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înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 1966 —1970 va însenina 
un nou și important pas înainte in creșterea puterii economice 
a țării și in perfecționarea relațiilor de producție socialiste, 
in ridicarea bunăstării materiale și culturale a poporului român.

(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român cu privire la dezvolta-

-
rea economiei naționale în perioada 1966—1970).
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PROIECT DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL IV-lea 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN

CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE 
ÎN PERIOADA 1966-1970

Proiect adoptat de Plenara C. C. 
al P.M.R. din 31 mai - 2 iunie a. c.

Dupâ discutarea lui in organizațiile 
de partid, in adunări ale oamenilor 
muncii și in presă, proiectul va fi supus 
dezbaterii și aprobării Congresului 
al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Romăn.

In anii pianului șesenai I960—1965 au for. obținute succese istorice in dezvoltarea economică și social-culturală a țârii, care au determinat adinei transformăm: in viața întregului nostru popor. S-a dezvolta: baza tehaî- că-materială a socialismului: prin înfăptuirea cooperativizării agriculturii social: gr.ul « triumfat pe deplin la orașe și sate, —a inchemat procesul de făurire a relațiilor socialiste in întreaga economie, a fost lichidată pentr- totdeauna exploatarea omuiu: de către om înfrățite în muncă. însuflețite de idealuri s. scopuri comune, ciasa muncitoare. țarăr..mea intelectualitatea formează societatea noastră nouă, strins unită sub concucerea partidului in lupta pentru desăvârșirea construcției socialiste, pentru progresul și înflorirea patrieiLa baza tuturor acestor realizări, dobindr- prin munca plină de abnegație a poporul ci. stă politica Partidului Muncitoresc Român. întemeiată pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile țării noastre, capacitatea sa de a mobiliza imensa energie a oamenilor muncii, toate resursele materiale ale țării în opera de construcție socialistă.Ca rezultat al aplicării consecvente a politicii de industrializare socialistă, au crescut în ritm susținut forțele de producție, economia națională s-a dezvoltat multilateral, pe o linie mereu ascendentă.In anul 1965, producția globală industrială a țării este de 2,24 ori mai mare decît în 1959, înregistrînd un ritm mediu anual de creștere de 14,4 la sută — față de 13 la sută cît era prevăzut în Directivele Congresului al IlI-leâ. Volumul producției industriale este în acest an de 9,5 ori mai mare decît în 1938. Datorită orientării spre creșterea cu prioritate a industriei mijloacelor de producție, ritmurile cele mai înalte au fost înregistrate în ramurile hotărîtoare pentru dezvoltarea întregii e- conomii naționale și înzestrarea ei cu tehnica modernă: în ramura energiei electrice și termice 21 la sută, în industria siderurgică — 14 la sută, în industria construcțiilor de mașini — peste 17 la sută, în industria chimică — 24 la sută.Realizări importante s-au înregistrat în industria ușoară, a cărei producție a crescut în această perioadă de 2,1 ori, și în industria alimentară, care realizează în 1965 o producție cu 75 la sută mai mare decît în 1959. In industria bunurilor de consum au fost construite întreprinderi moderne, s-au extins procedeele tehnologice avansate, s-au folosit materii prime noi, ceea ce a permis sporirea gamei de sortimente și îmbunătățirea calității produselor.Procesul de diversificare a ramurilor și subramurilor industriale s-a accentuat, s-a lărgit și a devenit mai complexă varietatea produselor, a sporit capacitatea industriei noastre de a valorifica la nivel superior resursele naturale ale țării.în această perioadă a crescut rolul industriei ca ramură conducătoare a economiei.în acest an — ultimul an al planului economic de 6 ani — ponderea industriei socia

liste in produsul social total v> .ec.-eiem:; peste 60 ia aată.Agricultura a fost Înzestrata eu not mijloace lirgrodu-se an de an mecanizarea muncilor agricole fi as^urindu-se extinderea agrxXehwx-r modeme. Producția agricolă a crescut, afigurind aprovaâoearea populației cu produsese agroaluaeatare să a ~ndu<- triei cu matem prime. peecu= s fracuri de rezervă s export. Mecta producției globale de cereale in ar.:i 196#—1964 este cu peste 12 la sută rea: mare dec: medta celor coc ani anteriori și cu 29 la sută mai mare dec: media anilor 1934—193» Cu toate acestea, pe ansamblul agriculturii sarea: > de prodocue prevăzute in Ditectisele Cocgresulu al IH-lea nu au fost realizate datorită faptahxi că s-au supraestima: pasxbclriârile de creștere pisă ia Î965 a producției agnole și su s-au iafaptui: unele măsuri prevăzute pentru lărgirea oazei de producție. îndeosebi în ce privește îngră- sâmintele chimie*»  ș- suprafața irigată. tar ia unii ani au fost condiții climatice nefavorabile în gospodăriile agricole oe stat media anuală a producției globale agricole la suta de hectare a fost în perioada anilor 1960—1964 cu 60 ia sută mai mare decît în perioada anilor 1955— 1959. demonstrind marile rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă pentru creșterea producției.A sporit într-o măsură însemnată, depășind prevederile Directivelor Congresului al Hl-lea. volumul transporturilor, pe baza acțiunii de modernizare a rețelei feroviare, rutiere, navale și aeriene, precum și a folosirii mai depline a mijloacelor și instalațiilor existente. Volumul traficului de mărfuri crește în acest an față de 1959 — la calea ferată de 1,8 ori, iar la transportul auto de 5,5 ori.In perioada 1960—1965 se realizează un volum de investiții de peste 193 miliarde lei — cu circa 13 miliarde lei mai mult decît s-a prevăzut în Directive, asigurîndu-se dezvoltarea bazei tehnice-materiale a economiei noastre. Fondurile fixe au crescut în acești șase ani în sectorul socialist cu peste 60 la sută. S-au construit noi combinate și complexe industriale, s-au dezvoltat și reutilat o mare parte din întreprinderi, lărgindu-se capacitatea lor de producție, s-au dat în folosință numeroase instituții social-culturale. Realizate la nivelul tehnicii înaintate, noile obiective permit obținerea de produse de calitate superioară, o înaltă productivitate a muncii, reducerea prețului de cost.Ca urmare a promovării progresului tehnic și a perfecționării organizării întreprinderilor, în industrie se obține în acest an o productivitate a muncii cu circa 63 la sută mai mare față de 1959, ceea ce reprezintă un ritm mediu anual de 8,5 la sută, iar prețul de cost se reduce cu peste 18 la sută, înfăptuindu-se astfel prevederile Directivelor la acești indicatori.Datorită politicii de îmbunătățire continuă a repartizării teritoriale a forțelor de producție, regiuni ca : Dobrogea, Iași, Mureș-Auto-
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t»-* ’ cu toate statele, tară deosebire ce oc-'-Mhrre somal-politică. Volumul oomeriuiu: exterior a crescut în perioada anilor I960— !M5 de 23 ori. In cadrul exportului a sport*  «srp~.ir ponderea produselor industrializat^ — și utilaje. produse chimire produs*□re.ucrate din lemn ș.a_Reaitrările obtiaute ia dezialtarea întregii rcaaaaasi i>i găsesc oglindire ia creșterea an de aa a s cartului aatieuaL care ia 1M5 sporește ca aproape 65 la suta față de 1959. Bugetele noastre de stat au fost și sînt excedentare. avem o circulație monetară sănătoasă.S-a îmbunătățit nivelul de trai material și cultural al populației. Salariul real al muncitorilor și funcționarilor a înregistra: o creștere de circa 35 la sută față de media anului 1959. sporind intr-un ritm mediu anual de ă_2 la șuiiFondai de salarii în acești ani s-a dubla:, depășind cu aproape 2 miliarde de lei prevederile xiițiaie. iar numărul de salariați a spori: cu arca 1 306 «0 față de 1 000 000 cît se ctahîlia*  in condițiile realizării sarcinilor de creștere a productivității muncii. Eforturile cerute pentru depășirea volumului de investiră prevăzute de Directive și r.erealizarea prevederilor de creștere a producției agricole au contribui: ca ridicarea salariului real să se rea- Iczese sub nivelul prevăzut.Veniturile bănești ale țărănimii obținute din • lezarea produselor către stat cresc in 1965 cu circa 5 miliarde lei față de 1959.Mărirea putem de cumpărare a populației de la orașe » sate isc găseste expresie în creșterea aproape la dubhc a volumului desfacerilor de mărfuri cu amănuntul față de 1959.Din fondurile statnhn au fost construite și date in folosință 270 000 de apartamente, ceea ce a făcut posibil ca aproximativ un milion de oamesi ai muncii să se mute în locuințe noi: la sate s-au construit din fondurile proprii ale țărănimii circa 490 000 de noi locuințe : s-a- depășit prevederile în domeniul construcției de cămine și cantine studențești. s-au construi: 24 500 săli de clasă față de 15 000 cit era prevăzut.Acțiunea de generalizare a învățămîntului de 8 ani s-a încheiat. Peste 3,5 milioane de elevi învață în școli, iar învățămîntul superior cuprinde circa 123 000 de studenți. Institutele de învățământ superior au dat în anii șesenalului peste 78 000 de specialiști cu pregătire superioară. A crescut numărul institutelor de cercetare științifică, s-a lărgit baza materială de cercetare, deși nu in măsura cerută de ritmul dezvoltării economiei naționale.S-au construit no> așezăminte de cultură la orașe și sate. S-a lărgit rețeaua de instituții sanitare, în care numărul de paturi a sporit cu peste 14 000. s-au îmbunătățit dotarea și încadrarea acestor instituții în vederea unei mai bune ocrotiri a sănătății populației.IN ANUL CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI, ROMÂNIA ÎNFĂȚIȘEAZĂ TABLOUL UNEI ȚĂRI ÎN PUN AV1NT, CU O ECONOMIE SOCIAUSTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ, ÎN CARE INDUSTRIA CUNOAȘTE UN CONTINUU PROCES DE PERFECȚIONARE ȘI ADAPTARE LA CERINȚELE PROGRESULUI TEHNIC CONTEMPORAN, IAR AGRICULTURA SOCIALISTĂ PUNE 1N VALOARE TOT MAI LARG MARILE EI REZERVE ; TOATE REGIUNILE ȘI RAIOANELE ȚĂRII CUNOSC O VIAȚĂ SOCIAL-ECONOMICĂ INTENSĂ, ÎNFLOREȘTE CULTURA NOUĂ, SOCIALISTĂ, 

CRESTE AN DE AN BUNĂSTAREA OAMENILOR MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE.Român-a in trecut un colț vitregit, de sărace al Europei—spunea Gbeorghe Gbeorghiu- Dej in mame 1965. — merge pe un drum sigur transformingu-se intr-o țară socialistă înaintai*.  eu un nivel tot mai ridicat de civilizație. Acesta este rodul muncii entun arie, pline de abnegație a minunatului nostru popor, liber și r.ăpin pe propria soartă, conștient că tot ce a
SARCINILE DE BAZĂ ALE PLANULUI

ECONOMIC PE ANII 1966-1970
Plaaal economie pe viitorii 5 ani are urmă

toarele sarcini de bază ;

1. Continuarea neabătută a industria
lizării socialiste a țării și, în cadrul 
acesteia, dezvoltarea cu prioritate a 
producției mijloacelor de producție, 
concomitent cu creșterea și perfecțio
narea continuă a producției bunurilor 
de consum; lărgirea bazei de materii 
prime a industriei, prin atragerea în 
circuitul economic a noi resurse; îm
bunătățirea continuă a repartizării for
țelor de producție pe teritoriul țării.

2. Mobilizarea susținută a rezervelor 
si posibilităților existente In agricul
tură prin accentuarea eforturilor de 
înzestrare tehnico-materială, consoli
darea și extinderea rezultatelor pozi
tive obținute în dezvoltarea gospodă
riilor agricole de stat și a cooperative
lor agricole de producție, în scopul 
creșterii producției agricole vegetale 
șl animale.

3. Îmbunătățirea calității produselor, 
ridicarea caracteristicilor tehnice si 
economice ale acestora, prin perfecțio
narea proceselor tehnologice. 

Principalii indicatori ai dezvoltării economiei naționale 

pe perioada 1966—1970

Creșteri 
în anul 1970 
față de 1965 
(în procente)

Ritm mediu anual 
in perioada 
1966—1970 

(in procente)
Producția globală industriala 

— Grupa A 
— Grupa B

circa 65 
circa 70 
circa 60

circa 10,5 
circa 11 
circa 10

Producția globală agricolă (media anuală pe perioa
da de 5 ani) circa 20 circa 3,5
Transporturile de mărfuri 55—60 9 — 10
Venitul național circa 40 circa 7
Fondul de consum circa 30 circa 5,0
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale 
statului (pe perioada de 5 ani) circa 50 _

Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 50—55 8,5 — 9
Nnmăni salariaiilor ocupați in economia națională circa 900 000 

oameni
180 000 
oameni

Indicele productivității muncii pe un salariat:
— în industrie
— în construcții-montaj
— în transporturile feroviare

circa 40 
circa 30 
circa 28

circa f
circa 5.5
circa 5

Reducerea prețului de cost:
— în industrie
— în transporturi

circa 10 
circa 14

circa 2 
circa 2,5

Salariul real 20—25 4 — 1,5
Volumul comerțului exterior peste 40 peste 7

făurit și tot ce realizează slujește propășirii tării, făuririi unui trai mai bun pentru toți cei ce muncesc".Realizările de pînă acum constituie o temelie puternică pentru mersul nostru înainte, pentru înfăptuirea de noi obiective importante concretizate în planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970 și în planul de zece ani de dezvoltare a energeticii — 1966—1975.

4. Promovarea progresului tehnic în 
toate domeniile de activitate, extinde
rea mecanizării și automatizării, înze
strarea economiei cu instalații la nivelul 
tehnicii moderne, în vederea ridicării 
productivității muncii și reducerii în 
continuare a cheltuielilor de producție.

5. Creșterea bazei tehnico-materiale 
a științei, dezvoltarea cercetărilor știin- 
țiiice fundamentale și aplicative co
respunzător nevoilor economiei națio
nale.

6. Dezvoltarea învățămîntului pentru 
formarea și perfecționarea cadrelor de 
specialiști, ridicarea nivelului de pre
gătire proiesională a muncitorilor și ca
drelor tehnice.

7. Ridicarea in continuare a bunăstă
rii materiale și culturale a populației 
prin creșterea veniturilor, îmbunătăți
rea aprovizionării cu mărfuri și spo
rirea volumului serviciilor, mai buna 
satisfacere a condițiilor de locuit, dez
voltarea așezămintelor de cultură, in
tensificarea măsurilor de ocrotire a să
nătății și prevederilor sociale.

(Continuare in pag. a Il-a)



PROIECT DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL IV-lea
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN

cu privire la dezvoltarea economiei naționale

in perioada 1966-1970
(Urmare din pag. I)

INDUSTRIA
1. VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI VA FI ÎN ANUL 1970 CU CIRCA 65 LA SUTĂ MAI MARE DEClT ÎN 1965, CORESPUNZÎND UNUI RITM MEDIU ANUAL DE CREȘTERE DE 10,5 LA SUTĂ în prețurile reașezate ale anului 1963 *),  Producția mijloacelor de producție (grupa A) va spori cu circa 70 la sută, iar producția bunurilor de consum (grupa B) cu circa 60 la sută. Va crește cu precădere producția industriei mijloacelor de producție și, în cadrul acesteia, cu prioritate producția în ramurile care asigură promovarea progresului tehnic și dezvoltarea proporțională și echilibrată a întregii economii naționale.

•) în prețurile comparabile folosite pînă în pre
zent (preturile anului 1955), producția globală in
dustrială ar crește în 1970 față de 1965 cu peste 
70 la sută, corespunzind unui ritm mediu anual 
de circa 11,5 la sută.

Unitatea 

de măsură

1965

(plan)

1970

(cca)

Nivelul 
anului 1970 

față de 1965

Energie electrică mil. kWh 17 700 32 000-34 000 L8-L9 ori
Cărbune extras mii tone 11 970 20 000-22 000 1,7-1,8 ori
Țiței extras mii tone 12 550 13 100-13 300 105* «
Gaz metan mii. mc 13 700 18 500 1.4 ori
Oțel mii tone 3 350 6 300 1,9 ori
Aluminiu primar mii tone 20 75 3.7 ori
Tractoare bucăți 15 800 27 000 1,7 ori
Autocamioane și autotractoare bucăți 16 300 35 000-40 000 2,1-2,5 ori
Locomotive Diesel și electrice magis
trale bucăți z 110 peste 200 1,8 ori ,.
Mașini-unelte pentru așchierea metale
lor bucăți 7140 10 000 1.4 ori
Motoare electrice peste 0.25 kW MW 1120 2 000- 2 400 1.8-2.I ori
îngrășăminte minerale (100°/») mii tone 340 1300 3,8 ori
Cauciuc sintetic mii tone 35 60 LJ ori
Mase plastice și rășini sintetice (100’/«) mii tone 87,3 180-200 2-2.3 ori
Fibre și fire chimice mii tone 31,3 70-80 2.2-2.B ori
Anvelope mii buc. 1 300 1900 1,5 ori
Hîrtie mii tone 258 350-380 1,3-1,5 ori
Ciment mii tone 5 600 7 000 1,3 ori
Plăci din particule aglomerate și fibre- 
lemnoase mii tone 262 450 1,7 ori
Mobilă mii. lei 2 560 4 000 1,6 ori
Aparate de radio mii buc. 315 450 1,4 ori
Televizoare mii buc. 100 200-250 2-2,5 ori
Răcitoare electrice mii buc. 125 220 1,8 ori
Țesături (total) mii. mp 424 550 1,3 ori
Tricotaje (total) mii. buc. 75 115 1,5 ori
încălțăminte (total) mil. per. 40,7 59 1,5 ori
Came mii tone 321 450-500 1,4-1,6 ori
Ulei comestibil mii tone 167 250-275 1,5-1,6 ori
Zahăr mii tone 388 600 1,5 ori

2. Pentru lărgirea bazei de materii prime minerale, CERCETĂRILE GEOLOGICE vor fi îndreptate în perioada 1966—1970 în primul rînd spre sporirea rezervelor de țiței, gaz metan, minereuri neferoase, minereuri nemetalifere ș.a. O atenție deosebită se va acorda cercetării din timp a structurilor de hidrocarburi (petrol și gaze), căreia îi vor reveni aproape trei pătrimi din volumul total al cercetărilor geologice din cincinalul următor.în ceea ce privește zăcămintele de cărbuni, activitatea geologică va urmări în principal creșterea rezervelor industriale. în vederea dezvoltării în continuare a producției de metale neferoase, se vor executa lucrări geologice pentru creșterea rezervelor de minereuri cuprifere, polimetalice și bauxită în actualele bazine miniere și în perimetre noi. La mine- reurile de fier, lucrările geologice vor fi îndreptate spre creșterea rezervelor industriale în zăcămintele în exploatare.3. în INDUSTRIA PETROLULUI se va urmări în continuare gospodărirea judicioasă a rezervelor, asigurîndu-se o exploatare economică și rațională a tuturor zăcămintelor. Nivelul extracției de țiței va fi în 1970 de 13,1— 13,3 milioane tone. Se va intensifica extracția țițeiului prin aplicarea în continuare a metodelor de menținere a presiunii și de recuperare secundară, precum și prin introducerea unor procedee noi de exploatare care să ducă la creșterea procentului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Prelucrarea țițeiului va fi orientată spre asigurarea cu materie primă a industriei chimice și spre îmbunătățirea calității produselor petroliere, pe baza procedeelor înaintate. Va spori producția de motorină, de gaze pentru chimizare, de hidrocarburi aromate și se va îmbunătăți calitatea benzinei. Va continua acțiunea de concentrare a prelucrării țițeiului în rafinării de ca-

Vor spori eforturile pentru lărgirea contiwuă a bazei de materii prime necesare menținerii unui ritm susținut de creștere a producției industriale. Se va asigura, în Continuare, folosirea cit mai eficientă a resurselor. naturale prin creșterea gradului de complexitate a prelucrării lor. Un aport însemnat la creștere'^ producției industriale îl vor da întreprinderile noi ce vor fi puse în funcțiune in ani; 1966—1970 : cu aceste capacități se va realiza în 1970 peste 40 la sută din sporul de producție în comparație cu 1965 Numărul salariați- lor ocupați în industrie va crește în and 1966—1970 cu circa 20 la sută.Principalele produse industriale vor atinge in anul 1970 următoarele nivele de producție : 

pacități mari, urmărindu-se totodată o prelucrare mai complexă.4 în INDUSTRIA EXTRACTIVĂ A GAZULUI METAN se va continua orientarea consumurilor și folosirea rezervelor industriale, pentru a asigura pe o perioadă cît mai îndelungată de timp necesarul de gaze ca materie primă pentru industria chimică și în scopuri tehnologice în procesele de producție. Nivelul extracției de gaz metan va crește la circa 18,5 miliarde mc în 1970. Dezvoltarea capacității de transport se va realiza prin construirea a circa 1100 km conducte noi și prin creșterea capacității sistemelor actuale, folosindu-se noi stații de comprimare a gazelor pe traseu.5. Pentru a asigura participarea într-o proporție sporită a INDUSTRIEI CARBONIFERE la acoperirea necesarului de energie primară se prevede un program larg de punere în valoare a rezervelor de huilă din bazinul Văii Jiului și a celor de lignit din Oltenia. în perioada 1966—1970 extracția de cărbuni va crește de 1,7—1,8 ori, atingînd un nivel de 20—22 milioane tone, creîndu-se totodată condițiile realizării unui ritm ridicat de ereștere și după anul 1970.La construcția și dezvoltarea minelor și carierelor se vor aplica procedee avansate de deschideri, pregătire și exploatare, urmărin- du-se să se obțină termene reduse la construcția și asimilarea capacităților.6. PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ va crește într-un ritm mai ridicat decît ansamblul industriei. în 1970 se vor produce 32—34 miliarde kWh energie electrică, de 1,8—1,9 ori mai mult decît în anul 1965, iar distribuția de energie termică prin termoficare va crește la aproximativ 35 milioane Gigacalorii. în anii 1966—1970 se vor instala în centralele electrice grupuri de puteri unitare mari, la nivel tehnic ridicat, cu o putere totală de 4 milioane kW, de 2,2 ori mai mult decît în cei 5 ani anteriori. Pentru a se asigura dezvoltarea în continuare a termofică- 

rii industriale și urbane, care prezintă importante avantaje economice, se-va pune in -funcțiune o putere nouă de cel puțin 1,1 milioane kV,’ în grupuri de termoficare. Puterea ce va fi pusă în funcțiune în centralele, hidroelectrice in aceeași peri oală va reprezenta aproximativ .14 la aut*  djn puterea totală nou instalată. Ir. ■ lM6>*se  va*  do :»exploatare hidrocentrala ..Gheorghe Gheorghiu-Dej‘ de pe Argeș și se vor termina lucrările pentru realizarea cascadei de 12 hidrocentrale de pe riul Bistrița, in iva! de Bicaz. înpnu 19^6—1970 se va executa cet mai mare parte a lucrărilor pentru construcție importhntuiuj nod hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, în colaborare cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Va începe construirea unor mari centrale termoelectrice pe bază de cărbuni, cu o putere instalată de cel puțin 1 milion kW fiecare ; se va dezvolta puterea instalată în termocentrala Craiova pînă la 1 milion kW; va începe construirea primei centrale electronu- cleare din țara noastră. în scopul accentuării ritmului de valorificare a resurselor hidroenergetice ale țării vor fi construite noi hidrocentrale. în următorii 5 ani, sistemul elec- troenergetic national va continua să se dezvolte prin construcția a cel puțin 3 500 km linii electrice de transport de 110, 220, și 400 kV. și mai mult de 9 000 km linii electrice regionale și raionale de distribuție. Se vor extinde și moderniza rețelele electrice urbane și rurale pentru a se asigura alimentarea în bune condiții a consumatorilor cu energie electrică. La sfirșitul cincinalului peste 80 la sută din totalul satelor vor fi electrificate.7 In anul 1970 INDUSTRIA SIDERURGICĂ va produce circa 4.1 milioane tone fontă, 6,3 milioane tone oțel, 4.4 milioane tone laminate, 800 mii tone țevi. Spo!*ul  producției de fontă se va obține prin punerea in funcțiune a trei furnale de mare capacitate, precum și prin creșterea indicilor de utilizare la furnalele existente. Contribuția principală o va aduce Combinatul siderurgic ..Gheorghe Gheorghiu- Dej-1 din Galați, ale cărui sectoare de bază vor intra în funcțiune în cursul anilor 1966—1968. Pentru realizarea acestui mare obiectiv se vor mobiliza importante mijloace financiare și materiale, investițiile alocate reprezentînd circa 70 la sută din volumul total destinat siderurgiei. Creșterea producției de oțel se va obține în principal la combinatul din Galati, prin construirea unei oțelării cu convertizoare cu oxigen, care va realiza în anul 1970 circa două treimi din sporul producției de oțel. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii continue a calității oțelului. Producția de otel electric va spori de circa 2,2 ori, iar cea de oțeluri aliate de 2,5 ori. Se vor lua măsuri pentru prelucrarea oțelurilor de calitate în instalațiile de la Hunedoara, Reșița și Galați.8. Producția în RAMURA METALURGIEI NEFEROASE va crește cu circa 45 la sută prin dezvoltarea producției miniere, valorificarea complexă a concentratelor și a bauxitei în noile uzine metalurgice construite în anii șesenalului, ale căror capacități vor fi dezvoltate, precum și prin prelucrarea metalelor neferoase. în vederea valorificării superioare a rezervelor de minereuri neferoase se vor lua măsuri pentru reducerea pierderilor de metale în cursul exploatării; se va îmbunătăți calitatea producției de minereuri și de concentrate și se vor realiza randamente îmbunătățite de extracție atît în faza de preparare cît și în cea metalurgică.9. In RAMURA INDUSTRIEI EXTRACTIVE A MINEREURILOR NEMETALIFERE, A PRODUSELOR ABRAZIVE ȘI CĂRBUNOA- SE, producția va crește în proporții însemnate la barită, caolin, diatomită ș.a. Se va construi o nouă uzină pentru fabricarea electrozilor și va spori producția materialelor abrazive.10. PRODUCȚIA INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI va crește cu circa 75 la sută pînă în 1970, cu un ritm mediu anual de peste 12 la sută. Aproximativ două treimi din cantitatea de mașini, instalații și utilaje necesare înzestrării ramurilor economiei naționale se vor obține din producția internă. Se va asigura îmbunătățirea calitativă a produselor prin reproiectarea unora din cele fabricate în prezent și prin însușirea de noi produse cu caracteristici și performanțe superioare. în acest scop se va dezvolta baza tehnică a serviciilor de concepție și de pregătire a producției. în producția de utilaj energetic se va dezvolta fabricația de grupuri pentru centrale industriale, de termoficare și de grupuri hidroenergetice însumînd circa 1,2 milioane kW. Producția mijloacelor de transport va crește de aproape 1,8 ori în 1970 față de 1965 iar producția de locomotive se prevede să crească de circa 1,8 ori. Se vor 

asimila locomotiva electrică de 6 580 C.P., locomotive Diesel cu transmisie hidraulică, cargoul mineralier de 10 200/12 500 tdw. ș.a.; se vor însuși noi tipuri de autoutilitare pentru transportul mărfurilor în loturi mici. Se va măn și diversifica producția de tractoare și mașini agricole, corespunzător cu necesitățile de mecanizare a lucrărilor din agricultură, în producția utilajelor petroliere se va desfășura o acțiune continuă de modernizare în pas cu tehnica cea mai avansată. Va crește producția de instalații de foraj de mare adîn- cime, se va extinde gama de utilaje pentru extracție, se vor însuși noi tipuri de scule specifice industriei petroliere. Se vor îmbunătăți calitatea și durabilitatea în exploatare a agregatelor și în primul rînd a sapelor cu role. Producția de mașini-unelte va da un aport însemnat la reînnoirea și creșterea parcului de mașini din economia națională. Se va lărgi gama de fabricație a mașinilor-unelte. Prin echiparea mașinilor existente și a celor ce se vor însuși în fabricație cu dispozitive de acționare hidraulică, pneumatică, electrică și cu echipamente de programare se va urmări creșterea productivității muncii. în producția de utilaje tehnologice se vor accentua eforturile în vederea asimilării de instalații și linii tehnologice complete pentru industriile chimică, prelucrarea lemnului, ușoară, alimentară și altele. Se va extinde fabricarea utilajelor necesare pentru echiparea acestor instalații. Industria constructoare de mașini își va spori participarea la realizarea întreprinderilor industriale, asigurînd fabricarea în țară a unui procent însemnat din utilajele necesare investițiilor propuse a se executa pe bază de instalații importate. O atenție deosebită se va acorda fabricației de utilaje pentru mecanizarea muncilor grele și cu un consum mare de muncă în lucrări de construcții, de drumuri, minerit, încărcări și descărcări de mărfuri, transporturi uzinale etc.Pentru a răspunde cerințelor tehnice și calitative tot mai ridicate ale tuturor ramurilor economiei, producția industriei electrotehnice se va dezvolta într-un ritm mediu anual de peste 16 la sută. La uzina „Electro- putere“-Craiova se va construi o fabrică nouă pentru aparataj de înaltă tensiune și se vor produce noi tipuri de aparate. Se vor extinde sortimentele și se va dezvolta capacitatea de producție pentru aparatajul de joasă tensiune și de instalații, precum și pentru echipamentele electrice auto și tractor. Se prevede o creștere importantă a producției de materiale electrotehnice ; se au în vedere dublarea producției de cabluri de forță și de semnalizare, mărirea de peste 9 ori a producției de cabluri telefonice, creșterea de 2,5 ori a producției de acumulatori și de 3 ori a celei de izolatori ceramici, modernizarea producției de materiale electroizolante. Se va organiza producția de elemente de automatizare, în special a celor electronice, construindu-se o fabrică nouă; se va extinde producția de aparate de măsură și control. în vederea introducerii unui sistem modern de telefonie automată urbană și interurbană se va asimila un nou tip de echipament telefonic. Producția de radioreceptoare va crește pînă în anul 1970 de 1,4 ori, cea de televizoare de 2—2,5 ori, iar cea de răcitoare electrice de circa 1,8 ori față de anul 1965. Se vor asimila noi tipuri de aparate electrocasnice în vederea satisfacerii necesităților mereu crescînde ale populației.în vederea unei îmbunătățiri radicale a aprovizionării economiei cu piese de schimb atît pentru utilajele produse în țară cît și pentru cele importate, nivelul producției de piese de schimb va crește de cel puțin 2 ori în 1970 față de 1965.11. Producția globală a INDUSTRIEI CHIMICE va crește de circa 2,3 ori în 1970 față de 1965, cu un ritm mediu anual de circa 18,5 la sută. Dezvoltarea industriei chimice va fi orientată în principal spre valorificarea cît mai complexă a resurselor naturale ale țării, accentul fiind pus pe chimizarea gazului metan și a produselor petroliere; se va dezvolta în mod corespunzător industria produselor de bază ale chimiei anorganice. în 1970, în comparație cu 1965, se vor produce de 3,8 ori mai multe îngrășăminte, în sortimente cu eficiență economică ridicată ; un sortiment larg de produse chimice pentru combaterea dăunătorilor, cantități sporite de biostimulatori și medicamente pentru uz veterinar ; de 2,2—2,6 ori mai multe fibre și fire chimice ; sortimente noi de fibre sintetice de tipul lină, bumbac și mătase ; de 2—2,3 ori mai multe materiale plastice și rășini sintetice ; producția de cauciuc sintetic se va dezvolta prin îmbogățirea sortimentelor ne- ' cesare consumului intern ; va crește de 1,5 ori producția de coloranți și de 1,3—1,5 ori producția de hîrtie ; va spori producția de lacuri, vopsele și cerneluri; se vor construi noi capacități și se va lărgi gama de sortimente în producția de medicamente.

12 PRODUCȚIA INDUSTRIEI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII urmează să crească în anul 1970 cu circa 70 la sută față de 1965, cu un ritm mediu anual de 11,2 la sută. Activitatea în această ramură va avea ca o- biective principale: îmbunătățirea calității produselor, îmbogățirea sortimentelor cu noi materiale obținute prin valorificarea resurselor proprii de materii prime și reducerea consumurilor specifice de combustibil, îndeosebi în industria cimentului, cărămizilor și varului. Producția de ciment va atinge în anul 1970 un nivel de 7 milioane tone. Se va dezvolta, corespunzător necesităților, producția de prefabricate din beton armat, betoane ușoare, tuburi și plăci din asbociment, cărămizi refractare, agregate sortate de balastieră și carieră. Un accent important se va pune pe dezvoltarea producției materialelor de izolații, de finisaj și instalații.Producția globală a industriei sticlei, porțelanului și faianței urmează să crească de 1,8 ori. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii calității și lărgirii sortimentului de sticlărie de ambalaj și articolelor de menaj din sticlă, porțelan și faianță13 In SILVICULTURĂ și ÎN INDUSTRIA EXPLOATĂRII ȘI PRELUCRĂRII LEMNULUI va continua gospodărirea rațională a fondului forestier. Se va extinde suprafața pădurilor ocupate cu rășinoase și foioase repede crescătoare. Valoarea producției globale în exploatarea și prelucrarea lemnului va crește cu circa 35 la sută, îndeosebi pe baza valorificării superioare și complexe a masei lemnoase. Va continua acțiunea de înzestrare a masivelor păduroase cu drumuri și alte instalații de transport forestier pentru scoaterea lemnului exploatat, efectuarea tăierilor de îngrijire a pădurilor și folosirea economică a produselor ce vor rezulta din aceste tăieri. Se va extinde mecanizarea muncii în exploatările forestiere, ceea ce va permite ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost. în procesul de prelucrare se va urmări economisirea materialului lemnos și în special a cherestelei. Se v,or produce tipuri variate de mobilă de calitate bună, care să satisfacă exigențele cumpărătorilor. Se vor crea noi capacități pentru prelucrarea lemnului în produse superioare semifinite și finite, ca : placaj, furnir, plăci, uși-ferestre, asigurîndu-se o utilizare corespunzătoare atît a lemnului plin, cît și a celui de dimensiuni mici.14. Producția globală a INDUSTRIEI UȘOARE urmează să crească cu 50—55 la sută. în cadrul acestei dezvoltări va crește producția de țesături, tricotaje, confecții textile și producția de încălțăminte. Necesarul de materii prime se va acoperi din resurse interne în proporție ridicată la lînă și piei, iar la fibre și fire chimice aproape în întregime. îmbunătățirea substanțială a calității produselor, lărgirea sortimentelor și realizarea de articole cu finisaje superioare se vor efectua în mare măsură în unități noi în același timp se vor dezvolta și reutila un număr însemnat de întreprinderi existente în vederea prelucrării noilor materii prime și aplicării proceselor tehnologice avansate.15. în INDUSTRIA ALIMENTARĂ producția va crește în anul 1970 cu circa 50 la sută față de anul 1965 și va îi orientată pe linia valorificării mai complete a materiilor prime agricole. Se va fabrica o varietate mai largă de sortimente superioare și se vor îmbunătăți continuu calitatea și modul de prezentare. Va crește cu precădere producția de carne, produse lactate, pește, conserve sterilizate de legume și fructe, zahăr, ulei. Va continua amenajarea de pepiniere piscicole, se va dezvolta creșterea peștelui în apele interioare. Se vor executa lucrări în unitățile stufo-piscicole din Delta Dunării și amenajări agro-piscicole în unele zone îndiguite din Lunca Dunării și se va extinde pescuitul oceanic16. Pentru completarea și îmbogățirea sortimentului de produse realizate de industria republicană, un rol important îi revine INDUSTRIEI LOCALE prin unitățile sfaturilor populare, Ucecom și Centrocoop. Producția acestei industrii va fi orientată spre realizarea produselor de serie mică într-un sortiment foarte variat. O atenție sporită se va acorda dezvoltării producției destinate aprovizionării populației, îndeosebi la articolele de uz casnic și gospodăresc, a producției de artizanat și a lucrărilor după comandă, de întreținere și reparare. Pentru realizarea sarcinilor de producție se vor asigura ridicarea nivelului de înzestrare tehnică a unităților industriei locale, precum și aprovizionarea cu materii prime și materiale repartizate din fond central.
(dontinuara la pag. a lll-a)
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cu privire la dezvoltarea economiei naționale
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(Urmare ir*.  xg- e K-d

- < ' i.-.fustr.a ușoară și alimentari. se prevede o creștere mai accentuată a ■nestitSta; de circa 2 ori față de volumul re Vizat in anii 1961—1965.In vederea întăririi bazei tehnice-materiale a agifanltarii, se vor aloca fonduri importante gospodăriilor agricole de stat pentru eoortranca de noi unități de creștere a ani- ■atetee; ecapietarea parcului de tractoare și t-: sere, plantații de vii și pond; oe vor construi noi stațiuni de mașini și tractoare și se va mări dotarea acestora; se va rwwnfa un volum sporit de lucrări de hidnMUBefiorațîi, atît pe terenurile statului cît . ' - - :. : - - :r agricole de producție.In scopul ridicării nivelului tehnic al ramuri transporturilor și telecomunicațiilor se prevede dotarea, modernizarea mijloacelor de transport și telecomunicații și extinderea mecanizării și automatizării proceselor de transport.Investițiile prevăzute pentru activitățile so- eial-culturale vor fi orientate în principal spre dezvoltarea bazei materiale a învăță- mintului și ocrotirii sănătății, cărora le vor reveni 43 la sută și respectiv 30 la sută din totalul acestor investiții. Se va extinde rețeaua de unități pentru deservirea populației: spații comerciale, unități de alimentație publică și alte întreprinderi de deservire care vor contribui la diversificarea și îmbunătățirea prestațiilor către populație.Se va acorda în continuare o atenție deosebită creșterii eficienței economice a investițiilor, fiind alese cele mai bune variante de proiect care să prevadă adoptarea de capacități de mărime optimă, procese tehnologice și utilaje de înaltă productivitate — la nivelul tehnicii avansate — cele mai judicioase amplasamente și soluții constructive menite să contribuie la scurtarea substanțială a duratei de execuție a construcțiilor.Orientarea activității în ramura industriei construcțiilor va avea ca obiectiv de bază accelerarea ritmului de execuție în vederea scurtării termenelor de punere în funcțiune a investițiilor, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construcții-montaj’. Ținînd seama de proporțiile și tehnicitatea șantierelor, ministerele și sfaturile populare vor trebui să-și întărească organizațiile de construcții-montaj de care dispun, să perfecționeze metodele de execuție a lucrărilor, să ia măsuri pentru permanentizarea și calificarea cadrelor.Se vor lua măsuri pentru simplificarea modului de elaborare și avizare a documentațiilor, pentru o mai temeinică aprofundare a soluțiilor tehnice.Ca soluții constructive, pe lingă folosirea betonului armat, se va extinde folosirea construcțiilor metalice, precum și a unor materiale ușoare și eficiente.z Pentru ridicarea nivelului tehnic al execu- j ției, organizațiile de construcții-montaj vor fi dotate cu un bogat parc de utilaje cu dispozitive și scule perfecționate, volumul investițiilor alocate acestei ramuri fiind de circa 6,5 miliarde lei. Ca rezultat al dotării tehnice și prin îmbunătățirea indicilor de folosire a utilajelor, se va intensifica mecanizarea operațiilor grele și cu consum mare de muncă. Mecanizarea complexă a lucrărilor de pămînt va atinge în 1970 nivelul de circa 80 la sută, iar a lucrărilor de betoane — circa 80 la sută.Repartizarea forțelor de producție pe teritoriul țării va fi orientată și în viitor potrivit necesităților economiei naționale și condițiilor economice și naturale proprii fiecărei regiuni, urmărindu-se ridicarea treptată a regiunilor mai puțin dezvoltate și folosirea cît mai judicioasă a forțelor de muncă.

AGRICULTURA
în perioada 1966—1970 vor fi intensificau eforturile statului pentru dezvoltarea bazei tehnice-materiale a agriculturii, vor fi sprijinite unitățile agricole în vederea întăririi lor economice, astfel incit să se obțină o creștere importantă a producției vegetale și animale.1. Agricultura va primi din fondurile statului investiții în valoare de peste 35 miliarde de lei, de 1,6 ori mai mult decit in anii 1961—1965, la care se va adăuga contribuția din fondurile proprii ale cooperativelor agricole de producție. în afară de aceasta, în principalele ramuri industriale care deservesc a- gricultura sînt prevăzute investiții de circa 9 miliarde lei pentru dezvoltarea producția de îngrășăminte, insecticide, fungicide, de tractoare și mașini agricole, de materiale de construcții pentru lucrări.e ce hidroameLoia-:. Pentru a se obține creșterea prevăzută a producției și o mai mare stabilitate a recoltelor, se vor executa importante lucrări de hidroameliorații. în anii 1966—1970 se x-a amem , pentru irigații o suprafață de circa 406 urii ha. incit la sfirșitul perioadei să se ajungă ia o suprafață irigată de peste 666 iui ha. Se vor termina lucrările de îndiguire și desecare din Lunca Dunării și se vor executa noi lucrări pe rîurile interioare : suprafața apărată de imn- dații va ajunge la sfirșitul perioadei la circa 1,5 milioane ha. în anul 1970 în agricultură vor lucra peste 115 mii tractoare fizice, 47 mii
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în producția vegetală obiectivul principal rămîne în continuare creșterea producției de cereale, în special de grîu și porumb.Va crește, de asemenea, producția plantelor tehnice necesare industriei. Se vor crea condiții pentru extinderea producției de legume timpurii, în special în sere și răsadnițe, și se vor introduce sortimente variate, ceea ce va asigura aprovizionarea populației cu legume proaspete pe perioade mai mari de timp. Se vor planta cu vii o suprafață de 75 mii ha și cu pomi o suprafață de 80 mii ha, pe terenuri ce nu pot fi valorificate economic prin alte culturi.Creșterea producției agricole vegetale se va / obține în principal prin sporirea producției la hectar, folosirea semințelor din cele mai productive soiuri, a unor cantități mai mari de îngrășăminte, prin extinderea irigațiilor și a altor lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și prin efectuarea lucrărilor agricole în perioada optimă și în termen scurt. Se va acorda o mare atenție creării și introducerii în producție a unor noi soiuri și hibrizi de plante, adaptate condițiilor concrete ale diferitelor zone pedoclimatice.Se va urmări amplasarea culturilor în zonele cele mai favorabile. O atenție deosebită se va acorda folosirii terenurilor amenajate pentru irigații.Se prevede ca la sfirșitul anului 1970 să se ajungă pe întreaga țară la circa 5 milioane bovine, peste 6,5 milioane porci, circa 13 milioane oi, din care aproape 70 la sută cu lînă fină și semifină.Sporirea numărului de animale, intensificarea acțiunii de selecție în vederea îmbunătățirii raselor vor permite obținerea, în medie anuală, a unei producții de circa 1150 mii tone de carne în greutate vie, peste 28 milioane hectolitri de lapte, peste 28 mii tone de lînă și peste 3 miliarde ouă. Pentru realizarea unei producții sporite de carne trebuie avută în vedere asigurarea unei greutăți medii ridicate a animalelor destinate sacrificării, în special a tineretului bovin, prin organizarea îngrășării acestora. 

combine pentru cereale și un număr soare de alte mașini agneoie cu caracteristic st penor- manțe ridicate. Se va introduce • gaari nevariată de tractoare de puteri s tipuri dnenx*  și de mașini de mare productrvnau. care să asigure un grad ridicat de mecanizare a tocilarilor agricole, iii i umiliiTii diferrtesoc euriun și zootehnieiSe va extinde —«<a- rarea I ucrărdor agricole in zonele de deal și muriteîn anul 1970 agricultura va prtmi peste 1J milioane tone iagrițimHiTr chimic*  in substanță activă, de 34 en =ai sanit decit in 1965. — dm care cuca 695 mn tone îngrășăminte — revm ud crea 116 sg îngrășăminte chmcr la un hectar de teren arabilLa sfirșztui perscadet vor lucra in agricultură peste 26 mn de specaliști ca pregătire superioara. 63 uni specaliști cs pregătire medie și aproape 146 *’•" de mecantiatic

Se prevede ca in perioada 1966—1974 a principalele produse agricole sâ se obțină — in medie anuală pe întreaga țara — următoarele producții:

Pentru furajarea rațională a animalelor prin rații echilibrate, se va asigura un sortiment mai variat de furaje; se va extinde cu precădere cultura lucemei trifoiului, spar- cetei, orzului, ovăzului ș.a_. bogale in proteine, și va crește producția ia hectar la aceste plante.Se vor executa lucrări de îmbunătățire pe pășuni și finețe naturale și se vor folosi cantități mai mari de îngrășăminte, incit să se obțină o creștere simțitoare a producției acestora. Se va organiza treptat producerea de nutrețuri combinate, asigurindu-se o furajare mai rațională a animalelor. Se va lărgi producția, se va mări sortimentul de material biologic și medicamente, se va îmbunătăți asistența sanitar-veterinară prin mărirea numărului de dispensare și de laboratoare veterinare.3. GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT, care dețin în prezent peste 2 milioane hectare teren agricol, sînt înzestrate cu mijloace tehnice modeme și folosesc cantități însemnate de îngrășăminte chimice, obțin producții mari, ce le situează în fruntea agriculturii noastre socialiste. Gospodăriile agricole de stat vor primi in cursul planului cincinal importante fonduri de investiții ce vor fi folosite pentru mecanizare, înființare de noi plantații de vii șî livezi, pentru sere și cu deosebire pentru construirea de unități de creștere a animalelor pe baza metodelor industriale. Mijloacele cu care vor fi dotate gospodăriile agricole de stat asigură obținerea în perioada 1966—1970 a unor producții medii anuale de 2 200 kg grîu la hectar, 3 300 kg porumb, 1 700 kg floarea-soarelui, peste 16 000 kg legume, circa 3 200 litri lapte de la o vacă și 3,5 kg lînă de la o oaie. Ținînd seama de rezultatele bune obținute pînă în prezent în unitățile specializate, se va extinde și adînci această acțiune, încît cea mai mare parte din producția gospodăriilor agricole de stat să fie realizată în unități specializate. In anul 1970, din producția totală a gospodăriilor agricole de stat se va obține în unitățile care folosesc metode industriale de creșterea animalelor 

peste 50 la sută din producția de carne de porc, circa 25 la sută din producția de lapte și aproape întreaga producție de ouă.Ca a creșterii înzestrării tehnice șia îmbunătățirii continue a întregii lor activități. gospodâr.'ie agricole de stat urmează să sporească producția agricolă la suta de hectare. în perioada Î966—1970. eu peste 56 la sutt față de perioada precedentă coctn- oumd intr-o proporție ridicată la ftrmarea focdului de stat de produse agricoăe.4. Ia anal 1970 cooperativele agrtexe de roduc*  w fi dese« vite ce peste 320 STATUAI DE MAȘINI ȘI TRACTOARE, docare cu aproape 65 sa tractoare de puteri s tipur. diferite. ca peste 33 mit combine s un ==ăr •«re ji -rartat de mașini agricole care toc afigara executarea latrărzl-or m trate znoe-r țârii, in termene mai scurte și de mat oc=â d -tate Se vor introduce mațzn: pentru mecanizarea tocrirCoe la sfecla de tahâr cartofe. ta rh șî hrezt3. O asectie deosebetă se va acoeca eocso-
RATTVELOR AGRICOLE DE FROTH.CTTHFoâosrea gospodărească a tu tur tic mij_oa- re-jesr kc de produepe și a tarte de —arcă mesooăarea st extinderea rermtateăoe pac- ttve oocaaoe de cooperativeie agnoje de pco-
TRANSPORTURI Șl TELECOMUNICAȚII
Realmarea programului de dervo.tare a eco- nomte; naționale face necesară sporirea corespunzătoare a capactăpior de transport și te- Volumul total al transporturilor de mărfuri cu aujloace de deservire generală va crește in 1976 cu 55—66 la sută față de 1965.1 Transportul pe calea Serată va avea un rol preponderent ia satisfacerea transporturilor pe distanțe mijl-ocn u mart Acțiunea de modernizare a transportului feroviar va fi continuată in ntin sustmut. ia primul riad prin înlocuirea tracțiumc eu abur, care va ajunge in 1970 la mac puțin de un sfert din traficul total feroviar. Tracțiunea Diesel se va extinde in afara Immor principale, la deservirea trenurilor pe secundare și a activității in statei: in acest scop calea ferată va fi dotată eu locomotive Diesel de diferite tipuri fabricate în țară. Ia această perioadă se va termina electrificarea Imiei duble Brașov- București și se va eleetritcea ’mia Craiova-Ca- ransebeș-Cilnic.Parcul de vagoane va fi dotat cu vagoane de marfă de mare capacitate și vagoane de călători cu un grad superior de confort. Mecanizarea și automatizarea proceselor de exploatare se vor realiza prin extinderea centralizării electrodinamice a stațiilor, a blocului automat de linie și a conducerii centralizate a circulației, precum și prin introducerea unor utilaje moderne necesare lucrărilor de întreținere și reparare a liniilor de cale ferată, manipulării mărfurilor și a altor operațiuni cu volum mare de muncă.2. Parcul auto de folosință generală va fi dotat cu circa 34 000 camioane de diferite tipuri ; se va lărgi sfera de activitate a traficului de mărfuri interurban. In scopul ridicării eficienței transporturilor auto, dotarea parcului se va face cu autovehicule și remorci cu capacități mari de încărcare, specializate după natura mărfurilor transportate. In vederea satisfacerii nevoilor populației, se prevede dezvoltarea transporturilor auto interurbane de călători prin extinderea traseelor și deservirea mai completă a celor existente.

INVESTIȚII - CONSTRUCȚII
Volumul de investiții din fondurile centralizate ale statului pe perioada 1966—1970 va fi de 250—260 miliarde lei (în prețurile anu

Ramura
Volum 

de investiții 
în miliarde lei 

(circa)

Nivel de creștere 
în perioada 
1966—1970 

față de 
1961—1965

Industria 144 1,5 ori
Agricultura 35 1,6 ori
Transporturi și telecomunicații 32 1,8 ori

învățămînt, cultură, știință, ocrotirea sănătății 8 1,4 ori
Construcții de locuințe și gospodării comunale 24 1,4 ori
Industria construcțiilor, silvicultura, comerț, baze de
depozitare și alte ramuri ale economiei naționale 14 1,3 ori

durtte vor contribui Ia sporirea producției, ia reducerea prețului de cost șt mărirea ren- tabtlttății produsei ir » a veniturilor pentru retribuirea munci: la creșterea proprietății oaștești. astfel ca Secare cooperativă agricolă de produrpe să decimă o unitate puternică H inSocrtoare. Statul va mmm.ua să acorde cjcperattveirr *■«<■»  de producție un spri- joaeeje teeaace a> zcaț-i-.Vr- de magrir. și
gxaăe. semmue dm ribrtn șt săruri valoroase.uahtate trec, te ia msetîu rramajoase. Statal va astgxra m cort, acare xajar.fxarea pro- Pactae rmsnărmd. prs beată mTtxali. la pre

ia rmmarea produepei agmenie «i a veni- turijer țărămmm ia speetrea faerfu m de stat, asegurmd satisfacerea tari toc mai
tt-*-  «Ț'—rr wra- a popejatie ca produse temu p-tme ale mbusmues » și ușoare.

Dezvoltarea transporturilor auto face necesară continuarea acțiunii de îmbunătățire a drumurilor, in cadrul căreia se prevede modernizarea a circă 3 060 km de drumuri cu trafic mtens și a --area ce îmbrăcăminți asfalti- c*  ușoare pc aproape 5 000 km drumuri cu trafic mat scăzut. In aceste condiții, la finele a- r.ului 1970 va fi modernizată in cea mai mare parte rețeaua de drumuri naționale.3 Capacitatea flotei maritime va crește cu arca 426 mit tone prin înzestrarea cu nave mineraliere, tancuri petroliere, cargouri de mărfuri generale ete, cu eficiență economică ridicată in efectuarea transporturilor pe distanțe mari.Flota fluvială va fi în continuare înzestrată cu diferite tipuri de vase. Va fi sporită capacitatea portuară în principal prin terminarea tcrematizării portului Constanța în limitele actuale și continuarea în ritm susținut a lucrărilor de extindere spre sud a acestui port, astfel ca pînă în 1970 să se execute digurile de adăpostite și o parte din lucrările interioare. Porturile maritime și fluviale vor fi dotate cu noi utilaje pentru mecanizarea manipulării mărfurilor.4. Creșteri importante se prevăd în transporturile aeriene de călători, în special în traficul internațional, dotîndu-se aviația civilă cu avioane moderne de viteză și capacitate sporite. în vederea deservirii în mai bune condiții a traficului, se va amenaja un nou aeroport în București pentru transporturi internaționale și se vor executa amenajările necesare pe alte aeroporturi din țară.5. In domeniul telecomunicațiilor pentru satisfacerea nevoilor crescînde ale economiei și populației, se prevede extinderea capacității centralelor telefonice automate urbane, în primul rînd în principalele orașe și centre industriale. în această perioadă va începe acțiunea de automatizare a telefoniei interurbane, se va realiza automatizarea legăturilor telefonice interurbane între localitățile cu trafic intens și se va extinde rețeaua de cabluri telefonice interurbane, asigurîndu-se legătura prin cablu a Capitalei cu majoritatea centrelor regionale.

lui 1963), cu circa 50 la sută mai mare decit în perioada 1961—1965.Investițiile vor fi repartizate astfel:

Investi tul e în industrie vor trebui să asigure dezvoltarea in ritm susținut a produc- valorificarea superioară a materiilor tr.me, perfecționarea producției, creșterea tricurtivităfii muncii, ridicarea calității pro- f ure'.ir și crearea de resurse sporite pentru t Hamurilor de bază ale industriei e ecergia o rimară și secundară, metalurgia fe- roasă șă neferoasă, industria construcțiilor de Wfiai U mdiBtria **■ —li se vor aloca ărea trei pătrimi tfin totalul investițiilor din

(Continuare în pag. a IV-a)
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PROIECT DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL IV-lea
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN

cu privire la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966-1970

(Urmare din pag. a Ul-a)

PROMOVAREA TEHNICII
AVANSATE Șl DEZVOLTAREA
CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE

Promovarea și extinderea în ritm accelerat a tehnicii celei mai înaintate în toate ramurile economiei naționale reprezintă o condiție principală pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor prevăzute în planul pe anii 1966— 1970.Se va urinări în mod deosebit creșterea gradului de complexitate, a calității și, a tehnicității produselor, îmbunătățindu-se continuu gradul de prelucrare a materiilor prime; va crește participarea industriei constructoare de mașini la realizarea instalațiilor complete necesare ramurilor economiei naționale. Se vor fabrica noi materiale cu caracteristici tehnice și calitative superioare, îndeosebi de către industria siderurgică, chimică, electrotehnică și a materialelor de construcții; în industria ușoară și alimentară se vor realiza produse noi de calitate superioară.Mecanizarea va fi intensificată cu deosebire ’ la lucrările grele și cu volum mare de muncă din industria cărbunelui și a minereurilor, în turnătorii, exploatarea lemnului, recoltarea stufului, la lucrările de pămînt și de betoane în construcții ; șe va acorda o atenție sporită mecanizării operațiilor de în- cărcare-descărcare în toate ramurile industriei și în transporturi. Eforturile materiale destinate acestui scop vor fi orientate în principal spre acele lucrări și operații a căror mecanizare asigură cu precădere creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și ușurarea condițiilor de muncă.Se va extinde folosirea mijloacelor curente de mecanizare a muncii administrative și se va începe introducerea mecanizării complexe în activitatea de conducere a unităților economice, la elaborarea lucrărilor de proiectare, la întocmirea și prelucrarea evidențelor statistice etc., urmărindu-se totodată raționalizarea și simplificarea lucrărilor administrative.
DEZVOLTAREA ÎNVATĂMiNTULUl

Dezvoltarea învățămîntului de toate gradele în perioada 1966—^1970 se va caracteriza atit prin creșterea numărului de elevi și studenți, cit și prin ridicarea nivelului său calitativ, ca urmare a îmbunătățirilor ce șe vor aduce sistemului de învățărhînt. Un rol important în ansamblul învățămîntului îi revine școlii medii, care se ya extinde treptat în anii ce urmează. Se va dezvolta în continuare învăță- mîntul superior și îndeosebi cel tehnic și economic.Va crește, capacitatea de școlarizare a-tuturor categoriilor de instituții de învățământ, punîndu-se un accent deosebit pe învățămin- tul superior, învățămîntul profesional și învă- țămîntul mediu de specialitate. în perioada 1966—1970 se vor investi pentru dezvoltarea bâzei materiale a învățămîntului circa 3,5 miliarde lei, din care circa 40 la sută pentru învățămîntul superior, 31 lâ sută pentru învăță- mîntul profesional și mediu de specialitate și 29 la sută pentru învățămîntul de cultură ge-
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, 

REDUCEREA PREȚULUI DE COST 
Șl PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII 

ECONOMICO-FINANCIARE, 
IMEUNĂTĂȚiREA 

CALITĂȚII PRODUSELORIn cursul planului cincinal se va acorda in continuare o atenție deosebită creșterii în ritm susținut a productivității muncii în toate ramurile producției materiale — condiție de bază a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii.în perioada 1966—1970 productivitatea muncii pe un salariat va crește pe ansamblul industriei cu circa 40 la sută, acoperindu-se astfel aproximativ două treimi din întregul spor al producției industriale obținut in anul 1970 față de anul 1965. în construcții-montaj productivitatea muncii pe un salariat va crește în anul 1970 față de anul 1965 eu circa 30 la sută, în transporturile feroviare — cu circa 28 Ja sută, iar în transporturile auto de deservire generală — cu circa 30 la sută. Pentru realizarea sarcinilor privind sporirea productivității muncii este necesar ca ministerele, organele centrale, sfaturile populare și întreprinderile să mobilizeze rezervele existente prin perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului de calificare a cadrelor, extinderea normării tehnice a muncii și folosirea eficientă a pîrghiilor cointeresării materiale.în perioada 1966—1970 numărul de salariați va crește cu circa 900 mii, această creștere ur- mînd a se asigura prin folosirea sporului natural al populației apte de muncă și prin atragerea în rîndul salariaților a circa

Se va dezvolta automatizarea proceselor continue de producție în industria siderurgică și de prelucrare a țițeiului, în industria energiei electrice, industria chimică, a materialelor de construcții, a sticlei, în industria alimentară, în transporturile pe calea ferată și în telecomunicații; de .asemenea, va spori preocuparea pentru automatizarea mașinilor și a utilajelor individuale, cu deosebire în industria constructoare de mașini și în industria textilă.Dezvoltarea economiei și culturii în perioada anilor 1966—1970 impune intensificarea și continua ridicare a nivelului cercetării științifice.Orientarea generală a cercetărilor are la bază dezvoltarea cercetării fundamentale și a celei aplicative, îmbinate armonios; strângerea continuă a legăturii științei cu practica construcției socialiste, sporirea aportului științei în realizarea obiectivelor planului economic. și a sarcinilor privind dezvoltarea social- culturală a țării noastre, Direcțiile principale ale cercetărilor științifice vor fi axate pe perfecționarea continuă a proceselor de producție, promovarea progresului tehnic in toate ramurile economiei naționale și valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării.Pentru extinderea bazei materiale necesare dezvoltării științei, a înzestrării institutelor de cercetări și laboratoarelor cu aparatură modernă, în perioada 1956—1970 -se'prevede un volum de investiții de circa 1,5 miliarde lei, iar cheltuielile bugetare pentru finanțarea cercetării științifice vor spori cu peste 30 la sută.Oamenii de știință din toate domeniile, folosind condițiile favorabile create dezvoltării științei, vor'aduce 6 contribuție prețioasă '.a soluționarea problemelor concrete pe care le ridică construcția socialistă, la progresul științific și cultural al întregii țări.

merală. Pentru invațănuntul superior se vor da în folosință o capacitate de școlarizare insu- mînd circa 270 000 mp și o capacitate in cămine și cantine insumind circa 15 600 locuri. Obiectivul eel mai important, asupra căruia se vor concentra în această perioadă o mare parte a eforturilor de investiții destinate învățămin- tului, va fi construcția Institutului politehnic din București. Pentru învățământul profesional și cel mediu de specialitate se vor da ir. folosință circa 1 000 săi- de clasă ș: circa 44 OM locuri în internate. Pentru nevoite invățămln- tului .de cultură generală se vor construi circa 10 000 de locuri. în internate, «mplasate Îndeosebi pe lingă școlile medțj Me la. sate. Cheltuielile bugetare pentru invitam: nt în 1970 vor fi cu circa 30 la sută mai man față de anul 1965. • •
învățământul va da eto—iei aațtanal» 

circa 550 000 cadre. din care circa 310 900 
muncitori calificați prin șcsli. circa 139 9M 
cadre medii de specialitate și circ» II*  Mt ca
dre cu pregătire superioara

400 mii din popuiatia GCUpSTă în prezent in agricultură. Numărul celor care lucrează în agricultură va scădea, ajungând, in 1970 La circa 50 la sută din întreaga populație activă a țării, față de 57 la sută în 1965 și de peste 74 la sută în 1950.Reducerea prețului de cast și a cheltuielilor de circulație constituie una din principalele surse ale creșterii mijloacelor de finanțare a dezvoltării susținute a economiei naționale, în industria republicană, pe întreaga perioadă 1966—1970, se va realiza o reducere a prețului de cost al producției de circa 10 la sută, iar în transporturi cu circa 14 la sută față de anul 1965 ; se va reduce în continuare costul lucrărilor de construcții-montaj. In comerțul socialist. cheltuielile de circulație vor scădea cu peste 9 la sută față de anul 1965. Pentru realizarea acestor sarcini, colectivele' întreprinderilor și organele lor coordonatoare vor trebui să se preocupe în permanență de gospodărirea cu maximum de eficiență a mijloacelor puse la dispoziție de către stat. O deosebită atenție se va acorda reducerii” cheltuielilor materiale prin valorificarea și folosirea cît mai completă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, prin găsirea de noi căi pentru introducerea și extinderea înlocuitorilor etc. Economiile din reducerea prețului de cost vor trebui să fie obținute urmărindu-se totodată cu perseverență ridicarea 

calității produselor — obiectiv de însemnătate deosebită pentru creșterea eficienței in economie și asigurarea competitivității produselor noastre pe piața externă. Va continua acțiunea de limitare a cheltuielilor neproductive.Organele tutelare ale întieprinderiTor și cele din aparatul financiar-bancar vor trebui să intensifice munca de îndrumare și control, sprijinind întreprinderile în realizarea sarcinilor lor de producție și financiare. Pentru a dispune în mod eficient de fondurile care le-au fost alocate, întreprinderile vor trebui să ia măsuri spre a preîntimpma formarea de stocuri supranormative de materii prime. materiale și de mărfuri cu mișcare lentă. Creșterea în ritm susținut a producției industriale și agricole, ridicarea productivității muncii și reducerea prețului de cost, inclusiv micșorarea cheltuielilor de circulație, in toate ramurile economiei naționale, vir contribui la sporirea continuă a resurselor financiare ale statului. Ia asigurarea în întreaga perioadă 1966—1970 a unor planuri financiare echilibrate, a unor bugete excedentare și a unei circulații monetare sănătoase.Un obiectiv esențial al întregii activități economice este îmbunătățire» calității produselor. Ridicarea nivelului tehnic al bazei materiale de producție, precum și măsurile organizatorice ce se vor lua in fiecare ramură vor duce la obținerea unor însemnate creșteri ale ponderii produselor de calitate ridicată. în acest scop este necesar să fie aplicate pentru fiecare grupă de produse și pentru fiecare produs în parte criterii de determinare a calității, îmbu-
SCHIMBURILE COMERCIALE 

Șl COLABORAREA 
ECONOMICĂ EXTERNĂ

Dezvoltarea comp.exa ș*  mmiuaterală a economiei naționale, c. versificarea producției, promovarea continuă a progresului tehnic vor asigura in continuare creșterea volumului comerțului exterior. In anul 1970, volumul total al schimburilor comerriate externe va crește cti peste 40 Ia sută fată de anul 1965Vor fi crmtiruate r an inc:te efamirite" pen- țru eoannsrea oe capac tar. de producție, care sa asigure dispcrubtiitați sporite la export. In- depfiniran in cele mai bune condiții ”i sar- ămjor de livrare a mărfurilor, la termenele prevăzute și la un înalt nivel tehnic-calitativ șt în acest scop, adaptarea cit mai operativă a producției la cerințele și exigențele pieței externe. vor trebui să constituie preocupări permanente ale tuturor furnizorilor de mărfuri pentru export în acest scop se vor îmbunătăți ferme te de organizare și metodele fo- :£«stte în realizarea pianului de comerț exterior.
VENITUL NAȚIONAL Șl RIDICAREA 

NIVELULUI DE TRAI 
AL POPULAȚIEI

Dezvoltarea economiei naționale va crea con- ditii pentru creșterea venitului național in perioada 1966—1970 cu un ritm mediu anual de circa 7 ta sută. In utilizarea venitului național, fondul de acumulare prevăzut asigură un rum susținut in sporirea producției industriale, lărgirea bazei tehnice-materiale a agriculturii, modernizarea transporturilor și dezvoltarea proporțională a celorlalte ramuri ale economiei. Totodată, prin sporirea fondului de consum cu circa 30 la sută se creează condiții pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, în primul rînd prin creșterea veniturilor, legate nemijlocit de cantitatea și calitatea muncii. Salariul real urmează să crească în 1970 cu 20—25 la sută față de nivelul din 1965, ceea ce reprezintă, pentru fiecare salariat, un spor absolut al puterii de cumpărare mai mare decât cel realizat în perioada precedentă de 5 ani Sporirea salariului real se va realiza în cea mai mare parte prin majorarea salariilor nominale, care reprezintă stimulentul principal nentru creșterea producției și productivității muncii. Pe această bază, și ținînd seama de sporirea numărului de salariați, fondul total de salarii va fi în anul 1970 cu circa 50 la sută mai mare decît în 1965.Veniturile reale ale țărănimii pe o persoană se prevăd să fie cu circa 20 la sută mai mari în 1970 față de 1965, pe baza sporirii producției agricole, sursa principală de creștere a veniturilor bănești constituind-o și în viitor valorificarea produselor agricole către Stat.Veniturile pensionarilor vor spori prin creșterea generală a nivelului pensiilor.Corespunzător cu creșterea veniturilor populației, va avea loc sporirea vînzărilor de mărfuri prin comerțul socialist și dezvoltarea serviciilor către populație. Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist se prevede să crească în 1970, față de 1965, cu 50—55 la sută. Vînzările la principalele produse alimentare și nealimentare urmează să crească în 1970 fată de 1965, astfel:
■

Creșterea în 1970 
față de 1965 
(în procente) 

circa

carne și preparate din carne 50
lapte 50
zahăr 50
țesături (inclusiv confecții) 30
tricotaje 70.
încălțăminte de piele 40 '
mobilă 65
frigidere 55
mașini de spălat rufe 100

nătățindu-se pe această bază standardele și normele interne; acestea vor trebui să țină mereu pasul cu noile cerințe privitoare la calitatea produselor. Se va acorda toată atenția dotării întreprinderilor cu mijloace de măsură și control, extinderii și completării cu utilaje a standurilor de probă, precum și organizării cit mai bune a controlului tehnic in uzine, asigurîndu-se acestora condițiile necesare pentru a livra numai produse de calitate ridicată.Sarcini de mare importanță in domeniul calității revin industriei constructoare de mașini și electrotehnice pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic al mașinilor, instalațiilor și aparatelor pe care le execută, condiție de bază în obținerea de rezultate pozitive în întreaga acțiune de îmbunătățire a calității produselor fabricate. Este necesar de asemenea să se asigure ridicarea continuă a nivelului calitativ al materialelor și semifabricatelor pe care le execută industria siderurgică, industria chimică și cea a petrolului, industria materialelor de construcții, industria lemnului ș.a., produsele vîndute de ele condiționînd în măsură determinantă calitatea mărfurilor realizate de către alte ramuri. Toate întreprinderile și ministerele producătoare vor trebui să manifeste o deosebită grijă față de calitatea bunurilor de consum, în scopul îmbunătățirii continue a tuturor caracteristicilor care determină valoarea lor de întrebuințare, realizării unui aspect estetic atrăgător, în condițiile asigurării unei cît mai largi varietăți de sortimente.

Corespunzător nevoilor dezvoltării economiei naționale, cresc an de an necesitățile, de materii prime, instalații, mașini și utilaje, precum și de bunuri de consum, care în parte vor trebui asigurate prin import. Progresul industrial și tehnic al economiei naționale cere ca importurile de mașini, utilaje și instalații să fie realizate la nivelul celor mai reușite tipuri livrate pe plan mondial și să fie asigurate la termenele necesare, în concordanță cu necesitățile dezvoltării noastre economice.Republica Populară Română va continua să dezvolte și să adîncească relațiile sale de colaborare economică cu țările socialiste și va extinde legăturile economice cu toate statele pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi. avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.

Paralel cu creșterea vînzărilor de mărfuri se vor asigura îmbunătățirea continuă a calității produselor și diversificarea sortimentelor conform cerințelor sporite ale populației. în acest scop urmează să fie luate măsuri pentru îmbunătățirea relațiilor dintre industrie și eo- merț, stimulîndu-se cît mai mult inițiativa întreprinderilor comerciale și a celor producătoare în ce privește contractarea și livrarea mărfurilor în vederea adaptării operative a structurii fondului de mărfuri la cerințele consumatorilor. Pentru ridicarea nivelului de deservire a populației se prevede construirea de noi spații comerciale, precum și continuarea acțiunii de modernizare a magazinelor existente și de introducere a formelor avansate de vînzare, îmbunătățirea metodelor folosite în cunoașterea cererii populației, în recepția calitativă a mărfurilor, precum și mai temeinica pregătire și educare a lucrătorilor din comerț. Pentru valorificarea în mai bune condiții a producției de legume și fructe se va asigura dezvoltarea spațiilor de depozitare și însilo- zare, precum și îmbunătățirea condițiilor de 'transport, sortare, preambalare și prezentare a produselor. în perioada 1966—1970 se va da o atenție deosebită dezvoltării turismului intern și internațional. Concomitent cu extinderea capacității de cazare pe litoral, vor fi puse în Valoare noi zone de interes turistic ; se va acorda o atenție deosebită sporirii obiectivelor turistice, itinerarelor și serviciilor, creîn- du-se astfel noi puncte de atracție pentru vizitarea țării noastre. Vor trebui utilizate forme cît mai variate de cazare și alimentație publică — cu o amplasare judicioasă a acestora pe teritoriu — care să satisfacă cît mai deplin cerințele diferitelor categorii de turiști și să contribuie la lărgirea activității turistice în toate regiunile țării. în cursul cincinalului viitor se va dubla capacitatea de cazare în hoteluri și construcții ușoare (căsuțe, campinguri, cabane ș.a.), destinată turismului. Volumul serviciilor către populație va crește eu 50—55 la sută în 1970 față de 1965 prin extinderea actualelor servicii, dezvoltarea de noi forme de servicii la orașe și sate, îmbunătățirea continuă a nivelului de deservire a populației. Se va dezvolta activitatea unităților industriei locale, va. crește volumul serviciilor neindustriale executate de unitățile de spălătorii, curățătorii, ș.a. asigurînd o mai bună satisfacere a cererilor populației. în domeniul gospodăriei comunale rețeaua de distribuție a apei potabile în mediul urban se va extinde cu circa 2 400 km în următorii 5 ani; se vor construi și dezvolta instalațiile de alimentare cu apă în numeroase orașe, cantitatea de apă potabilă ce se va distribui în anul 1970 crescînd cu circa 

40 la sută față de cea din anul 1965. Rețeaua de canalizare va crește cu circa 1 500 km ; se va acorda o deosebită atenție acțiunii pentru protecția cursurilor de apă, în vederea utilizării complexe a acestora, punîndu-se în funcțiune stații de epurare a apelor uzate orășenești și instalații de epurare la întreprinderi. Se va dezvolta și se va îmbunătăți în continuare transportul orășenesc de persoane prin sporirea parcului de transport în comun, îndeosebi a parcului de autobuze. Pînă în anul 1970 parcul de autovehicule pentru transportul în comun va crește cu circa 45 la sută față de cel din anul 1965. Totodată, în principalele orașe din țară se vor construi noi baze de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport urban. Se vor realiza noi spații verzi și plantații în orașe și centre muncitorești.îmbunătățirea în continuare a condițiilor de locuit ale oamenilor muncii va constitui una din problemele importante ale planului de dezvoltare economică. în următorii cinci ani se vor construi din fondurile statului circa 9 000 mii mp, adică circa 300 000 apartamente, cu circa 25 la sută mai multe decît în perioada 1961—1965. Noile locuințe se vor construi în ansambluri înzestrate cu dotările tehnico-edilitare și cu unitățile de comerț, alimentație publică, prestații de servicii, școli, dispensare, necesare deservirii populației din aceste mari ansambluri. Va trebui să se accentueze preocuparea pentru execuția coordonată a acestora, astfel incit la darea în folosință a noilor locuințe să intre în funcțiune și dotările aferente. Se va lărgi gama tipurilor de apartamente, concomitent cu diferențierea tipurilor de blocuri de locuințe. Se vor îmbunătăți suprafața utilă a apartamentelor și gradul de finisaj și de echipare, în care scop se prevede ca investiția pe mp de suprafață locuibilă să crească cu circa 10 la sută. Construcția noilor locuințe va contribui lâ ridicarea nivelului urbanistic al orașelor și centrelor muncitorești și totodată la îmbunătățirea condițiilor de locuit.In domeniul culturii se vor construi noi așezăminte de artă, cinematografe, cluburi pe lingă întreprinderi. în unele din principalele centre industriale se vor construi case de cultură cu săli de spectacole și întruniri. Se vor dezvolta televiziunea și radiodifuziunea în vederea sporirii volumului orelor de program și a acoperirii în bune condiții a teritoriului țării. Va fi sporită capacitatea studiourilor de producție cinematografică. Prin dezvoltarea industriei poligrafice, căreia îi vor fi acordate investiții orientate în principal spr^ dotarea cu utilaj modern, se vor crea condiții de creștere a tirajelor cărților, ziarelor și revistelor și de îmbunătățire a prezentării grafice a acestora.în această perioadă investițiile pentru așe- zămintele culturale vor crește cu aproape 70 la sută, iar cheltuielile bugetare cu circa 23 la sută.în domeniul ocrotirii sănătății se va pune în continuare accentul pe intensificarea măsurilor profilactice, antiepidemice, de igienă și protecția muncii. în acest scop peste 26 la sută din fondurile de investiții destinate ocrotirii sănătății se vor folosi pentru îmbunătățirea asistenței de urgență și ambulatorii. Se vor face în continuare eforturi pentru dezvoltarea și îmbunătățirea asistenței medicale spitalicești, în care scop se vor aloca circa 35 Ia sută din totalul investițiilor pentru ocrotirea sănătății. Se vor da în funcțiune circa 7 000 paturi în spitale moderne, de mare capacitate, și se va începe construirea unor unități insumind circa 5 000 paturi care vor intra în funcțiune după 1970. Peste 33 la sută din volumul investițiilor destinate ocrotirii sănătății se vor folosi pentru dotarea rețelei sanitare cu utilaje și aparatură medicală în vederea îmbunătățirii activității acesteia. Paralel cu dezvoltarea bazei materiale, se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea organizării asistenței medicale în scopul de a o face mai operativă și mai eficientă. în domeniul balneo-climatic se vor îmbunătăți condițiile de cazare și tratament în stațiuni cu eficiență terapeutică recunoscută, cărora li se vor asigura concomitent dotările edilitare și de deservire. Pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii fizice și sportului se vor asigura investiții de aproape 2 ori mai mari decît realizările din perioada 1961—1965, în scopul îmbunătățirii condițiilor materiale pentru practicarea diferitelor ramuri sportive. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării activității sportive de masă.*înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970 va însemna un nou și important pas înainte în creșterea puterii economice a țării și în perfecționarea relațiilor de producție socialiste, în ridicarea bunăstării materiale și culturale a poporului român. Aceasta va constitui o nouă confirmare a superiorității orinduirii socialiste, o contribuție a țării noastre la întărirea continuă a sistemului mondial socialist.Prezentind spre dezbatere proiectul de Directive, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român își exprimă convingerea că clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea vor munci cu abnegație și devotament pentru îndeplinirea mărețelor obiective prevăzute în noul plan cincinal, punîndu-și întreaga energie și putere de creație în slujba înfloririi și prosperității României socialiste.
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AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN
CU PRIVIRE LA VALORIFICAREA SURSELOR ENERGETICE

$1 ELECTRIFICAREA ȚĂRII ÎN PERIOADA 1966-1975

Proiect adoptat de Plenara C. C. 
al P.M.R. din 31 mai - 2 iunie a. c.

Dupâ discutarea lui in organizațiile 
de partid, in adunări ale oamenilor 
muncii și în presă, proiectul va fi supus 
dezbaterii și aprobării Congresului 
al IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Romăn.

Prin realizarea Faza-i ăe eer-r.:*.-*  pentru am: 1951—1966 » * Direcxvesa.- jianului șesenal oe dezvoriare a ratxxue hjo- nale in anii 1960—19*5.  oaza emeigetxâ a economiei s-a dezvolta*  ia ritza hbudk ea a asigurat in perioada 1951—1965 eoac»3mbt.x și energia electrici necesara peetr. rrejîeer- de peste 6 ori a prodocpâ nd-si—-ie. preccst și satisfacerea eeiacialte new. a.e ecran-în anul 1945 c—otMusal total de cmkmtih este de peste 3 ori mai mare, iar cel de eser- gie electrică de aproape 9 ori mai mare ta in 1959.Aceste înfăptuiri, rod al politicii științifice marxist-leninisie a Pa rudi. iu. Muncitoresc Român. sint parte integrantă a marilor reaLzăn obținute de oameni- ntuncn sub conducerea partidului in opera de construire a socialismului in patria noastră-Pe seama rezultatelor în .-crâ.- -de cercetare geologică desfășurate :- aceasta perioadă s-a dezvoita*.  continuu oaza energetică,. creir.du-se to wo a tă preaxze tavotabsSe pentru extinderea ei in anii viitor.Ritmul mediu anual de creștere a pcoduc- ției de energie electrică in ultimii 6 am este de peste 17 la sută In prezent «e produce io 24 zile mai multă energie electrică decit întreaga cantitate realizată în anul 1933.Puterea instalată in centralele electr ice a crescut in perioada 1951—1965 de aproape 5 qri, ajungind in 1965 la 3.5 milioane kW S-au construit in acești am centralele termo și hidroelectrice de la Parasem. Dcicești. Fintinele. Borzești, Brazi. Bicaz. Sac. cascada de hxtro- centrale de pe riul Bistrița; au fost realizate primele etape de construetie aie maruor termocentrale Luduș și CraiovaS-au îmbunătățit continuu indici: tenmco- economici și de folosire a capacităților de producție. La finele anului 1965 puterea msta-

Petitru punerea in valoare a avantajelor economice pe care le prezintă producerea combinată de energie electrică și termică, s-a extins termoficarea industrială și urbană. Aproape jumătate din totalul puteni instalate in centralele termoelectrice cu turmne de abur s-a reabzat în centrale de termofitare
Înzestrarea re energie electrică a iMninii 

in 1954 In apre^e*»

1965Extxnderea oazei energetxr și dezvoltarea riectnficăni au ceru: pentru asagurarea ne- resttățtjor de eaergje dm resurse proprii. eforturi nan de mvestt_ dxn partea statuluz care in ami 1951—1963 au reprezenta*  mai mult de 42 la sută din totalul investițiilor în industrie.Ic pas cu dezvoltarea oazei energetice și a 
«kccifxăm au crescut cadre de munaton. triinirieer oameni de știință, au fostcreate și organizate institute de cercetări, studii șt proiectări st întreprinderi specializate in lucrări de explorări, exploatare, eor^tructii și=*octa;ePrin rxbcarea r-~it.ni>> « nivelului tehnic în mrrilsțnlr producătoare și consumatoare de energie șt prin eforturile muncitorilor, inginerilor s tefemaesilor om întreprinderi, consumurile specifice energetice au scăzut, in ultimii 16 r. eu ma: mult de 36 la sută.In perioada 1951—1965 a fost creată și se

9 Dezvoltarea in continuare a industriei

țaoaaie. coaoumui tocai auual de energie va 
creșae pisă m 1973 la 79—75 mihoane tone

in 19 am
ham* rreryrue» a ecanocmet st a eAectnflcărz 
are z.r*Ttă*-t>reâe sarcini prtnnpnie :

1 Creșterea pradncției de energie primară, 
tnrind semna de ritnația rezervelor geologice, 
pentru a se asigura in cit mai mare măsură 
dm resurse interne nevoile de energie ce-

uImu*.  Dezvoltarea intr-un ritm mai ac- crMuae a extracției de cărbuni și a amena- 
pofitisa de economisire a rezervelor de țiței si gaze m șederea folosirii pe o perioadă de tîanp cit mai îndelungată a acestora ca materie primă in industria chimică și pentru utilizări In scopuri tehnologice.X Frtinderea valorificării resurselor hidroenergetice ale Dunării. în colaborare cu țările riverane vecine, și a cursurilor interioare de apă. într-o proporție ridicată, prin amenajări care, o dată cu construcția de hidrocentrale, să asigure utilizarea apelor pentru irigații iu agricultură, alimentări cu apă industrială și apă potabilă, piscicultura și alte folosințe.4. Începerea utilizării energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică.X Extinderea electrificării, continuindu-sepolitica de concentrare a puterii in centrale mari și fo’.csisâu-se pentru echiparea acestora agregate de poteri mari unitare.6. Continuarea și intensificarea acțiunii generale de economisire și raționalizare a tuturor consumurilor de combustibili, energie electrică și termică, prin creșterea randamentelor. valorificarea resurselor secundare energetice și scăderea consumurilor specifice.7. Extinderea termoficării industriale și urbane. valorificîndu-se la maximum instalațiile existente și cele noi ce se vor crea, prin amplasarea marilor consumatori industriali de energie termică și electrică in jurul centralelor de termoficare.8. Asigurarea unui nivel tehnic ridicat in exploatarea instalațiilor energetice; pregătirea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare.

t*e electrică la Să 69 mifiarde kWh. iar dis-

Cnr-ffamrri ri**-  de ene.-pe va crește de la 2169 kg cnanbuacuzl couvențxxxal pe locui: cu în IK5 îa crea 2 745 kg în 1979 și crea 3 550 kg in ’975. iar pencuma de energie electrică va crește de L*  925 kWh pe locuitor în 1965. ia circa I *JW>  kWb. în 1970 și aproximativ 2 850 kWh în 1975.Ccctxwuțu diferitelor forme de energie primară din resurse retene in acoperirea nece- stătiîor dm anul 1975. in raport cu realizările dm anul 1965. va fi următoarea:

a pros. 4.5
19—20
35—10

aprox. 2
10

1965 1975
12A5 115—14

petrolifere tBibanie mc. 4
Gar metan mihanie mc. 13.7
Cărbuni milioane L 12
Energie nudeara milioane t.cc. —
Energie hidro miliarde IcWh 0,87

a

Aportul cărbunilor, energiei apelor și al energiei nucleare in acoperirea necesităților va reprezenta in 1975 aproape 28 la sută, față de aproximativ 11 la sută cărbuni și energie hidroelectrică în 1965.Electrificarea se va dezvolta și în viitorii 10 ani intr-un ritm susținut, mai ridicat decît al celorlalte ramuri ale economiei naționale.In anii 1966—1975 se va instala în centralele electrice o putere de cca. 10 milioane kW, care reprezintă de aproape 3 ori puterea centralelor electrice din țara noastră la sfîrșitul anului 1965.Pentru a se valorifica în condițiile tehnice și economice cele mai bune cantitățile mari de cărbuni care vor fi extrase din Oltenia și in Vaiea Jiului, se vor construi, în afară de termocentrala Craiova care va fi amplificată pînă în anul 1969 la o putere de 1 milion kW', încă două termocentrale pe bază de cărbuni.Se construiește și se va da în folosință pînă în 1970—1971 importantul nod hidroenergetic și de navigație Porțile de Fie»,

care se realizează în colaborare cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, avînd o pu- :ere instalată pe partea românească de peste 1 milion kW și o producție anuală mai mare de 5 miliarde kWh. Se lucrează, împreună cu Republica Populară Bulgaria, la elaborarea studiilor și proiectelor pentru o hidrocentrală u- Dunăre în zona Islaz. Pe rîurile interioare se vor construi in următorii 10 ani, în afară de hidrocentrala ,.Gh. Gheorghiu-Dej“ — Arces care va fi dată în funcțiune în 1966, un număr de centrale hidroelectrice cu o putere instalată totală de aproape 1,5 milioane kW, dintre care cele mai importante vor fi pe rîurile Lotru. Sebeș. Someș. Șiret. Olt, Criș. O putere de aproximativ 1 milion kW electrici se va realiza in centrale electronucleare.?. -tui puterii se va realiza prin construcția .-re termocentrale noi pe păcură și prin am- plifieazea termocentralelor existente.Din totalul puterii noi în centrale termoelectrice. aproximativ 25 la sută va fi în fregate de termoficare. Aceasta va permite realizarea unor economii de circa 2.5 milioane tone combustibil convențional în 1970 și circa 3 milioane tone în 1975.S- ■ cr instala agregate mari, cu parametri ridicați si se vor lua măsuri pentru reducerea consumului specific de combustibil în centralele electrice cu 20—25 la sută.Sistemul electroenergetic național va fi extins prin construirea de linii electrice de transport și distribuție, realizîndu-se 2 800—3 000 km linii de 220—400 kV și aproximativ 25 000 km linii de 20 și 110 kV; in același timp se vor dezvolta și moderniza rețelele regionale, raionale și orășenești de distribuție.Se vor electrifica în continuare cel puțin 1 000 sate anual, astfel ca electrificarea rurală să fie practic încheiată în 1972—1973. Se va intensifica folosirea energiei electrice în producția agricolă și zootehnică. Se va extinde electrificarea căilor ferate, a transporturilor în comun în orașe și se vor asigura cu energie electrică și termică nevoile populației. Marea majoritate a construcțiilor noi de locuințe va fi asigurată cu încălzire din rețele termice publice.
★Realizarea importantelor obiective prevăzute pentru extinderea bazei energetice și a electrificării țării în următorii 10 ani va asigura îmbunătățirea continuă a alimentării cu combustibil și energie electrică a tuturor ramurilor economice și satisfacerea într-o măsură tot mai largă a necesităților de consum ale populației. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român este încredințat că muncitorii, tehnicienii și inginerii din domeniul energeticii și electrificării, oamenii de știință, colectivele din întreprinderile producătoare de utilaj și echipament energetic, prin munca lor creatoare pentru realizarea acestor Directive, vor aduce o nouă și însemnată contribuție la dezvoltarea economiei naționale și creșterea bunăstării poporului.

Barajul Hidrocentralei I. Lenin' de la Bicaz Aspect partial al ternocentraiei electrice Luduș-Iernut (regiunea yiureș-Autoriomâ Maghiară)

Foto : AGERPRES



de peste 
hot are

Încordare 
la 

Montevideo

R P. CHINEZA. — Orezării in bazinul lacului Tongting

ruguayul trece 
printr-o perioa
dă de tensiune 
politică, de na
tură să-i pri
mejduiască sta
bilitatea tradi
țională. Sînt tot 
mai persisten

te știrile referitoare 
tentativa unor grupuri 
fluente de a impune, 
forță, o soluție militară 
blemelor care stau în 
tării. îngrijorarea cu 
Consiliul Național a exami
nat situația, precum și adop
tarea hotărîrii de a se pro
ceda urgent la cercetarea 
ramificațiilor mișcării cons
pirative de dreapta, atestă 
seriozitatea situației. Ședin
ța specială a Consiliului 
Național s-a desfășurat la 
scurt timp după arestarea a- 
vocatului Amelio Guaglioti, 
unul din marii latifundiari.

I
i Hamburg, referin- a 
din cadrul G.A.T.T. I 
rife si comerț), cu- ’

il
I
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I
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I
I
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I
I
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I
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I 
I
I

u cîtva timp în urmă cotidianul vest-german 
„DIE WELT", care apare Ja Hamburg, referin 
du-se la negocierile tarifare <
(Acordului general pentru tarife și comerț), cu
noscute și sub denumirea de „runda Kennedy", 
sublinia faptul că „tratativele de la Geneva ame
nință să bată pasul pe loc în tot cursul anului 
1965".

într-adevăr, zilele acestea surse bine informate 
din apropierea secretariatului G.A.T.T. au făcut cunoscut că 
data confruntării între partenerii care participă la „runda 
Kennedy" stabilită pentru sfîrșilul lunii iunie a fost amî- 
nată, deocamdată, pină la mijlocul lunii viitoare.

Este cunoscut faptul că negocierile „rundei Kennedy" au 
ca scop reducerea liniară și generală cu 50 la sută a tarifelor 
vamale la schimbul de mărfuri, în afara produselor așa-zise 
tradiționale, pentru care participants au întocmit liste de ex
cepții. Principalele divergențe care fac ca „pozițiile de plecare 
să fie îndepărtate" („FRÂNGE PRESSE") constau, pe de o par
te, în aceea că listele de mărfuri 
la reducerea tarifelor vamale sînt 
ca fiind foarte 
încărcate. Așa, 
de exemplu, re
prezentantul a- 
merican, Chris
tian Herter a 
declarat că lis
ta excepțiilor 
propuse pe Pia
ța comună este 
„exagerat de 
lungă".

Avîndu-se în 
vedere că une
le liste propuse 
pentru excep
ții conțin zeci și chiar sute de produse, iar pentru fiecare din 
acestea se vor desfășura negocieri separate, luînd în consi
derație și diversitatea intereselor partenerilor, devine evi
dentă prelungirea tratativelor chiar și în anul viitor.

Pe de altă parte, dificultățile întîmpinate la negocierile pri
vind produsele agricole complică și mai mult ajungerea la 
un acord. Principalele obstacole pentru crearea unei piețe oc
cidentale agricole, în special pentru produsele cerealiere, le 
constituie fixarea prețului mondial al cerealelor, teama de a 
nu forma noi excedente de astfel de produse. Cele mai multe 
temeri provoacă însă în țările Comunității Economice Euro
pene cererea Statelor Unite și Canadei ca importul de ce
reale al C.E.E. din aceste două țări să fie menținut și în 
viitor la nivelul actual. Prin aceasta. Statele Unite și Canada, 
două din marile producătoare de cereale ale lumii capitaliste, 
vor să se asigure că vor avea și în anii următori o piață asi
gurată pentru desfacerea produselor lor agricole în țările vest- 
europene. Dar nu numai atit. Faptul că în cadrul C.E.E. nu s-a 
ajuns încă la o politică agricolă comună, îngreunează mersul 
tratativelor,'amînînd încheierea lor. Dezacordurile existente în 
această privință între R. F. Germană, care s-a opus majorării 
actualului preț mondial al cerealelor, și Franța care preconi
zează.'o creștere „substanțială", au făcut ca la recentele nego
cieri 5 preliminare prezența reprezentanților Pieței comune să 
fie mai mult formală.

Deși în problema negocierii cerealelor există un punct de 
plecare pe baza a șapte proiecte prezentate de principalele 
părți interesate (Piața comună. Statele Unite, Marea Britan ie. 
Canada, Australia, Argentina și Japonia) — agențiile de presă 
relatează că viitoarele negocieri sînt privite cu prudentă.

Datorită dificultăților interne pe care le provoacă miriie 
țări occidentale discuțiile din cadrul rundei ce la Gene ; ce.e 
șapte texte rămin deocamdată secrete. Cu toate acertea nego
ciatorii americani trebuie să facă fată unor presiuni de pro
tectionism, al cărui suflu se face simțit In Congresul S.U.A. 
unde s-au și depus unele proiecte de apărare a produselor a- 
mericane. Dacă se are în vedere că tratativele „rundei Kenne
dy" (inclusiv în problemele agricole) trebuie să se -ermine 
înainte'de luna iunie 1967 (dată la care expiră Împuternicirile 
de.a negocia date președintelui S.VA de Congres prin legea 
„Trade Expansion Act") și dezacordurile existente între „cei 
șase“,;ne putem forma o imacine asupra „dJicultătilor mari 
pe care le au de intimpinat tratativele de la Geneva atunci 

;'cînd ele’vor fi reluate". („FRANCE PRESSE"
IOAN TIMOFTE

propuse a fi exceptate de 
considerate de unele state

WRunda Kennedy'
E

A.

încă o amînare
â confruntării

si
Soneria 

majoritatea laburistă
umai soneriile să 
fie oare de vi
nă ? Aceasta este 
întrebarea pe care 
și-o pun cronicarii 
parlamentari «i 
presei engleze tn- 
(r-adevăr se pare 
ca faimosul clo

poțel al Westminsterului. se
diul Camerei Comunelor, prin 
care deputata sint chemați să 
se prezinte la vot nu a func
tional cu tăria necesară in 
noaptea de 2 iunie cind guver
nul a fost salvat de la infrfn- 
gere doar prin votul speakeru- 
lui Camerei care, deși con
servator. trebuie să voteze 
conform unei vechi tradiții -cu 
partidul la putere.

Unde se găseau cei trei de- 
putați laburiști care nu au ve
nit să-l susțină pe premierul 
britanic tocmai cind se vota 
Încă unul din cele 200 de a- 
mendamente propuse de con
servatori la legea Hoardelor ? 
Ancheta a intreprins-o faimo
sul Eduard Short, șelul grupu
lui parlamentar laburist, care 
se ocupă, ceas de ceas, să asi
gure prezenta in incinta par
lamentului a fragilei majorități 
laburiste. S-a constatat că cei 
trei absenți, dintre care doi mi
niștri, se ailau chiar in in
cinta clădirii Camerei Comune
lor. Unul dintre ei stătea de

vorbă cu un grup de vizita
tori. allul era in depozitul bi
bliotecii. iar al treilea chiar in | 
sala de ședințe a Camerei Co- , 
munelot dar. angajat intr-o 
discufie atit de pasionantă, in- ■ 
cit s-a prezentat la vot după l 
ce se Închisese ușa camerei | 
de votare. Toți trei atirmâ că i 
nu au auzit clopoțelul prin care | 
erau chemați la vot.

Dar nu numai pentru labu- | 
riști clopotul nu - sună Înde
ajuns de tare, ci și pentru I 
conservatori. Cu ocazia celui j 
de-al doilea scrutin care a avut i 
loc tot in noaptea de 2 iunie, o I 
propunere conservatoare de ’ 
aminare -a dezbaterilor a fost I 
respinsă cu 284 de voturi con- | 
tra 279. deci cu o majoritate 
de cinci voturi. Unde erau doi 
deputati. conservatori ? Setul 
grupului parlamentar conser
vator a Început și el cercetă
rile. Cei doi deputati. absenți 
de la vot. se găseau intr-o ] 
clădire alăturată unde-și pu
neau la punct texte ie unor 
discursuri. Acolo soneria nu a 
funcționat deloc.

.Așa că atit guvernul cit și 
opoziția au găsit cel puțin un 
punct de acord: să iie repara
te soneriile și Îmbunătățit În
treg sistemul de avertizare a 
deputat Hor pentru a se prezen
ta la vot.

P. NTCO AR.A

Propuneri
in Comisia 0. N .U. 

pentru dezarmare
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

In ședința de joi a Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare, 32 de 
țări din Asia și Africa împre
ună cu Iugoslavia au prezentat 
un proiect de rezoluție privind 
convocarea unei conferințe 
mondiale pentru cezarmare. 
Comisia O.N.U. pentru dezar
mare, se arată in proiect a- 
orobă adoptarea de' către cea 
de a doua conferință a țărilor 
neangajate din octombrie a- 
nul trecut a propunerii privind 
convocarea conferinței mondia
le pentru cezarmare. la care 
vor participa toate statele și 
recomandă ca Adunarea Gene
rală să examineze această 
proounere la cea de a 2O-a se
siune a sa. Potrivit propunerii 
conferința ar urma să aibă loc 
in ‘ermen de maximum doi ani.

în ședința de joi după-amia- 
ză a comisiei. 23 de state, 
printre care opt țări membre 
ale Comitetului celor 18 de la 
Geneva au prezentat un pro
iect de rezoluție, care invită 
să fie reluate fără întindere 
jcrările conferinței celor 18 

ce la Geneva pentru dezarma
re și să se prezinte un raport 
la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale care va avea loc in 
'.OMOtle,

..Războiul peștelui"
geii/ic UJ*J.  
anunță că in
tre firmele a- 

mericane și cele ja
poneze es:e pe cale 
de a izbucni un a- 
devărat „război a! 
peștelui'. Congre
sul pescarilor ame
ricani (C.A.F.), care

reunește țoale orga
nizațiile pescărești 
de pe coasta de 
vest a SL’.A.. a dat 
publicității o de
clarație în care a- 
nuntă un „plan de 
educare a populației 
pentru boicotarea 
produselor pescă

rești importale din 
Japonia". Motivul 
acestei acțiuni îl 
constituie faptul că 
pescarii japonezi 
pescuiesc in unele 
zone din Pacificul de 
nord, revendicate de 
firmele americane.

Intre „coaliția anti-front“

și un „gentleman castilian*
n Columbia criza 
politică — semnala
tă prin înfruntarea 
de către studenti a 
represiunilor poliție
nești — are impli
cații profunde. -De 
luni de zile — scrie 
revista americană

rea dintre cele două par-ot care 
au monopolul vieții pobtxr ofi
ciale, a fost înscrisă o dacă
potrivit căreia se stabilește aiker-

externă a țării s-a dublat ajun- 
gind la 570 milioane dolari, 
șomajul ia amploare in mod 
primejdios... Acum însă toate a- 
cestea apar palide in fața noii 
crize politice grave care se con
cretizează în dezagregarea Fron
tului Național al Columbiei, alcă
tuit în 1958 pentru a instaura pa
cea între liberali și conservatori-. 
Trebuie amintit că în înțelege

narea la prezidenție 'la frecare 
patru ani) a reprezentantă r ce
lor două partide. Revista -NE" -

și conservator și rp împart intre 
ele toate posturile guvernamen
tale-. Sub Alberto Lleras Camir- 
go aranjamentul a funcționat de 
bine, de rău: dar din 1962. de 
cînd președinția a fost preluată 
de Valencia, s-au ivit ciocniri în
tre diferitele fracțiuni ale fron
tului. Disensiunile au luat o ase
menea amploare încît s-a creat 
propriu-zîs o opoziție inlăuntrul

Frootulu- Cu toate că de decenii 
■n există • diferență de princi
pii intre cele două partide, scria 
reritot*  aunericană „U. S. NE5VS 
VND WORLD REPORT-, astfel 
incit atunci cind ajunge la pute
re fiecare in parte se comportă 
in feL ciocnirile intre liberali și 
im» rxitori au devenit atit de 
dare iacii au dus ia sute de a- 
«aâneăe pelitice".

D/v_zaiea s-a manifestat nu 
pcxn fnaaarea de noi partide (in 
coadstr V actuale acest lucru este 
practsu de neconceput', ci prin 
hactanarea celor existente. In 
acbuia dopată, doi generali — 
fused noastră de război. Alberto 
R«z Novoca și fastul dictator 
Gmtim Rosas P.nilla. —- pîn- 
ăes. _dm arabrâ-. pentru a cu
ceri paftem. Fostul dictator K- 
ad&a na S~a ascnas atenția ca să 

prin forță- dacă no va fi posibil 
pe caie egal*-.  El a declarat: 
_ln alegerile din 1966 vom ob
ține wfioente voturi pentru a 
infringe Frontul National fi a 
merge direct m Palatul preziden- 
țnF.

Spri-initorii lor s-au aliat cu 
grupările dizidente pin partidul 
conservator și din cel liberal, for- 
mind o -coaliție anti-frout"._ care 
deține acum 126 din cele 232 de 
locuri ale Parlamentului. Revista

americană „NEWSWEEK" scrie 
că acum .ambele partide sint di
vizate fără de speranțe în frac- 
ționi-.

Forța „coaliției anti-frant“ este 
pe plan parlamentar deosebit de 
primejdioasă, deoarece legislația 
columbiană prevede că pentru a- 
doptarea diferitelor măsuri legis
lative sînt necesare două treimi 
de voturi, iar Frontul Național 
nu disptme de o asemenea majo- 

■ rit a te. Tocmai de aceea președin
tele Valencia s-a plîns Că acum 
coaliția s-a transformat 5ntr-o 
..opoziție de nesuportat".

Cit timp dezidenții vor rămîne 
uniți este greu de prevăzut, de
oarece compoziția ..coaliției anti- 
fronf- este prea eterogenă pentru 
ca să se poată transforma în- 
tr-ua partid politic unitar. Dar, 
deocamdată, fracțiunile au găsit 
un punct de colaborare in cam
pania pentru înlăturarea candida
tului liberal la președinție pentru 
1966. Calos Lleras Restrepo. S-a 
creat o situație paradoxală : can
didatul opoziției liberale este sus
ținut de ceea ce a mai rămas din 
Frontul Național, inclusiv de con
servatorii care se află la putere, 
și este combătut de fracțiunea 
liberală, dizidentă, împreună cu 
cea conservatoare și cu sprijini
torii dictaturii militare. în mo
zaicul politic columbian, Restrepo

pare dispus să abandoneze cursa 
pentru prezidenție, dar nu înainte 
de a-și acuza adversarul că pu
ne la cale „distrugerea instituții
lor". (termenul se referă la acor
dul din 1958, care legalizează ca
ruselul prezidențial).

în actuala atmosferă de sporire 
a tensiunii, președintele Valencia 
și-a afirmat categoric, în repetate 
rinduri, intenția de a păstra cu 
orice preț conducerea. El a decla
rat la începutul tulburărilor: 
„Cine vrea să mă scoată din Pa
latul San Carlos, trebuie mai în- 
tîi să mă împuște". Și mai tîrziu: 
„în pofida ciocnirilor, îmi voi 
duce la bun sfîrșit mandatul". 
Siguranța în acțiune a actualului 
președinte provine nu din convin
gerea că poate conta pe o bază 
solidă în interior, cît din spriji
nul acordat de diplomația iiord- 
americană. Cînd C. Oliver, am
basadorul S.U.A. la Bogota, a pri
mit o delegație a manifestanților 
studenți pe care s-a străduit — 
zadarnic de altfel —- să-i convin
gă să renunțe la atitudinea pro
testatară împotriva politicii 
S.U.A. și a guvernului columbian, 
el și-a exprimat încrederea că 
Valencia, pe care-1 consideră „un 
gentleman casțilian fermecător", 
va ieși biruitor.

Z. FLOREA

la 
in- 

prin 
pre
fața 
care

Acesta a fost predat justi
ției militare, sub acuzația de 
a fi semnat, împreună cu 
un ofițer superior, un ma
nifest adresat militarilor, în 
care îi chema să-și asume 
puterea de stat. Dar există 
o serie de indicii, care do
vedesc că cercurile milita

MEXICO. 'Aspect de la o recentă demonstrație Împotriva politicii americane ia Republica Dominicană, demonstrație ce a 
avut ioc ia Mexico-Gity

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Vineri Ia amiază, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mâne, Emil Bodnăraș, a pri
mit pe R. M. Hajarnavis, mi
nistru de stat pentru aface
rile culturale din Ministerul 
Educației al Indiei, care ne-a 
vizitat țara cu prilejul sem
nării programului de schim
buri culturale și științifice 
între R. P. Română și India.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a luat parte Pompi- 
liu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost de față K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei 
la București.

★
Delegația culturală a In

diei, condusă de R. M. Hajar- 
navis, a fost primită în ziua 
de 4 iunie a.c. de Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și de Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului.

★
Vineri dimineața, delegația 

culturală a Indiei, condusă de 
R- M. Hajarnavis, ministru de 
stat pentru afacerile cultura
le din Ministerul Educației, a

I N
depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au luat par
te Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori 
din M.A.E. precum și K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei 
ia București și membri ai 
ambasadei.

Semnarea Programului 
de schimburi culturale 

și științiiice 
între R. P. Română 

și India

La 4 iunie s-a semnat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
Programul de schimburi cul
turale și științifice între R. P. 
Română și India pe anii 1965 
și 1966.

Programul prevede organi
zarea reciprocă de vizite ale 
unor oameni de știință și ca
dre didactice din învățămân
tul superior, pentru schimb de 
experiență, conferințe de spe
cialitate sau pentru a lucra 
în cealaltă țară, acordarea re
ciprocă de burse de speciali
zare, vizite ale unor oameni 
de cultură și artă, schimb de 
formații artistice, organizarea

FORMA
de expoziții, schimburi in do
meniile filmului, radiodifu
ziunii, presei etc.

Programul a fost semnat de 
către Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și R. M. Hajarnavis, 
ministru de stat pentru afa
cerile culturale din Ministe
rul Educației al Republicii 
India.

La ceremonia semnării au 
asistat dr. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță
mîntului, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din 
M.A.E. și alte instituții cen
trale.

A asistat, de asemenea, 
K. R. F. Khilnani. ambasado
rul Indiei la București și 
membri ai Ambasadei.

Au fost de față membrii ce
lor două delegații.

După semnare, P. Macovei 
și R. M. Hajarnavis au rostit 
scurte cuvîntări.

★
Cu prilejul semnării Pro

gramului de schimburi cultu
rale și științifice româno-in- 
dian pe anii 1965 și 1966. P. 
Macovei, adjunct al ministru-

T I I
lui afacerilor externe, a oferit 
un dejun în cinstea delegației 
indiene.

Cu același prilej, K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei 
la București, a oferit o recep
ție la sediul Ambasadei, iar 
R. M. Hajarnavis, ministru de 
stat pentru afacerile culturale 
din Ministerul Educației al 
Indiei, un dineu la restauran
tul Athenee Palace.

Vizita unei delegații 
economice iraniene 

in R. P. Română

între 30 mai și 4 iunie ne-a 
vizitat țara o delegație econo
mică iraniană, condusă de dr. 
Ahmad Zia'I, prim-adjunct al 
ministrului economiei din 
Iran, care a purtat discuții cu 
o delegație română, condusă 
de V. Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
privind posibilitățile de lărgi
re a schimburilor comerciale 
dintre R. P. Română și Iran, 

în urma discuțiilor purtate 
s-a parafat un . Acord comer
cial și un Acord de plăți , pe 
termen lung între R. P. Ro
mână și Iran.

Evoluția navei cosmice
„Gemini-4"

Nava cosmica „Gemini-4", pe 
bordul căreia se află cosmonauții 
americani James McDivitt și 
Edward White, care a fost lan
sată joi de Ia Cape Kennedy pen
tru un zbor orbital de patru zile, 
a înconjurat Pămîntul de nouă 
ori pînă vineri la ora 7,00 G.M.T.

Principala realizare a primei 
zile de zbo' a celor doi cosmo- 
nauți o constituie ieșirea din ca
bină a Iui White, în cursul celei 
de a treia rotații a navei cosmice. 
Cosmonautul a evoluat în spațiu 
timp de aproximativ 20 de minu
te, după care s-a înapoiat în ca
bină. In cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Houston (Texas) 
conducătorul operației „Gemini", 
Cris Kraft, a declarat că White a 
întîmpinat unele dificultăți cînd 
a încercat să închidă hubloul 
(fereastra) cabinei din cauză că nu 
s-a putut debarasa, după cum se

prevăzuse, de materialul folosit 
in timpul evoluției sale.

Subliniindu-se satisfacția pen
tru evoluția în spațiul cosmic a 
lui White, al doilea cosmonaut 
din lume care reușește acest lucru 
după -sovieticul Leonov, savanții 
N.A.S.A. — arată agenția France 
Presse— nu și-au ascuns, însă, 
decepția pentru faptul cu tentati
va de „întîlnire spațială" între 
,,Geminî-4“ și treapta a doua a 
rachetei purtătoare a trebuit să 
fie anulată din cauza consumului 
excesiv de carburanți în executa
rea primelor manevre de apropie
re efectuate de comandantul de 
bord McDivitt. în același timp, 
s-a remarcat că evoluția lui White 
nu x a fost retransmisă prin tele
viziune, așa cum s-a întîmplat cu 
Leonov, cosmonautul menținînd 
numai . legătura prin radio cu co
mandantul șef al. navei.

Criza politică 

de la Saigon

Tratativele pentru rezolvarea 
„crizei politice de la Saigon au 
intrat acum într-un impas total" re
lata la 4 iunie agenția France 
Presse. Disensiunile intervenite în 
ultima săptămînă între președin
tele țării, Suu și primul ministru, 
Quat, în Ioc să se aplaneze, s-au 
accentuat și mai mult Șeful gu
vernului a refuzat să-și retragă 
ordinul de numire a doi noi mi
niștri, respins de președintele Suu. 
Pe de altă parte, unele cercuri re
ligioase, care sprijină poziția pre
ședintelui, au cerut înlăturarea 
actualului guvern.

In cercurile politice de la Sai
gon se consideră că, după eșecul 
tratativelor de joi, singura soluție 
care a mai rămas este demisia gu
vernului Quat

în timpul șederii sale în 
R. P. Română, delegația ira
niană a vizitat mai multe 
obiective industriale și turis
tice din țară.

în după-amiaza zilei de 3 
iunie, dr. Ahmad Zia’I a fost 
primit de către Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior.

Delegația iraniană a părăsit 
Capitala în dimineața zilei de 
vineri.

★
Vineri la amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Pa
ris, acad. Athanase Joja, vice
președinte al Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.C.O., președinte
le Comisiei naționale a R. P. 
Române pentru U.N.E.S.C.O., 
care a participat la cea de a 
70-a sesiune a Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.G.O.

★
• In timpul perioadei va

canței școlare U.C.F.S.-oraș 
București a inițiat o serie de 
centre speciale pentru elevii 
între 8 și 15 ani dornici să 
practice baschetul, fotbalul, 
gimnastica, voleiul sau atletis
mul. Aceste centre funcțio
nează între orele 8,30—14,30 
la stadioanele Dinamo, Giu- 
lești, Progresul, Constructo
rul, Voința, Tineretului și „23 
August"..

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
LALEAUA) NEAGRĂ — film pen

tru ecran panoramic, rulează la 
Patria (orele- 9; 11,30s 14: 1630: 
19 ; 2130). OLIVER TWIST ru
lează la Republica (orele 9.45 , 
11 Î 1330: 16,15, 18,45 ; 21,15). 
Melodia (orele 12;.14,45; 17,45: 19; 
21 fără completare). WINNEȚOU — 
cinemascop — rulează la Bucures'i 
(orele 9; 11: 13; 15, 17: 19
21). DRUMUL SPRE ÎNALTA 
SOCIETATE rulează la Carpati 
(orele 9,15; 1130: 13,45; 16). SPRE 
CULMI rulează la Luceafărul (orele 
9; 11, 13, 15, 17: 19, 21), Festival 
(orele 9,' 11: 13: 15: 17: 19: 21), 
Tomîs (orele 10: 12: 14; 16,15; 
18,30; 20,45). NE ASUMĂM RĂS
PUNDEREA rulează Ia Unirea (ore
le 16; 18,15). BINE AȚI VENIT ru
lează la Lumina (orele 10; 123°: 
15; 17,45: 20,15). SPĂRGĂTORUL 
— cinemascop — rulează la Bu- 
zesti (orele 1430: 16.45; 19). NUN
TĂ CU PERIPEȚII rulează la Ca
pitol (orele 9.30; 11,45: 14; 1630: 
18.45; 21). CRONICA UNEI CRI
ME — cinemascop — rulează la 
Feroviar (orele 9,15: 1130: 13,45: 
16, 18,15, 20,30, completare: SPORT 
nr. 2/1965). CIND MARTIN AVEA 
14 ANI — VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează la Victoria (o- 
rele 10: 12: 14: 16: 18.15; 2030). 
FATA IN DOLIU rulează la Cen
tral (orele 10,30: 12,30: 1430; 16.30: 
18.30 : 2030). Ferentari (orele 16: 
18 s 20). UCIGAȘII DE FEMEI 
rulează Ia Union (orele 15;17:19; 
21). CASA RICORDI rulează 1»

Doina (orele 11,15: ■ 13,45: 16,15: 
18,45; 21,15: Program pentru copii 
în fiecare zi Ia ora 10), Modern 
(orele 10: 1230: 15; 17,30; 20). 
ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR STR1M- 
BE — PUNGUȚA CU DOI BANI 
rulează la Timpuri Noi (orele 9: 
11; 13, 15,' 17, 19, 21). IANOSIK
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează Ia Giulesti (orele 16, 1930), 
Flamura (orele 9; 12,30: 16,15, 20). 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE
— SĂNĂTATE TOKOV rulează la 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). 
FERNAND COW-BOY — COMORT 
DE ARTĂ ROMANEASCĂ rulează 
la Înfrățirea între popoare (orele 
10,30; 15,45: 18; 20,15). Bucegi (o- 
rele 10; 12,15; 16, 18,15; 20,45 — 
completare 1 MAI 1965), Volga fo
tele 9,45: 12; 14,15; 16,30: 18,45: 
21). PĂDUREA SP1NZURAȚI- 
LOR. — cinemascop (ambele serii)
— PION1ERIA nr. 2/1965 rulează
la Dacia (orele 9,30: 13: 16.30: 20l, 
Progresul (orele 15,30:19). DOI BĂ
IEȚI CA PIINEA CALDĂ — CE
LULE AMEȚITE rulează Ia Cosmos 
(orele 16; 18; 20), Crîngași (orele 
16; 18,15; 2030). MISTERELE
PARIȘULV) — cinemascop rulează
Ia Gri vi(a (orele 10: 12,15; 16: 
18,15, 2030). HANKA rulează la 
Flacăra (orele 14,15, 16,30; 18,45; 
21). MERII SĂLBATICI — RAPSO- 
DIE UNGARĂ rulează Ia Vitan (o- 
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 16; 
18, 20 completare 1 MAI 1965).

re reacționare nu aveau ne
voie de acest îndemn, care 
de altfel nici nu este singu
rul. Cu cîtva timp în urmă, 
ziarul independent „EPOCA" 
anunța că în Uruguay au a- 
vut loc reuniuni conspirative 
ale unor comandanți mili
tari. Ziarul citează printre 
participanta la aceste re
uniuni pe colonelul Ventura 
Rodiguez, șeful poliției din 
Montevideo, și pe predece
sorul său în același post, 
în timpul regimului trecut, 
Mario Aguerrondo. Țeluri
le lor au fost formulate fă
țiș într-o rezoluție în care 
se argumentează dreptul 
forțelor armate de a lua ati
tudine față de rezolvarea 
problemelor țării „afectate 
în acest moment de un 
profund proces de deterio
rare politică". „Există în tară
— se spune în rezoluție — 
un adevărat vid de putere 
și junta armată este chema
tă să-l umple". Informații 
recente confirmă că rezolu
ția nu a rămas un simplu 
petec de hîrtie, ci a început 
să fie tradusă în viață; mo
bilizarea militară pe tot cu
prinsul tării este consecința 
descoperirii unui „complot 
pus Ia cale de ofițeri în re
tragere" (EL DIARRIO).

Asistăm oare și în Uru
guay la presiuni exercitate 
de promotorii „liniei dure", 
tendință politică cu vechi 
tradiții în țara vecină — 
Brazilia ? Ce forță reprezin
tă militarii ? Care este peri
colul real ? Aceste întrebări 
revin cu insistență în co
mentariile observatorilor 
politici.

Este unanimă recunoaște
rea faptului că Uruguay-ul, 
o țară foarte mică și sub- 
populată, străjuită de doi co
loși — Brazilia și Argentina
— nu a avut niciodată o ar
mată mare și militarii nu 
s-au amestecat pînă acum în 
viata politică, ca în cazul 
majorității statelor sud- 
americane. Acum, pe culoa
rele Congresului, se vehicu
lează ideea că grupurile 
militare ar trebui luate în 
serios înainte ca ele să fie 
ispitite să se transforme în
tr-o „forță de șoc".

Observatorii politici din 
Montevideo nu scapă din 
vedere faptul că anumite 
cercuri sînt interesate să 
folosească actualele eveni
mente pentru a declanșa o 
campanie de intimidare îm
potriva forțelor de stînga. 
Planurile dreptei, care-și 
propune ca în caz de reu
șită să recurgă într-o măsu
ră mai mare Ia capitalul 
străin, nu lasă nici o urmă 
de echivoc în privința 
cercurilor care manevrează 
din umbră desfășurarea e- 
venimentelor. Criza politică 
coincide cu o criză econo
mică. Ziarul „SCOTSMAN" 
scrie în legătură cu aceasta: 
„Declinul treptat din ultimii 
doi ani înregistrat de sănă
tatea politică și economică 
a Uruguay-ului s-a accele
rat, căpătînd acum, aproape 
ritmul unui galop...". Exis
tența unor puternice rămăși
țe feudale în agricultura 
bazată pe monocultură, a 
industriei slab dezvoltate, 
dependentă de materia primă 
agricolă, toate acestea agra
vate de o „sequia" — sece
tă cumplită, care a redus 
disponibilitățile de export, 
sînt numai cîteva din cauze
le actualului impas econo
mic. Ziarul „EPOCA" arăta 
că „prima măsură pentru a 
face față cu succes crizei, 
constă în lichidarea latifun
diilor, prin înfăptuirea re
formei agrare radicale".

Protestul popular Urugua
yan față de intervenția Sta
telor Unite în Republica 
Dominicană a trezit anumi
te susceptibilități și la Wa
shington. Credincios tradi
ției sale neutralists, Urugua- 
yul a respins ideea trimite
rii de trupe în Republica 
Dominicană, și a condamnat 
intervenția americană. Nu 
se știe în ce măsură va re
zista Uruguay-ul pe această 
poziție, date fiind apropiate
le tratative cu S.U.A. pen
tru refinanțarea considera
bilelor sale datorii externe.

VICTOR URSU
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