locale va crește în perioada 1976—1980 cu 
30—40 la sută mai mult decît în 1971—1975, ceea 
ce va permite satisfacerea în mai ,bune condiții 
a nevoilor economiei și populației'. Se va ex
tinde telefonia automată interurbană, prin racor
darea principalelor centre județene și municipii. 
In sectorul poștei va continua dezvoltarea rețelei 
de unități, centre mecanizate de tranzit poștal, 
extinzindu-se mecanizarea și automatizarea.

in vestit ii
5

țiilor industriale se va porni cu rigurozitate de la 
folosirea intensivă a capacităților de producție e- 
xistente, prin încărcarea corespunzătoare a mași
nilor și utilajelor, creșterea continuă a indicilor 
de utilizare a acestora, sporirea coeficientului de 
schimburi, folosirea cît mai judicioasă a suprafe
țelor construite, prin dotări suplimentare cu ma
șini și utilaje. Se va admite crearea de noi capa
cități numai după ce se asigură încărcarea cores
punzătoare a spațiilor de producție existente, uti
lizarea integrală a mașinilor și utilajelor aflate în 
dotarea unităților.

Investițiile pentru obiectivele noi trebuie să a- 
sigure obținerea de rezultate superioare, atît în 
ce privește producția pe unitatea de fonduri fixe, 
productivitatea muncii și prețul de cost, cît și va
lorificarea materiilor prime. Creșterea eficienței 
investițiilor impune să se urmărească, în toate 
ramurile productive, reducerea continuă a ponde
rii lucrărilor de construcții în totalul investițiilor 
și alocarea unei părți tot mai mari din fondurile 
de investiții pentru dotarea cu mașini și utilaje. 
In scopul eliminării cu desăvîrșire a tendințelor 
de supradimensionare a construcțiilor vor fi in
troduse norme precise care să stea la baza întoc
mirii proiectelor și a execuției lor ; se va lărgi 
cooperarea între mai multe întreprinderi în reali
zarea și folosirea utilităților.

3. Pregătirea temeinică a lucrărilor de Investiții, 
scurtarea duratelor de execuție și de dare în 
funcțiune a noilor capacități, reducerea perioade
lor de atingere a parametrilor proiectați repre
zintă condiții hotărîtoare ale înfăptuirii programu
lui de investiții prevăzut în cincinalul 1976—1980. 
Vor fi luate măsuri pentru elaborarea din 
timp a studiilor tehnico-economice'și a proiectelor 
de execuție, a documentațiilor pentru utilaje și 
contractarea în termen util, din țară și străinătate, 
a mașinilor și instalațiilor necesare. Se va asigura 
corelarea strictă a producerii și livrării utilajelor 
cu graficele de montaj și termenele de punere în 
funcțiune a noilor obiective. Paralel cu proiecta
rea și construirea noilor obiective productive se va 
asigura înfăptuirea planurilor de pregătire a per
sonalului. De asemenea, se va acționa pentru asi
gurarea aprovizionării din timp cu materiile pri
me și materialele necesare viitoarei producții.

4. Producția de construcții-montaj va reprezen
ta în 1980 o creștere de circa 1,5 ori față de 1975. 
Se va urmări sporirea gradului de industrializare 
a lucrărilor, mecanizarea integrală a principalelor 
procese de execuție, folosirea eficientă a utilajelor 
de construcții, stabilizarea forței de muncă și or
ganizarea muncii în mai multe schimburi, intro
ducerea generală a acordului global. O atenție 
deosebită se va acorda planificării și realizării 
ritmice a lucrărilor de construcții-montaj și pu
nerilor în funcțiune pe întreg parcursul anului. 
O preocupare principală în acest sector de activi
tate va fi economisirea în cît mai mare măsură a 
cimentului, metalului, cherestelei și a altor mate
riale de construcții, atît prin soluțiile proiectate, 
cît și prin înlăturarea risipei de pe șantierele de 
construcții.

(Continuare in pag. a IV-a)
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XI-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dezvoltarea județelor 
și sistematizarea economico

socială a teritoriului
în cadrul viitorului cincinal se va accentua pro

cesul de dezvoltare economico-socială echilibrata a 
tuturor județelor și de sistematizare a teritoriului, 
asigurindu-se condiții favorabile pentru ridicarea 
generală a nivelului de civilizație în toate zo
nele. creșterea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

1. Elementul determinant în realizarea acestei 
politici îl va constitui îmbunătățirea, in continu
are. a repartizării teritoriale a forțelor do pro
ducție. ținindu-se seama, la amplasarea noilor 
obiective, alit de criteriile economice și condițiile 
naturale, cit și de cele sociale. Astfel, se vor avea în 
vedere : apropierea industriei cu producție volu
minoasă de sursele de materii prime și de zonele 
de consum, utilizarea intensă a căilor fluviale de 
transport, folosirea platformelor industriale exis
tente și concentrarea unor grupuri de întreprin
deri pe noi platforme, utilizarea potențialului 
științific al centrelor universitare pentru indus
triile cu tehnică de virf, ridicarea nivelului de 
industrializare a județelor rămase în urmă, crea
rea de noi locuri de muncă in localitățile care 
dispun de forță de muncă sau care o pot atrage 
ain zonele învecinate.

2. Ca urmare a aplicării criteriilor de dezvol
tare industrială pe teritoriu. în anul 1980 se va 
realiza în flecare județ o producție industrială 
de cel puțin 10 miliarde lei. Ritmuri de creș
tere a producției industriale de 15—25 la sută, 
ș: chiar mai mari, vor fi realizate în județe mai 
puțin dezvoltate industrial, ca Bistrița-Năsăud, 
Sălaj. Tulcea. Vaslui, Covasna. Botoșani, Vrancea, 
Gorj. Ialomița.

3. în dezvoltarea pe teritoriu a producției a- 
gricole se va avea în vedere stabilirea pentru fie
care județ a culturilor la care se pot obține cele 
mai bune randamente la hectar. Se vor crea 
bazine legumicole în apropierea orașelor, pentru 
a se satisface din resurse locale nevoile de con
sum ale populației, evitîndu-se transporturile de 
la distanțe mari. Unitățile zootehnice vor fi am
plasate luîndu-se in considerare existența bazei 
furajere ; se va urmări ca fiecare județ să asigure 
în principal din propriile resurse aproviziona
rea populației cu produse animaliere proaspete 
— carne, lapte, ouă.

4. în concordanță cu dezvoltarea teritorială a 
industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale 
producției materiale și urmărind satisfacerea, in 
tot mai bune condiții, a nevoilor populației, se va 
extinde rețeaua comercială și dc alimentație pu
blică. cea a prestărilor de servicii, precum și do
tările sociai-culturalc.

5. în perioada 1976—1980 vă fi adusă la îndepli
nire o primă etapă din prevederile ..Programului 
național de sistematizare a teritoriului și locali
tăților urbane și rurale* 4.

Dezvoltarea avută în vedere pentru județe va 
contribui la conturarea in perspectivă a profilu
lui economico-social al fiecărei zone a țării, 
precum și a rețelei de localități. Prin sistemati
zare se va asigura și dezvoltarea intr-o concepție 
unitară a căilor de comunicație.

în vederea creării unei rețele dc orașe și centre 
urbane repartizate echilibrat pe întreg teritoriul, 
80 comune se vor transforma, in perioada 
1976—1980, în centre orășenești.

în procesul de sistematizare a orașelor se va 
urmări utilizarea cît mai completă a perimetrului 
construibil, prin sporirea densității construcțiilor, 
alegerea regimului rațional de înălțime a clădiri
lor. ținindu-se seama de folosirea optimă a te
renului, de volumul demolărilor pentru elibera
rea amplasamentelor, de costul lucrărilor edili
tare. precum și de mărimea, caracterul și rolul 
in perspectivă al localității. Se va urmări asi
gurarea dotării edilitar-gospodărești și culturale 
a orașelor ; odată cu valorificarea tradițiilor lo
cale. arhitectura noilor construcții va trebui să 
confere o înfățișare modernă tuturor orașelor 
țării, sa "aăigure îmbunătățirea ambianței gene
rale a mediului orășenesc.

In sistematizarea satelor se vor urmări restrân
gerea teritoriului rural și gruparea satelor in lo
calități cu profil economic bine determinat, cu 
densități ridicate, care să permită dotarea cores
punzătoare din punct de vedere tehnic-edilitar 
și social-cultural. Se va urmări realizarea de le
gături economice și social-culturale între orașele 
existente, cele ce vor fi create și localitățile ru
rale învecinate pentru a favoriza dezvoltarea ele
mentelor de urbanizare la sate, ridicarea gene
rală a nivelului de civilizație.

O atenție deosebită se va acorda economisirii 
combustibilului și energiei electrice. Vor fi luate, 
in continuare, măsuri pentru Introducerea In pro
ducție a utilajelor și tehnologiilor cu randamente 
termice și energetice ridicate ; se va urmări rea
lizarea unor niveluri maxime de producție și de 
venit național cu consumuri minime de com
bustibili și energie. în anii cincinalului, consumu
rile specifice medii se vor reduce cu cel puțin 
20 la sută la combustibil și circa 12 la sută la 
energie electrică.

Prin realizarea unei structuri a producției care 
să valorifice in mod superior metalul și prin re
ducerea accentuată a normelor de consum vor fi a- 
sigurate importante economii de laminate feroase ; 
în industria constructoare de mașini, consumurile 
specifice medii se vor reduce cu circa 26 la sută. 
De asemenea, se va micșora consumul de metale 
neferoase in industria electrotehnică, electronică 
și în alte ramuri. Valoarea producției industriei 
electronice și electrotehnice obținute dintr-o tonă 
de semifabricate de cupru va spori cu 25 la sută, 
în 1980 față de 1975.

Se vor extinde în continuare măsurile pentru 
reducerea normelor de Consum și economisirea 
materialului lemnos, a materiilor prime din in
dustria ușoară, hîrtlei, cartonului, a tuturor resur
selor materiale. Consumul de masă lemnoasă la 
1 000 lei producție în industria lemnului, hîrtiei 
și celulozei urmează să scadă cu cel puțin 20 la 
sută în perioada cincinalului 1976—1980.

5. Complexitatea sarcinilor dezvoltării economi
ce impune măsuri hotărîte pentru perfecționarea 
aprovizionării tehnico-materiale. Se vor studia cu 
toată atenția nevoile producției atît la materiile 
prime de bază, cît și la celelalte materiale, in
clusiv auxiliare — asigurîndu-se, prin plan, re
sursele necesare pentru desfășurarea ritmică a 
proceselor de fabricație.

în vederea sporirii eficienței producției și aco
peririi în condiții cît mai bune a necesităților de 
consum se va extinde acțiunea pentru tipizarea 
sortimentelor de metal și a altor produse industria
le, a materialelor de construcții, a aparaturii de 
măsură și control, a sistemelor de automatizare, 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, precum și 
pentru stabilirea de nomenclatoare unice de pro
duse și utilaje pe baza cărora să se desfășoare 
procesul de aprovizionare, proiectare și producție 
în toate ramurile.

Nivelul stocurilor*vâ  trebui normat la strictul 
necesar pentru fiecare întreprindere, luîndu-se 
măsuri operative în vederea readucerii în circui
tul economic a stocurilor supranormative. crește- ( 
rii vitezei de rotație a fondurilor materiale, reali-
zării sarcinilor de producție cu un nivel minim d^Ți 
stocuri. La materiile prime de bază cu ciclu lung 
de aprovizionare se vor crea condiții pentru asi
gurarea unor stocuri mai mari — în concordanță 
cu nevoile producției — îndeosebi la cocs meta
lurgic, minereu de fier, bumbac, piei și altele.

Este necesar să se realizeze coordonarea și în
drumarea unitară a întregului proces de aprovi
zionare tehnico-materială, exercitarea unui con
trol riguros și eficient pentru a se asigura apro
vizionarea în concordanță cu cerințele reale ale 
producției, evitarea atît a imobilizărilor de resur
se materiale, cit și a unei aprovizionări insufi4 
cienfe.

6. O sarcina primordială este gospodărirea Ju
dicioasă și utilizarea intensivă a fondurilor fixe 
productive din toate ramurile ; pe seama capaci
tăților existente la începutul anului 1976. urmea
ză să se realizeze 65—70 la sută din întreaga pro
ducție industrială a anului 1980, iar 30—35 la 
sută pe capacitățile noi ce se vor pune în func
țiune in cursul cincinalului.

Fiecare întreprindere, centrală, minister trebuie 
să țină o evidență riguroasă a mașinilor, utilaje
lor, instalațiilor? a tuturor capacităților de pro
ducție și a gradului de utilizare a acestora, luînd 
măsuri pentru încărcarea completă a fondurilor 
fixe. în acest scop se va acționa cu fermitate pen
tru modernizarea utilajelor existente șl a tehno
logiilor, eliminarea locurilor înguste care limitea
ză folosirea integrală a unor capacități de pro
ducție. în mod deosebit vor trebui stabilite soluții 
pentru utilizarea cît mai deplină a suprafețelor 
construite, urmind ca — prin mai buna organi
zare și raționalizare a fluxurilor tehnologice — să 
se asigure montarea de utilaje suplimentare care 
să ducă la creșterea producției. în toate unitățile 
unde procesele tehnologice permit este necesar să 
se realizeze lucrul în trei schimburi.

în vederea utilizării depline a fondurilor fix6 
productive vor fi luate măsuri păntru menținerea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor în perfectă 
stare de funcționare, asigurîndu-se buna lor între
ținere. efectuarea la timp a reparațiilor, respec
tarea strictă a disciplinei tehnologice, aprovizio
narea corespunzătoare cu piese de schimb, apara
tură de măsură și control.

Pe toate treptele organizatorice trebuie întărit 
controlul asupra gospodăririi fondurilor fixe, ac- 
ționindu-se cu fermitate pentru creșterea continuă 
a eficienței lor economice.

Gospodărirea materiilor 
prime, energiei

si fondurilor fixe
9

înfăptuirea sarcinilor de 
miei naționale în cincinalul 
deosebită preocupare pentru 
materii prime și energie, raționalizarea strictă a 
consumurilor materiale in toate ramurile și dome
niile de activitate, gospodărirea judicioasă a 
fondurilor fixe.

1. în acest scop se va asigura valorificarea cit 
mai deplină a resurselor interne de materii prime, 
materiale și energie.

Vor fi luate în continuare măsuri pentru a fo
losi hidrocarburile cu prioritate ca materii 
prime pentru industrie. Totodată, se va ac
centua dezvoltarea extracției de cărbune ; pro
ducția de huilă pentru cocs se va majora de peste 
1.8 ori, iar cea de lignit și cărbune brun de 1.9 
ori. Va începe exploatarea unei noi surse ener
getice — șisturile bituminoase. în domeniul 
purtătorilor de energie, necesarul va fi acoperit 
din resurse interne în anul 1980 in proporție de 
circa 75 la sută.

Se va lărgi extracția de minereuri, urmărin
du-se valorificarea tuturor rezervelor, inclusiv a 
minereurilor sărace de fier și metale neferoase. 
Extracția de minereuri cuprifere va crește de 
3 8 ori. iar cea de bauxită de peste 1,6 ori. Se va 
trece ia exploatarea aluviunilor cu conținuturi 
de titan și zirconiu.

Producția de oțel va asigura o puternică bază 
pentru extinderea și modernizarea construcțiilor 
de mașini. Va fi creată o industrie dezvoltată a 
feroaliajelor, urmînd ca. in anul 1980, pro
ducția internă să acopere circa 60 la sută 
din necesarul de feromangan și circa 80 la 
iuta de ferosiliciu. Necesarul de laminate fe
roase într-o structură sortimentală adecvata 
cerințelor economiei va fi asigurat în pro- 
porție de 95 la sută, iar cel de țevi. 95—97 la 
sută. Vor fi acoperite în tot mai bune condiții ne
voile de tablă electrotehnică, tablă inoxidabilă, 
tablă cositorită și zincată. la care gradul de asigu- 
iare din țară va depăși 90 la sută. Necesarul la
minatelor de cupru se va acoperi în proporție de 
peste 80 la sută și integral la aluminiu.

în cincinal se vor acoperi din producția 
in’ernă in întregime necesitățile de octanol, 
metanol, dimetiltereftalat, acrilonitnl, capro- 
lactamă, produse sodice, negru de fum, policlorura 
de vinii, polietilenă și în proporție de 90—9a la 
sută la plastifianți, cauciuc sintetic, acid sulfuric, 
fibre sintetice.

Pe baza exploatării rezervelor interne de sulf, 
necesarul se va acoperi plnă la sfirșitul cincina
lului in proporție de peste 80 la sută.

Necesarul de celuloză și semicelulozâ urmează 
să fie acoperit din producția internă in propor
ție de peste 90 la sută.

Ca urmare a creșterii producției de mătase na
turală. lina, in, bumbac, fibre și fire sintetice, ne- 
cesarul industriei textile va fi acoperit in pro
porție de peste 70 la sută ; la piei de bovine gra
dul de asigurare va fi de peste io la suta

Vor fi luate măsuri pentru extindere» utilizării 
Înlocuitorilor de metale, material lemnos, materii 
crime pentru industria ușoară și alte materiale, 
adoptind tehnologii care sâ permită folosirea lor 
eficientă.

2. Se va acord» o atenție sporită valorificării 
deșeurilor pentru a contribui, intr-o măsură mai 
mare la asigurarea resurselor materiale necesare 
producției. Se va organiza recuperarea pe scară 
largă de la întreprinderi, instituții și populație a 
deșeurilor și altor materiale refolosiblle. majorin- 
du-se volumul acestor resurse pe întregul cincinal 
cu peste 55 la sută la fier vechi, de peste 3.5 ori 
la deșeuri de oțel aliat, cu 55 la sulă la deșeuri

dezvoltare a econo- 
1976—1930 impune o 
asigurarea bazei de

de 2.8 ori la anvelope reșapate și de 
cauciuc regenerat, cu peste 50 la sută 
minerale regenerate, cu 45 la sută la 
peste 2—3 ori la materiale plastice și 
asemenea, comparativ cu 1975, la sfîrși- 

se va utiliza un volum cu

de cupru, 
2.2 ori la 
la uleiuri 
hîrtie, de 
altele. De 
tul cincinalului 
70—75 la sută mai mare de resurse energetice 
secundare.

3. Cu toate eforturile ce se vor depune pentru 
valorificarea cit mai largă a resurselor proprii 
de materii prime și energie, dezvoltarea econo
miei naționale in cincinaluL 1976—1980 necesită 
realizarea in continuare a unor importuri însem
nate. îndeosebi la țiței, cărbuni cocsificabili, mi
nereu de fier, concentrate de metale neferoase, 
cupru, minereu de fosfor, cositor, nichel, bum
bac, cauciuc natural. Planul va cuprinde resursele 
valutare necesare pentru achiziționarea acestora ; 
totodată, vor fi luate măsuri pentru încheierea de 
contracte de lungă durată și dezvoltarea acțiuni
lor de cooperare cu alte țări în vederea asigurării 
de surse certe și stabile de aprovizionare.

4. Ritmurile și obiectivele dezvoltării economico- 
sociale în cincinalul 1976—1980 impun intensifi
carea preocupării întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor, a tuturor oamenilor muncii pentru 
gospodărirea rațională a resurselor materiale.

iievcaaiuA --_______ -ri circa 80 la
de ferosiliciu. Necesarul de laminate fc- 

într-o structură sortimentală

tea sînt destinate să asigure ridicarea nivelului 
tehnic în turnătorii, la operațiile de sudare, la 
prelucrarea la cald și la rece a metalului1, teh
nologii moderne de tratament termic, inclusiv sub 
vid și sub zero grade. ,

Vor fi asimilate șl puse în fabricație un mare 
număr de produse noi și perfecționate. Vor fi asi
milate noi mașinf-unelte cu comandă program, 
utilaje pentru susținerea programelor din indus
triile extractivă, energetică, chimică și metalurgică, 
noi echipamente de acționare și automatizare.

Se vor intensifica activitatea de cercetare și In
troducerea progresului tehnic și in domeniile in
dustriei materialelor de construcții și prelucrării 
lemnului, Industriei ușoare și în construcții. în 
aceste domenii se vor aplica peste 21 la sută din 
totalul tehnologiilor noi și perfecționate și vor 
fi asimilate un număr important de produse noi, 
precum și o gamă largă de materiale șl bunuri de 
consum.

în industria materialelor de construcții va de
veni preponderentă tehnologia de obținere a clin- 
cherului pe linii moderne cu capacitatea de 3 000 
tone/zi și de utilizare a cimenturilor superioare; 
la prelucrarea lemnului se vor aplica tehnologii 
pentru economisirea importantă a masei lem
noase. iar în industria ușoară tehnologei pentru 
valorificarea în proporție sporită a resurselor 
din țară, îndeosebi in, cinepă, mătase naturală.

In agricultură, cercetarea va contribui la crearea 
de noi soiuri de grîu de înaltă productivitate, 
hibrizi simpli și dubli de porumb mai timpurii, de 
floarea-soarelui, tomate timpurii, soiuri noi de 
cartofi și sfeclă de zahăr, alte plante tehnice, în
deosebi in, cînepă, bumbac cu calități tehnologice 
superioare. în zootehnie, cercetarea va susține 
crearea de linii la ovine cu producție ridicată de 
lînă, sporirea aptitudinilor pentru carne la rasele 
crescute în țara noastră! crearea de hibrizi de 
viermi de mătase de mare productivitate.

Cercetarea vă elabora noi tehnologii pentru 
combaterea poluării mediului.

Va cunoaște o largă dezvoltare cercetarea funda
mentală și aplicativă în domeniile matematicii, 
fizicii, chimiei și biologiei, atît pentru dezvoltarea 

• științei, în general, cît și pentru dezvoltarea do
meniilor de virf ale economiei naționale. O aten
ție deosebită se va acorda studierii biologiei omu
lui, adaptării sale la condițiile moderne, prelun
girii vieții sale active. Științele economice și so
ciale își vor spori aportul la soluționarea diferite
lor probleme ale creșterii productivității muncii 
și reducerii cheltuielilor materiale. înlăturării 
pierderilor și sporirii rentabilității, la aplicarea 
metodelor și formelor avansate de conducere și 
organizare.

Se va intensifica ritmul înzestrării economiei cu 
tehnică de calcul și introducerea sistemelor de 
conducere cu mijloace de prelucrare automată a 
datelor, acordîndu-se prioritate dotării întreprin
derilor și centralelor industriale.

Paralel cu dezvoltarea potențialului științific prin 
dotarea unităților de cercetare cu mijloace mo
derne de investigație, se vor extinde formele șl 
metodele avansate dc organizare și desfășurare a 
activității do cercetare și dezvoltare tehnologică  ̂
urmărindu-se Îmbinarea strînsă a științei și teh
nologiei cu invățămintul și producția,

în cadrul programelor de cercetare științifică șl 
dezvoltare tehnologică, de introducere a tehnolo
giilor moderne se va acorda o atenție deosebită 
activității de engineering in domeniile chimiei, 
construcțiilor de mașini, energeticii și altele, ex
perimentării și aplicării în producție și viața so
cială a invențiilor și descoperirilor valoroase, asi
gurîndu-se astfel competitivitate tehnologiilor șl 
produselor proprii pe piața mondială, exportul de 
tehnologii șl obiective industriale complexe, ba
zate pe concepție românească.

în cincinalul viitor se vor extinde mecanizarea 
șl automatizarea producției, fiind prevăzute în 
acest scop un număr important de acțiuni de me
canizare și de automatizare cu caracter complex.

în industria extractivă, cercetarea va contribui 
la punerea în valoare a rezervelor de huilă, a 
țițeiului și gazelor naturale de la mare adîncime, 
âcordînd importanță creșterii factorului de recu
perare a țițeiului. Se va acorda atenție valorifi
cării unor minereuri complexe și cuprifere din 
zone noi.

Tehnologiile noi și perfecționate care se vor 
introduce in special la exploatarea minereurilor 
în cariere pe baza folosirii unor' utilaje dc mare 
randament reprezintă circa 7 la sută din totalul 
tehnologiilor noi și perfecționate, pe economie.

în domeniul energeticii cercetarea va aborda 
probleme ale reducerii consumului de combus
tibili in centralele termoelectrice, utilizarea șistu
rilor bituminoase, realizarea centralelor nuclearo- 
electrice și valorificarea de noi surse de energie. 
Se prevede ca in acest domeniu să fie aplicate 
circa 3 la sută din totalul tehnologiilor noi și per
fecționate pe economie.

în scopul susținerii programului energetic, se 
vor asimila cazane de abur pe lignit și șisturi bi
tuminoase, grupuri energetice cu turbine bulb 
și grupuri turbogeneratoare pentru centralele 
nucleare.

în industria chimică cercetarea științifică se va 
dezvolta, in continuare, in domeniul producerii 
gazelor sintetice energetice, al noilor surse de 
energie, înlocuitorilor sintetici, catalizatorilor, al 
îmbunătățirii calității produselor, reducerii con
sumului de materiale și energie, producerii de noi 
sortimente de cauciuc sintetic, fire și f?bre cu ca
racteristici superioare, tipuri noi de polimeri și 
copolimeri, Îngrășăminte complexe organo-mine- 
rale, elaborării unor tehnologii noi de prelucrare 
primară și secundară a țițeiului, realizării de noi 
produse anorganice și noi tipuri1 de detergenți, 
noi medicamente și antidăunători, biostimulatori, 
obținerea de metale rare și pure.

în industria chimică tehnologiile noi ce se vor 
aplfca reprezintă peste 30 la sută din totalul 
tehnologiilor noi și perfecționate pe economie. 
Acestea se referă în special la tehnologii de fa
bricare a maselor plastice, cauciucului sintetic, 
firelor și fibrelor sintetice, no? tipuri de pesti
cide. produse organice de bază, noi tipuri de 
detergenți, auxiliari, lacuri și vopsele, noi tipuri 
de coloranți, noi tipuri de monomeri, lubrifianți, 
îngrășăminte minerale. Pentru industria chimică 
se vor asimila noi produse protejate contra co
roziunii, noi aparate de măsură și control, insta
lații pentru tratarea chimică a ape?.

Î11 industria metalurgică cercetarea se va axa 
pe extinderea folosirii huilelor slab cocsificabile 
și utilizarea cărbunilor energetici indigeni la fa
bricarea cocsului și reducerea consumului de me
tal prin obținerea de oțeluri sudabile cu limită 
de curgere ridicată și inoxidabile.

în acest domen?u al industriei se vor aplica 
peste 7 la sută din totalul tehnologiilor noi și 
perfecționate și vor fi introduse în fabricație 
circa 8 la sută din totalul produselor noi pe eco
nomie.

În industria construcțiilor de mașini, cerceta-
-*~^rea:  va aborda elaborarea de echipamente ener

getice, instalații de foraj și explorare pe platfor
ma cont?nentală a Mării Negre, diversificarea na
velor maritime pînă la capacități de 150 mii tdw, 
realizarea de noi autovehicule și tractoare. Se vor 
elabora noi tipuri de mașini-unelte cu grad înalt 
de automatizare și linii tehnologice pentru pre
lucrat mase plastice, iar in domeniul electroteh
nicii și electronicii se vor crea noi echipamente 
dc acționare electrică, mijloace de automatizare, 
echipamente de calcul, noi componente electro
nice și circuite integrate pentru calculatoare.

Se vor aplica circa 12 la sută 
nologiilor noi și perfecționate pe
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din totalul teh- 
economie. Aces-

Forța de muncă, pregătirea 
și perfecționarea cadrelor,

5 5

ridicarea gradului
de calificare a tuturor

oamenilor muncii

Dezvoltarea cercetării
științifice și promovarea 

progresului tehnic
Realizarea importantelor obiective ale dezvoltă

rii economico-sociale a țării în viitorul cincinal 
este condiționată, in mod hotărî tor, de creșterea 
aportului științei și tehnologiei, care se manifestă 
tot mai mult ca o forță nemijlocită de producție. 
Se va intensifica activitatea de cercetare știin
țifică și de dezvoltare tehnologică în toate sec
toarele, asigurindu-se orientarea ei fermă spre 
nevoile concrete ale industriei, agriculturii și 
celorlalte ramuri economice, spre utilizarea supe
rioară a resurselor de materii prime și energie, 
modernizarea tehnologiilor, ridicarea parametrilor 
calitativi ai produselor, creșterea productivității 
muncii sociale.

Activitatea de cercetare și de introducere a 
progresului tehnic este orientată cu prioritate 
spre :

— creșterea potențialului național de rezerve de 
materii prime și energetice ;

— elaborarea de noi tehnologii care să conducă 
la valorificarea superioară a tuturor categoriilor 
de resurse naturale, la reducerea consumurilor 
specifice și creșterea generalizată a eficienței :

— crearea de mașini, utilaje și instalații noi,
pentru susținerea introducerii și difuzării largi a 
progresului tehnic și tehnologiilor avansate, satis
facerea cerințelor programului *“
vestiții ;

— crearea dc noi materiale 
substitui materialelor scumpe și 
contribuie la reducerea continuă a cheltuielilor 
materiale;

— susținerea dezvoltării și perfecționării pro-

național de in

seapte de a 
deficitare și să

ducției agricole vegetale șl animale, a realizării 
cit mai eficiente a programului de îmbunătățiri 
funciare;

— sprijinirea acțiunilor îndreptate spre îmbu
nătățirea calitativă a vieții, a stării de sănătate 
a populației șl spre protecția mediului înconju
rător;

— promovarea cercetărilor fundamentale orien
tate în domenii de mare actualitate, necesare 
dezvoltării în perspectivă a științei și tehnologiei.

în perioada 1976—1980, activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică va cuprinde 
circa 600 de obiective subordonate dezvoltării 
economice și sociale, dintre care o mare parte se 
vor aplica în cursul cincinalului, iar altele, cu ca
racter fundamental, vor asigura rezerva de solu
ții tehnico-științifice pentru obiectivele de bază 
ale cincinalului 1981—1985.

Totodată, corespunzător direcțiilor de bază ale 
dezvoltării economiei naționale, în anii 1976—1980, 
tehnologiile noi, de concepție proprie, și tehnolo
giile perfecționate care se vor introduce în pro
ducție vor asigura realizarea a peste 80 la sută 
din totalul tehnologiilor noi și perfecționate pre
văzute pentru obiectivele de investiții planificate.

în aceeași perioadă se prevăd asimilarea și 
punerea în fabricație a unui mare număr de 
mașini, utilaje și Instalații noi și perfecționate.

Pe baza real?zării programului de asimilare și 
introducere în fabricație a produselor noi, la ni
velul anului 1980 circa 45 la sută din valoarea 
producției industriale se va realiza pe seama 
produselor noi și perfecționate.

1. Pe baza amplului program de investiții, a 
dezvoltării tuturor ramurilor și sectoarelor de ac
tivitate, vor fi create 1—1,2 milioane de noi locuri 
de muncă, din care 60 la sută în industrie. In 
cursul cincinalului, populația ocupată in industrie 
va depăși pentru prima dată în istoria țării pe cea 
ocupată in agricultură ; în 1980, industria și con
strucțiile vor cuprinde 47—48 la sută din popu
lația ocupată, iar agricultura 27—28 la sută. Pro
cesul de trecere a populației agricole în alte ra
muri — determinat de cerințele dezvoltării forțe
lor de producție moderne, de necesitatea sporirii 
productivității muncii sociale — se va desfășura, 
ca și pînă acum, în mod planificat și în condițiile 
creșterii standardului de viață al tuturor oameni
lor muncii.

Acoperirea necesarului de cadre impune for
marea profesională în cursul cincinalului a unui 
număr de 1,8—2 milioane persoane, prin 
toate formele de pregătire. In această perioadă 
se vor pregăti 1 550—1 700 mii muncitori calificați 
și 250—300 mii tehnicieni, maiștri, ingineri și alte 
cadre de specialitate.

Programul privind pregătirea forței de muncă 
se va realiza in strînsă legătură cu diversificarea 
cerințelor economiei și vieții sociale, cu exigen
țele progresului tehnic, ale introducerii metodelor 
științifice de conducere, precum și cu necesitățile 
formării multilaterale a omului societății socia
liste. Pentru asigurarea forței de muncă în tonte 
ramurile șl sectoarele economiei — condiție hotă
râtoare a înfăptuirii obiectivelor dezvoltării eco
nomice și sociale — la fiecare întreprindere, cen
trală, minister și județ se vor întocmi programe 
speciale privind pregătirea și perfecționarea ca
drelor (pe profesii, specialități și niveluri de pre
gătire), recrutarea, repartizarea și folosirea aces
tora în concordanță cu nevoile societății.

2. Se va dezvolta in continuare invățămintul de 
toate gradele șl se va perfecționa conținutul său 
corespunzător cerințelor progresului economico- 
social și cultural al țării. Invățămintul va asigura 
necesarul de cadre calificate în strînsă corelare 
cu nevoile dezvoltării economice și sociale, spo- 
rlndu-și continuu eficiența prin împletirea orga
nică a procesului de instruire cu activitatea prac
tică în producție. Unitățile de învâțămînt vor or
ganiza ateliere de producție, laboratoare, stații- 
pilot sau vor asigura, împreună cu unitățile eco- 
nomico-sociale de profil, participarea directă la

producție a elevilor și studenților, astfel ca pînă 
la terminarea cursurilor tinerii să dobindească 
cunoștințele practice necesare încadrării rapide 
într-o activitate socială utilă.

In Invățămintul preșcolar vor fi cuprinși Intr-o 
proporție sporită copiii între 3—6 ani ; la sfîrșitul 
cincinalului, gradul de cuprindere va fi de cel 
puțin 80 la sută din copiii de vîrstă preșcolară.

Se va îndheia acțiunea de generalizare a lnvă- 
țâniintului de 10 ani prin cuprinderea întregii 
generații de tineri în prima treaptă de liceu. In 
felul acesta se vor asigura o pregătire unitară, Ști
ințifică și de cultură generală, precum și o pre
gătire profesională de specialitate, astfel ca tinerii 
să se poată integra în timp scurt intr-o muncă 
utilă societății, cu precădere în producție.

Va crește numărul elevilor cuprinși in licee de 
specialitate, urmărindu-se astfel realizarea unei 
mal bune concordanțe între efectivele pregătite 
prin diferite tipuri de licee și cerințele de cadre 
calificate pentru economie ; liceele de specialitate 
vor cuprinde circa 70 la sută din numărul elevi
lor de liceu.

Se va dezvolta Invățămintul profesional, care 
va trebui să dea tinerilor cunoștințe profesionale 
și deprinderi practice temeinice pentru exerci
tarea profesiei. în perioada 1976—1980 se vor pre
găti 550—600 mii muncitori în școlile profesio
nale și 750—800 mii la cursurile de califi
care de scurtă durată și 250—300 mii prin învă- 
țămîntul liceal. O atenție deosebită se va 
acorda pregătirii muncitorilor calificați în meserii 
din ramurile Industriale de bază, îndeosebi din 
construcția de mașini — electronică, electrotehni
că. mașini-unelte, optică, mecanică fină, utilaje 
tehnologice — din chimie, metalurgie, din indus
tria minieră, construcții-montaj, precum și în me
serii pentru nevoile modernizării agriculturii.

Invățămintul superior se va dezvolta în conti
nuare, asigurînd satisfacerea deplină a nevoilor 
de cadre pentru toate sectoarele de activitate 
economico-socială. în anul 1980 în Invățămintul 
superior vor fi cuprinse circa 160 000 de 
persoane ; va crește cu prioritate numă
rul studenților în Invățămintul tehnic. în pe
rioada 1976—1980 invățămintul superior și post- 
liceal va fi absolvit de 180—200 mii persoan^

I
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din care 83 000 vor fi absolvenți rî tnvățămîntulul 
tehnic superior (ingineri și subingineri). Se va 
acționa pentru integrarea mal rapidă, organică a 
învățâmîntului cu cercetarea și producția. Între
gul proces de pregătire in școlile superioare va 
fi astfel organizat incit profesorii și studenții să 
participe atit la invățămînt. cit și la activitatea 
practică, facultățile devenind astfel puternice 
centre de invățămînt, cercetare și producție, ca
pabile să aducă o contribuție însemnată La dez
voltarea economiei și culturii socialiste.

Pe tnate treptele sale. învățămintul va asigura 
absolvenților o pregătire multilaterală și o cali
ficare complexă, cu profil larg, potrivit cerințelor 
de dezvoltare modernă a economiei. în acest scop 
se vor îmbunătăți planurile de invățămînt și pro
gramele școlare, se vor moderniza și perfecționa 
metodele de predare, punindu-se un accent mai 
mare pe activitățile de laborator și atelier pentru 
a asigura continua ridicare a nivelului- învăță- 
mîntului, formarea tinerei generații potrivit cu 
cerințele programului de dezvoltare a patriei 
noastre, ale făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Ridicarea continuă 
a eficientei activității 

5 5

economice
tn cincinalul 1976—1980, pe lingă dezvoltarea In 

ritmuri rapide a producției materiale, un obiec
tiv esențial îl constituie sporirea eficienței pro
ducției. ridicarea la un nivel calitativ înalt a în
tregii activități economico-sociale. Aceasta va 
impune să se acționeze cu hotărire pentru creș
terea productivității muncii, reducerea costurilor 
de producție. îmbunătățirea calității produselor și 
folosirea cu randament sporit a fondurilor fixe, 
a tuturor resurselor materiale și financiare ale 
țârii. O atenție deosebită se va acorda reducerii 
cheltuielilor materiale de producție.

1. In cadrul cincinalului va trebui să se rea
lizeze o creștere substanțială a productivității 
muncii; pe această cale se va obține circa 70 la 
«ută din sporul producției industriale.

Atingerea acestor obiective de creștere a pro
ductivității muncii se va realiza nu prin intensi
ficarea efortului fizic, ci prin modernizarea 
continuă a activității de producție, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, introducerea pe scară 
largă a mecanizării și automatizării, stimularea 
gindirii creatoare a oamenilor muncii, accentuarea 
muncii de concepție tehnică, prin valorificarea 
inițiativei, inteligenței și spiritului novator ale 
celor ce muncesc.

Valorificarea cu maximum de randament a po
tențialului tehnic și a resurselor materiale im
pune ca întreprinderile, centralele și ministerele 
să acționeze pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii, pentru îmbunătățirea con
tinuă a normării muncii, pentru introducerea pe 
scară largă a metodelor și formelor înaintate, e- 
ficiente de conducere și organizare. Se vor lua 
măsuri pentru creșterea gradului de concen
trare șl specializare a producției, tipizarea piese
lor. subansamblelor și produselor ; organizarea 
rațională a fluxurilor tehnologice ; folosirea efi
cientă a timpului de lucru ; delimitarea precisă 
a sarcinilor și atribuțiilor tuturor oamenilor 
muncii; organizarea rațională a locurilor de 
muncă. In toate unitățile trebuie asigurată întă
rirea ordinii și disciplinei in muncă, eliminarea 
pierderilor de timp de lucru și a întreruperilor 
nejustificate in producție.

Se vor lua măsuri pentru aplicarea strictă a 
normativelor de structură privind încadrarea cu 
personal tehnico-administrativ a unităților socia
list/pentru stabilirea unui raport just intre per
sonalul din producția materială și personalul care 
lucrează in alte activități, pentru orientarea spe
cialiștilor cu deosebire spre activitățile produc
tive. Se va acționa pentru înnoirea permanentă 
a aparatului din ministere și alte instituții cen
trale, din serviciile de administrație ale centra
lelor și întreprinderilor. Se vor asigura, astfel, îm
bunătățirea calitativă a activității aparatului ad
ministrativ. menținerea unui contact permanent 
cu realitățile economico-sociale ale țării, preve

Comerțul exterior 
și cooperarea economică 

internațională
9

3. Pornindu-se da la necesitatea obiectivă a în
sușirii si aplicării cuceririlor tehnicii șl științei 
mondiale în toate domeniile de activitate, ca pre
misă esențială pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a României, se va asigura completarea șl 
înnoirea continuă a cunoștințelor tuturor catego
riilor dc oameni ai muncii. înfăptuind sarcinile 
sistemului național de reciclare; toți lucrătorii — 
muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri, cadre de 
conducere, ceilalți specialiști din economie, cer
cetare. invățămînt și alte domenii de activitate — 
trebuie să-și însușească noile realizări ale știin
ței. tehnologiei și culturii, să fie capabili să mî- 
nuiască tehnica avansată, să aplice metodele mo
derne in conducere și gestiune. întreprinderile, 
centralele, ministerele și celelalte organe centrale 
vor asigura, pe bază de programe speciale, per
fecționarea periodică a cunoștințelor tuturor ca
drelor pe niveluri de pregătire și specialități, ți- 
nind scama de cerințele producției și de califi
carea de bază a lucrătorilor.

Răspîndirea mai largă a științei și culturii va 
contribui la creșterea gradului de calificare a oa
menilor muncii, la manifestarea tot mai deplină 
a capacităților creatoare ale fiecărui cetățean in 
slujba propășirii accelerate a țării.

nirea și eliminarea fenomenelor de birocratism, 
dîndu-se. totodată, posibilitatea specialiștilor care 
au lucrat o anumită perioadă în munci admi
nistrative să-și împrospăteze direct în producție 
cunoștințele profesionale.

2. Pentru creșterea calității produselor și ser
viciilor se vor asigura modernizarea produselor și 
asimilarea de noi produse superioare calitativ, 
introducerea tehnologiilor perfecționate. Se vor a- 
dopta măsuri ferme în toate unitățile producă
toare în vederea îmbunătățirii caracteristicilor 
tehnico-economice, constructive și funcționale ale 
produselor și asigurării unui înalt grad de com
petitivitate; totodată, va fi intensificată dotarea 
cu aparate de măsură și control, se vor îmbună
tăți normele interne de fabricație, asigurîndu-se 
în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă res
pectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, în
tărirea controlului de calitate în toate fazele de 
producție.

3. Sistemul financiar și dc prețuri va asigura 
punerea în valoare a tuturor rezervelor de spo
rire a veniturilor societății, mobilizarea resurse
lor financiare ale țării și utilizarea lor judicioasă 
pentru înfăptuirea obiectivelor cincinalului. Se va 
urmări ca in întreaga economie fondurile să fie 
utilizate in modul cel mai rațional, cu maximum 
de randament. în activitatea financiară se va 
avea în vedere realizarea concordanței necesare 
între venituri și cheltuieli, a unei circulații mo
netare sănătoase, accelerarea vitezei de rotație â 
banilor. Pe baza dezvoltării economiei naționale 
se va acționa pentru creșterea puterii de cumpă
rare a leului, atit în țară, cit și în raport cu alte 
monezi.

Vor fi luate în continuare măsuri pentru întă
rirea disciplinei de plan și financiare. Controlul 
financiar-bancar trebuie să acționeze cu fermitate 
împotriva risipei, neglijenței și a lipsei de răs
pundere, pentru evitarea oricăror cheltuieli nee- 
conomicoase, pentru obținerea unui efect util 
maxim la fiecare leu cheltuit în economie și în 
celelalte activități.

4. în centrul activității economice vor sta rea
lizarea producției cu cheltuieli minime, sporirea 
rentabilității, micșorarea continuă a cheltuielilor 
de producție fiind baza stabilității prețurilor, O 
condiție deosebit de importantă â realizării pro
gramului partidului de sporire a veniturilor 
reale ale oamenilor muncii.

în toate unitățile va trebui să se instaureze o 
ordine riguroasă în planificarea și utilizarea mij
loacelor materiale și financiare, acționîndu-se cu 
fermitate pentru reducerea consumurilor de ma
terii prime, combustibil și energie, moderniza
rea structurii producției, creșterea productivității 
muncii, eliminarea cheltuielilor neproductive, a 
risipei și proastei gospodăriri, asigurarea rentabi
lității activității economice.

și a statelor respective, pe calea lichidării deca
lajului față de țările înaintate economic.

în același timp, România va extinde raportu
rile economice cu țările capitaliste dezvoltate, pe 
baza politfcii sale externe de promovare a unor 
largi relații de colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

2. Volumul comerțului exterior va crește cu 
72—80 la sută față de perioada 1971—1975.

O dinamică mai accentuată va reveni exportu
lui — al cărui volum va spori cu 75—85 la sută. 
Va fi asigurată creșterea mai accentuată a expor
tului de produse ale industriei construcțiilor de 
mașini și industriei chimice, care, împreună, vor 
deține peste jumătate din totalul exportului.

Importul va înregistra o creștere de 60—70 Ia 
sută față de 1971—1975 — în principal, ca urmare 
a sporirii1 importului de combustibil, materii 
prime, mașini, utilaje și instalații, precum și a 
schimburilor de produse rezultate din desfășura
rea acțiunilor de cooperare și specializare în pro
ducție cu alte state.

1. în dezvoltarea comerțului său exterior și a 
cooperării economice internaționale, România 
pornește de la imperativul participării cit mai 
active la circuitul economic mondial ca o nece
sitate obiectivă a creșterii accelerate a economici 
naționale^ a progresului societății românești. 
Planul cincinal 1976—1930 va urmări sporirea 
comerțului exterior și îmbunătățirea structurii 

’sale, extinderea cooperării Internaționale în pro
ducție, tehnică și știință. Se va acționa cu hotă
rire ca, paradei cu creșterea volumului comerțu
lui exterior, să se realizeze o balanță de plăți 
echilibrată, sporindu-se în același timp rezervele 
valutare ale țării.

In deplină concordanță cu orientările funda
mentale ale politicii sale externe, România va 
dezvolta, în continuare, largi relații economice 
cu toate statele, pe baza principiilor respectării 
independenței și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc.

O pondere însemnată vor deține, în continuare, 
relațiile economice cu țările membre ale C.A.E.R.; 
România își va aduce contribuția la realizarea 
obiectivelor „Programului complex'*, va acționa 
pentru intensificarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R. pe baza principiilor înscrise în statutul 
acestei organizații, in scopul asigurării unei 
dezvoltări mai rapide și armonioase a fiecărei 
țări membre, al accelerării procesului de egali
zare a nivelurilor de dezvoltare economică a ță
rilor socialiste. în același timp, România va 
dezvolta și adînci raporturile economice cu toate 
celelalte țări socialiste In interesul cauzei gene
rale a întăririi forțelor mondiale ale socialismu
lui. creșterii puterii sale de atracție in lume.

Țara ’noastră va acționa și în viitor pentru 
amplificarea relațiilor economice cu țările care 
au pășit pe calea dezvoltării independente, în 
scopul înaintării mai rapide, atit a României, cit

3. în realizarea acestor obiective și corespunză
tor cerințelor majore ale dezvoltării economfel, 
se va acorda o deosebită atenție creșterii eficien
ței activității de comerț exterior, valorificării cit 
mai înalte a potențialului tehnfc, material și 
uman al țarii.

întreprinderile, centralele și ministerele trebuie 
să se preocupe de creșterea substanțială a ni
velului calitativ al mărfurilor destinate ex
portului, ca o condrție esențială a competitivită
ții lor; fiecare produs românesc de export va 
trebui să se caracterizeze printr-o calitate ire
proșabilă, astfel Incit să facă față cu succes exi
gențelor mereu crescinde ale pieței externe. Se 
vor urmări cu strictețe livrarea ritmică a produ
selor pentru export, încheierea de contracte ferme, 
de lungă durată.

Este, de asemenea, necesar ca unitățile produ- 

efitoare, centralele și ministerele să cunoască per
manent tendințele de moment și de perspectivă 
ale pieței mondiale, să folosească, în interesul 
economiei noastre, conjunctura externă, să depu
nă eforturi susținute pentru valorificarea supe
rioară la export, a mărfurilor românești. Se va 
acorda o atenție sporită creării1 unei rețele cores
punzătoare de comercializare a produselor pe 
piața externă, precum și organizării serviciilor 
după vînzare.

în îndeplinirea obiectivelor planului de dezvol
tare economico-socială se vor aplica criterii mai 
raționale de desfășurare a importului. în scopul 
dimensionării lui la strictul necesar, pe baza uti
lizării judicioase a fondurilor valutare, folosirii 
mai intense a resurselor naționale și a posibili
tăților tot mai largi oferite de producția internă. 
Beneficiarii de importuri trebuie să asigure gos
podărirea rațională a materiilor prime și materia
lelor importate. în planificarea și executarea ope
rațiilor de comerț exterior, flecare unitate, fiecare 
minister trebuie să se orienteze spre a asigura, 
prin exporturi, fondurile valutare necesare impor
tului.

4. Cooperarea In producție și tchnico-științiflcă 
va ocupa în ani? viitori un loc tot mai important 
în raporturile economice externe ale României. 
Dezvoltarea în interes reciproc a cooperării în 
producție și tehnico-științifice cu toate statele — 
formă superioară de manifestare a relațiilor eco
nomice dintre state — va trebui să corespundă, 
într-o măsură mal mare, necesităților de creștere 
accelerată și modernizare a forțelor de producție, 
să faciliteze accesul larg la cuceririle științei con
temporane, la tehnologiile înaintate, să aducă o 
contribuție mai substanțială la dezvoltarea econo
miei naționale.

Creșterea venitului national 
si a nivelului de trai

9
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prevăzute vor asigura condiții pentru sporirea 
venitului național într-un ritm superior ritmului 
de creștere a produsului social. Acesta va permite 
aplicarea unei politici consecvente de ridicare 
continuă a veniturilor nominale și reale ale tu
turor oamenilor muncii, va crea posibilități mate
riale pentru rezolvarea în condiții tot mai bune 
a unor probleme sociale, cum sînt construcțiile de 
locuințe, îmbunătățirea dotării edilitar-gospodă- 
reșli a orașelor și satelor, dezvoltarea învățămîn- 
tului, ocrotirea sănătății populației, sporirea pen
siilor și ajutorului de stat pentru familiile cu 
mulți copii.

în cincinalul 1976—1980, cea mai mare parte 
a venitului național — 66—67 la sută — va fi 
alocată fondului dc consum ; se vor crea premise 
pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor 
membrilor societății. în condițiile aplicării con
secvente a criteriului socialist de remunerare’ a 
muncii, ale promovării principiilor eticii șl echi
tății socialiste în repartiția veniturilor. In vederea 
dezvoltării rapide a forțelor de producție și asi
gurării progresului multilateral al întregii socie
tăți, importante resurse vor fi alocate fondului 
național de dezvoltare- economico-socială ; cota 
din venitul național destinată acestui fond va fi 
de 33—34 la sută pe întregul cincinal.

2. Veniturile totale reale ale populației urmea
ză să crească, în anul 1980, cu 35—37 la sută față 
de 1975.

în toata sectoarele de activitate se va majora 
retribuția nominală a oamenilor muncii. Se va 
acorda, în continuare, o atenție deosebită majo
rării retribuțiilor mici, asigurindu-se un raport 
echitabil și, în același timp, stimulator între re
tribuția minimă și maximă.

Politica de prețuri va urmări încadrarea pre
țurilor bunurilor de consum în prevederile pla
nului și, pe această bază, asigurarea creșterii ne
contenite a puterii de cumpărare a populației. 
Retribuția medie reală va înregistra, pînă în 1980, 
o creștere de 18—20 la sută față de nivelul anului 
1975.

O influență pozPtivă asupra nivelului de trai 
o va exercita crearea condițiilor pentru reducerea 
treptată pînă la sfîrșitul cincinalului a săptămînii 
de lucru la 42—44 ore.

Veniturile reale provenite din munca în coope
rativele agricole de producție, precum și din gos
podăriile personale pe o persoană activă ,vor 
crește cu 20—25 la sută față de 1975.

3. în corelație cu evoluțip veniturilor bănești 
și a puterii de cumpărare a populației, volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va crește 
cu 40—45 la sută față de 1975. în structura des
facerilor de mărfuri, concomitent cu îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării populației cu bu
nuri alimentare, se vor accentua și diversifica 
vînzările de produse nealimentare.

La principalele produse, vînzările prin comerț 
vor crește astfel :

Nivelul anului 1980
față de 1975 (in %)

— came și produse din carne 130—1'40
— pește 150—160
— lapte de consum 135—145
— unt 150—160
— brînzeturi 130—140
— ulei comestibil 120—130
— zahăr 110—115
— ouă 140—150
— legume 160—170
— fructe (inclusiv struguri) 130—140
— confecții textile 160—170
— tricotaje 140—150
— încălțăminte 130—140
— aparate de radiorecepție 135—140
— televizoare 145—150
— frigidere 135—140
— autoturisme 230—250
— mobilă 150—155

Se va dezvolta rețeaua comercială, acordîndu-se 
prioritate dotării noilor cartiere de locuințe cu 
unități comerciale.

In vederea creării unor condiții mai bune pen
tru alimentația populației și a ușurării muncii 
casnice, se va continua diversificarea rețelei de 
alimentație publică și se vor înființa noi unități 
de producție și desfacere. Vor fi luate măsuri de 
îmbunătățire a organizării șl profilării unităților 
comerciale, dezvoltîndu-se formele moderne șl ra
pide de servire a populației.

4. Volumul serviciilor prestate populației va 
spori în 1980 cu 61—68 la sută față de 1975, dez
voltîndu-se cu precădere prestațiile pentru con
strucții și reparații (cu 80—85 la sută), gospo
dăria comunală, serviciile casnice, serviciile tu
ristice (de 2—2,4 ori). Volumul prestațiilor din 
mediul rural va crește într-un ritm superior 
mediei pe țară. Se vor lua măsuri ca unitățile 
cooperației de consum și cooperativele agricole de 
producție să dezvolte la sate prestările de ser
vicii — îndeosebi pentru construcții, întreținerea 
șl repararea locuințelor, a bunurilor gospodă-

Se va acorda o atenție deosebită sporirii eficien
ței societăților mixte existente și a celor ce vor fi 
create în viitor. Se vor urmări diminuarea chel
tuielilor generate de activitatea acestora, creșterea 
rentabilității și sporirea contribuției lor la dez
voltarea generală a comerțului exterior.

5. Se va extinde, in continuare, turismul in
ternațional. Se va acționa pentru modernizarea 
bazei materiale a turismului și, îndeosebi, pentru 
dezvoltarea stațiunilor montane și de tratament. 
Vor fi extinse și îmbunătățite prestațiile de ser
vicii în toate zonele turistice.

6. România își va intensifica activitatea în ca
drul tuturor organismelor economice și financiare 
Internaționale în care este membră — ca formă 
de participare la diviziunea internațională a mun
cii, la cooperarea multilaterală economică, finan
ciară și tehnico-științifică.

7. în conformitate cu tendințele politice, eco
nomice și sociale' ale evoluției lumii contempora
ne, România va acționa, în continuare și în mod 
perseverent, pentru instaurarea în viața interna
țională a unei noi ordini economice, care să per
mită dezvoltarea nestinjenită a raporturilor eco
nomice internaționale pe baze echitabile și deplin 
democratice, să asigure participarea activă și în 
condiții de real avantaj reciproc la circuitul eco
nomic mondial, precum și accesul Ia știința și 
tehnologiile moderne, lichidarea oricăror restric
ții și discriminări in raporturile economice in
ternaționale.

Sprijinind cu fermitate dezvoltarea unor rapor
turi economice internaționale de tip nou, România 
va acționa corespunzător intereselor propriului 
progres economic, cit și ale dezvoltării colaborării 
internaționale, aducind astfel o contribuție la sti
mularea cursului spre destindere și securitate, la 
consolidarea păcii in lume.

rești de folosință îndelungată, spălătorii, servicii 
de igienă.

5. Un obiectiv principal al politicii de creștere 
a nivelului de trai al populației îl constituie 
accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe. In 
perioada 1976—1980 se vor construi 815 mii apar
tamente fizice din fondurile statuțui și din fon
durile populației cu sprijinul statului în credite 
și execuție. Totodată, statul va asigura materiale 
pentru construirea de locuințe la sate de către 
populația rurală.

în cursul cincinalului se vor construi, de a- 
semenea. cămine pentru nefamiliști cuprinzînd 
circa 200 mii locuri ; numărul total la care se 
va ajunge în 1980 — de peste 500 mii locuri 
— va acoperi în mod practic integral necesită
țile pentru această categorie de locuințe.

LINIILE DIRECTOARE
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Șl SOCIALE
PÎNĂ ÎN

A ROMÂNIEI
ANUL 1990

Strategia creșterii forțelor de producție în pe
rioada pînă in 1990 va urmări făurirea unei 
structuri moderne și eficiente a întregii economii, 
valorificarea cit ibai înaltă a resurselor materiale 
și a forței de muncă ale țării.

Economia se va dezvolta încorporînd cele mai 
înaintate cuceriri ale științei naționale și mon
diale ; se va generaliza organizarea științifică a 
muncii, contribuind substanțial la sporirea ac
centuată a producției și productivității muncii. 
Se va perfecționa în continuare conducerea pla
nificată a vieții economico-sociale, astfel ca, pe 
baza planului național unic, toate energiile na
țiunii să fie dirijate în direcții unitare, conform 
cerințelor progresului multilateral al societății. 
Dezvoltarea avuției materiale și spirituale a na
țiunii noastre va asigura înfăptuirea țelului su
prem al politicii partidului — ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor. Vor fi aplicate 
ferm, cu consecvență, principiile socialiste în 
repartiție și în raporturile sociale și, concomitent, 
vor începe să se afirme în viața socială prin
cipiile comuniste în repartiția bunurilor mate
riale ale societății.

1. Dezvoltarea economică și socială a României 
se va caracteriza în continuare printr-un puternic 
dinamism, în 1990 venitul național va depăși de
3,5—3,8 ori nivelul din 1975 ; pînă la sfîrșitul 
deceniului următor se va ajunge la un venit na
țional de 2 500—3 000 dolari pe locuitor, ceea ce 
va asigura un standard de viață ridicat între
gului popor.

în vederea atingerii acestui nivel, un obiectiv 
principal îl vor constitui reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale de producție în toate ra
murile, valorificarea superioară a materiilor 
prime, diminuarea consumurilor specifice, moder
nizarea structurilor economiei ; în produsul social 
ponderea cheltuielilor materiale va trebui să 
ajungă la circa 50 la sută în 1990, asigurîndu-se 
pe întreaga perioadă sporirea mai rapidă a veni
tului național față de produsul social.

Factorul hotărîtor al creșterii producției mate
riale va fi ridicarea productivității sociale a 
muncii,’ care va contribui cu peste 90 la sută din 
sporul venitului național estimat pentru această 
perioadă. în industrie, productivitatea muncii se 
va majora de 2,3—2,5 ori față de 1975.

2. In centrul politicii economice a partidului 
se va situa în continuare dezvoltarea acce
lerată a industriei, a cărei producție va fi 
în 1990 de 6,5—7,5 ori mai mare decît în 1970. 
Dezvoltarea industriei va fi orientată spre valo
rificarea maximă a resurselor energetice și de 
materii prime din țară, introducerea de tehnologii 
moderne și crearea de 
economiei.

Ca urmare, comparativ 
valorificare a materiilor 
crească pînă la sfîrșitul deceniului viitor de peste 
două ori la laminatele feroase utilizate în con-, 
strucția de mașini, de 1,6 ori la chimizarea ga
zelor naturale, de 1,7 ori la prelucrarea lemnului,

noi materiale necesare

cu anul 1975, indicii de 
prime urmează să

Pentru dezvoltarea activităților șl serviciilor d® 
gospodărie comunală se vor aloca fonduri de 
investiții cu circa 25 la sută mai mari decit în 
perioada 1971—1975 ; principala parte a acestora 
va fi destinată echipării tehnlco-edilitare a ora
șelor, dezvoltării rețelei pentru alimentare cu 
apă și altor lucrări de urbanizare, îmbunătățirii 
radicale a transportului in comun din orașe.

6. Paralel cu creșterea veniturilor directe din 
muncă și asigurarea în măsură mereu sporită a 
bunurilor materiale și serviciilor, se vor dezvolia 
activitățile finanțate de stat pentru satisfacerea 
unor nevoi sociale. Cheltuielile statului pentru fi
nanțarea acestor acțiuni vor crește în anii 
1976—1980 cu peste 50 la sută față de perioada 
1971—1975.

Pensia medie reală de asigurări sociale va spori 
cu 15—16 la sută în 1980 față de anul 1975 ; a- 
proximatlv în aceeași proporție vor spori și ce
lelalte categorii de pensii. Vor crește Substanțial 
și pensiile de care beneficiază membrii coopera
tivelor agricole de producție. Dc asemenea, se va 
majora în continuare alocația de stat pentru 
copii, concomitent cu aplicarea și a altor măsuri 
pentru sprijinirea familiilor cu mulți copii.

Vor fi alocate fonduri însemnate pentru dez
voltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății. Sa 
vor construi spitale și complexe clinice univer
sitare in diferite orașe ale țării, precum și 41 po
liclinici ; în perioada 1976—1980 vor. fi date în 
funcțiune peste 23 400 paturi în spitale noi. Va 
spori dotarea unităților în funcțiune și se vor lua 

' măsuri pentru îmbunătățirea asistenței medical® 
pe întregul teritoriu al țării.

Prin construirea, în cursul cincinalului, a unor 
capacități cuprinzînd 100 mii locuri în creșe, 
numărul acestora va ajunge în 1980 la aproape 
200 mii, acordîndu-se astfel un sprijin mai mar® 
familiilor pentru îngrijirea și creșterea copiilor.

Cheltuielile pentru învățămint vor crește în 
cincinalul 1976—1980 cu 35 la suta față de perioa
da 1971—1975.

Vor fi asigurate mijloacele necesare pentru 
dezvoltarea bazei materiale a oulturii, prin con
struirea de noi ^edificii și îmbunătățirea dotării 
tehnice a celor existente. Se vor extinde progra
mele de radio și televiziune ; în anul 1980 acope
rirea teritoriului țării cu programul II de televi
ziune va fi de circa 50 la sută față de 13 la sută 
în prezent, luîndu-se 
lității emisiunilor și 
întregul teritoriu.

măsuri pentru ridicarea ca- 
buna lor recepționară pe

★
Realizarea obiectivelor și sarcinilor prevăzute - 

în cincinalul 1976—1980 va duce la o creștere 
substanțială a potențialului economic, științific 
și cultural al României, va asigura oamenilor . 
muncii de la orașe și sate condiții superioare de 
muncă și viață, va contribui la continua înflorire \ 
a civilizației socialiste, în folosul omului, al în
tregii societăți.

înfăptuirea obiectivelor cincinalului va marca 
un pas important în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, în înaintarea spr® 
comunism.

ori la țesăturile de bumbac, de 
în industria de încălțăminte.

de. circa două 
aproape 1,5 ori

Dezvoltarea producției de energie electrică — 
la un nivel de 130—140 miliarde kWh în 1990, în 
vederea asigurării necesităților tuturor ramurilor 
economiei și populației in condiții optime, rațio
nale — se va baza pe extinderea utilizării com
bustibililor inferiori, folosirea integrală a poten
țialului hidroenergetic și pe participarea în pro
porție crescîndă a energiei nucleare. .

Din totalul puterii instalate. în 1990, peste 60 la 
sută o vor reprezenta centralele hidroelectrice și 
termocentralele pe cărbuni și peste 20 la sută cen
tralele nucleare ; o pondere însemnată vor deține 
centralele pe resurse secundare. Consumul de 
energie primară și de energie electrică pe un dolar ■> 
venit național se va reduce continuu, situîndu-se 
pînă în 1990 la nivelul țărilor avansate din punct 
de vedere economic.

Producția de oțel va ajunge la 25—27 milioane ■ 
tone ; oțelurile aliate, oțelurile carbon de calitate 
și slab aliate vor reprezenta în 1990 circa două 
treimi din producția totală de oțel. în metalurgia 
neferoasă pînă în 1990 producția de aluminiu șl 
aliaje de aluminiu va crește cu 70—80 la sută, 
cea de cupru — de 4,0—4,5 ori, zinc — cu 40—60 la 
sută și plumb — de 1,7—1,8 ori ; corespunzător ne
voilor construcțiilor de mașini, îndeosebi ale elec
tronicii și electrotehnicii, se va dezvolta producția 
de magneziu, titan, wolfram, siliciu, germaniu și 
altele, valorificînd cu prioritate resursele interne 
de materii prime.

Industria chimică se va situa în continuare 
printre ramurile cu cele mai înalte ritmuri de 
creștere. Se va dezvolta cu prioritate industria 
petrochimică, a cărei pondere va reprezenta în 
1990 trei sferturi din producția acestei ramuri. . 
Creșteri accentuate se vor realiza la produse cu 
eficiență superioară, produse de sinteză organică, 
cauciuc sintetic, fibre și fire chimice, materiale 
plastice și rășini sintetice, anvelope și articole 
tehnice din cauciuc. Pentru satisfacerea superioa
ră a nevoilor agriculturii, producția de îngră
șăminte chimice va spori în 1990 de aproape trei 
ori față de 1975 ; vor fi acoperite necesitățile in
terne de antidăunălori și biostimulatori.

Construcția dc mașini va cunoaște, în conti
nuare, dezvoltarea cea mai rapidă, înregistrînd in 
perioada 1981—1990 un ritm mediu anual de creș- ‘ 

\tere de 9,5—11 la sută. Această ramură va fi orien
tată cu consecvență spre realizarea unei game de 
mașini, utilaje și instalații complexe de înaltă teh
nicitate — factor hotărîtor al dezvoltării pe baze 
moderne a întregii economii, precum și al parti
cipării avantajoase a României la specializarea 
și cooperarea internațională. Industria electronică 
va reprezenta la sfîrșitul deceniului viitor 
16.0—16,5 la sută din producția totală, a construc
țiilor de mașini ; se va dezvolta în ritm susținut 
producția mijloacelor de calcul și de automatizare, 
aparatura de măsură și control. Se va extinde în 
mod considerabil producția mașinilor-unelte agre- 
gate. de înaltă productivitate. Va crește, de asa-

(Continuare In pag. a Vl-a)
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• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 19,30, 
(sala mică) ; Doua Diana — 19.30.
• Teatrul Nottara (sala Studio) ; 
Gaițele — 19.
• Teatrul Giuleștl : Casa oare a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Casa 
cu șapte buclucuri — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Un băiat 
de zahăr... ars ! — 20, (sala Sa
voy) : Pardon... scuzați... bon- 
soar : — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedia 
„Ion Vasllescu" (la Arenele ro
mane) : Piruete muzicale — 20.
• A.R.I.A. (la Teatrul de vară 
„23 August") : Muzică ușoară cu 
Anda CAIugăreanu șl formația 
„Sfinx" — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
rontănă" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30, Spectacol omagial 
„Flacăra iul august" — 20.15.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Maro din Moscota 
— 19,30.

menea, producția mijloacelor de transport de mare 
capacitate — autovehicule, locomotive, navei pre
cum și a utilajelor de mare productivitate pen
tru mecanizarea lucrărilor agricole și de construc- 
ții-montaj.

Schimbarea calitativă a structurii industriei 
românești va fi ilustrata pregnant de faptul câ 
ponderea chimiei și construcțiilor de mașini va 
spori in totalul producției industriale de la circa 
44 la sută in 1975. la 55—60 la sută in 1990.

Industria lemnului urmează să valorifice su
perior masa lemnoasă, majorind și diversificînd 
continuu producția pe seama ridicării gradului de 
prelucrare industrială a lemnului, inclusiv a 
deșeurilor : în condițiile menținerii practic con- 
s'-ante a masei lemnoase exploatate anual, pro
ducția acestei ramuri va crește de 1,7—1.8 ori. In 
industria materialelor de construcții, printr-o pre
lucrare avansată a materiilor prime existente în 
țară se va asigura o gamă largă de produse ne
cesare programului de investiții și modernizării 
construcțiilor. Producția de ciment va atinge 
25—28 milioane tone in 1990 ; comparativ cu 1975 
se va majora de 3—4 ori producția la prefabricate 
din beton, de peste 4,5 ori la materiale de con
strucții din mase plastice.

Dezvoltarea industriei bunurilor de consum 
nealimentare va satisface în mod optim necesi
tățile de consum ale populației, printr-o largă 
diversificare a producției și ridicare a calității 
acesteia. în perioada 1976—1990 se va realiza o 
creștere de 2.5—2,7 ori a produselor tricotate, de 
3.0—3,2 ori a confecțiilor textile, de circa două 
ori a producției de încălțăminte. Producții sporite, 
în sortimente variate și de calitate superioară, 
urmează a se realiza și în domeniul articolelor 
de sticlă, cristal, porțelan, faianță. Se va dezvolta 
în ritmuri ridicate producția bunurilor de folo
sință îndelungată — aparate de radio, televizoare, 
autoturisme, frigidere, mașini de spălat rufe și 
alte aparate electrocasnice.

în industria alimentară atenția principală va fi 
acordată prelucrării superioare a produselor agri
cole pentru deplina satisfacere a cerințelor de 
alimentație rațională ale populației. în anul 1990 
se va realiza o producție mai mare decît in 1975 
de 2.8—3,1 ori la carne, de 3.0—3,3 ori la pește, 
de 3.5—3.8 ori la lapte, și de 1,6—2 ori la zahăr: va 
crește, de asemenea, in mod substanțial producția 
de ulei, conserve de fructe și legume, bere. Se va 
avea în vedere o diversificare accentuată a pro
ducției și realizarea unui mare număr de sorti
mente noi. îndeosebi produse dietetice și pentru 
copii, produse concentrate, deshidratate, sterilizate 
și congelate.

3. Un element esențial al creșterii economice îl 
va constitui dezvoltarea intensivă a agriculturii. 
Se va urmări în mod deosebit -valorificarea optimă 
a importantelor rezerve existente în această ra
mură de bază a economiei. Producția globală a- 
gricolă (medie anuală) în perioada 198G—1990 va 
li de 1.5—1,8 ori mai mare decît media anuală a 
perioadei 1971—1975.

Se va accelera procesul de creștere intensivă a 
producției prin dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale ar agri culturii. V-sț fi- realizată 
generalizarea mecanizării complexe, la cul
tura plantelor, în legumicultura, cît'$1 in zooteh
nie. asigurindu-se sistemele de mașini agricole 
optime și. totodată, înzestrarea cu tractoare de 
puteri unitare mari. Se vor asigura îngrășăminte 
— 300—325 kg (substanță activă) la hectar — și 
alte produse chimice necesare la nivelul exigen
țelor agrotehnicii moderne. Suprafața amenajată 
pentru irigații va ajunge in 1990 la circa 5 mili
oane hectare ; se vor executa totodată lucrări de' 
îndiguiri, desecări și de, combatere a eroziunii so
lului pe 65—70 la sută din suprafețele care nece
sită astfel de lucrări.

Producția do cereale va continua să ocupe locul 
principal in producția vegetală, u’rmînd să 
ajungă la 28—30 milioane tone in 1990 ; recoltele 
la hectar se estimează să ajungă la peste 3 700 kg 
la grîu și 5 300—5 800 kg la porumb. Totodată, se 
va acorda o atenție deosebită cultivării sfeclei de 

zahăr, florii-soarelui și ailor plante tehnice, pre
cum și asigurării cu fibre de in și cinepâ a in
dustriei ușoare. Producția dp legume, fructe șt 
struguri va spori In continuare pe călea creșterii 
substanțiale a randamentelor și introducerii de 
soiuri de mare productivitate. Pînă la sfîrșftul 
deceniului viitor urmează să se realizeze produc
ții medii la hectar de 2 300—2 400 kg floarea- 
soarelui, 42—45 tone sfecla de zahăr. 5.8—fi.O tone 
in pentru fibră, 23—24 tone legume de cîmp.

Se va pune un accent deosebit pe dezvoltarea 
zootehnici, a cărei pondere va ajunge, in 1990. la 
aproape 50 la sută din totalul producției agricole, 
în acest scop, în 1990 efectivele de animale ur
mează să ajungă la 10—11 milioane bovine, 18—20 
milioane porcine, 20—22 milioane ovine și caprine, 
dezvoltindu-se în același timp și sectorul avicol, 
potrivit cerințelor sporite ale consumului de carne, 
lapte și ouă ale populației. Producția medie la 
lapte de vacă se estimează a fi în 1990 de 
3 200—3 400 litri, iar producția medie de lină de
4,5—4,7 kg.

Va erbște producția de furaje, amenajîndu-se 
corespunzător suprafețele cultivate și pășunile na
turale.

In silvicultură se va intensifica împădurirea cu 
soiuri repede crescătoare a suprafețelor, favorabile 
acestor plantații ; de asemenea, vor fi plantate 
toate terenurile inapte pentru cultura plantelor, 
pomicultură și viticultură, precum și toate terenu
rile greu accesibile din perimetrul fondului fo
restier și din alte zone. Urmărindu-se întreținerea 
cu deosebită grijă a fondului forestier, se va a- 
sigura regenerarea masei lemnoase în ritmul ex
ploatării.

Se va pune în aplicare un vast program de 
gospodărire rațională a apelor, pentru a se asi
gura — prin lucrări de îndiguiri și crearea de 
lacuri de acumulare — nevoile de alimentare cu 
apă a populației, industriei și agriculturii, pre
cum și dezvoltarea pisciculturii și transportului 
fluvial, în condițiile conservării calității apelor pe 
întreaga rețea hidrologică.

Ca rezultat al modernizării bazei tehnico- 
materiale — prin generalizarea mecanizării com
plexe, intensificarea procesului de chimizare, 
realizarea programului de amenajări funciare pe 
întregul teritoriu — precum și al creșterii nivelu
lui de pregătire a tuturor lucrătorilor din agricul
tură, se va accentua procesul de transformare a 
muncii agricole într-o variantă a muncii indus
triale.

Se vor aplica cu strictețe, într-o viziune de lar
gă perspectivă, măsuri de protecție a mediului 
ambiant, de conservare a frumuseților naturale 
ale patriei, important patrimoniu național.

4. în ramura transporturilor și telecomunicații
lor, corespunzător dezvoltării economiei în an
samblu, volumul traficului intern de mărfuri va 
crește în 1990 de două ori și al celui maritim de 
12—13 ori față de 1975 ; volumul prestațiilor de 
poștă și telecomunicații va spori de circa două ori 
și jumătate. Se va realiza un sistem unitar si 
coordonat de transporturi, în condiții calitative 
superioare și cu eficiență sporită. ,

Calea ferată va continua să rămînă principalul 
mijloc de transport de mărfuri, transportul ru- 

-#‘tier — dotat; cu autovehicule de mare capacitate 
-— urmînd să asigure „-deplasarea' mărfurilor'pe 

distanțe relativ scurte și în zone inadecvate altor 
mijloace. în cadrul traficului intern, o dezvoltare 
in ritm mai ridicat va cunoaște transportul flu
vial. care va prelua cea măi mare parte a trans
porturilor paralele cu Dunărea. în cadrul trans
portului maritim va spori participarea flotei pro
prii la circa 75—80 la sută- din volumul mărfu
rilor care fac obiectul comerțului exterior ; capa
citatea flotei maritime de mărfuri va ajunge la 
aproximativ 11 milioane tdw. La dotarea flotei 
maritime se va urmări creșterea capacității uni
tare a navelor, utilizarea crescîndă a navelor 
port-conteinere și port-șlepuri, în vederea reduce
rii și eliminării transbordării mărfurilor.

5. Repartizarea judicioasă a venitului național 
pentru consum și dezvoltare va reprezenta în 
continuare una din preocupările principale ale 
politicii economice a Partidului Comunist Român. 

O cotă de 68—70 la sută din venitul național va 
fi destinată fondului de consum, iar 30—32 la suta 
va fi repartizată pentru fondul național de dez
voltare cconomico-Nocială. Acest raport va per
mite construirea unei puternice baze tehnico- 
materiale a societății, ceea ce va asigura creș
terea continuă a nivelului de viață al tuturor oa
menilor muncii.

I*a  stabilirea fondului național de dezvoltare se 
are în vedere ca volumul investițiilor pe econo
mie să crească în perioada 1981—1990 de peste 
două ori față de perioada 1971—1980. Ponderea 
hotărîtoare a investițiilor va continua să fie 
orientată spre ramurile principale ale producției 
materiale și, in cadrul acestora, spre industrie — 
căreia urmează să i se aloce, in perioada 
1981—1990, 55-1—58 la sulă din investiții. în dota
rea industriei se va ține seama de folosirea in
tensivă a capacităților și spațiilor de producție. 
Investițiile in agricultură vor fi în perioada 
1931—1990 de 1.7—1,9 ori mai mari față de dece
niul anterior, asigurindu-se dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a acestei ramuri, realizarea unor 
ample lucrări de irigații. îndiguiri și desecări, 
crearea unor importante capacități destinate 
zootehniei. Fonduri sporite se vor aloca, de ase
menea, pentru dezvoltarea activității de cercetare, 
înzestrarea economiei cu tehnica electronică de 
calcul ; dotarea superioară a transporturilor și 
telecomunicațiilor, modernizarea și extinderea re
țelelor de drumuri, căi ferate și canale ; construc
ția de locuințe și construcții edilitar-gospodărești 
la orașe și sate.

6. Dezvoltarea economiei se va realiza în con
tinuare printr-o creștere echilibrată a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, urmărindu-se 
ca prin amplasarea noilor obiective industriale să 
se asigure progresul economico-social al tuturor 
județelor și zonelor. Concomitent cu dezvoltarea 
industriei, agriculturii, transporturilor, în toate 
județele se va asigura extinderea rețelei comer
ciale, a bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, culturii și lărgirea spațiului locativ, în 
cadrul general al programului de sistematizare a 
orașelor și satelor. La orașe se va urmări asigu
rarea unei densități optime a clădirilor, organi
zarea construcțiilor în complexe dotate armonios 
pentru satisfacerea în bune condiții a necesităților 
populației, iar la sate concentrarea în centre co
munale puternice, cu o bază materială corespun
zătoare activităților economice și social-culturale. 
Pină în 1990 se vor crea 300—400 noi centre oră
șenești, urmărindu-se ca așezările urbane să 
formeze centre de gravitație și de polari
zare pentru zonele rurale înconjurătoare. în 
viitorul deceniu, rețeaua de orașe și localități cu 
caracter urban va cuprinde un număr de locuitori 
de două ori mai mare decît în 1970. realizîndu-se 
pași înainte pe calea reducerii deosebirilor esen
țiale dintre'sat și oraș.

7. Ritmul și schimbările structurale în dezvol
tarea economică in perioada 1981—1990 necesită 
in continuare creșterea substanțială a aportului 
cercetării științifice, al creației tehnice naționale 
la progresul întregii societăți. Partidul nostru 
pornește de la considerentul că știința Constituie 
factorul primordial al progresului contemporan și 
că societatea socialistă multilateral dezvoltată 
poate fi realizată numai pe baza celor mai înain
tate cuceriri ale științei și tehnicii.

Cercetarea științifică va trebui să devanseze 
permanent dezvoltarea producției, concentrindu-se 
spre soluționarea problemelor ce decurg din orien
tările majore ale creșterii economico-sociale : va
lorificarea superioară a potențialului național de 
resurse naturale, punerea in valoare de noi surse 
de energie, modernizarea tehnologiilor în pas cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, acce
lerarea procesului de mecanizare și automatizare 
a producției, crearea de substanțe și materiale 
noi. de valoare economică ridicată.

Cercetarea științifică va aborda noi probleme 
ale cunoașterii, va juca un rol tot mai mare in 
transformarea naturii și societății în folosul omu
lui, va participa la eforturile desfășurate pe plan 
internațional pentru descoperirea de noi mijloace 
de îmbunătățire a vieții umane, de ridicare a 
gradului de civilizație a societății omenești.

8. O atenție deosebită va fi acordată realizării 
programului de instruire și de ridicare a nivelului 
de cunoștințe al intregii populații — factor esen
țial pentru edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate. După 1980 va fi generalizată cea 
de-a doua treaptă a liceului ; se va extinde in 
continuare învățămîntul superior ; se vor dezvolta 
corespunzător spațiile necesare învățămîntului de 
toate gradele. Școala se va perfecționa con
tinuu în pas cu cerințele societății, pe linia 
pregătirii generale tehnico-științifice și par
ticipării elevilor și studenților. împreuna cu 
cadrele didactice, la activitatea productivă 
și cie cercetare. Se va dezvolta sistemul na
țional de perfecționare a pregătirii profesionale 
a tuturor oamenilor muncii, în concordanță cu 
cerințele progresului tehnico-științific. Schimbă
rile ce vor interveni în activitatea de producție, 
concomitent cu ridicarea nivelului de pregătire și 
de1 cultură al intregii populații, vor determina re
ducerea continuă a deosebirilor esențiale dintre 
munca fizică și cea intelectuală.

9. Dezvoltarea economiei noastre va fi înfăptui
tă in condițiile unei participări tot mai intense 
la diviziunea internațională a muncii, la schimbu
rile comerciale și cooperarea economică pe plan 
mondial. Volumul comerțului exterior va crește 
de peste trei ori în 1990 față de 1975, extinzin- 
du-se permanent acțiunile de cooperare în pro
ducție cu țările socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, 
precum și cu celelalte țări, fără deosebire de 
sistem social. în cadrul exportului, se va ma
jora ponderea produselor industriale, în special 
a mașinilor și utilajelor.

Dezvoltarea prevăzută .va asigura o balanță co
mercială excedentară, ceea ce va înlesni desfă
șurarea schimburilor și cooperării noastre eco
nomice internaționale, participarea pe piața mon
dială cu un export sporit de mașini și utilaje pe 
credit, realizarea unei balanțe de plăți echilibrate 
și crearea condițiilor pentru trecerea la converti
bilitatea monedei naționale. întreaga politică de 
comerț exterior și cooperarea economică interna
țională vor urmări asigurarea unui loc tot mai 
avantajos României în diviziunea mondială a 
muncii.

10. Pe baza sporirii venitului național și a fon
dului de consum, nivelul de trai material și cul
tural al populației va înregistra o creștere sus
ținută. Veniturile reale totale pe locuitor se vor 
mări de 3—3,5 ori față de 1970. Retribuirea după 
muncă va constitui, în continuare, elementul ho- 
tărîtor al ridicării nivelului de trai al populației : 
se vor lua măsuri ca retribuția reală să fie în 
1990 de 1,7—1,9 ori mai mare decît in 1975, păs- 
trîndu-se practic raportul de 1 la 6 între retribu
ția minimă și cea maximă. Se va asigura un 
raport just între veniturile reale ale țărănimii și 
retribuția reală a oamenilor muncii de la orașe.

Fondurile sociale de consum urinează să repre
zinte, spre sfîrșitul deceniului următor, 30—32_ la 
sută din totalul veniturilor populației, majorîn- 
du-se toate categoriile de pensii, precum și aloca
ția pentru copii, cheltuielile social-culturale ale 
statului.

Corespunzător creșterii veniturilor populației,' 
desfacerile de mărfuri vor Spori ■ intr-un - ritm 
țmual de 7,5—8,5 la. suță. Se vă 'asigura îm
bunătățirea consumurilor alimentare pe baza' nor
melor fiziologice optime ; se estimează o creștere 
a consumului pe locuitor în perioada 1976—1990 
cu 50—60 la sută la carne, 80—90 la sută la pește, 
35—40 la sută la lapte, Ș5—70 la sută la fructe. 
De asemenea, se va urmări satisfacerea necesită
ților raționale de îmbrăcăminte și încălțăminte, 
majorîndu-se consumul pe locuitor cu 70—90 la 
sută la țesături textile (inclusiv confecții) și 
45—55 la sută la încălțăminte. înzestrarea popu
lației cu bunuri de folosință îndelungată va crește 
în aceeași perioadă de 2—2,2 ori la aparate de 
radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe 
și 4—4,2 ori la autoturisme.

Volumul prestațiilor de servicii va crește într-un 
ritm de 10—11 la sută anual, în concordanță cu 
cerințele vieții moderne ; se vor dezvolta cu pre- 

cădere iervicitie menite să uîurez» munca femeP 
lor în gospodăria casnică.

Pe baza creșterii productivității muncii în toate 
ramurile de activitate, săptămîna de lucru va fi 
redusă la 40—42 ore pină la sfirșitul deceniului 
următor, concomitent cu crearea condițiilor opti
me pentru utilizarea\timpului liber.

In domeniul ocrotirii sănătății se v*  asigura 
ntit perfecționarea asistenței preventive, cit și im- 
bunănățirea condițiilor de îngrijire in unitățile 
spitalicești, prin sporirea numărului de medici, 
dezvoltarea rețelei sanitare. O atenție specială se 
va acorda măsurilor de ocrotire a mamei și copi
lului, sporindu-se apreciabil numărul de creșe, 
cămine și grădinițe de copii.

Se va asigura baza materială necesară lărgirii 
orizontului cultural și artistic al tuturor cetățe
nilor, dezvoltării culturii fizice șl sportului de 
masă. în perioada 1976—1990- se vor construi
2,5—3,0 milioane apartamente, sporind ponderea 
apartamentelor noi de 3—4 camere și majorin- 
du-se suprafața utilă pe fiecare apartament ; sa 
va rezolva astfel, in linii generale; problema lo
cuințelor.

Noile spații locative, dotările cu construcții so
cial-culturale, cu parcuri de odihnă și recreație, 
creșterea nivelului echipărilor tehnice edilitare — 
alimentări cu apă, canalizare, rețea de străzi mo
dernizate, transportul în comun — vor tr s- 
forma radical înfățișarea orașelor și se. ^br 
noastre.

11. Dezvoltarea prevăzută va fi Însoțită d« 
adinei schimbări calitative in structura socială a 
țării. Se estimează că, datorită măsurilor de creș
tere a natalității, de întărire a familiei și de ocro
tire a mamei și copilului, în 1990 România va avea 
o populație de circa 25 milioane locuitori. Numă
rul de persoane ocupate în activitatea econo- 
mico-socială va fi de peste 11 milioane. Clasa 
muncitoare va reprezenta, în 1990, partea co- 
vîrșitoare a populației țării. Forța de muncă o- 
cupată în agricultură se va reduce în continua
re, ajungînd, în 1990, la 12—15 la sută din totalul 
populației ocupate. Se vor lărgi rîndurile inte
lectualității, îndeosebi ale celei tehnice.

Ca rezultat al dezvoltării pe baze modeme atît 
a industriei, cit și a agriculturii și celorlalte 
ramuri, al introducerii mijloacelor de mecanizare 
și automatizare a producției, al ridicării nive
lului general de pregătire a populației, se va 
desfășura pe scară crescîndă procesul de ștergeia 
treptaftă a deosebirilor esențiale dintre sat ți 
oraș, dintre munca fizică și intelectuală, acceii- 
tuindu-se omogenizarea societății.

Realizarea programului Partidului Comunist 
Român de construire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism — expresie a intereselor și năzuințelor 
profunde ale națiunii noastre socialiste — va fi 
rodul activității conștiente a întregului popor, 
făuritor al propriului său destin. Aceasta presu
pune ridicarea pe un plan superior a activității 
politice, ideologice și educative, de formare a 
omului nou, îmbunătățirea continuă a organiză- 

- rii unitare și conducerii științifice a tuturor do- 
■ meniilor de activitate, adincirea democrației so- 
' ciqljișie, participarea activă a tuturor oameț^or 
rhuncii la laborarea și înfăptuirea politicei u-n- 
-tețne’-șr externe. întărirea rolului PariiduluF^b- 
frtunist Român de forță politică conducătoare, a 
întregii societăți. .

In realizarea obiectivelor stabilite de programul 
partidului, un pas hotărîtor îl reprezintă cinci
nalul 1976—1980. Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român își exprimă convingerea 
fermă că clasa muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate,’ își vor pune întreaga capacitate de 
muncă și creație in slujba înfăptuirii politicii 
maryist-leniniste a. partidului. Prin îndeplinirea 
cu succes a obiectivelor stabilite, poporul român 
va asigura înflorirea tot mai puternică a patriei 
sale socialiste, contribuind, totodată, la afirma
rea superiorității socialismului pe arena interna
țională, la consolidarea forțelor păcii și progre
sului social în lumea contemporană.
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Campionatele balcanice de atletism

Mariana Suman — nou record

cinemaTENIS i „Cupa Davis"

În prima zi: Romania—Italia 1-1
Ieri, la Mestre — Veneția, s-au 

disputat primele partide de simplu 
din meciul România — Italia, fi
nală a grupei europene A din ..Cupa 
Davis". Rezultatele : Ilie Năstase — 
Corrado Barazzuttl 3—0 (9—7, 6—0. 
6—1) $i Adriano Panatta — Ion Ti
riac 3—0 (6—1, 6—3, 6—2). Scor pe 
echipe : 1—1.

După cum se constată, conducerile 
celor două echipe au operat modifi
cări in formații față de cele ali
niate in precedentele lor meciuri 
din „Cupa Davis". Pe de o parte, 
Cristea Caraluhs a restrins formația 
la cei doi echipieri de bază, titula- 
rizindu-1 pe Tiriac și pentru parti
dele de simplu ; pe de alta, italienii 
au renunțat la Bertolucci in favoa
rea mai tînărului Barazzutti. de a- 
fiemenea pentru jocurile de simplu. 
Motivarea mișcării tactice a adver
sarilor noștri se intuiește lesne : 
Bertolucci fusese mereu învins de 
către Năstase. In timp ce mezinul 
echipei italiene deținea o victorie 
asupra primei noastre rachete, vic
torie dobindită la Miinchen chiar in 
luna mai a acestui an. Numai că 
ieri pe cimpul de joc acest calcul 
s-a doved:’ a fi o simplă specula
ție. Năstase a câștigat partida la 
pas. fără să facă risipă de energie 
nici chiar atunci cind. in setul prim, 
tcorul arăta foarte strins. E adevă
rat, in acest set Năstase ne-a cam 
chinuit vreme de 65 de minute, insă 
nu adversarul a fost principalul vi
novat ; dacă Ilie s-ar fi concentrat 
mai mult, așa cum a procedat la 
Începutul getului Întâi, cind a pipăit 
pulsul adversarului, sau ca in setu
rile următoare, foarte probabil câ 
Barazzutti n-ar fi ciștigat decit 2—3 
ghemuri. De altfel, in continuarea 
partidei, tinărul și talentatul. • Ba
razzutti a fost pur și simplu sufo
cat. posibil și de' căldură, dar in 
mod sigur de clasa fină și dezinvol
tă cu care juca românul. Aceste se
turi din urmă s-au Încheiat cu sco
ruri categorice și au durat amindouă 
laolaltă cu zece minute mai puțin 
decit setul prim !

In partida a doua. Panatta l-a în
trecut relativ ușor pe Ion Tiriac, 
totuși, acesta nu părea să fi avut 
intenția clștigării unui punct la Pa- 
r.atta. ci mai degrabă conservar&a 
forțelor pentru proba de dublu și 

pentru invingerea in cea de-a treia 
zi a lui Barazzutti.

Astăzi de la ora 15,15 se vor în
trece perechile celor două formații. 
Mai mult decit probabil, se va pre
zenta la teren dublul Tiriac — Năs
tase. iar de partea cealaltă a fileu- 
lui se pare că vor fi italienii Pa
natta și Bertolucci.

★
Federația indiană de tenis a al

cătuit echipa pentru finala inter
zonală a „Cupei Davis", In care 
formația Indiei va intilni pe term 
propriu, In cursul lunii septembrie, 
selecționata U.R.S.S. Din echipa 
Indiei fac parte următorii jucători : 
Vijay Amritraj, Anand Amritraj. 
Jasjit Singh și Shashi Menon.

★
La Keszthely (pe malul lacului 

Balaton) a început un turneu inter
național feminin de tenis pe echipe 
(jucătoare sub 18 ani), la care parti
cipă și România. In primul meci, 
tinerele tenismane românce au in- 
tilnit selecționata secundă a Unga
riei. in fața căreia au obținut vic
toria cu scorul de 3—0. Rezultate 
tehnice : Elena Popescu — Fodor 
6—3, 6—1 : Mariana Socaciu — Budai 
6—2, 6—4 ; Popescu, Socaciu — Lu
gosi, Budai 6—3. 6—1. Celelalte două 
meciuri disputate 6-au încheiat cu 
următoarele rezultate : U.R.S.S. — 
R. D. Germană 3—0 ; Ungaria (A) — 
Bulgaria 3—0.

★
în turul doi al probei de dublu 

bărbați, din cadrul turneului inter
național de tenis de la Ostrava, cu
plul Viorel Sotiriu (România) — Pi- 
secki (Cehoslovacia) a învins cu 6—3, 
6—1 perechea .cehoslovacă Brejka— 
StencL

/NAUGUXA/IEA STADIONULUI DIN ORȘOVA
DROBETA TURNU-SEVERIN. (Co

respondentul „Scinteii", Virgil Tăta
rii). în cadrul acțiunilor prilejuite de 
un dublu eveniment — Împlinirea a 
18 veacuri de atestare documentara 
a localității și inaugurarea nou
lui oraș — la Orșova s-a dat în fo
losință. zilele trecute, un stadion cu 
4 000 locuri. Prin muncă voluntar- 
patriotică a locuitorilor orașului s-au 
efectuat la acest obiectiv lucrări in 

Pe stadionul „Vasil Levski" din So
fia au început vineri campionatele 
balcanice de atletism. în proba fe
minină de 800 m plat victoria a re
venit sportivei românce Mariana Su
man care a realizat timpul de 
l’58”6,T0 — nou record național (ve
chiul record era de 2’). Cursa de 
10 000 m plat s-a încheiat cu succesul 
atletului român Ilie Floroiu, crono
metrat in 28’58’’4'10.

Un excelent rezultat a obținut la 
aruncarea discului — femei Maria 
Vergova (Bulgaria) cu 68,48 m. Ar-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NA.TAȚIE

Campionatele naționale de natație 
au continuat vineri in piscina clu
bului sportiv ..Dinamo" din Capitală. 
Anca Georgescu a stabilit un nou 
record al tării in proba de 100 m 
bras cu timpul de l’19”7/I0. în proba 
de ștafetă 4 x 100 m liber masculin 
echipa clubului Steaua a înregistrat 
timpul de 3’44”6/10 (record național). 
Alte rezultate înregistrate : 200 m 
liber masculin : M. Slavic 1’59” : 100 
m bras bărbați : O. Ressler 1T1”2.10; 
200 m delfin bărbați : E. Aimer 
2T4”7 10. Concursul continuă astăzi.

POLO
Au fost stabilite datele de desfă

șurare ale meciurilor campionatului 
european de polo pe apă (grupa A), 
meciuri programate la Viena. de la 
18 august a.c. Selecționata României 
va intilni în prima partidă, la 18 au
gust, formația Italiei, urmind să 
joace in continuare cu echipele Un
gariei (19 august). Spaniei (20 august). 
Iugoslaviei (21 august), U.R.S.S. (23 

valoare de 350 000 lei. In ziua inau
gurării, pe noul stadion a avut loc 
un cuplaj fotbalistic : Metalul-Dro- 
beta Turnu-Severln*  a întrecut cu 
2—0 formația locală „Dierna", re
cent promovată in divizia C. Meciul 
vedetă, dintre Universitatea-Craiova 
și Politehnica-Timișoara, s-a înche
iat cu scorul de 1—0 in favoarea 
campionilor. 

gentina Menis s-a clasat pe locul al 
doilea cu 65,84 m. Proba de săritură 
in lungime (femei) a fost surprinză
tor cișligată de Manila Lambru 
(Grecia) cu 6,62 m. Doina Cătineanu 
(România) s-a clasat pe locul al doi
lea cu 6.34 m. Un pasionant duel 
sportiv a avut loc in finalul' probei 
masculine de 800 m plat cișticată de 
iugoslavul Susanj cu l’45”8/10. Gh. 
Ghipu (România) a sosit pe locul al 
doilea cu l’46”3/10. urmat de colegul 
său Onescu — l’47”4/10. întrecerile 
continuă astăzi.

august). Olandei (24 august) și R.F. 
Germania (25 august).

★
La Izmir a început campionatul 

balcanic de polo pe apă. Echipa se
cunda a României a învins cu sco
rul de 7—2 reprezentativa Bulgariei. 
Selecționata Iugoslaviei a întrecut 
cu 13—5 pe cea a Turciei.

BASCHET
în localitatea bulgară Iambol a în

ceput un mare turneu internațional 
feminin de baschet. în primul joc, 
selecționata României a intilnit e- 
chipa Poloniei. După un meci echili
brat, in care cele două echipe au a- 
vut avantaj pe rind, baschetbalistele 
poloneze au terminat învingătoare 
cu scorul de 45—40 (27—26). Repre
zentativa U.R.S.S. a întrecut cu 71—44 
(39—19) echipa Bulgariei, iar selec
ționata Iugoslaviei a dispus cu 
66—56 (35—24) de formația Franței.

HOCHEI
La Bad Nauheim (R.F. Germania), 

în cadrul competiției internaționale 
de hochei pe gheață „Thurn und Ta
xis". o selecționată vest-germană a 
învins cu scorul de 8—2 (3—1, 3—0, 
2—1) echipa României.

FOTBAL
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală se vor disputa astăzi primele 
două meciuri din cadrul competiției 
de fotbal „Cupa municipiului Bucu
rești". La ora 17,30 se vor intilni 
echipele bucureștene Rapid și Spor
tul studențesc, iar în continuare se 
va desfășura partida dintre forma
țiile Steaua ci Steagul roșu Brașov. 

• Tunurile din Navarono : PA
TRIA — 9; 12.30; 16; 19,30. FAVO
RIT — 9.13; 12,30; 16; 19,15, CASA 
FILMULUI — 10; 15,30; 19. GRA
DINA LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 9.45.
• B.D. intră in acțiune : DOINA
— 11; 13,15; 15,45; 18; 20,15.
• Urmărește-mă I ; SCALA —
9.15: 11,30; 14; 16,30: 19; 21,15, CA
PITOL — 9,30; 11.45; 14; 16,15;
13.30; 20,45, la grădină — 20,16,
GRADINA DINAMO — 20,15.
• Vandana : MODERN — 9; 12;
16; 19, la grădină — 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30. la gră
dină - 20,15. FEROVIAR — 9; 
12,30; 16: 19.30, MELODIA — 9;
12,30; 16; 19.30, GLORIA — 9: 12,15; 
15,45; 19, GRADINA TITAN —
20.15. 1 *
• Călărețul fără cap : LUMINA
— 9; 11,13; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Cleopatra : FESTIVAL — 9,30; 
15; 19, la grădină — 20.
• Farsa tragică : DACIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Duel pe autostradă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11: 15.45; 18;
30.15.
• Conspirația : FLAMURA — 13,13.
• Mihai Viteazul : BUZEȘTI — 9; 
14; 18, la grădină — 20.
• Șapte păcate : GRIVITA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Apașii : LIRA — 15,30; 18; 20,30,

la grădină — 20.13, FLOREASCA
— 15,30; 13; 20,15.
• Cliitty-Chltty, bang-bang : VIC
TORIA — 9,15; 12,30; 16; 19.15,
ARTA — 12; 15,30; 19, la grădină
— 20,15.
• Duelul : CENTRAL — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ce drum să alegi : BUCEGI — 
16; 18,15, la grădină — 20,15.
• Adam și Eva In conflict ; FE
RENTARI — 15,30: 18; 20,15.
• Asediu cu surprize : PACEA — 
16; 18; 20.
• Contesa Walewska : UNIREA
— 15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Țara lui Sannikov : COȘMOS
— 15,30; 10: 20,15, FLACARA — 
15,30; 17,45; 20.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : 
DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Șah la rege : CRINGAȘI — 16;
18.15.
• Căluțul roib : COTROCENI — 
13,45; 16; 13,15; 20,30.
• Joe Limonadă ; GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, GRADINA AURO
RA — 20.
• 50 000 de dolari recompensă : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 18;
20.15.
• Explozia : MIORIȚA — 15,45.
• Păcală : VIITORUL-— 16; 19.
• La est de Java ; POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Un comisar acuză : MOȘILOR
— 15,30; 13; 20,15, la grădină —
20,15.
« Cat Ballou : VITAN — 15,30; 18;
20, la grădină — 20,15.
• De bunăvoie și nesilit de ni
meni : MUNCA — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18; 30.
• Inamicul public nr. 1 : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 18; 30,15, la gră

dină — 20,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30;- 18; 20,15.
• Ceața : TOMIS — 15,45.
• Valea : RAHOVA — 16; 13; 20. 1
• Frații Jderi PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Afacerea Dominlci : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 16; 
18; 20.

teatre
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Eforturi susținute
pentru încheierea secerișului

Plecarea unei delegații 
a P.C.R. in Tunisia 
Vineri. 2 iulie, a plecat ln Tuni

sia o delegație a P.C.R.. alcătuită 
din Nicolae Mihai, membru al C.C. 
al P.C.R.. și Mircea Angclescu, șr,f 
de soci or la C.C. al P.C.R.. care, la 
invitația Partidului Socialist Destu- 
rlan, face o vizită de prietenie in Tu
nisia. Delegația a fost condusă la 
aeroport de tovarășul Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Ț.mnui frumos din această sâptfcmină a D?rmi*  să se lucreze cu 
Torțe sporite la seceri?. Pe măsură ce In județele din sudul tării s-a 
,, e ,, recoltatul cerealelor miloase, numeroase combine, tractoare si 

aue utilate au fost trimise in zonele mai nordice ale tării. Ca urmare. 
rexultâ din datele centralizate la ministerul de resort, a fost strlnsa recolta de gnu de pe 1693 000 hectare. cc<a ce 

reprezintă 89 la sută din suprafețele cultivate in întreprinderile agri
col? d-’ stat și 70 la «u’t*  în cooperativele agricole. în 11 județe > a 
încheiat recoltatul cerealelor năioasc. Intrucit griul a dat în codi si 
n județele nordice, este necesar ca. printr-o temeinică organizare a 
muncii, să se asigure folosirea din plin a combinelor si a forței de 
muncă, astfel incit lucrările de recoltare >ă se încheie in timpul cri 
mm scurt. In cadrul raidului anchetă întreprins in județele Neamț. >1O1U Șl Argeș. corespondenții „Scinteii" au urmărit ’ * ’ 
se aplică măsurile luate de 
secerișului.

_____ felul cum 
organele județene in vederea încheierii

NEAMȚ
Din primele zile - 

in grafic

•priiine mai eficient aceste unități, 
sâ facă totul pentru ca întreaga re
coltă de griu sâ ajungă cit mai re
pede in hambare. (Ion Manca).

SIBIU

ginerul Mihail Tiller, directorul di
recției agricole județene. (Nicolae 
Brujan).

ARGEȘ

în județul Neamț s-a. ©revăzut ca 
recoltarea Dă maselor să sc încheie 
icirca 12 zile bune de lucru. La 

''atia biroului comitetului iude- 
tCv de partid, cele aproape-âOO 
combine au fost dotate si reglate in 
«sa fel incit să permită stringerea 
In întregime a oalelor si plevei. A- 
colo unde terenul nu permite intra
rea combinelor și tractoarelor s-au 
organizat echipe de secerători. Aces
te măsuri au permis ca. încă din 
©•rimele zile de lucru, in cooperati
vele agricole din Săbăoani. Seculeni, 
Horia. Bolești și altele, să se reali
zeze vitezele de lucru prevăzute. Fie
care dintre mecanizatorii de la I.A.S. 
Roman, care lucrează la seceriș in 
fermele Spiridonești și Bâlușești, a 
reușit sâ recolteze, zilnic. 15 ha cu 
griu. în altă parte a județului, la 
cooperativa agricolă Oniceni. 200 de 
cooperatori secerau manual griul de 
pe 45 de ha. La cooperativele agri
cole din Dumbrava Roșie si Boteștl 
ziua se lucrează la seceriș, iar noap
tea la arat pentru insămințarea cul
turilor furajere.

Există insă si cooperative agricole, 
ca ceie din Brusturi. Timișeni. Gru- 
măzesti. Zănești. Costișa, Cindești și 
altele, unde, deși griul a ajuns la 
maturitate, se fac incă tatonări și se 
așteaptă ca totul să fie rezolvat de 
către mecanizatori, neglijindu-se mo
bilizarea forțelor proprii, organizarea 
echipelor de secerători. Organizațiile 
de partid, conducerile unităților agri
cole si consiliile populare trebuie să

Secerătorii, acolo unde 
nu. pot intra combinele..

Recuperarea rămînerilor in urmă 
provocate de ploile căzute săpt amina 
trecută, ca și stringerea fără pier
deri a cerealelor culcate pe mari su
prafețe. constituie principalele obi
ective in fiecare unitate. La coope
rativa agricolă Micâsasa. recoltarea 
griului a început pe pantele mari si 
în lanurile „căzute1* : Organizați pe 
echipe, zeci de cooperatori se aflau 
la lucru cu coase și seceri incă de 
la primele ore ale dimineții. In zo
nele Agnita. Valea Oltului si Valea 
Timavelor circa 3 000 hectare de orz 
si de griu vor fi recoltate manual. 
O deosebită atenție se acordă folo
sirii combinelor la întreaga capaci
tate. La cooperativele Aței. Bratei, 
Timava, Dirlos toate combinele C-l 
si C-3 recoltează pestă viteza plani
ficată, cite un hectar pe zi. Asigu
rarea unui număr sporit de mijloace 
de transport pentru evitarea stațio
nării combinelor in lan. redistribui
rea unui număr de 155 combine din 
zonele Valea Oltului și Valea Hirti- 
baciului. urmărirea zilnică, pe bază 
do grafice, a modului de utilizare a 
fiecărei combine sint citeva dintre 
măsurile luate pentru încheierea 
grabnică a recoltării — ne-a spus in

Pe cind motorina ?
Potrivit informațiilor primite de la 

ing. Petre Leca, directorul trustului 
do mecanizare Argeș, campania de 
recoltare a Duioaselor va fi încheiată 
aici la sfirsitul acestei săptâmini, pe 
întreaga suprafață de 49 000 hectare. 
Cele 800 combine ale trustului reu
șesc să secere zilnic 4 000 hectare, 
viteză mult superioară celei de anul 
trecut. La baza acestui succes stă 
programul riguros de lucru întocmit 
da vreme, la indicația biroului co
mitetului județean d.c partid, de or
ganele agricole pentru tractoriștii și 
cooperatorii antrenați in campanie. 
De exemplu, dimineața, intre orele 
5—6. mecanizatorii sint lăsati să c- 
fectueze întrețineri tehnice la utilaie 
peaitiȚi .ca intre. 6.si.8 să execute 
arături. Apoi, mecanizatorii intră din 
plin la recoltat. „După un astfel de 
program riguros lucrăm si noi — ne 
confirmă Ion Florea. șeful secției de 
mecanizare de la cooperativa agri

colă din Costcștl — si reușim să 
înaintăm zilnic in tarlalele cu griu 
cu 100 do hectare. Tractoriștii dove
desc multă hărnicie. Do pildâ. Dumi
tru Serbau a ajuns să recolteze zil
nic peste 40 000 kg griu. Si nu este 
singurul*'.

Semnalam ca negativ faptul că. In 
unele unități agricole, lucrările sint 
îngreunate de linsa carburanților. în
treprinderea PECO Pitești nu a a- 
provizionat cu aproape jumătate din 
cantitatea de motorină necesară pen
tru actuala campartie unul din prin
cipalele depozite situat in zona ce
realieră a județului — cel de la Cos- 
testi. Din acest motiv, camioanele 
cooperativelor agricole, cum sint cele 
din Stolnici și Izvoru, s-au deplasat 
dună motorină tocmai la Curtea de 
Argeș, cale de mai bine de 150 km, 
dus si-ntons. „Așa este — ne confir
mă Marin Mihalcea, șef de depoz.it. 
Cer zilnic motorină de la întreprin
dere si nimeni nu mă ascultă. Cind 
i-am reclamat situația tov. director 
Florian Toader că stau tractoarele 
acum, in plină campanie, dinsul ne-a 
răspuns că nu este nici o pagubă, că 
6e fac economii de carburanți*'.

Ciudată optică Ar trebui ca cen
trala de la București, ca for tutelar, 
să imprime conducerii PECO de la 
Pitești un punct de vedere mai rea
list. (Gh. Cirstea).

Cronica zilei

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA

S-a încheiat recoltatul griului
In cursul zilei de ieri, coopera

torii si mecanizatorii din județul 
Prahova au încheiat secerișul griu
lui pe întreaga suprafață de 31 782 
hectare cultivate in cooperativele 
agricole si peste 6 000 hectare in 
întreprinderile agricole de stat. In

prezent, lucrătorii ogoarelor pra
hovene continuă cu intensitate 
munca In cimp pentru efectuarea 
arăturilor si insămințarea culturilor 
duble, lucrare care urmează să se 
incheie in citeva zile.

La „Metalurgica" Buzău

în ritm susținut

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Franceze. Jean Sauvagnargues, pen
tru felicitările transmise cu ocazia 
Zilei naționale a Franței.

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Rornw- 
nia. tovarășul Nicolae Giosan. a pri
mit mesaje de felicitare cu prilejul 
alegerii sale in această funcție din 
partea tovarășului A. P. Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii, și 
Vitali Ruben, președintele Sovietu
lui Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Tekin Aribu- 
run, președintele Senatului, și Ke
mal Guven. președintele Adunării 
Naționale din Turcia.

★

Imaginea unei străzi dintr-un mare 
oraș, o sărbătoare populară, un pes
car. un tăietor de lemne in plin 
efort, un artizan migălind o sculp
tură in lac. un răsărit sau un apus 
de soare deasupra mării învăluite în 
ceață — iată citeva din temele celor 
aproape 90 de imagini despre Japo
nia prezentate in expoziția de foto
grafii deschisă vineri la amiază, sub 
auspiciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-jaoO- 
neze. la Casa de/cultură a I.R.R.C.S.

La festivitatea inaugurală au asis
tat Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Hristache Zambetti, vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-japoneze. funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilpr Ex- 
terne-, oameni de cultură, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

★

Vineri după-amiază s-au deschis 
la Cluj lucrările celei de-a 3-a se
siuni naționale a elevilor organizate 
de C.C. al U.T.C. și Ministerul Edu
cației și învățămintului. în program 
sint înscrise comunicări elaborate 
de elevi din întreaga țară ce ilus
trează semnificativ strinsa legătură 
dintre școală, cercetare și practică.

(Agerpres)

Excelenței Sale
MOHAMMED ANWAR EC SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt
îmi este deosebit de plăcut ca la aniversarea Zilei Revoluției să vă 

adresez, in numele poporului român șl al meu personal, un cordial salut 
prietenesc și cele mal bune sentimente, iar poporului egiptean prieten 
urări de multe succese în dezvoltarea independentă a țării pe calea pro
gresului și prosperității.

Poporul român dă o înaltă prețuire relațiilor de strinsă prietenie șl 
colaborare dintre țările noastre care au cunoscut un puternic avint in 
ultimii ani în domeniile politic, economic, cultural-științific șl tehnic, 
avind ca temelie durabilă înțelegerile convenite cu prilejul convoi bi- 
riior avute împreună in Egipt și România.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am efectuat-o fn 
Egipt, precum și de recenta dumneavoastră vizită în Romania și îmi 
exprim convingerea că. în spiritul Declarației solemne comune și a con
cluziilor la care am ajuns împreună, raporturile de prietenie și conlu
crare rodnică dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală 
și intensă. în folosul celor două popoare ale noastre. în interesul luptei 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, al cau
zei păcii, colaborării șl securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialism 

România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru amabilele feli
citări și bunele urări transmise de Excelența Voastră cu ocazia aniver
sării a 1 100 de ani de la întemeierea Islandei.

Vă adresez, totodată, cele mai bune urări de fericire personală, <5« 
pace și prosperitate pentru poporul român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Island*

Întîlnire prietenească
Tovarășul Urban Carlsson, mem

bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al Partidului de stinga- 
comuniștli din Suedia, s-a intilnit, 
vineri, in stațiunea Neptun. cu to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul întilnirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul de stinga-comu- 
nistii din Suedia, precum si alte pro
bleme de interes comun.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

vremea
Timnul probabil pentru 4, 5 și 6 au

gust. In țară : Vremea se menține 
călduroasă. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai accentuate in nordul

tării și zona de deal șl de munte, 
unde, pe alocuri, se vor produce des
cărcări electrice și averse de ploaie. 
Vint .slab piuă la moderat. Minimele 
vor fi cuprinse intre 10 șl 20 grade, 
iar maximele între 25 și 35 grade. 
In București : Vreme frumoasă fi 
călduroasă, cu cer variabil. Vint în 
general slab. Temperatura se men
ține ridicată.

Integrată, prin reprofilarea 
activității, in circuitul unități
lor producătoare de piese și 
subansamble pentru tractoare și 
mașini agricole, întreprinderea 
..Metalurgica" din Buzău a 
.realizat in acest an o produc
ție cu 31 la sută mai mare de
cit in anul 1973. depășind sub
stantial prevederile inițiale. Va
loarea producției globale rapor
tate la 1 000 lei fonduri fixe 
s-a dublat, ritmul zilnic de ela
borare a produselor finite fiind 
superior cu 20 procente față de 
nivelul stabilit 
noul profil de 
acest context, 
muncă de aici 
mileze pină in , 
pere și subansamble, care re
prezintă circa 80 la sută din 
totalitatea reperelor turnate ale 
tractorului. Paralel, întreprinde
rea buzoiană realizează o gamă 
sporită de piese pentru semă
nători. remorci și alte mașini 
agricole.

O importanță deosebită în a- 
tingerea acestor niveluri de pro
ducție, ca și a ritmicității „de 
cronometru11 a livrărilor, in 
condiții de inaltă calitate a 
avut-o climatul de autoexigență 
și responsabilitate ce și l-au 
impus fiecare muncitor, mais
tru și inginer. La aceasta a

la intrarea in
fabricație. în
colectivul de

a reușit să asi-
prezent 160 re-

contribuit și realizarea. Ln ate
lierul de autoutilare, a unor 
linii tehnologice și instalații ne
cesare dotării secțiilor de pro
ducție. Consultind bogata listă 
a echipamentelor produse prin 
programul de autoutilare. no
tăm realizarea fluxului tehno
logic mecanizat pentru prelu
crarea reperelor tractorului 
S-1500, a preselor cu sistem hi
draulic de 1 500 tone/forțâ. apa
ratura laboratoarelor metalogra- 
fic și chimic și altele. S-au re
dus. prin această acțiune. la 
mai bine de jumătate fondurile 
necesare achizițiilor de utilaje 
și dispozitive.

Rezultatele bune obținute de 
colectivul întreprinderii „Meta
lurgica1* din Buzău sint privite 
de fiecare membru al colectivu
lui cu simț gospodăresc. Avind 
in vedere creșterea considerabi
lă a volumului producției pre
văzut pentru anul viitor. aici 
se desfășoară o activitate in
tensă de pregătire a condițiilor 
tehnologice și a fondului de 
cadre, astfel ca ritmul in care 
s-a înscris întreprinderea 
fie nu numai menținut, ci 
sporit in continuare.

să
Șl

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteii"

LA „METALUL-ROȘU

DIN CLUJ

Productivitatea 
muncii la cote 
tot mai inalte

întreprinderea constructoare 
de mașini „Metalul roșu1* din 
Cluj a livrat in acest an bene
ficiarilor. peste plan, un număr 
însemnat de mașini și utilaje 
pentru industria ușoară, prin
tre care tricoteze și instalații 
complexe de condiționat aer. 
De la începutul anului și pină 
In prezent, colectivul întreprin
derii a realizat o producție su
plimentară de perie 2.2 milioa
ne lei. obținută in exclusivita
te pe seama creșterii productivi
tății muncii. Angajamentul la 
acest indicator a fost simțitor 
depășit, ca urmare a aplicării 
unor măsuri de organizare mai 
bună b producției și a muncii, 
generalizarea acordului global 
in toate secțiile ți atelierele În
treprinderii, specializarea for
mațiilor de lucru pe loturi de 
utilaje ți subansamble de ma
șini. Astfel, fabricarea ramelor 
pentru uscat țesături, împărțită 
in mai multe loturi, asigură nu 
numai un randament ridicat, 
ci ți o calitate superioară .a. lu
crărilor. Echipa lui Alexandru 
Darvaș, de pildă, după ce s-a 
specializat in execuția unor 
lucrări, obține o productivitate 
cu 30—40 la gută mai mare de
ci t ln anul trecut Specializarea 
pe utilaje și tipodimensiuni 
permite ți asigurarea din vre
me a pregătirii fabricației. De 
pe acum se pregătește produc
ția trimestrului IV. urmind ca 
ln noiembrie să fie pregătită 
cea pentru anul viitor.

Al. MUREȘAN 
corespondenlul „Scinteii'

S-a încheiat ți cea de-a 
IX-a ediție a Concursului 
național de muzică ușoară 
de la Mamaia, concurs de 
tradiție, una din cele mai 
populare manifestări artis- 
ticedin timpul stagiunii 
estivale. De la an la an s-a 
vădit preocuparea organiza
torilor (Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Comi
tetul de Stat al Radiotele- 
viziunii. Uniunea compo
zitorilor) de a aduce pe 
podiumul Teatrului de vară 
de la Mamaia cintece din 
ce in ce mai inspirate, cin
tece de ținută, care să aibă 
un deosebit nivel calitativ. 
Eă răspundă cerințelor unui 
auditoriu exigent. O ase
menea analiză retrospecti
vă demonstrează că s-au 
propus texte mai bine scri
se. versuri mai inspirate. 
Au fost făcute vizibile e- 
forturi pentru ca acest 
concurs să se ridice, intr-a
devăr. la un inalt nivel, 
sâ ofere iubitorilor mu
zicii nu o simplă înși
ruire de melodii, ci un ta
blou Clar al liniilor de evo
luție ale muzicii ușoare.

In ansamblu, ediția a IX-a 
a fost mult mai reușită de- 
cit edițiile anterioare. De-a 
lungul zilelor de concurs, 
au fost subliniate Încă 
o dată valențele cinteeului 
de muzică ușoară dedicat 
țării ți pămintului româ
nesc. valențele cinteeului 
tematic, care prin vers șl 
linie melodică a vorbit 
convingător despre oarftenii 
de astăzi, despre marc-a 
sărbătoare a poporului nos
tru — 23 August, despre ti
nerețea celor 30 de primă
veri ale țârii- Semnificativ 
este faptul că aproape Ju
mătate din cintecele eta
pei finale au avut o 
iernatică patriotici. Cin
tece precum : „Omagiu1*.  
„O țară de oameni". „30 de 
primăveri". ..Ziua care nu 
*e uita". „Cine-aș fi 
„Doar pacea". „Te Iubesc" 
au subliniat caracterul deo
sebit al concursului din a- 
cest an, nota sa sărbăto

rească. Consemnăm și o 
altă notă pozitivă a con
cursului : față de edițiile 
precedente, a propus cu 
mai multă insistentă rit
murile tinerești, ritmurile 
moderne, audiate cu plăcere 
de public. Cintece ca : „De 
necrezut". „Ninge la Ma
maia". „Ochiul tău iubit**,  
„Iubesc primăvara" sint de 
pc acum fredonat?, vor 
deveni cu siguranță șla-

tito la începutul acestor 
rinduri, care au reușit să 
tălmăcească in imagini 
poetice autentice senti
mentele oamenilor acestei 
țări, au mai existat si ver
suri de o calitate îndoiel
nică. cu mult sub nivelul 
liniilor melodice. Astfel, 
„Adolescenții* 1. „E undeva 
o mare in virf de munte1* 
au avut drept punct de 
pornire idei notabile, dar

0 DEMONSTRAȚIE 
A POSIBILITĂȚILOR 

însemnări pe marginea Concursului 

national de muzică ușoară Mamaia *74

leze tinerele talente, să 
asigure varietatea de sti
luri. Din păcate, astfel de 
propuneri nu au prins via
tă. Pentru a se asi
gura o și mai ’mare 
diversitate tematică, pen
tru a încuraja o participare 
largă a tinerilor compozi
tori se puteau oferi pre
mii speciale pentru cintece 
închinate patriei, pentru 
cintece adresat? tinerilor, 
pentru cintece de dragoste, 
pentru cea mai veselă me
lodie etc. In ceea ce pri
vește organizarea pro- 
priu-zisă a competiției, a- 
prcciem că toate eforturile 
trebuiau și mai mult îndrep
tate spre eliminarea impro
vizațiilor. spre impunerea 
concursului drept un veri
tabil eveniment al muzicH 
noastre ușoare. Putea fi 
urmărită mai exigent pre
gătirea microrecitalurilor, 
astfel incit evoluțiile soliș
tilor să fie cit mai convin
gătoare. în acest an. cu 
citeva excepții de recitaluri 
care au fost integral „de 
ținută", cu excepția unor
momente din fiecare reci-
tal. nu putem spune
că am asistat la o

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I l

în perioada TîrgUlui de vară, care 
are loc pină la 31 august, magazi
nele cooperativelor de consum pun 
la dispoziția cumpărătorilor o se
rie de articole de sezon cu reduceri 
de prețuri pină la 30 la sută. Prin
tre articolele care pot fi procurate, 
la prețuri reduse, prin magazinele 
cooperativelor de consum se află : 
rochii din diferite țesături, panta

loni din țesături subțiri, (inclusiv 
tergal) pentru adulți, adolescenți 
și copii, cămăși și bluze de vară, 
îmbrăcăminte de plajă, pălării din 
pai, sandale, țesături de mătase și 
altele.

Aprovizionate din abundentă cu 
mărfuri de sezon la care se aplică 
reducerile de prețuri, magazinele

cooperativelor de consum din în
treaga țară cunosc in aceste zile o 
mare afluență de cumpărători. 
Pentru o servire cit mai operativă, 
în aceste magazine au fost intro
duse. în ultimul timp, forme rapide 
dc vînzare : alegerea liberă, auto
servirea. expunerea, deschisă a 
mărfurilor și altele.

I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

times „Problemele imigrației — 
într-o nouă abordare"

„Ce i s-o dat imigrantului, care $i-a oferit forța de muncă unei so
cietăți străine — decit un salariu anemic și beneficii sociale minime ?“ 
-punea întrebarea cotidianul american „International Herald Tribune", 
„hitr-u-i cunint, răspunsul e evident — mai nimic...". îndeobște ocolit, 
desconsiderat sau omis cu bună știință, dosarul atit de complex al 
muncitorilor imigranți a început, in ultima vreme, sa preocupe cercurile 
oficiale, situație reflectată, de altfel, și de înmulțirea analizelor și co- 
mentariilor presei occidentale. „Europa occidentală in fata urmărilor 
sociale și economice ale imigrației" se intitulează un articol de sinteză 
apărut, de curind, in ziarul britanic „TIMES", din care reproducem 1

găre. Toate melodiile și-au 
gâsilt și de această dată un 
drum direct spre sufletul 
spectatorilor și telespecta
torilor. mulțumită calității 
excelente a tălmăcirilor 
muzicale propuse de so- 
liștț. dț orchestra de estra
dă a RadibtelevftiUnîl, 'con-*  
dusă de Sile Dinlcu (o 
mențiune specială se cuvi
ne făcută grupului vocal 
..Studio 8“). Notăm pa
siunea cu care dirijorul, 
împreună cu colectivul pe 
care il conduce, și-a închi
nat zeci de ore de sirgu- 
incioasă repetiție, de ma
ximă concentrare, pregăti
rii lucrărilor, migalei cu 
care a conturat pregnant 
fiecare p:esă.

Si totuși, dincolo de rea
lizările notabile. citeva 
scăderi ale actualei ediții 
impun o analiză aparte. 
Astfel, pe lingă numeroase 
texte, precum cele anim

au fost neîmplinite artis
tic. Un singur cintec 
din cele 30 a avut in
flexiuni de inspirație 
folclorică : ,.M-am năs
cut in România**.  Deși 
s-au ascultat multe me
lodii inspirate, numărul 
■șlagărelor, al acelor piese 
de muzică ușoară de o lar
gă audiență la public este- 
mai mic decit cel înre
gistrat la ediția preceden
tă. Se propusese, incă 
de anul trecut, ca la 
acest concurs fiecare com
pozitor să participe cu cite 
o singură melodie, pentru 
a putea avea in final cit 
mai multe condeie pre
zente. pentru a da posibili
tatea tinerilor compozitori 
să se afirme. Se putea 
institui, după cum 6-a mal 
spus, un premiu pentru 
debut, pentru ca acest con
curs național să devină o 
competiție care să stimu

gală — cum ar fi trebuit 
să fie — care să cucerească 
publicul. De asemenea, 
acest concurs de mare 
popularitate pretinde o 
atentă rezolvare a diverse
lor „amănunte organizato
rice", de la completarea re
gulamentului (condiții de 
participare, premii etc.) 
pină la pregătirea festivită
ții de premiere și a ulti
mului recital.

Ediția din acest an 
a fost mai remarcabilă de
cit cele din anil precedent. 
Chiar cu scăderile amintite, 
ea vorbește elocvent des
pre preocuparea compozito
rilor noștri de a aborda cu 
pregnanță cintecul de mu
zică ușoară închinat țării, 
închinat oamenilor acestui 
Dâmint. despre dorința crea
torilor de a se adresa unui 
larg auditoriu.
Smaranda OȚEANU

„Slăbirea in ultimul tirpip a activi
tății economice intr-un șir de țări 
occidentale ca urmare a diferitelor 
crize a dus la o politică imigrațio- 
nistă mult mai strictă decit pină 
acum. --Criza petrolului a fost o scuză 
intimplătoare — arăta, deunăzi, un 
expert al O.I.M. (Organizația Inter
națională a Muncii). Aceasta le-a 
permis guvernelor occidentale să dis
pună introducerea unor filtre in ca
lea imigrației». R. F. Germania e țara 
unde s-au luat cele mai drastice mă
suri, incă la 23 noiembrie 1973 anun- 
țindu-se suspendarea in bună parte 
a autorizațiilor de pătrundere in țară 
a muncitorilor străini.

De fapt insă se înregistrase o în
cetinire a fluxului imigrației incă 
dinaintea crizei petrolului. Or. la pri
ma vedere, industria occidentală 
pare lacomă in continuare după for
ța de muncă străină, din motive 
lesne de înțeles : imigranții consti
tuie o mină de lucru ieftină, malea
bilă, cărora li se incvcdințcază mun
cile cele mai grele și mai prost re
tribuite.

Atunci ce factori stau la baza noii 
atitudini, mai intransigente, față de 
imigrați? ? Este vorba de acțiunea, 
tare începe să se fadă toi mai mult

simțită, a consecințelor adiacente 
fluxului de mină de lucru străină. 
Occidentul a dobindit forța de muncă 
din afară la un preț extrem de scă
zut. Exodul spre vestul Europei a 
cuprins, in largă măsură, forța de 
muncă masculină : bărbați care pu
teau să reziste unei trude istovitoare 
de zeci de ore, care erau nevoiți să 
trăiască în barăci sau in aziluri de 
ncapte și să meargă in concediu 
acasă o dată la cițiva ani. Spre sfâr
șitul deceniului al 6-lea insă s-a ac
centuat tendința reunirii familiilor 
cu — dar mai ales fără — „consim- 
lămintul**  legislației din tara-gazdă, 
ce-a ce a creat serioase probleme so
ciale.

Așa se face că vest-europenii sint 
nevoiți să recunoască acum că imi
grația nu e numai o simplă pirghia 
in asigurarea prosperității lor. cum 
se credea pină de curind. E drept, 
procesul d? imigrație a reprezentat un 
soi de -chilipir» pentru economiile 
țărilor-rcceptoare. în prezent insă, 
noii veni ți cer să li se asigure un 
minim dc condiții decente. Ceva s-a 
făcut in această direcție, dar practic 
asigurările sociale acordate imigran
ților înregistrează un ritm foarte lent. 
A^a se explică, de pildă, persistența

bjdonville-uriîor în Franța sau cei 
250 000 de copii ai imigranților nein- 
cadrați in școli in R.F. Germania. 
Toate acestea conțin un potențial so
cial explozibil.

Economiștii occidentali susțin, în 
lunțina acestor date, că pătrunderea 
în continuare a forței de muncă 
străine ar putea duce, in final, la 
dispariția Inițialului efect pozitiv al 
acestui fenomen — accelerarea dez
voltării economice a țărilor-recep- 
toare — și tocmai de aci tendința d« 
a îngrădi acest proces.

Trebuie notat, de asemenea, un 
aspect inedit : se manifestă interes 
pentru sugestia ca țările avansate să 
trimită capital in țările furnizoare de 
mină de lucru. în cercurile comuni
tare de la Bruxelles se examinează 
această problemă, pe baza propuno- 
ri asuPra imigrației,, pe care dr. 
Hillary — însărcinat cu problemele 
sociale — intenționează să le înain
teze Consiliului Ministerial progra
mat pentru luna noiembrie. In Olan- 
aa se dezbate un memorandum gu
vernamental în aceeași chestiune, 
publicat cu citeva luni în urmă. Mi
nistrul olandez al cooperării pentru 
dezvoltare se pronunță, de aceea, in 
favoarea îndreptării unora din in
dustriile puternic dezvoltate ale O- 
landei spre țările așa-numitei lumi 
a treia. E evidentă preocuparea a- 
ceasla nouă ca, paralel cu limitarea 
penetrației imigranților, să se identi
fice modalități corespunzătoare da 
compensare a țârilor Ce constituie 
sursele unei miini de lucru ieftină*  
— se arată in Încheierea articolului.

depoz.it
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In Italia a apărut o nouă lucrare 
consacrată personalității 

președintelui Nicolae Ceausescu
în Italia a 5e?’t de 

aub tipar o nouă lu
crare consacrată pre
ședintelui României 
socialiste : volumul
,.Nicola? Ceaușescu**,  
anărut sub semnătura 
publicistului Antonio 
Acone. Cu un conținut 
bogat și dens, ilustrat 
cu numeroase fotogra
fii. volumul este des
tinat publicului cititor 
larg, viu interesat să 
cunoască viața șl ac
tivitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a- 
preciat în Italia, ca șl 
pretutindeni in lume 
ca proeminentă perso
nalitate politică ce în
truchipează aspirațiile 
fundamentale ale po
porului român, dorința 
sa de pace și progres, 
dind. in același timp, 
expresie năzuințelor 
tuturor forțelor înain
tate ale contempora
neității de înțelegere, 
colaborare și legalitate 
internațională.

Lucrarea este publi
cată intr-o editură 
euro-africană și apari
ția sa inaugurează co
lecția intitulată Sim
ba'. (în limba afri
cană Kiswahili — se 
precizează in pre
față — cuvfavtul „Sim- 
ba“ se referă, în sens 
admirativ, ia leu. Edi
tura a ținut să dea a- 
ceastă denumire sim
bolică unei colecții 
consacrata personalită
ților contemporane 
..care au adus o con
tribuție importantă si 
originală in domeniul 
lor de activitate"). 
Este, desigur, semni
ficativ că. spre a 
lansa această colecție, 
autorul, care este în 
același timp și editor, 
a considerat util — 
așa cum arată în pre
față — să dedice pri
mul volum lui Nicolae 
Ceaușescu, președin
tele Republicii Socia
liste România.

Autorul a fost cores
pondent de război în 
timpul luptelor pen
tru eliberarea Algeriei 
și este fondatorul și 
directorul revistei 
„Corriere Africano" J 
ia această revistă, nu
meroase pagini au fost 
închinate politicii ex
terne a României, re- 
liefindu-se solidarita
tea activă a României 
cu lupta popoarelor A- 
fricii pentru dezvolta
re de 6ine stătătoare, 
pentru libertate și in
dependență, cu mișcă
rile de eliberare de pe 
continentul african.

Pregătit cu rigoare 
științifică, printr-o te
meinică muncă de do
cumentare, volumul 
cuprinde o bogăție de 
date și de informații 
esențiale care contu
rează un portret al 
președintelui Româ
niei de un real inte
res per.tru cititorul 
străin. Din lectura 
cărții se degajă o 
puternică admirație 
pentru figura de 
luptător revoluționar, 
pentru gindirea de om 
politic a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Grupată in mai mul
te capitole tematice, 
lucrarea Înfățișează — 
pe fundalul amplelor 
frămintări sociale din 
țara noastră cu dece
nii în urmă — începu
tul activității revolu
ționare a celui ce a- 
vea să devină condu

cătorul partidului și 
statului român, acti
vitatea neobosită in 
calitate de conducă
tor al Uniunii Tinere
tului Comunist, repre
siunile polițienești și 
anii grei ai temnițe
lor fasciste cărora le-a 
făcut față cu dirze- 
nie si bărbăție, inflâ- 
cărarea depusă in în
deplinirea sarcinilor 
de răspundere încre
dințate după eliberare, 
măsurile cele mai im
portante adoptate din 
inițiativa și sub în
drumarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
vederea construirii so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Subliniindu-se rolul 
de seamă pe care se
cretarul general al 
partidului, președinte
le statului, îl are in e- 
Iaborarea și traduce-- 
rea in viață a politicii 
interne și externe a 
României socialiste, 
autorul relevă aportul 
său hotăritor in în
treaga activitate so
cială a țării. Re- 
luind aprecierea că 
perioada de după 1965 
a fost cea mai ferti
lă in realizări din is
toria țării. Antonio 
Acone subliniază că 
tocmai în această pe
rioadă ..România s-a 
impus ca niciodată in 
trecut atenției inter
naționale1*.  Prezentind 
unele teze conținute 
în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
cum sînt cele cu pri
vire la aplicarea crea
toare a legilor gene
rale ale socialismului 
potrivit realităților și 
condițiilor specifice 
din fiecare țară, la 
strinsa îmbinare din
tre factorii național 
și internațional in e- 
dificarea socialismu
lui, autorul scrie : 
„Ceaușescu a contri
buit la modernizarea 
ideologiei socialiste, 
prin depășirea „de 
facto" a unor dogma- 
tisme care ar fi pu
tut să limiteze exis
tența lumii socialiste 
la niște scheme situa
te deasupra oamenilor, 
și nu in favoarea lor. 
Azi — continuă An
tonio Acone — ca o 
consecință a acestui 
dinamism ideologic.

România oferă un e- 
xemplu de care tre
buie să se țină sea
ma in căutarea, re
cunoscută ca necesa
ră. a căilor proprii 
spre socialism".

în lucrare este rele
vată contribuția parti
dului și statului nos
tru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu per
sonal. la cauza unită
ții și colaborării din
tre țările socialiste, la 
promovarea unei poli
tici consecvente de so
lidaritate cu mișcările 
de eliberare naționa
lă. de colaborare cu 
tinerele state care au 
pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re. de extindere a re
lațiilor cu toate țări
le. fără deosebire de 
orinduirea lor socială. 
Autorul scoate in evi
dență aportul pre
ședintelui României 
socialiste la cursul 
spre destindere in 
viața internațională, la 
promovarea unor re
lații noi intre state, 
întemeiate pe egalita
te și respect reciproc.

Solicitindu-1 pe An
tonio Acone să ara
te motivele care 
l-au determinat să 
scrie și sâ publice a- 
ceastă carte, publicis
tul italian ne-a decla
rat : „Figura președin
telui Ceaușescu este 
foarte cunoscută și 
populară în Italia. Pu
blicarea scrierilor sale 
alese este urmărită de 
un public tititor foar
te larg, iar presa ita
liană recenzează a- 
ceste volume. Lipsea 
însă o biografie edifi
catoare a președintelui. 
Pentru a umple acest 
gol, am scris această 
carte, iar editura eu- 
ro-africană „Simba" a 
hotărit să o publice 
acum, pentru a mar
ca in acest fel a 
XXX-a aniversare 
a insurecției națio
nale antifasciste de 
la 23 August 1944 din 
România, și a contri
bui astfel la adincirea 
prieteniei traditionale 
dintre popoarele ro
mân și italian".

A. ZAMORA
Roma

/--------------------------- ,

După intrarea în 
a parlamentului

Parlamentul britanic și-a înche
iat lucrările, intrind in vacanța de 
vară. Timp de aproape două luni 
palatul Westminster devine, din 
centru al activității politice, o 
simplă atracție turistică, tradițio
nalul obiectiv pentru cadre foto
grafice al vizitatorilor dornici de 
amintiri.

Potrivit majorității observatorilor, 
odată cu vacanța de vară, actuala 
legislatură a Camerei Comunelor iși 
va încheia, de fapt, întreaga sa ca
rieră. Probabil, Camera nu va mai 
avea ocazia să se întrunească d:n 
nou decit pentru o scurtă ședință 
în septembrie, in cadrul căreia de
putății urmează să ia cunoștință 
de hotărirea primului ministru pri
vind dizolvarea forului legislativ 
și ținerea de noi alegeri generale. 
In acest caz, actuala legislatură 
ar fi cea mai scurtă din istoria par
lamentului britanic — cinci luni. 
Precedentul „record" : parlamentul 
ales în februarie 1910 a fost dizol
vat in luna noiembrie a aceluiași 
an.

Indiferent însă de proiectele pri
vind parlamentul sesiunea ce s-a 
încheiat a fost — după cum acrie 
săptămlnalul „TRIBUNE" — «cea 
mai bogată in rezultate pozitive din 
toate care s-au scurs in ultimele 
două decenii șl jumătate". Potrivit 
publicației respective, meritul pen
tru aceasta revine guvernului Wil
son și deputaților laburiști care, 
deși in minoritate in parlament, au 
căutat, si in bună parte au reușit, 
să traducă în viață promisiunile 
făcute alegătorilor în campania e- 
lectorală. în acest context 6e men-

X________ —----------------

ționează revenirea la săptămina 
normală de lucru (după ce prece
dentul cabinet conservator redusese 
întreaga activitate la numai trei 
zile pe sâptăminâ, cu reducerea 
corespunzătoare a salariilor), so
luționarea grevei minerilor, opri
rea creșterii prețurilor la piine, 
lapte, unt prin acordarea de sub
venții guvernamentale, „înghețarea"

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

In legătură cu situația din Cipru
• O rezoluție a Consiliului de Securitate • Grecia a 

anunțat demobilizarea rezerviștilor

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— întrunit în ședință, joi scara. Con
siliul dc Securitate al O.N.U. a adop
tat o rezoluție care cefe societarului 
general Kurt Waldheim sâ adopte 
masurile corespunzătoare pentru a 
permite forțelor O.N.U. staționate în 
Cipru să-și asume noile responsabi
lități, ce le-au fost încredințate prin 
acordul de încetare a focului reali
zat la Conferința tripartită de la 
Geneva.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— în condițiile prevăzute de acordul 
Încheiat la Geneva de Grecia, Turcia 
și Marea Brltanie, forțele O.N.U. 
urmează să asigure un „coridor de

separare" între unitățile militare 
turcești și cele ale Gărzii Naționale 
din Cipru. în acest scop, Kurt Wald- 
heim a trimis noi instrucțiuni co
mandantului forțelor O.N.U. din Ci
pru. generalul I’rein Chand.

ATENA 2 (Agerpres). — Guvernul 
Grei iei a anunțat începerea demobi
lizării rezerviștilor chemați sub arme 
in legătură cu evenimentele din Ci
pru. După cum a precizat primul 
ministru grec. Constantin Caraman- 
lis. demobilizarea va fi efectuată pe 
etape. Premierul Caramanl’s a men
ționat, totodată, că deși se constată 
o reducere a încordării in Cipru, cri
za cipriotă nu a fost complet deza
morsată.

Conferința internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 

primit cu deosebit interes

TOKIO 2 (Corespondență de la P. 
JDiaconu). — La Tokio s-au des
chis lucrările celei de-a XX-a 
Conferințe internaționale împotriva 
bombelor atomice si cu hidrogen, or
ganizată de Consiliul japonez împo
triva bombelor atomice si cu hidro
gen — Gensuikyo. La conferință iau 
parte numeroși reprezentanți ai miș
cării pentru pace din Japonia, de
legați ai mișcărilor pentru Dace din 
diverse țări si trimiși ai unor orga
nizații internaționale. Din România 
participă o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat partici- 
panților la cea de-a XX-a Conferin- 
tâ internațională împotriva bombelor 
atomice si cu hidrogen, a fost pre
zentat în ședința inaugurală. Mesajul 
s-a bucurat de un deosebit ecou, 
fiind Drimit cu vii aplauze de către 
toti oarticipantii.

Cea de-a XX-a Conferință inter
națională împotriva bombelor atomi
ce si cu hidrogen îsi continuă lu
crările la Hiroșima si Nagasaki.

Guvernul portughez examinează măsuri
în vederea accelerării decolonizării

O conferință de presă a primului ministru

LISABONA 2 (Agerpres). — Gu
vernul provizoriu al Portugaliei 
examinează o serie de măsuri a că
ror înfăptuire este menită să contri
buie la accelerarea transpunerii în 
practică a procesului dc decolonizare
— a declarat, la o conferință de pre
să. primul ministru Vasco Goncalves.

Problema teritoriilor de peste mări
— a spus el — este analizată minu
țios, iar pașii concreți in legătură 
cu fiecare dintre aceste teritorii — 
Angola, Guineea-Bissau și Mozam- 
bic — vor fi stabiliți in cursul vii
toarelor negocieri cu toate părțile 
interesate. Conform principiilor ce 
urmează să fie elaborate la aceste 
tratative — a arătat primul ministru
— se va desfășura procesul de 
transferare a puterii către guvernele 
majorității africane din aceste teri
torii.

Referindu-se la situația economică 
din Portugalia, Vasco Goncalves a 
declarat că. deși țara intimpină 
uneori probleme economice serioase, 
situația in ansamblu este controlata 
de guvern. în acest context, primul 
ministru a relevat că noua legislație 
a muncii va contribui la consolidarea 
libertăților democratice în domeniul 
raporturilor dintre muncă și capital, 
cucerite in urma 
25 aprilie.

Documentul subliniază că reprezen
tanți ai Mișcării pentru eliberarea 
Insulelor Săo Tome și Principe sint 
gata să angajeze negocieri cu repre
zentanți ai guvernului portughez in 
vederea examinării acestei probleme.

evenimentelor de la

ie
2 (Agerpres). — 
eliberarea Insulelor

LIBREVILLE 
Mișcarea pentru 
Săo Tome și Principe, cu sediul la 
Libreville — capitala Gabonului — 
a dat publicității o declarație in care 
cere decolonizarea imediată a acestor 
două teritorii, aflate, in prezent, sub 
controlul Portugaliei. •’ Declarația 
menționează că Mișcarea pentru eli
berarea Insulelor Săo Țortie și Prin
cipe insistă ca Portugalia să recu
noască popoarelor din cele două in
sule dreptul la independență, așa 
cum a procedat și in cazul Guineei- 
Blssau, Angolei și Mozambicului.

moscova Întîlnire prietenească
MOSCOVA 3 (Corespondenți de 

la L. Duță). — Cu prilejul îm
plinirii r 40 de ani de la crea
rea asociației ..Amicii U.R.S.S.". 
ambasadorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a organizat Ia 2 august, in 
saloanele Ambasadei române, o în- 
tilnire prietenească.

Au participat V. I. Konotop, mem
bru nl C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului Regional Moscova nl 
P.C.U.S., președintele Conducerii 
Centrale a Asociației de Prietenie

Sovieto-Române, N. B. Firiubln, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Alla Lavrentieva, ad
junct al ministrului Industriei ușoare 
al U.R.S.S., A. ' Muhammedov, ad
junct al ministrului culturii al 
R.S.S. Uzbece, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinți și activiști ai 
Conducerii Centrale a A.P.S.R., cadre 
din economie, oameni de culturii, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă sovie
tice.

îniilnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale 

a României
PRAGA. — Vineri a fost inau

gurată expoziția de grafică con
temporană românească. La festivi
tate au fost prezenți Otakar Ho- 
lan, locțiitor al ministrului cultu
rii al R. S. Cehe, funcționari supe
riori din ministerele culturii și a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
unor uniuni de creație, membri ai 
corpului diplomatic acreditați in 
R. S. Cehoslovacă.

BONN. — Expoziția de fotografii 
„30 de ani de istorie a noii Româ
nii" a fost deschisă in orașul 
vest-german Dortmund. La verni
sajul expoziției au luat parte pri
marul general al orașului Dort
mund, Gunter Samtlebe, și nume
roase personalități ale vieții po-r 
litice și culturale. La loc de cinste 
în expoziție sint prezentate pu
blicului vizitator imagini din timpul 
vizii ei în R. F. Germania a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și. a 
tovarășei Elena Ceaușescu, ca și din 
vizitele la București ale celor mai 
inalte personalități politice și eco
nomice vest-germane.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
Harald Koch, președintele Institu
tului pentru relații cu străinătatea,

a subliniat rolul României, al pre
ședintelui Ceaușescu, in promova
rea relațiilor de pace și prietenie 
pe continentul european, in dezvol
tarea înțelegerii și cooperării intre 
popoare și state, in statornicirea de 
relații intre state, bazate pe respec
tarea independentei și suverani
tății.

BRAZZAVILLE. — în capi
tala Republicii Populare Con
go a fost deschisă expoziția 
„România la a XXX-a aniversare 
a eliberării de sub dominația fas
cistă". La vernisaj au luat parte 
Crystophe Moukoueke, secretar al 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii. Pascal Okyemba Morlende, 
prim-vicepreședinte al Adunării 
Naționale Populare și primar al 
capitalei, Jean Jules Okabando, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Socialist. Josephine Payo- 
ne Moutou. președinta Uniunii Re
voluționare a Femeilor din Congo, 
funcționari superiori din M.A.E. 
congolez, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Brazzaville, oa
meni de cultură și artă, ziariști și 
corespondenți ai presei străine.

La Tirgul internațional de la Damasc
DAMASC 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei in Siria, delegația gu
vernamentală economică română, 
condusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, a vi
zitat Tirgul internațional de la Da
masc, in cadrul căruia România este 
prezentă cu un pavilion.

Oaspetele s-a întreținut cu Mo
hammad Al Imadi, ministrul econo-

miei și comerțului exterior.. și cu 
Gabr al Kafry, ministrul petrolului, 
energiei electrice și resurselor mine
rale al Siriei. Miniștrii sirieni au fă
cut aprecieri elogioase la adresa ni
velului tehnic al exponatelor româ
nești, considerind că ele sint expre
sia nivelului de dezvoltare la care a 
ajuns economia românească.

agențiile de presă transmit
Președintele Autorității 

Canalului Suez, au- 
med Mashour, a declarat că această 
cale de navigație va fi curățită de 
obstacole pină Ia sfîrșitul lunii 
decembrie și va fi gata pentru navi
gația internațională la aproximativ 
șase luni după această dată. El a 
spus, pe de altă parte, că, în cursul 
operațiunilor de curățire anglo-ame- 
ricane, recent încheiate, din Canal 
au fost înlăturate 25 000 obiecte ex
plozive și au fost scoase 686 000 
mine.

Li Sien-nien, m™br» «• 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, a avut convorbiri cu Le Thanh 
Nghi, conducătorul delegației econo
mice guvernamentale a R. D. Viet
nam, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al guver
nului R.D.V.

Ungare. Pal Losonczi, s-au încheiat 
prin semnarea unui comunicat co
mun și a unui acord cultural intre 
cele două țări.

Prețurile cu amănuntul 
la diferite articole de consum au 
fost, in R.F. Germania, in luna iu
nie, în medie cu 7,5 la sută mai 
mari decit prețurile din iunie 1973. 
Printre mărfurile care au devenit 
mai scumpe figurează produsele tex
tile. încălțămintea, mobila și unele 
articole de uz casnic.

In cadrul manifestărilor orga
nizate pentru popularizarea pa
trimoniului cultural al României, 
canalul șapte de televiziune 
„Televizora national" din Bo
gota a prezentat un film docu
mentar despre viața și opera lui 
Constantin Brâncuși.

vacanță 
britanic

creșterii chiriilor pină la 31 decem
brie etc.

Răspunzind cererii mișcării sin
dicale, guvernul Wilson a inițiat 
proiectul privind anularea legii re
lațiilor în industrie, prin care con
servatorii Încercaseră ..să pună că
tușe sindicatelor" („LABOUR WEE
KLY") și care a dat naștere la 
mari greve și’ demonstrații de pro
test. O dată cu. aprobarea ei in cea 
de-a treia lectură, cu citeva zile 
in urmă, această „lege de clasă" 
— cum au calificat-o sindicatele — 
a fost definitiv abrogată, iar tribu
nalul relațiilor in industrie, creație 
a legii menționate, desființat.

Parlamentul a dezbătut, de ase
menea, căile redresării situației e- 
conomice. Deși, după cum s-a ară
tat cu ocazia dezbaterilor de sâp- 
tămina trecută, in privința situației 
economice, „există unele semne îm
bucurătoare", totuși prețurile la

majoritatea produselor continuă să 
crească, inflația și-a accelerat rit
mul, iar deficitul balanței de plăți 
a atins un nivel record. Măsurile 
prezentate de guvern parlamentului 
sub forma „minibugetului", in pri
mul rind scăderea unor taxe 
— inclusiv a taxei la valoarea a- 
dăugată, ceea ce va duce la mic
șorarea prețurilor unui șir de pro
duse — au fost salutate de repre
zentanții sindicatelor. în schimb, 
opoziția a adus numeroase critici 
considerind minibugetul ca insufi
cient pentru oprirea inflației, și, in 
cel mai bun caz, „un stimulent mo
derat pentru economie".

La actuala sesiune nu s-a putut 
lua in dezbatere programul preco
nizat de guvern in vederea extin
derii controlului statului in econo
mie, nici problema renegocierii 
termenilor aderării Angliei la Pia
ța comună. S-ar putea ca această 
din urmă temă să formeze obiectul 
unui referendum. In ceea ce pri
vește problema extinderii naționa
lizărilor, aceasta va forma obiectul 
unei „Carte albe", care urmează 
să fie publicată in luna august.

„Tot ceea ce nu a putut înfăptui 
guvernul în actuala sesiune, decla
ra recent ministrul muncii, Michael 
Foot, urmează să fie realizat de 
cea care vine. Sau de către noul 
parlament care va fi ales". Acum 
parlamentul intră în vacanță. Din 
punct de vedere politic insă, An
glia se află în fața — potrivit a- 
precierii comentatorilor — „unei 
lungi veri fierbinți".

N. PLOPEANU

Cu prilejul unei reuniuni 
Ofîci(ll6 a Principali01, 110 de gru
pări politice și sindicale argentinene, 
a fost reafirmat sprijinul acestora in 
apărarea legalității constituționale a 
statului, față de președinta Maria 
Estela Martinez de Peron. Partidul 
Comunist din Argentina s-a pronun
țat in favoarea apărării legalității și 
a avertizat împotriva planurilor ini
tiate de elementele reacționare de 
dreapta din țară.

Președintele Mexicului,
Luis Echeverria, a hotărit ca acti
vitățile desfășurate de „Central In
telligence Agency" (C.I.A.) 
ritoriul acestei țări să facă 
unei anchete a Ministerului 
al. Justiției.

pe te- 
obiectul 
mexican

• REZULTATE PESTE 
AȘTEPTĂRI. lo‘-
zi de colectare. Gunoierii își faa 
turul obișnuit. Dar gunoaiele 
nu sînt aceleași din celelalte 
zile : cetățenii din La Rochelle 
(Franța) au rlndult frumos, pe 
trotuare, pachete conținind 
aticle șl alte ambalaje de plastic. 
Pachetele nu mai iau drumul 
crematoriului dc gunoaie, ci al 
uzinelor de recuperare. La o în
treprindere din localitate s-a 
descoperit recent un procedeu, 
eficient și ieftin, de regenerare 
a PVC (policlorura de vinii) din 
care se fabrică, intre altele, 
sticlele de plastic. Drept care 
municipalitatea a inițiat o vastă 
acțiune de colectare a acestor 
ambalaje. Cu aceeași ocazie se 
colectează și hirtie, carton, care 
se trimit fabricilor de pastă de 
hirtie. Acțiunea s-a bucurat 
imediat de sprijinul elevilor 
care, pentru o lansare cit mai 
spectaculoasă, au cerut concursul 
presei, al unei trupe de teatru, 
al graficienilor. Rezultatele au 
fost peste așteptări. într-o 
singură joi — 42 tone resturi 
de material plastic, plus hirtie 
și carton. Experiența, unică i? 
Franța, a trezit interesul și a'1 
tor municipalități, iar din Sue-' 
dia s-a anunțat că ea va fi pre
zentată la conferința mondială 
a atașaților științifici de amba
sadă, care se țifie în august la 
Stockholm.

• „VOCILE-PIRAT" A- 
MUJESC. Stațille-pirat din 
largul coastelor olandeze vor fi 
reduse Ia tăcere in răstimDUl 
cel mai scurt posibil, s-a anun
țat la Haga. Sint in curs de 
elaborare măsuri care să pună 
capăt emisiunilor ilegale ale ce
lor trei „voci" : Radio Veroni
ca. Radio Marea Nordului, Ra
dio Mi Amigo. Vâzîndu-și a- 
meninț-ată existența. Radio 
Veronica a solicitat autorități
lor „trecerea pe uscat", in ca
dru legal. Cererea fiind refu
zată, stației-plrat nu-i mai ră- 
mine decit să eșueze... la țărm.

• METODA RADICA
LĂ DE SLĂBIRE. Medicil 
peruani au „ușurai", prin in
termediul unei operații, un pa
cient care prezenta in perma
nență un apreciabil surplus 
ponderal. învățătorul Luis 
Aponte Carhuaz. în virstă de 
29 de ani, a fost internat in 
spitalul central din Lima avind 
o greutate de 230 kg. Prin in
termediul unui regim alimentar 
special, pacientul slăbise incă 
înaintea operației Ia 178 kg. în 
acest stadiu a fost efectuată in
tervenția chirurgicală. Acum 
medicii speră că, în decurs de 
doi ani, pacientul va ajunge la 
greutatea normală de 80 kg.

Ministrul informațiilor al 
R. fi, Kamal Abul Magd,
a făcut o declarație presei egiptene, 
afirmind că tara sa se va strădui să 
asigure „dreptul legitim, politic și 
natural al poporului palestinean la 
autodeterminare, prin intermediul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), reprezentantul legi
tim al poporului palestinean".

La Budapesta, ««.vorbirile 
dintre președintele Republicii Sierra 
Leone, Siaka Stevens, și președin
tele Consiliului Prezidențial al R. P.

Printr-un decret 
dențial,cele trei p°s,uri 
viziune particulare din Buenos Aires 
au fost puse, la 1 august, sub con
trol guvernamental, urmind să fie 
conduse de directori desemnați de 
oficialitățile argentinene. Totodată, 
au fost preluate de autoritățile gu
vernamentale și posturile din Mar 
del Plata și Mendoza.

prezi-
de tele-

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, aflat in
tr-o vizită oficială la Lisabona, a fost 
primit de președintele Portugaliei, 
Antonio de Spinola. A fost abordată 
politica de decolonizare pe care o 
preconizează actualul regim portu
ghez in Africa.

Camera Reprezentanților 
fl S.U.fl. a ad°Ptat un proiect de 
lege care prevede, în esență, ca Ad
ministrația să ceară aprobarea Con
gresului înainte de încheierea orică
ror acorduri privind furnizarea de 
tehnologie nucleară. Proiectul fusese 
aprobat la 10 iulie și de către Senat.

Realizarea unei reforme 
Ggrorc, potrivit căreia urmează să 
fie împărțite țăranilor 700 000 de acri 
de pămint, a fost începută’de guver
nul statului Jammu-Kashmir (India). 
De efectele ei vor beneficia 300 000 
de țărani.

închiderea frontierei din
tre Uruguay și Brazilia, C1 
urmare a extinderii epidemiei de 
meningită înregistrată in ultimul 
timp in această din urmă țară, a fost 
ordonată, la recomandarea Ministe
relor de interne și sănătății publice, 
de președintele Juan Maria Borda- 
berry. . t

Cunoscutul actor fran
cez Robert Hossein a suferlt 
o comoție cerebrală în urma unul 
accident de automobil petrecut pe 
o șosea din apropierea orașului spa
niol Valencia.

REZOLUȚII ADOPTATE
GENEVA 2 (Corespondență de la 

C. Vlad). — Aflată in ultimele zile 
ale lucrărilor sale, cea de-a 57-a se
siune a Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. a adoptat o serie de 
rezoluții privind punctele de pe or
dinea de zi din domeniile economic 
și social.

DE SESIUNEA ECOSOC

DE CE S-AU AD1NCIT DECALAJELE ECONOMICE
Un studiu al economiștilor mexicani

CIUDAD DE MEXI
CO 2 (Agerpres). — 
Țările dezvoltate in
dustrial au obținut, in 
perioada 1965—1973, 23 
miliarde dolari din 
țările in curs de dez
voltare, dacă se iau ca 
bază numai profituri
le declarate — constată 
un studiu recent ela
borat de economiștii 
mexicani. Această su
mă este de două ori 
mai mare decit „asis
tența" promisă de ță
rile dezvoltate indus
trial țărilor in curs de 
dezvoltare, pentru pe
rioada primului „de
ceniu al dezvoltării"

(1960—1970), subliniază 
studiul, adăugind că 
In cadrul programului 
„deceniului dezvoltă
rii", țările dezvoltate 
nu au îndeplinit decit 
aproximativ 65 la sută 
din promisiunile fă
cute.

Discrepanța dintre 
„programele de asis
tență", care nu se în
făptuiesc, dinamica 
creșterii profiturilor 

■ pe care țările dezvol
tate le obțin în cele 
in curs de dezvoltare 
este, in prezent, și 
mai mare decit In 
trecut. Potrivit estimă
rilor pentru anul cu

rent, țările in curs de 
dezvoltare vor trebui 
să pună deoparte un 
total de circa 25 mili
arde dolari pentru 
plăți, in lichidități că
tre țările dezvoltate. 
Circa 9 miliarde din a- 
ceștia vor fi plătite ca 
datorii externe și do- ■ 
binzi la aceste datorii 
și alte 15 miliarde pen
tru importuri de măr
furi indispensabile. Pe 
lingă această sumă, 
trebuie să se adauge 
Și plățile externe care 
constituie profiturile 
companiilor străine o- 
perind in țările in 
curs de dezvoltare.

Rezoluția privind aplicarea decla
rației O.N.U. referitoare la acordarea 
independenței țărilor si popoarelor 
aflate sub dominația colonială — do
cument intre autorii căruia se află 
si România — subliniază legitimita
tea luptei popoarelor coloniale pen
tru cucerirea independenței și liber
tății lor. cheamă la extinderea a- 
jutorului moral și material ce tre
buie acordat in special zonelor eli
berate din țările angajate în lupta 
antiimperialistă și mișcărilor de eli
berare națională. Documentul se 
pronunță, totodată, pentru încetarea 
oricărui sprijin și ajutor acordat re
gimurilor din Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia, care continuă să ducă 
o politică de dominație colonială.

ECOSOC a adoptat, de asemenea, 
o suită de rezoluții — între autorii 
cărora se numără și România — pri
vind aplicarea științei șl tehnologiei 
In procesul dezvoltării statelor.

Consiliul s-a pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe a Națiu
nilor Unite pentru știință și tehno
logie, inițiativă luată de țara noas
tră. Totodată, a fost adoptată o re
zoluție — ca urmare, de asemenea, 
a unei propuneri românești — pri
vind folosirea calculatoarelor in 
transferul de știință și tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare in 
vederea accelerării procesului de e- 
mancipare economică și soaiaiă a 
acestor țări.

• OBSERVATOR AS
TRONOMIC LA ECUA
TOR. Savanții de la Universi
tatea din Nairobi (Kenya) con
struiesc un nou observator as
tronomic. El va fi situat exact 
pe linia Ecuatorului, spre vest 
de vulcanul stins Kenya (alti
tudine: 5 240 metri). Observa
torul își va inaugura activitatea 
la începutul anului 1975.

• „SCUMPII DISPĂ
RUȚI". Cu mai bine de un an 
în urmă, o societate ame
ricană de pompe funq 
din statul Minnesota (S.Uy.<.) 
e preferat 6ă abandoneze con
fecționarea de sicrie pentru 
decedații obișnuiți, dacă se 
poate spune așa. consacrin- 
du-se fabricării unor obiecte 
similare destinate... animalelor 
de casă ale bogătașilor. Nu este 
însă vorba de coșciuge oare
care, ci de obiecte de lux — din 
lemn de brad, cu incrustații de 
bronz, cu saltele și pernițe din 
satin și giulgiu dantelat — pe 
măsura • pungii celor ce consi
deră necesar să facă asemenea 
funeralii „scumpilor dispăruți".

După cum se știe, scriitorul 
Evelyn Waugh a scris mai de 
mult o virulentă satiră la a- 
dresa „industriei funerare" din 
S.U.A. : „Scumpul dispărut", o 
carte de mare succes, tradusă 
și la noi. între timp, din pă
cate, a decedat, altminteri cu 
siguranță ar fi avut material 
faptic suplimentar pentru o ur
mare la mușcătoarea sa satiră.

• DESCOPERIREA DE 
SUB PIRAMIDA SOA
RELUI. Arheologi mexicani, 
care efectuau săpături sub 
renumita piramidă a Soare
lui — la Teotihuacan, stră
vechi oraș al toltecilor — 
au descoperit din întimplare 
o sală subterană secretă cu 
dimensiunile de 100 m lun
gime și 4 m înălțime. Ex- 
perții precolumbieni speră ca 
sala, ce pare sâ fi fost uti
lizată în scopuri rituale, prin 
sec. III e.n., să arunce mai 
multă lumină asupra obiceiuri
lor toltecilor, popor preaztec, de 
origine necunoscută și care a 
dispărut In sec. IX. Imensa în
căpere, care e situată exact sub 
centrul piramidei, la o adlnci- 
me de peste cinci metri, are pe
reții acoperiți cu o argilă de 
culoare închisă, fără nici un fel 
de inscripții sau decorații. Au 
fost găsite numeroase oale șl 
vase de ceramică. Se reamin
tește că, alături de marea pi
ramidă a Soarelui, toltecii au 
ridicat piramida mai mică a 
Lunii, In profunzimile căreia de 
asemenea a fost descoperită an
terior o sală secretă.
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