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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXV, SERIA II, • în Editura politică a apărut:

NR. 6232
• Tezele Comitetului Central

— •• al Partidului Comunist Român
8 PAGINI-30 BANI • pentru Congresul al X-lea

— • al partidului
DUMINICĂ •
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1 IUNIE 1969 •• Lucrarea a apărut 
intzț-un tiraj de masă

Proiect întrevederea dintre

DIRECTIVELE și tovarășul
Shripat Amrit Dange

CONGRESULUI AL X-LEA AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN PRIVIND PLANUL

CINCINAL PE ANII 1971-1975 Șl LINIILE

" Sîmbătă la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre-
•

 tar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a avut o întrevezi dere cu tovarășul Shripat ” Amrit Dange, președintele Consiliului National al Parti- A dului Comunist din India, vi- cepreședinte al Federației Sindicale Mondiale, care se A află în țara noastră cu prilejul w lucrărilor Sesiunii Comitetului Executiv al F.S.M.La primire a luat parte tovarășul Constantin Drăgan, A membru al Comitetului Exe- • cutiv al C.C. al P.C.R., prim-

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

In ultimii patru ani, energia creatoare și eforturile poporului nostru au fost îndreptate spre înfăptuirea amplului program stabilit de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor socialiste, a întregii vieți economice și sociale a țării.Bilanțul realizărilor pe anii 1966—1968 arată că planul cincinal — elaborat pe baza directivelor Congresului și CUprinZÎnd prevederi superioare acestora — se îndeplinește cu succes, obținîn- du-se progrese însemnate în toate sectoarele de activitate. .Ritmul mediu anual de dezvoltare a industriei în perioada 190^-1968 a fost de 12,3 la sută, față de 10,8 la sută cît s-a pre- cincinal pentru acești trei ani, realizîndu-se o producție sujMJentară de circa 20 miliarde lei. Producția industrială a Hr.Wti 1968 este mai mare decît cea obținută în decursul primului cincinal 1951—1955. Tn toate ramurile s-au realizat sporuri importante do producție, iar în cele care au rol esențial pentru progresul întregii economii naționale — energia electrică, metalurgia, construcția de mașini și chimia — s-au obținut creșteri superioare față de media pe ansamblul industriei.în anul 1968. producția de energie electrică a ajuns la 27,8 miliarde kWh, sporind cu 62 la sută față de 1965. S-a dezvoltat baza de metal a țării, producția de oțel — de aproape 5 milioane tone — fiind cu 39 la suta mai mare decît la începutul cincinalului. Producția industriei construcțiilor de mașini a crescut cu 56 la sută ; această ramură asigură în prezent circa două treimi din necesarul de utilaje și mașini al economiei. Va- lorificînd la un nivel mai înalt importante resurse ale țării, chimia — cea mai dinamică ramură industrială — a realizat o producție care a depășit ou 75 la sută nivelul anului 1965. Industria bunurilor de consum a cunoscut, de asemenea, o creștere însemnată ; ea produce o gamă mai largă de sortimente și contribuie în mai mare măsură la satisfacerea cerințelor variate ale populației. în perioada 1966—1968, ritmul mediu anual de creștere a producției industriei ușoare a fost de 11,5 la sută, iar cel al industriei alimentare de 7,7 la sută.In acești trei ani s-a asigurat ridicarea nivelului tehnic al producției, s-a asimilat un număr însemnat de produse cu caracteristici tehnico-economice superioare, a sporit capacitatea uzinelor noastre de a rezolva cu succes probleme tehnologice de o tot mai mare complexitate.Agricultura a înregistrat, de asemenea, progrese simțitoare în creșterea și intensificarea producției, punînd mai larg în valoare avantajele formelor socialiste de organizare și rezervele existente în această ramură. Deși condițiile climatice nefavorabile nu au permis realizarea integrală a producțiilor agricole planificate* pe 1968, totuși în perioada 1966—1968 s-a obținut o producție globală agricolă care a depășit limita superioară prevăzută în cincinal pentru acești ani cu peste 2 miliarde lei, asigurîn- du-se nevoile de consum ale populației, aprovizionarea industriei cu materii prime și disponibilități pentru export. Comparativ cu anii 1963—19G5 s-au obținut producții superioare cu 2 milioane de tone la cereale, cu 26,4 la sută la legume și 31—35 la sută la sfecla de zahăr, floarea-soarelui și cartofi.O dată cu industria șî agricultura, o dezvoltare continuă au cunoscut transporturile, construcțiile și celelalte ramuri ale producției materiale, care au contribuit la progresul multilateral al patriei.Creșterea potențialului economic al țării a fost asigurată prin înfăptuirea unui susținut program de investiții. în anii 1966— 1968, în economia națională s-au investit din fondurile centralizate ale statului circa 155 miliarde lei — cu 2 miliarde Iei mai mult decît s-a prevăzut — ceea ce depășește volumul investițiilor realizate în întreaga perioadă 1950—1960. Corespunzător orientărilor stabilite de Congresul al IX-lea, cea mai mare parte a investițiilor a fost îndreptată spre ramurile producției materiale, îndeosebi spre industrie și agricultură. Prin realizarea acestui important volum de investiții, în primii trei ani ai cincinalului au intrat în funcțiune peste 700 noi capacități de producție și obiective industriale importante, au fost modernizate și reutilate numeroase întreprinderi din toate ramurile economiei, s-a extins baza materială a activității științifice și social- culturale ; s-a îmbunătățit, în continuare, repartiția pe teritoriul tării a forțelor de producție, au fost amplasate noi obiective industriale în zonele mai puțin dezvoltate. în industrie și alte ramuri neagricole s-au creat aproape o jumătate de milon de noî locuri de muncă, asigurîndu-se mai buna folosire a forței de muncă și creșterea veniturilor populației.înnoirea și modernizarea mijloacelor de muncă și a proceselor tehnologice, ridicarea nivelului tehnic al producției în toate ramurile, creșterea nivelului de pregătire șî a experienței cadrelor. folosirea mai deplină a capacităților do producție și a timpului de lucru în întreprinderi au dus la sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și creșterea acumulărilor bănești. O mare însemnătate pentru ridicarea eficienței economice au avut-o acțiunile inițiate de partid privind perfecționarea organizării producției și a muncii, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității — acțiuni care au contrihuit la identificarea și punerea în valoare a unor rezerve din economie. Productivitatea muncii pe un salariat a crescut în industrie cu aproape 27 la sută, într-un ritm mediu anual superior celui prevăzut, realizîndu-se pe această cale mai mult de două treimi din sporul producției industriale Beneficii

le obținute peste prevederile inițiale însumează circa 6 miliarde lei.Dezvoltarea economiei naționale a avut Ioc în condițiile unei mai largi participări a României la schimburile internaționale, la diviziunea internațională socialistă și mondială a muncii. Hitmul mediu anual de creștere a comerțului exterior a fost în perioada 1966-1968 de peste 12 la sută ; a sporit ponderea produselor industriale în exportul țârii. S-au dezvoltat continuu relațiile comerciale cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste ; au fost extinse, totodată, legăturile economice cu alte țări.Realizările obținute in industrie și agricultură, în toate ramurile producției materiale se oglindesc sintetic în dinamica venitului național, care în 1968 a fost cu circa 26 la sută mai mare decît în anul 1965 ; ritmul mediu anual de creștere a venitului național •— de 8 la sută — a fost superior celui prevăzut pe primii trei ani din planul cincinal.Pe această bază au fost create condiții ca, paralel cu alocarea unor fonduri sporite pentru acumulare, să se asigure resursele necesare creșterii sistematice a nivelului de trai. Ince- pînd cu anul 1967, un mare număr de salariați au beneficiat de sporirea, cu un an mai devreme decît era stabilit, a salariilor mici. Pe baza noului sistem de salarizare pînă în prezent s-a aplicat majorarea salariilor la circa 1,4 milioane salariați. In cursul acestui an se va realiza generalizarea noului sistem de salarizare în toate ramurile de activitate economică și so- cial-culturală, astfel ca în 1970 toți salariații să beneficieze de salarii majorate. Pensia medie a crescut în perioada 1966—1968 cu 39 la sută, față de 35 la sută cît a fost prevăzut în planul cincinal pentru anul 1979 ; a fost introdus sistemul de pensionare a membrilor cooperativelor agricole de producție ; bursele studenților au fost mărite cu circa 20 la sută ; din anul 1969 au sporit alocațiile de stat pentru copii. Cheltuielile social-cul- turale din bugetul statului au crescut cu 37 la sută — de la 22,4 miliarde lei în 1965, la aproape 31 miliarde lei în 1968 — contribuind, alături de creșterea veniturilor directe, ia ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. In această perioadă s-a dezvoltat baza materială și s-a îmbunătățit activitatea în domeniul învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății. Eforturi continue s-au făcut pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației; în primii trei ani ai cincinalului s-au construit din fondurile statului peste 159 000 de apartamente; au fost luate măsuri pentru diversificarea construcțiilor de locuințe și sprijinirea populației în construcția de locuințe proprietate personală. Cu toate că in cursul cincinalului au fost majorate unele tarife și prețuri, datorită faptului că veniturile sectoarelor respective nu acopereau cheltuielile, se prelimină ca niveP.il salariului real să sporească pînă la sfîrșitul cincinalului cu circa 23 la sută, situîndu-se intre limitele de 20-25 la sută înscrise în directivele Congresului al IX-lea al partidului. Se prevede, de asemenea, că în 1970 se vor realiza sarcinile stabilite de congres cu privire la creșterea veniturilor reale ale țărănimii.Pe baza programului stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1967 a fost adoptat și este în curs de aplicare un complex de măsuri privind îmbunătățirea continuă a organizării societății noastre, perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. In timpul scurt care a trecut de la adoptarea acestor măsuri, viața a demonstrat utilitatea și viabilitatea lor, faptul că ele creează condiții pentru stimularea inițiativei maselor de oameni ai muncii, pentru ridicarea eficienței economice In toate sectoarele de activitate.
I

OBIECTIVELE SI SARCINILE DE BAZA
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE

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

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

Sîmbătă dimineața a pă- 9 răsit Capitala tovarășul AU Yata, secretarul general al Partidului Eliberării și So- cialîsmului din Maroc, care, la invitația Comitetului Cen- • tral al Partidului ComunistRomân, a făcut o vizită în țara noastră.
•
 La plecare, pe aeroportul Băneașa, oaspetele a fost salu- tovarășii Nicolae

Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Manea Mănescu. membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Călin, Vasile Potop, și Bujor Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R., precum și de activiști de partid. (Agerpres)

Banda de montaj caroserie a Uzinei de autoturisme Colibași
Foto : O. PLECAU

societății. Aceasta va avea o importanță hotărîtoare pentru apropierea țării noastre de nivelul statelor cu economie avansată, pentru făurirea multilaterală și deplină a socialis- mului, crearea condițiilor necesare trecerii treptate spre comunism, pentru creșterea contribuției României la întărirea sistemului mondial socialist, la afirmarea ideilor socialismului 9 tn lume. Numărul următor al ziarului nostru

(Continuare In pag. a U-a)
va apare MARȚI 3 IUNIE 1969
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DIRE"TIVELE CONGRESULUI AL X-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

(Urmare din pag. I)'r Obiectivele ți sarcinile principale ale dezvoltării economic» 
pe perioada 1971 —1980 slnt următoarele :1. Continuarea susținută a industrializării țării, creșterea aportului industriei — ramură conducătoare a economiei la sporirea venitului național, la satisfacerea nevoilor productive și de consum interne, la extinderea cooperării ți schimburilor comerciale cu alte țări, asigurind participarea mai activă a țării noastre la circuitul economic mondial.Trăsătura de bază a dezvoltării industriei noastre în perioada următoare va fi îmbunătățirea structurii sale, creșterea accentuată a unor ramuri moderne, strins legata de progresul tehnico-țtiințific contemporan, pentru a se as:g<ra valorificarea superioară a resurselor materiale și a capacități! tehnice a forței de muncă, ridicarea productivității muncii sociale. Se vor dezvolta mai intens industria e.ectrote. -iei și electronică, producția elementelor de automatizare, fabricația de mașini-unelte de Înaltă tehnicitate, de utilaje tec-r.o logice și instalații complexe. In concordanță ct cerințele calitativ noi ale dezvoltării industriei, va fi Imtxmătăț.iă structura producției de metal, punindu-ae accent pe creștere» ponderii oțelurilor aliate și de calitate superioară. Ir . va chimică va cunoaște o dezvoltare accelerată, sporindu cu precădere producția de fire fi fibre sintetice, naaae pia ce. Îngrășăminte chimice. Va fi lărgită și modem Jală baza energetică.O atenție deosebită se va acorda extinderii și divasificăril producției bunurilor de consum, corespunzător rreșzer.. poterd de cumpărare și a cerințelor populației2. Accelerarea procesului de dezvoltare intensbă ■ ae+ culturii, prin folosirea mai bună a pămlntuim, rrelaare» ural amplu program de irigații, chimizare» comp.exă. dotarea e» o gamă variata de tractoare șl mașini agri co e moderne, pe-trs a asigura producții înalte și stabile, aprormocare» p^xdapei cu mărfuri agroalimentare și a industriei co mater prree. precum și creșterea resurselor de export Se va oeiro ta r perfecționa activitatea sectorului agricol de stat re rrwTr.ni consolidarea economico-organizatorică a on:tăt..or eooperacaae.3. înfăptuirea unul program susținut de investiții, ta acopoi extinderii și perfecționării bazei tehnico-materiale a societății, spoairii avuției naționale. Fondurile de iaves". . var fi d-- “e cu prioritate spre dezvoltarea producției materiale. O deoeeo tă atenție se va acorda reducerii duratei de execuție a l'ucrăr_or. scăderii ponderii construcțiilor tn totalul tnvcaSitfScr. nrgtw a eficienței economice a investițiilor, obținerii unui spor eh mai mare de producție și de venit național Ia fiecare leu inves t Se va urmări îmbunătățirea In continuare a repert-zăr ten- tcriale a forțelor de producție.

4. Promovarea largă a progresului tehnic In economia națională, extinderea proceselor tehnologice avansate, introducerea tehnicii electronice de calcul In producție și gestiune, ridicarea calității produselor și asimilarea de noi produse. In pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice, cu exigențele cresclade ale pieței interne ți externe. La soluționarea problemelor pe care le ridică progresul tehnic în economie, o contribuție sporită trebuie să aducă cercetarea științifică, activitatea de concepție proprie.5. Ridicarea In ritm susținut a productivității muncii tn toate ramurile economie- național» pe baza perfecționării și modernizării proceselor de producție, a organizării științifice a producție: și ■ muncii, creșterii calificări: ți specializării cadrelor, utilizării corepta» a timpului de lucru, nyon a luării cocsumului de muncă In fiecare unitate și la scara întregii societăți6. Creșterea permanentă a eficienței economice — factor hotăritor al dixamisnwiui economi; — trebuie să stea la baza tatrrgh acriritău economice Este - -ce«=T ea îr. toate ramurile ri întrec» iadertle să fie accelerată ’'teza de rotație a fondurilor materiale s: bănești, să se ir.tensffite preocuoarea pentru folosirea cu maximum de randament a mi Inacefcr de producție, pentr-j ecuoomismea fondurilor materiale, reducerea prețului de cost și . irstrrew rentabdității7 Dezvoltarea Uvâtămtntulaî de toate gradele. continua lui modernizare. !a rănea saosăaeerii aeririțelor cresclr.de de ■unritori calificați, cadre med de ^necialitate. subinginerl și cadre cu ata i xicerioare, cerințe detn-cinate de progresul erocCTn^r șt social al tării : se vor crea condiții pentru ridicarea anei ului general de —ilt-jsă a! populației.■ Extinderea reU*->,lor de colaborare economică internațională. dezvoltarea corv—tulul exterior. îmbunătățirea structurii acestL.s și ridicarea «Or«eo> sa’’ Va tretxn șranovată pe scară largă coouetarea fe pmdu -.e teh-nioă si ia cen eterea •z—: 5-ă — f xmă supt: 1 teră a re' ri ’-v e-mbe Intre state. Dezt tried colaborarea ecoaoe -ă «: —'-’-v-rtn-i 'xă cu statele membre a> CAER r eu -«s-leite tar-, s. < i’-ste. Rrrrănj va extrnde tecodată leiatSe ne tnate r •' - - - s-t de orindui-
rea kw aoritlă. re uretropa ț* -i u .- intert-jpoualăMM a « la«tMtere «■»»!

• W-di.-area ere taă a txmăcăr.i ooțwul if — țeln! vjpreta 
•’ in~»r ar—i.tar.. a pmmdafri si sta-,1» nostru Cosea irin- 
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DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE
ÎN PERIOADA 1971-1975

Potrivit obiectivelor și sare inilor dezvoltări: ecoocm ei si- ționalc in perspectivă, se stabilesc următoarele directive peutr; perioada 1971—1975. pe baza cărora se va elabora probatul care va E ronos icre dezbatere și adoptare
ar» — AtahAri

PRINCIPALII INDICATORI ORIENTATIVI Al DEZVOLTĂRII

ECONOMIEI NAȚIONALE PE PERIOADA 1971-1975
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Industria
Tn perioada 1971—1975. industria se va dezvolta intr-un ritm mediu anual de 8,5—9.5 la sută, producția globală industrială urmind să crească cu 50—57 la sută in 1975 față de 1970 Industria mijloacelor de producție va crește. In medie, cu 9—10

la sută anual. Iar producția bunurilor de consum eu 7—8 Ia sută.La principalele produse se va urmări realizarea următoarelor nivele orientative i
CrUtatea d« 
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Energie electrică mid. kWh 55 — 57 154 —142Cărbune extras mil. tone 36 — 38 154 —163Țiței mil. tone 13.1 — 135 985—101,5Gaz metan mid. me. 22 — 24 118 —129Otel mil. lone 10 — 105 154 —161Aluminiu mil tone 180 — 200 168 —187Locomotive Diesel și electrice magistrale hue. 280 — 300 108 —115Motoare electrice MW 4 600 re. 5 200 159 —179Transformatoare de forțăMijloace de automatizare și ale tehnicii de calcul, aparate electrice de MVA 15 000 —17 000 167 —189
măsură și control mid. let 3,5— 4.0 307 —347Mașini și utilaje pentru industria minieră mil tone 35 — 38 125 —1.36Tractoare mii hue. 30 — 25 105 —123
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1975 față 
de 1971

Autocamioane fi autotractoare mii buc. 35 — 40 100 —114Autoturisme de oraș mii buc. 45 — 50 375 —417îngrășăminte chimice (100 la sută substanță activă) mii tone 2 200 — 2 400 200 —219Cauciuc sintetic mii tone 110 — 130 200 —236Materiale plastice și rășini sintetice mii tone 420 — 450 185 —198Fibre și fire chimice mii tone 130 — 150 170 —197Celuloză și semiceluloză mii tone 650 — 680 142 —148Hîrtie și cartoane mii tone 720 — 740 140 —143Ciment mil. tone 13 — 14 160 —172Plăci din particule aglomerate șl fibro-lemnoase mii tone 950 — 1 100 180 —210Mobilă mid. lei 6,7— 7.0 125 —130Aparate radio V. mii buc. 650 — 700 143 —154Televizoare mii buc. 450 — 500 150 —167Aparate electrice de uz casnic mii. Iei 1200 — 1500 200 —250Țesături mii. mp 840 — 880 136 —142Tricotaje mii. buc. 180 — 190 137 —145încălțăminte mil. per. 75 — 80 110 —117Carne mii tone 770 — 830 154 —166Hei comestibil mii tone 380 — 420 121 —133Zahăr mii tone 580 — 610 105 —111Conserve sterilizate ți congelate de gume și fructe șl pasta de tomate Ie- mii tone 450 — 500 158 —176
1- — Pentru lărgirea bazei Interne de materii prime. lucrările geologice ce vor fi întreprins» in perioada 1971-1975 vor trebui să ducă la identificarea unor rezerve industriale sporite Ia țiței, gaze, minereuri neferoase, minereuri de fier și alte substanțe minerale utile, care să permită creșterea extracției și. pe această bază, satisfacerea in cit mai mare măsură a nevoilor economiei.Cercetările geologice vor trebui să asigure, intr-o perioadă •turtă de timp, un grad ridicat de cunoaștere a zăcămintelor noi și a zonelor care prezintă interes. Pină la sfirșitul acestui an se vor analiza zonele de perspectivă in domeniul minereu- nlw neferoase și, îndeosebi, cele de minereuri cuprifere, in- tocmindu-se programe speciale privitoare Ia explorarea și exploatarea minereurilor complexe și cuprifere, care să contribuie in cincinalul 1971-1975 la acoperirea in proporție Însemnată a nevoilor ipcrite de metale neferoase. Va trebui să crească fn măsură însemnată eficiența activității geologice, prin extinderea folosirii metodelor și aparaturii geofizice moderne, micșorarea duratei de prospectare — explorare a zăcămintelor și a perioadei de punere in valoare a rezervelor. Este necesar ca punerea In evidență de noi rezerve să se realizeze cu cheltuieli cit mai miri, să se utilizeze judicios fondurile, să se intensifice preocupările pentru economisirea mijloacelor materiale șl financiare alocate.2 Tinind seama de faptul că rezervele cunoscute și de perspectivă sint limitate, precum și de necesitatea asigurării unui rapert rațional intre rezerve și producție, in perioada 1971-1975, exrracția de țiței va C de 13,1-13,5 milioane tone pe an ; se va urmări perfecționarea metodelor de exploatare in scopul creșterii randamentului sondelor și a coeficientului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, folosirea mai bună a gazelor de sondă ; se va trece la exploatarea rezervelor de Ia mari adUicimi. In sec haul de prelucrare se va pene accentul pe valorificarea op—mă a ț'.țefu’uL îmbunătățire» calitativă a produselor si asigurarea cu prioritate a sortimente!tw utilizate ca materii prime ia t-.dostria chimică.
Extracția de gaz metan va ajunge fn 1975 la 22-24 miliarde rx. urmăriada-se utilizarea rațională a presiunii gazelor In zăcăminte și menținerea unui grad normal de asigurare cu rezerve. Capacitățile de transport pentru gaze naturale vor fi mărite, prin construirea în cincinalul 1971-1975 de noi conducte ■ I prin montarea de stații moderne pentru comprimarea gazelor tn schelele de extracție și pe traseele conductelor magistrale.Este necesar ea ta elaborarea planului cincinal să se analizeze fn mod deosebit folosirea fondului de sonde fn extracția de țiței și gaze, a tuturor mijloacelor materiale și bănești, in vederea creșterii eficienței acestora.3. Extracția de cărbuni va trebui să atingă un nivel de 36—38 trilioane tone In anul 1975. Sporul de producție în viitorul cincinal se va realiza, in cea mai mare parte, pe seama extracției de lignit din exploatări la zi de mare capacitate, cu grad înalt de mecanizare. Vor fi perfecționate procesele tehnologice de preparare a cărbunilor, tn vederea obținerii In cantități sporite a unor sortimente superioare. Tn mod deosebit vor trebui luate trăsuri pentru mărirea producției de cărbuni cocsificabili.Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu combustibili solizi și înlocuirea treptată a lemnului de foc — destinat valorificării superioare In producția industrială — se va dezvolta fabricația de brichete din cărbune și se vor produce In cantități sporite cărbuni înnobilați.4 Tn concordanță cu necesitățile economiei, producția de energie electrică va crește tn 1975 la 55—57 miliarde k Wh. iar producția de energie termică — destinată consumului în industrie, agricultură și pentru încălziri urbane — va ajunge la 55-57 milioane gigacalorii.In anii 1971-1975, se vor lua măsuri pentru punerea in funcțiune. in centralele electrice, a unei puteri instalate noi de 5 460-5 800 megawați, din care aproximativ o treime in hidrocentrale. ..5 Industria siderurgică se va dezvolta în direcția creștem rapide a producției de metal și îmbunătățirii substanțiale a structurii a.esteia_ prin fabricarea unor sortimente valoroase care să satisfacă In condiții din ce In ce mai bune cerințele de metal ale cconomieL în anul 1975 se vor produce 10—10.5 milioane toae de o’.eL 7^—7^ milioane tone de laminate și 1.0—1.1 milioane 'tone de țevi; In cincinalul viitor se va dezvolta producția de feroaliaje.Dezvoltarea industriei constructoare de mașini, orientarea ei spre ramurile moderne, de înaltă tehnicitate, cer in mod im- perio» creștere» accentuată a producției de oțeluri de calitate, lărgirea substanțială a gamei mărcilor de oțeluri de fnaltă rezistență, inoxidabile, oțeluri pentru scule și rulmenți. Pină in 1975 va trebui să se ajungă la o producție de oteluri aliate de j__ 1,1 milioane tone. îmbunătățirea substanțială a structurii producției de metal trebuie considerată ca o sarcină principală a siderurgiei fn viitorul cincinal.Capacitățile pentru producerea și laminarea oțelurilor de calitate vor fi astfel dimensionate. Incit să asigure producerea unei game variate de sortimente și vor fi realizate prin dezvoltarea unităților existente și crearea unor capacități noi in siderurgie și pe lingă marile uzine constructoare de mașini, consumatoare ale acestor produse.Tn vederea satisfacerii Intr-o măsură mai mare a necesarului de cocs vor fi luate măsuri pentru realizarea In termen scurt a unor noi capacități de fabricare a cocsului care să folosească și cărbuni de mărci inferioare: vor ti reluate și intensificate cercetările pentru r produce mai mult cocs din cărbuni indigent Cercetarea științifică se va ocupa tn mai mare măsură de problemele reducerii consumului de eocs, extinderii utilizării gazului metan In furnale, elaborării de oțeluri cu caracteristici superioare, ridicării calității și creării de noi sortimente de produse siderurgicePrin înzestrarea siderurgiei cu echipamente moderne, de înaltă performanță, extinderea automatizării, promovarea tehnologiilor avansate și perfecționarea organizării muncii va trebui să se asigure consumuri specifice, indici de calitate și de utilizare a agregatelor, comparabili cu cei obținuți la instalații similare pe plan mondial. Pe această bază. In cincinalul viitor se vor asigura tn siderurgie sporirea eficienței investițiilor, creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.6. în ramura metalurgiei neferoase se va dezvolta tn ritm susținut producția de ălumtniu, care va ajunge tn 1975 la 180—200 mii tone,folosindu-se în mai mare măsură resursele interne de materii prime. Va trebui să se urgenteze intrarea In funcțiune a uzinei de prelucrare, să se extindă gama de aliaje din aluminiu, asigurlndu-se astfel valorificarea superioară a metalului și realizarea exportului de aluminiu, tn principal sub formă de produse prelucrate.Pentru sporirea producției de cupru, plumb și zinc, se impune accelerarea deschiderii de noi mine, extinderea ca-

parității unor mine existente, creșterea vitezei de înaintare în abataje și galerii, îmbunătățirea tehnologiilor de extracție, de preparare și prelucrare, organizarea pe scară mai lorificării metalelor neferoase din deșeuri și din pirită.Prin prelucrarea complexă a minereurilor, se producția de seleniu și cadmiu și se va trece la din bauxită. In același timp, va începe producția semiconductoare și extrapure necesare industriei și electrotehnice, valorificînd cercetările efectuate
largă a va- cenușile deva dezvolta recuperareavanadiului de metale electronice în țară.7. In industria extractivă a minereurilor nemetalifere, a produselor abrazive și cărhunoase. se va pune accentul pe extinderea valorificării zăcămintelor de caolin, feldspat, dia- tomită, bentonită, talc, nisipuri și va începe exploatarea zâ- cămlr.tului de sulf. Pentru satisfacerea cererilor sporite și fn continuă diversificare de produse nemetalifere, vor trebui ex- . tinse tehnologHJp moderne de înnobilare a minereurilor, caresă contribuie la lărgirea gamei de produse și ridicarea călită-^ acestora.In domeniul produselor cărhunoase, vor fi mărite capacitățile de producție, Îndeosebi pentru satisfacerea necesităților sporite de electrozi ale industriei metalurgice și chimice ; se va dezvolta și moderniza producția de abrazive destinate industriilor prelucrătoare.8. Industria construcțiilor de mașini va fi consecvent orientată spre producții de înaltă tehnicitate. în vederea echipării cu tehnică modernă a economiei, valorificării superioare a metalului, fructificării concepției tehnice proprii, creșterii contribuției acestei ramuri la extinderea schimburilor economica externe.Producția industriei construcțiilor de mașini va trebui di crească in cincinalul viitor cu 72—78 la sută intr-un ritm mediu 

anual de 113—12 Ia sută.
Un obiectiv major trebuie să-1 constituie dezvoltarea susținută ■ unor suhramuri modeme, cum sint industria tehnică și electronică, mecanica fină și fabricația unelte.Industria electrotehnică va crește fntr un ritm sută anual, punîndu-se accentul pe producția de trice, transformatoare de forță, aparataj de înaltă și jo<l tensiune, precum și pe asimilarea sortimentelor necesare elec^ trificării, printre care transformatoare de foarte mare putere și aparatură de tensiuni pînă la 400 kV.Industria electronică va crește de 2.2—2,4 ori, îndeosebi prin dezvoltarea producției de aparate electronice industriale, de aparate de măsură și control electronice, de mijloace de automatizare pentru înzestrarea instalațiilor cu echipamente moderne de comandă, control și reglaj ; va spori, de asemenea, cu prioritate, producția de componente electronice de clasă profesională, se va trece la producția de dispozitive semiconductoare pe bază de siliciu și de circuite integrate ; se va organiza și extinde producția de aparate de radiocomunicații pentru utilizări profesionale. In același timp, se va lărgi substantial producția tehnicii de calcul electronice, prin asimilarea în fabricație a mașinilor electrono-mecanice șl electronice, precum și a calculatoarelor electronice de capacitate medie.Producția mașinilor-unelte va trebui să sporească de 1.8—2 ori, urmărindu-se îmbunătățirea structurii prin realizarea de mașini șl agregate de înaltă tehnicitate, cu parametri tehnico- economici superiori și gabarit redus, cu un grad ridicat de automatizare, inclusiv a celor cu comandă-program. în acest scop, vor fi mărite capacitățile la uzinele care dispun de experiență și de cadre calificate, se vor lua măsuri pentru cooperării cu țările socialiste și cu firme din alte îneît să fie asimilate în termen scurt noi tipuri unelte pentru nevoile interne și pentru export.Producția de utilaje tehnologice va trebui să cea mai mare parte, necesarul intern de agregate de puteri mari, de instalații și utilaje pentru industria materialelor de construcții, industria ușoară, și alimentară, industria minieră și petrolieră. O sarcină deosebit de importantă a Industriei construcțiilor de mașini este asimilarea de utilaje și instalații pentru realizarea programului nuclear național și pentru dotarea noilor obiective din industria chimică.Ministerele vor lua măsuri în vederea utilizării intensive a capacităților de prelucrări mecanice din unitățile proprii, pentru a-și acoperi cea mai mare parte din necesarul de piese de schimb și a realiza o serie de mașini și utilaje specifice ramurii.Pentru a asigura nevoile de transport ale economiei, industria constructoare de mașini va trebui să sporească în continuare și să perfecționeze producția de material rulant, prin realizarea de locomotive Diesel de viteze și puteri sporite și prin diversificarea producției de vagoane în industria de autovehicule vor fi asimilate în fabricație autocamioane de tonaj sporit și autobuze de mare capacitate acționate cu motor Diesel, precum și diferite tipuri de autovehicule specializate ; se va încheia procesul de integrare a fabricației de autoturisme în țarăProfilarea în perspectivă a industriei constructoare de mașini va trebui să fie astfel realizată incit să asigure participarea intensă a acestei ramuri la înzestrarea tehnică a economiei naționale, specializarea în producție și dezvoltarea cooperării cu țările membre ale C.A.ER., cu celelalte țări socialiste, precum și cu alte state.Ramura construcțiilor de mașini va trebui să-și sporească din ce în ce mai mult participarea la exportul țării, cu produse eficiente, de tehnicitate ridicată. #în vederea realizării ritmurilor de dezvoltare a producției în cincinalul viitor, se vor lua măsuri pentru utilizarea deplină a capacităților de producție ; în fiecare unitate trebuie să se ajungă la folosirea intensivă a spațiilor de producție,, a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, să se obțină tehnici și economici la nivelul capacităților similare nătate.Este necesar, totodată, să fie dezvoltate și dotate de concepție ale uzinelor constructoare de mașini modernizării și perfecționării continue a mașinilor și utilajelor fabricate și menținerii acestora la un nivel tehnic competitiv pe piețele externe. Activitatea de cercetare științifică se va realiza în strînsă legătură cu direcțiile de dezvoltare ale industriei constructoare de mașini, electrotehnicii, electronicii, mecanicii fine și industriei optice ; se va urmări îndeosebi elaborarea de echipamente de înalt nivel tehnic, care asigură valorificarea superioară a metalului, folosirea eficientă și modernizarea capacităților de producție în industrie și în alte ramuri ale economiei naționale.Pentru ca sectoarele industriei construcțiilor de mașini să fie dezvoltate într-o concepție de larga perspectivă, pe baza studierii multilaterale a cerințelor pieței interne și externe vo’- fi elaborate o dntă cu viitorul plan cincinal — privind dezvoltarea electrotehnicii, electronicii,
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unelte, mecanicii fine șl Industriei optice, utilajelor tehnologica șl a utilajelor pentru construcții.9. Industria chimică trebuie să ocupe un loc principal în dezvoltarea economiei, ținînd seama de materiile prime existente în țară, de cerințele crescinde de produse chimice pentru consumul intern și de posibilitățile de export pe care le creează. Producția acestei ramuri va crește pînă în 1975 cu 85—92 la sută, într-un ritm mediu anual de 13—14 la sută, îndeosebi pe baza chimizării gazului metan, a produselor petroliere și valorificării resurselor de sare.Producția de îngrășăminte chimice va ajunge în anul 1975 la 2 200 —2 400 mii tone, urmărindu-se asigurarea pentru nevoile agriculturii noastre a unul raport normal între îngrășămintele cu azot și cele cu fosfor; va trebui lărgită gama de produse pentru combaterea dăunătorilor și va spori producția de biosti- mulatori și medicamente de uz veterinar.Va crește producția de fibre și fire chimice, cu deosebire a celor sintetice. Producția de mase plastice va fi orientată spre realizarea de noi sortimente — polietilenă de joasă presiune, poliesteri și alte rășini sintetice; se va dezvolta în continuare fabricația de policlorură de vinii, polietilenă de înaltă presiune, polistiren și alte materiale pentru înlocuirea metalelor, lemnului și a pielei, precum și pentru satisfacerea nevoilor sporite de ambalaje ale economiei. în industria cauciului sintetic, producția va trebui să sporească în special pe seama însușirii in fabricație a unor noi sortimente, cu caracteristici superioare, destinate să înlocuiască în proporție însemnată consumul de cauciuc natural.Se va dezvolta fabricația de produse sodice pentru acoperirea consumului intern și sporirea cantităților pentru export, îndeosebi la sodă caustică.Paralel cu creșterea industriei chimice de bază, este necesar să se dezvolte și să se diversifice chimia fină și de mic tonaj. Vor trebui analizate posibilitățile măririi producției de colo- ranțl prin cooperare cu firme străine, pentru a asigura, pe această cale, acoperirea în cea mai mare măsură a nevoilor economiei. Producția de medicamente va fi orientată spre satisfacerea consumului intern ; vor fi examinate posibilitățile da cooperare cu firme străine pentru fabricația de medicamente cu desfacere certă pe piețele externe.Vor fi luate măsuri pentru economisirea pe toate căile a materialului lemnos de rășinoase, asigurindu-se astfel dezvoltarea producției de celuloză și semiceiuloză la 850—680 mii tone în 1975. Producția de hîrtie și cartoane va crește cu 40—43 la 
sută, sporind mai rapid producția de cartoane pentru ambalaje.Ținînd seama de volumul mare de investiții ce se va aloca Industriei chimice, este necesar să se analizeze temeinic costurile lucrărilor realizate pînă în prezent în vederea reducerii acestora, amplasînd în mai mare măsură instalațiile în aer liber, elisdnind exagerările în dimensionarea spațiilor productive, a laboratoarelor uzinale și a construcțiilor anexe neproductive.Pentru îndeplinirea sarcinilor legate de dezvoltarea industriei chimice va trebui să fie îmbunătățită activitatea de cercetare și proiectare. Se va urmări cu deosebire intensificarea cercetărilor privind elaborarea de noi produse pentru care dispunem de materii prime, realizarea de înlocuitori ai metalului și lemnului, de fire și fibre textile sintetice, de noi catalizatori, coloranți, materiale anticorosive și eleetroizolante ș.a.; se vor amplifica cercetările privind prelucrarea complexă a hidrocarburilor.Ministerul Industriei Chimice trebuie să asigure proiectarea tehnologiei și a utilajelor specifice, precum și o îmbinare mal strînsă între activitatea de cercetare și cea de proiectare.10. Industria materialelor de construcții va fi orientată. în cincinalul viitor, spre o dezvoltare rapidă, care să satisfacă cerințele crescinde determinate de programul amplu de investiții productive, de locuințe și obiective social-culturale, să asigure cererile populației. Vor fi dezvoltate capacități speciale în vedeta fabricării de produse pentru export. Producția de mate- ri^Bde construcții va trebui să crească într-un ritm mediu a® de 12—13 la sută. Se va acorda o mare atenție diversi- fiW-n sortimentelor, atît prin realizarea de materiale și elemente noi de construcții, printre care și cele din materiale plastice, cît și prin introducerea în fabricație a unor noi tipuri de ciment, de materiale ușoare pentru zidărie și de materiale izolatoare ; va fi lărgită gama sortimentelor de prefabricate. In îndeplinirea acestor obiective, o contribuție importantă trebuie să aducă cercetarea științifică proprie.Producția de ciment va ajunge la 13—14 milioane tone, iar cea de geamuri la 65—70 milioane m.p. Va spori producția de prefabricate din beton și din alte materiale, cu grad ridicat de finisare, destinate pentru construcția noilor obiective industriale și agrozootehnice, social-culturale șl administrative, precum și producția de panouri mari pentru construcția de locuințe, economisindu-se pe această cale importante cantități de material lemnos și creîndu-se condiții favorabile pentru extinderea industrializării construcțiilor ; în concordanță cu programul de irigații, va fi dezvoltată fabricația de tuburi de presiune din azbociment și din beton precomprimat. Se va Intensifica producția de materiale izolatoare și ceramice, care să permită îmbunătățirea lucrărilor de izolații și de finisaj, precum și producția de materiale refractare.Vor fi luate măsuri în scopul realizării de materiale ușoare, cu caracteristici calitative superioare pentru învelitori și elaborării de soluții constructive care să ducă la economisirea și înlocuirea lemnului la acoperișuri.

Ag r ict. In anii 1971—1973 se vor lua măsuri ca producția globală agricolă să crească cu 28—31 Ia sută față de media anilor 1966— 1970. Cerealele vor continua să dețină locul principal în producția vegetală, ajungînd în anul 1975 la 17,5—-18,5 milioane tone. Totodată va crește producția de plante tehnice, se va îmbunătăți calitatea acestora, vor spori randamentele la hectar. Producția globală animală va spori în anii cincinalului următor cu 25—28 la sută. Efectivele de animale urmează să ajungă în 1975 la 6,3—6,5 milioane de bovine, 9,5—10 milioane de porcine, 14,5—15 milioane ovine, iar numărul păsărilor va fi de 75—78 milioane. In perioada următoare trebuie asigurată dezvoltarea mai rapidă a șeptelului în sectorul socialist, pentru ca acesta să dețină principala pondere în totalul efectivelor de animale.Pentru realizarea cantităților de furaje necesare creșterii efectivelor și a producției animale, plantele de nutreț vor fi amplasate în mal mare măsură pe terenuri irigate și se va mări suprafața destinată culturilor duble.Va fi elaborat un program pentru sporirea producției pășunilor și finețelor naturale printr-o mai bună întreținere, cultivare și administrare a acestora.O largă extindere va trebui să capete industria de nutrețuri combinate, oreanizîndu-se atît fabrici mari, cît și unități mal mici pe lingă întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție.O deosebită atenție va trebui acordată legumiculturii pentru a se asigura satisfacerea în cît mai bune condiții și în tot cursul anului a nevoilor de legume ale populației și a cerințelor de export. Se vor lua măsuri pentru sporirea substanțială a producției, lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității; se vor extinde culturile timpurii în solarii și sere și se vor introduce noi soiuri de mare productivitate. Producția de le- gur e va crește pînă în anu! 1975 la 4—4,1 milioane tone.în viticultură și pomicultură, concomitent cu crearea de noi plantații vor fi întreprinse largi acțiuni pentru ridicarea productivității livezilor și viilor existente, pentru combaterea dăunătorilor, în așa fel îneît să se obțină producții mari și economice.Paralel cu măsurile de intensificare a producției, se va dezvolta baza materială și se va îmbunătăți activitatea de valorificare a legumelor și fructelor; va fi extins sistemul de contracte ferme cu producătorii pe perioade mal îndelungate, vor fi luate măsuri pentru creșterea răspunderii față de îndeplinirea contractelor.2. In scopul creșterii producției agricole, valorificării condițiilor naturale, fo’osirii mai bune a resurselor de muncă, în perioada 1971—19.3 se va accentua procesul de dezvoltare și modernizare a bazei tehnlco-materiale a agriculturii.Programul de irigații prevede amenajarea în următorul cincinal a unei suprafețe de 1,3—1,5 milioane hectare, în care se includ și amenajările ce vor fi executate prin cooperare cu 

Pentru dezvoltarea producției de materiale de construcții 
șl diversificarea sortimentelor, se va elabora un program de 
durată — cupnnzind sarcini pe ministere și consilii populate 
județene — care să țină seama de nevoile în perspectivă aie 
economiei și populației, să asigure introducerea in fabricație 
și consum a unor noi produse ușoare și ieftine, precum și 
înlocuirea materialelor lemnoase și raționalizarea consumului 
de metal.

11. Pradncția ia tndnstria de exploatare ți prelnarare a 
lemnului va crește pînă în 1975 cu 13—14 '.a sută, prin •. «Verifica
rea superioară a resurselor. Vor fi luate măsuri pentru sporirea 
ponderii lemnului prelucrat industrial in cantitatea totală de 
masă lemnoasă exploatată. Se va dezvolta, cu precădere, pro
ducția de plăci aglomerate și fibruiemnoase. va u ^‘ -'S 
fabricația produselor cu grad superior de prelucrare, îndeosebi 
a mobilei.

Pi «sucția de mobilă va trebui diversificată. acordlndu-se o 
atenție deosebită tipurilor cu cousum redus de lemn : se vor 
introduce pe scară largă me==!c plastice și metalul. Îndeosebi in 
fabricația mobilierului pentru laboratoare, birouri, rețeaua co
mercială șa. Vor fi dezvoltate raparități <5? producere - .-notatei 
pentru export In măsura in eare sini asigurate piețe de des
facere în coodir.1 avantajoase La «fimestrionarea proc vipiei de 
uși-ferestre va trebui să se tină sezma de folosirea timplăriei 
metau.ee Ia constrttc*ult mfiurimalâ. elădtnte administrative și 
social -cri rurale.

12. Predacția Wosirief ogoare va c-ețte cu 46—45 la sută,
reastrinâu-*e ’.-e'.um de țesâ turn tricotaje, incfctârr.r.te,
într-o gamă ■ "ă- strumente ș: de calitate «.-ter.oară. cores- 
ptmrătcv exig-;-.'. -<-:c p: -i cr- ■ șiroi—
fabricata de articole de menaj dm sfieli, perteian, faianță, 
precum si de t-ssori mz.riice de uz csst.t in scopul valorifi
cării mai bune a mmelc- ne s-An. prune, va trebui să Se 
extin-â in mare măsură foicsîrro tfc-etor art: ixV și riaeâce, 
precum șt a inloctutorJor de piese naturală. Dezvoltarea capaci
tăților in industria ușoară va trebui să aibă în vedere, in peniul 
rina, asigurarea cormimului intern. In producție: pentru
export se va acorda o atenție deosebită eerințelar st conjuncturii 
pieței exle. asigurindu-se In ct mai mare măsură acorduri 
și coatracte pe termen lung pstlru vânzarea produselor ți im
portul de nxterii prune necesare. Noile capacități de producție 
din indrriria um*ră vor trebui dunensaocate Ia ața fel incit 
să asigure un sortiment variat, o mat mare adaptabilitate la 
cerințele pieței întreaga activitate a acestei ramuri va fi orien
tată in direcția întăririi laturii calitative. îmbunătățirii geosala 
a remltatalor econom ico-finaaciare-

13. Industria alneutK* va trend să prelucreze. într-e pro
porție mai mare șl cu randamente socrite, resursele oe materii 
prin», agricole Producția inrirpr--dnrilar «fin această ramură 
va fi In 1975 cu 35—40 la sută mal mare decit In 1970. asigu
rindu-se creșteri însemnate la came lapte ți derivatele acestor 
produse la conserve de fructe ți legume, ulei cr 'estibiL bere si 
altele Concomitent, va spori și fabricația de produse alimentare 
In întreprinderile agricole «ie stat ți in cooperativele agricole de 
producție prin prelucrarea unor cantități mai mari de materii 
prime din resurse proprii; creșterea producției de coc e de 
fructe ți lo-oime va fi —ia cea mai mare —Jarri iu 
capadtăți mia axis fiul ie pe lingi aceste unități.

O atenție deosebită va trebui acordată ereștiarfi producției de 
pește, prin acțiuni susțintrie pentru vaier: fina rea mai ir tresă a 
resurselor din interiorul țării și dezvoltarea pescuitului 
Va fi întocmr'. in cinsti acestui an. un program coczpiex pentru 
dezvoltarea pisciculturii și se va crea tm nrgam«m specializat 
care să aibă atribuții și să răspundă de fotreagi activitate dc— 
acest domeniu.Pentru a satisface în condiții tot mai bune cererea populației de produse alimentare, este necesar să se adopte măsuri care să ducă la îmbogățirea sortimentelor, creșterea producției de semifabricate culinare, ridicarea calității produselor, extinderea rețelei de spații și mijloace de transport frigorifice șl aprovizionarea ritmică a pieței în tot cursul anului14. In industria locală de stat, producția va crește pînă tn anul 1975 oi 52—54 la sută față de anul 1970, prin valorificarea mai bună a resurselor locale de materii prime și materiale din toate zonele țării.

Va trebui să crească aportul acestui sector la producția de 
bunuri de consum de serie mică, la acoperirea necesitățilcr 
economiei cu materiale de construcții; industria locală va 
dezvolta cooperarea cu întreprinderile republicane, in reaLzare 
unor repere, subansamble și piese de schimbi

Activitatea de producție a cooperației meșteșugărești va fi 
orientată, cu precădere, spre produse, lucrări și servicii execu
tate la comandă pentru populație realizarea de bunuri de 
consum în serie mică pentru fondul pieței ți peotm export, 
lărgirea producției de artă populară și artizanat; se va dezvolta 
de asemenea, producția de piese subansamble ți produse m 
cooperare cu întreprinderile «ie stat Volumul activității produc
tive din acest sector va crește in cincinalul viitor cu 48__ 58
la sută.

Se vor lua măsuri pentru extinderea muncii la «tem-rilin, 
atît de către unitățile cooperației meșteșugărești ți aie coopera
ției «ie consum, cit ți de către unele întreprinderi industriale 
și organizații comerciale de stat Această formă de proc-cț e 

oferă largi posibilități pentru îmbogățirea gamei sortimentelor 
de bunuri de consum și articolelor de artizanat. a> investiții 
mici și cheltuieli de regie scăzute, pentru utilizare» mai bună a 

resurselor de muncă din unele localități și zone
Vo fi sprijinită activitate;, miebor meșteșugari. crefndu-li-so 

posibilități sporite de aprovizionare cu unele materiale.

ultura
firme străine ; în anul 1975. suprafața amenajată pentru irigat 
va ajunge la 22—25 milioane hectare. Unitățile agricole var 
trebui să depună eforturi susținute pentru extinderea ame
najărilor de irigații din resurse locale. Se vor executa noi Lu
crări de îndiguiri ți «teaecări in Lunca Dunării ți pe riurile in
terioare, lucrări de combatere a eroziunii solului. de valorifi
care a terenurilor nisipoase ți sără tu roase, de atragere a noi 
suprafețe în circuitul agricoLVor fi asigurate cantități Sporite de îngrășăminte r+li-n:re, lerbicide, insecto-fungidde ți biostimulatori. realizindu-se un progres însemnat in procesul de chimizare complexă a agriculturii ; cantitatea de îngrășăminte ce se va folosi în agricultură va ajunge in 1975 la circa 2 milioane tone substanță activă, revenind 180—ISO kg pe un hectar de teren arabil, vii și livezi.Programul de dezvoltare a producției de îngrășăminte ți de alte produse chimice pentru agricultură se va elabora de comun acord de către Ministerul Industriei Chimice și Consiliul Superior al Agriculturii.Dotarea cu mijloace tehnice va fi orientată în direcția extinderii mecanizării în toate ramurile producției agricole, acor- dîndu-se atenție sporită lucrărilor la plante tehnice, in pomicultură, legumicultura ți viticulură, la culturile de pe terenurile in pantă, Ia plantele de nutreț, precum și lucrărilor «fin zootehnie ; parcul de tractoare va ajunge în 1975 la 120—123 mii de tractoare. Se va extinde utilizarea energiei electrice în agricultură, mai ales in ramura aeșterii animalelor.în anii care urmează se vor construi noi complexe de creștere și îngrășare a animalelor, fabrici de furaje combinate, va continua acțiunea de extindere a serelor, a plantațiilor de vii și pomi, îndeosebi în bazine și podgorii consacrate, vor fi create condiții mai bune pentru depozitarea și conservarea produselor agricole.Se va intensifica activitatea de cercetare, de producere și generalizare în producție a unor soiuri și hibrizi de cereale, plante tehnice, legume, plante de nutreț, material săditor, viti- pomicoTde mare productivitate, care să valorifice din plin condițiile create prin extinderea irigațiilor, chimizării și mecanizării ; vor fi luate măsuri de îmbunătățire și ameliorare a efectivelor și de introducere în producție a unor rase de animale cu un potențial de producție ridicat. Totodată, se va acorda o atenție sporită cercetărilor privind lucrările de îmbunătățiri funciare, îndeosebi cele de irigații, folosirea unor metode modeme de cultură intensivă în cîmp, în plantații, sere și solarii. Institutele de cercetări agricole vor fi profilate ca unități de cercetare șl producție ; ele vor răspunde de organizarea producerii semințelor, a materialului săditor și a animalelor de rasă.3. în viitorul cincinal se va îmbunătăți zonarea producție)

agricole, asigurindu-se o mai justă repartizare pe teritoriu a 
culturilor, speefor ți raselor de animale, în concordanță cu 
coadițuie naturale, economice si sociale.

O problemă esențială care trebuie să (tea permanent în 
atenția organelor centrale ți a unîtăuior agricole o constituie 
oxuexvarea s. utilizarea rațională a întregii suprafețe agri
col®- în primii ani ai rineinalnlnj vor fi terminat» lucrările 

a ladastrolu; fmeter și de organizare a terito
rii n țoale unitățile agricole.

4. V tjb«d continuată politica de dezvoltare susținută a 
aoipu.... mtiepriBderiW agrieale de (tat, astfel Incit acestea 
aa devma unități mcdel «fin punct de vedere al organizării, 

2r <fe ctufcv>re a pămiiitului ți de creștere a anîm?- 
lefor, a; prtxiuctei la hectar ți pe anima], al produ«nivitățil 
muicii și rentabilității prodtxȚiei; numărul de salariați in 
fermele agricole de stat va trebui să aiungă Ia nivelul unită- 
tlioc sur.ilaro o n Kri cu agricultură dezvoltată. Este 
ca întrepr ir.derile agricole «ie stat să aducă o contribuție mai 
mare, pe măsura mijloacelor de care dispun, la creșterea pro- 
«’■-•rite: ai a fondului central «ie prtxiuse agricole. Se va inten
sifica procesul de profilare a fermelor ți întreprinderilor pe 
baza roocentrăru ți specializării producției. Va fi extinsă cons- 
ts-1' «a de uxutați «ie tip industrii^ va continua organizarea de 
ferme pentru producția de carne, de ouă ți de lapte, se va dez
volta pro Lucrarea industrială a produselor agricole."

Prtcactia globală a întrepriixieriior agricole de stat va crește 
In perroada 1971—1975 față de cei cina ani anteriori cu 40—45 
la sută.

Producția vegetală ae va mări cu 38—40 la sută ; in 1975 
ae vor reaiiza X4—3,7 milioane urne de cereale Producția anî- 
tșaiieri va spori cu 48—50 la sută ; eie»mvele de animale vor 
ajunge In 1975 Ia ȘOC—850 mii de bovine, «fin care 400—420 
nui de rac si junind. 25—2.6 milioane de porcine și 15—1.6 mi- 
ixane «ie «nune; numărul de păsări va atinge 17—18 milioane, 
aegurindu-se cantități sporite de ouă b came de pasăre.

Paralel cu participarea «xvscir.dă la formarea fondului cen
tral de produse agricole, va continua organizare» de unități 
speoalizate care să producă semințe, material săditor și ani
male de mare valoare biologică pentru nevoile întregii agri
culturi.

5. Cooperativele agricole de prodaeție trebuie să se dezvolte 
ea mut productive puternice, să valorifice in mod inten
siv terenul agriaii. baza tebnică-matezială ți forța de muncă 
de czre dispun să partidpe in mai mare măsură la formarea 
fiscului ceutral de produse agricole. Sarcina principală a coope- 
rativeicr agricole o constituie creșterea proditeției și reduce
rea «dvitmeuLcr pe unitatea de produc Se —1~laart că. in 
per: .—da 1J7I—1975, pnxductia globală ,-gricolă a cooperative
lor va crește eu 35 40 ia sută față de cel cinci ani anteriori. 
Intr-un ritm mai ridice: va trebui să sporească producția ani- 
mal.eră. care oferă larc posibilități pentru mărire» veniturilor 
bănești ale eocperafiv- ■m Se vor dezvolta ferme specializate 
pentru pratuctia de lapte, came de porc ți de pasăre, cu de
osebire în jurul orașrior. in vederea unei mai bune apro- 
v jocări a poțxiiației cu aceste produse.

La repartizarea rezultatelor obținute, cooperativele trebuie 
al țină seama in mod permanent de necesitatea sporirii fon
ti uLu: de onnr.uiare. a avuției obștești — condiție esențială a 
dezvoltării ți cmsolxjArii lor economice ți creșterii sistematice 
a restitui ifcr coofieratcrilor; principala sursă de venituri ale 
cooperatorilor trebirie să o constituie munca depusă in cadrul 
cooperați rei agrirrde de producție.

Silvicîn anii 1971—1975. vor trebui să sporească preocupările pentru conservarea, apărarea și dezvoltarea fondului forestier ; 
se va asigura un control sever asupra respectării normelor de exploatare impuse de gospcxiărirea judicioasă a pădurilor. Parchetele ce vor fi puse in exploatare vor fi stabilite în raport cu prevederile amenajamentelor silvice, eliminîndu-se despădu
rirea unor suprafețe mari din bazine forestiere accesibile ; se va urmări îmbinare» mai judicioasă a tăierilor in păduri mature cu tăierile de îngrijire in păduri tinere.Pvatru refacerea fondului forestier, io cincinalul viitor, se 
va reimpădun o suprafață de 270—280 mii ha cu specii valoroase ; clin această suprafață, 65—70 la sută va fi plantată cu 
rășmoase. Se vor lua măsuri pentru refacerea pădurilor cu 
randamente scăzute. Vor fi extinse plantațiile repede crescă-

Transporturi și
în cincinalul viitor, va trebui să se acorde o atenție deosebită dezvoltării și modernizării transporturilor, în concordanță cu necesitățile economiei. Volumul transporturilor de mărfuri urmează să crească pînă in 1975 cu 30—42 la sută, față de anul 1970. In acest scop se va mări capacitatea de transport, se vor lua măsuri pentru repartizarea judicioasă a sarcinilor între «liferitele genuri de transport, pentru îmbunătățirea indicilor 

de folosire a parcului, înlăturarea transporturilor neraționale 
s: încrucișate, mărirea vitezei comerciale ; vor fi extinse și mecanizate fronturile de încărcare și descărcare, se va lărgi folosirea conteinerelor și a mijloacelor mecanizate în manipularea tr.irfurilor. Ministerul Căilor Ferate, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto. Navale și Aeriene vor elabora în acest 
an un program cuprinzător privind dezvoltarea în perspectivă a activității «ie transport.1 Transportul feroviar va asigura în 1975 circa trei pătrimi din traficul terestru. Calea ferată va fi dotată cu 58 000—G0 000 vagoane marfă (în echivalent 2 osii), circa 1 600 vagoane de călători, ci! noi vagoane de dormit și restaurant, locomotive Diesel și electrice de diferite puteri ; în 1975, tracțiunea Diesel și electrică va reprezenta circa 95 la sută din totalul traficului, Avind în vedere sporirea intensității transporturilor pe rețeaua de cale ferată, se va continua programul de dublare a liniilor magistrale și se vor electrifica noi linii cu profil greu și trafic intens. Se vor executa lucrări de dezvoltare în complexele și stațiile de cale ferată ; va fi extinsă acțiunea de centralizare electrodinamică a stațiilor și de echipare a liniilor cu bloc automat.2. O dezvoltare mai accentuată va cunoaște transportul auto îndeosebi pentru satisfacerea cerințelor de transport pe distanțe scurte : în anul 1975 volumul mărfurilor transportate cu mijloace auto va fi eu 32—45 la sută mal mare decit în 1970. Parcul auto de folosință generală va fi dotat cu 26 000—28 000

Investiții —Investițiile centralizate din fondurile statului în perioada 1971—1975 vor însuma 420—435 miliarde lei, ceea ce este aproape egal cu întregul volum de investiții din anii 1961—1970. In plus, se vor investi circa 50 miliarde lei din veniturile proprii ale unităților cooperatiste și de stat. La elaborarea planului cincinal pe perioada 1971—1975 și în cursul executării acestuia, va trebui să se acorde toată atenția ca investițiile să asigure dinamismul și echilibrul economiei, o structură modernă și eficientă a producției materiale, cît mal bune rezultate în creșterea venitului național. Din partea proiectanților, beneficiarilor, constructorilor se cere o înaltă responsabilitate în gospodărirea fondurilor considerabile ce se alocă pentru investiții și o preocupare susținută ca ele să dea in cit mai scurt timp efe«^ele economice scontate.1. Principalele eforturi de investiții vor fi orientate spre construirea de obiective productive, în vederea creșterii potențialului economic al țării. Din totalul investițiilor, 57—58 la sută vor fi alocate industriei, îndeosebi ramurilor care trebuie să contribuie la lărgirea surselor de materii prime, la dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a întregii economii. Energetica, chimia, metalurgia și construcțiile de mașini vor primi aproximativ trei pătrimi din investițiile industriale. Fonduri ma: mari decit în actualul cincinal vor fi repartizate industriei ușoare și alimentare.Tn agricultură vor fi invest 'in fondurile centralizate ale

In vederea valorificării mai depline a resurselor materiale existente în cooperative și folosirii mai eficiente în cursul anului a forței de muncă, se vor dezvolta sectoare de prelucrare șl semiindustrializare a fructelor, legumelor și altor produse agricole, precum și activități anexe. Se vor intensifica acțiunile și activitățile intercooperatiste, în direcția realizării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, organizării de îngrășătorli de animale, de magazine pentru desfacerea produselor și altele.Statul va acorda și în viitor cooperativelor agricole un sprijin multilateral, pe linia mecanizării, chimizării și irigațiilor, a asigurării unui material biologic valoros, a asistenței tehnice și acordării de credite in condiții avantajoase.6. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor fi orientate în continuare spre creșterea contribuției lor la sporirea producției agricole, la consolidarea șl dezvoltarea cooperativelor agricole de producție.întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor trebui să se preoojpe mai mult de reducerea termenelor de executare a lucrărilor agricole și îmbunătățirea calității lor, de realizarea acestora în perioadele agrotehnice optime; vor fi luate măsuri pentru întărirea rolului contractelor în relații cu cooperativele agricole. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor participa într-o măsură sporită la deservirea șl a altor organizații socialiste din raza lor de activitate, precum și a populației sătești. O atenție deosebită trebuie să se acorde organizării mai bune a producției și a muncii, ridicării gradului de folosire a bazei tehnice; se vor lua măsuri pentru utilizarea deplină, în diferite activități economice, a timpului de lucru al mecanizatorilor pe întreg parcursul anului.Trebuie acționat in continuare pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare, astfel incit, din primul an al cincinalului 1971—1975, pe întreaga rețea a întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii să se acopere cheltuielile din veniturile proprii.7. Membrii cooperativelor agricole de producție vor fi sprijiniți pentru a spori producția de pe loturile personale, pre- «mm și producția «ie came, lapte și ouă.Gospodăriile țărănești necooperativizate, din zonele de deal și munte, vor fi ajutate în dezvoltarea producției, prin acordarea asîetreiței tehnice pentru valorificarea mai deplină a suprafețelor de livezi, pășuni și finețe naturale, precum și a posibilităților de sporire a efectivelor și producției animale. Pentru îndrumarea activității în acest sector, în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii se va organiza un compartiment special, care să țină seama de nevoile gospodăriilor țărănești necooperativizate, în ce privește materialul săditor viti- pomicol, semințe din soiuri valoroase, insectofungicide.8. In vederea gospodăririi cu eficiență și folosirii mai depline * resurselor de apă, combaterii efectelor inundațiilor și înlăturării calamităților în perioada precipitațiilor maxime, vor fi extinse lucrările pentru regularizarea cursurilor de apă și se vor amenaja noi lacuri de acumulare cu folosință complexă : pentru irigații, alimentări cu apă, în scopuri energetice ț.a. Paralel vor fi intensificate acțiunile pentru raționalizarea consumurilor in unitățile industriale, eliminarea pierderilor de apă, precum și pentru amplasarea unităților mari consumatoare în zone cu excedent de apă în regim natural. Vor fi luate, de asemenea, măsuri pentru protejarea cursurilor de apă, epurarea apelor uzate la obiectivele industriale și în centrele urbane ; instalațiile de epurare la noile obiective industriale vor trebui să fie date în funcțiune o dată cu instalațiile tehnologice principale.
ulturatoare de plop, salcie selecționată șl alte foioase, în luncile durilor, in Lunca și Delta Dunării, precum și în locul unor păduri slab productive ; se va elabora un program special în vederea rezolvării problemei lemnului pentru celuloză. Activitatea de cercetare științifică se va concentra îndeosebi asupra soluționării problemelor legate de sporirea resurselor de masă lemnoasă. extinderea cultivării de specii repede crescătoare și valorificarea superioară a produselor accesorii.Vor trebui luate măsuri hotărite pentru reducerea substanțială a costului drumurilor forestiere, limitînd construcțiile de drumuri principale la strictul necesar și executînd rețeaua secundară prin amenajări simple și ieftine, în funcție de durata exploatării parchetelor.
telecomunicații
autocamioane de diferite mărimi, în funcție de nevoile variate de transport ale economiei; mai mult de jumătate din autocamioanele cu care va fi înzestrat transportul auto vor fi mijloace de mare tonaj, echipate cu motoare Diesel, ceea ce va contribui la creșterea productivității și reducerea costului transporturilor. Pentru mai buna deservire a populației se va dezvolta transportul interurban de călători, primmarirea parcului și extinderea rețelei de autobuze. Ținînd seama de creșterea transporturilor auto și dezvoltarea turismului intern și internațional, se va continua acțiunea de îmbunătățire a rețelei de drumuri publice, se vor lua măsuri pentru reducerea costurilor pe kilometrul de drum.3. In vederea sporirii participării flotei proprii la transportul mărfurilor de import și de export, flota maritimă își va dubla capacitatea ; se va avea în vedere dotarea acesteia cu nave petroliere și mineraliere de mare capacitate, precum si cu cargouri de diferite capacități. Flota fluvială va fi înzestrată cu noi tipuri de nave pentru mărfuri și călători. Se va mări capacitatea de trafic a porturilor, va fi completată înzestrarea acestora cu utilaje pentru mecanizarea operațiunilor de manipulare a mărfurilor.4. Aviața civilă va fi dotată cu avioane moderne, de viteză șl capacitate sporită, pentru dezvoltarea traficului intern și internațional. Vor fi continuate lucrările de modernizare a aeroporturilor și de echipare a acestora cu aparatură de dirijare și protecție a navigației aeriene.5. In domeniul telecomunicațiilor, pentru satisfacerea nevoilor crescinde ale economici și populației, se va lărgi capacitatea centralelor telefonice automate urbane, în primul rînd în București și în principalele orașe și centre industriale ; în telefonia interurbană, se va extinde automatizarea șl se vor instala noi cabluri telefonice.
construcțiistatului circa 60 miliarde lei ; de asemenea, se vor aloca 10— 11 miliarde lei pentru lărgirea capacităților de producție industriale care deservesc agricultura. Se estimează că, în afara acestor fonduri, unitățile cooperatiste agricole vor investi circa 20 miliarde Iei din acumulări proprii.Se vor aloca fonduri mai mari pentru sporirea capacității șl modernizarea transporturilor, dotarea construcțiilor cu noi mașini și utilaje, pentru dezvoltarea celorlalte ramuri economice și a activităților social-culturale.2. In realizarea investițiilor, un obiectiv principal trebuie șă-1 constituie sporirea eficienței lor economice. Deciziile de investiții trebuie să pornească «ie la analiza temeinică a unu: sistem complex de indicatori tehnico-economici, de la necesitatea materializării investițiilor în cît mai mare măsură în fonduri fixe productive și a dimensionării corespunzătoare a capacităților de producție ; noile obiective trebuie să dea rezultate superioare celor obținute în actualul cincinal. în ce privește producția, productivitatea muncii, prețui de cost, valorificarea resurselor naturale ale țării, aportul valutar, să asigure sporuri cit mai mari de producție și de venit național la fiecare leu investit. La dezvoltarea ramurilor și creșterea pro- .JfL . vor trebui avute în vedere, în mai mare măsură, posibilitățile de reutilare și extindere a întreprinderilor existente,
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(Urmare din pag. a Ill-a)de completare a acestora cu mașinile și echipamentele necesare valorificării întregului lor potential productiv.La obiectivele noi se va acorda prioritate execuție! ș! punerii în funcțiune a capacităților destinate producției, celelalte lucrări urmind să fie executate ulterior, după necesități.în realizarea programului de investiții trebuie să se evite dispersarea fondurilor pe un număr prea mare de șantiere, care imobilizează resurse importante și întirzie intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție. Este necesar să se elaboreze norme pe categorii de investiții din diferite ramuri ale economiei naționale, prin care să se stabilească consumurile de materiale, de utilaje și manoperă, durata de execuție, precum și rezultatele ce trebuie obținute prin realizarea acestor investiții.Se vor stabili, de asemenea, răspunderile proiectanților, constructorilor și beneficiarilor pentru respectarea normelor fixate. Trebuie înlăturate formalitățile complicate de elaborare și avizare a documentațiilor tehnice, evidențele Inutile și paralelismele în control; pe întregul parcurs al procesului de realizare a investițiilor, este necesar să fie întărit controlul din partea beneficiarilor asupra executării lucrării.Construirea șl punerea în funcțiune la termenele planificate a tuturor obiectivelor impun pregătirea temeinică a lucrărilor de investiții. In acest scop, vor fi luate măsuri pentru elaborarea din timp a documentației tehnico-economice. pentru crearea condițiilor de livrare a utilajelor tehnologice din țară și din import, la termene corelate cu graficele de execuție a obiectivelor. Șantierele vor trebui astfel organizate și asigurate cu materiale și forță de muncă, încît activitatea să se desfășoare ritmic în tot cursul anului. Concomitent cu construirea noilor capacități, se vor lua măsuri pentru pregătirea temeinică a cadrelor care le vor deservi ; va trebui asigurată din vreme aprovizionarea cu materiile prime și materialele necesare șl create condiții ca noile obiective să funcționeze la întreaga capacitate, cu numărul de salariați, cu productivitatea muncii, prețul de cost și rentabilitatea prevăzute în proiecte.Sporirea eficientei investițiilor cere ca, în toate ramurile, să se urmărească reducerea continuă a ponderii lucrărilor de construcții și repartizarea unei părți tot mai mari din fondurile de investiții pentru dotarea cu mașini și utilaje. In acest scop, este necesar să fie luate măsuri pentru alegerea de soluții constructive care să permită introducerea pe scară tot mai largă în construcții a materialelor noi, mai eficiente, pentru eliminarea exceselor arhitecturale, a tendințelor de gigantism și supradimensionare, a lucrărilor de finisaj inutile, pentru amplasarea, in toate cazurile în care este posibil, a utilajelor în aer liber, realizarea unor construcții ușoare, cooperarea în folosi-
Aprovizionarea tehnico-materială

Creșterea complexității economiei, multiplicarea locurilor de producție și de consum, intensificarea circuitelor de aprovizionare fac necesară perfecționarea întregului sistem de aprovizionare tehnico-materială; de rezolvarea acestei probleme esențiale depinde desfășurarea ritmică, cu rezultate optime, a ■Ctivitătii în toate întreprinderile și ramurile.1. Este necesar ca în cursul elaborării viitorului cincinal să fie clarificate și rezolvate principalele probleme pe care le ridică aprovizionarea cu materii prime, materiale și utilaje — din țară și din import — destinate realizării producției șl investițiilor prevăzute, precum și problemele desfacerii produselor pe piața internă și externă. Balanțele materiale trebi e să asigure acoperirea reală a necesităților producției, investițiilor și consumului populației, precum și mobilizarea maximă a resurselor economiei. Este necesar ca stocurile din economie să fie astfel dimensionate. încît să asigure folosirea deplină a capacităților de producție și desfășurarea normală a activității economice, evitindu-se totodată imobilizările de resurse mate riale și financiare. O atenție deosebită se va acorda stabilirii stocurilor la principalele materii prime și materiale, în special la cele procurate din import.Va trebui ca ministerele, centralele industriale și întreprinderile să folosească din plin avantajele care decurg pentru activitatea de aprovizionare, ca urmare a defalcării planului cincinal pe ani și pe întreprinderi. Contractele economice de durată vor trebui să devină — pentru principalele matern prime, materiale și utilaje — un instrument de bază in fundamentarea și realizarea planului, informarea unor relațu stabile de aprovizionare șl desfacere, precum șl in reglementarea raporturilor dintre Întreprinderi, prin precizarea unor răspunderi materiale concrete pentru neindeplinirea obligațiilor asumate șl pentru nerespectarea disciplinei de planLa stabilirea sarcinilor de producție va trebui sa ne avuta
Promovarea progresului tehnic 

și dezvoltarea cercetării științificeIn condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, dezvoltarea economiei depinde intr-o măsură tot mai mare de ridicarea potențialului științific și tehnologic, de capacitatea de a introduce in practica economică și socială cuceririle Științei Șl tehnicii.1. în ansamblul acțiunilor destinate să ducă la promovarea progresului tehnic, se va urmări asimilarea de mașini, utilaje, aparate și instalații noi, la nivelul realizărilor avansate pe plan mondial, competitive din punct de vedere economic și tehnic, acordîndu-se prioritate produselor care asigură valorificarea înaltă a metalului ; vor trebui să fie asimilate noi materiale cu caracteristici tehnice și calitative superioare. în special In industria chimică, siderurgică și a materialelor de construcții. Este necesar să se stabilească măsuri pentru scurtarea duratei de asimilare a produselor noi și modernizarea lor continuă In pas cu evoluția tehnicii și științei.Vor fi introduse procedee tehnologice moderne, în primul rind în industria chimică, siderurgică și în construcția de mașini, asigurîndu-se creșterea eficienței și a nivelului calitativ al producției.O largă extindere se va da automatizării, atit în conducerea proceselor de fabricație continue, cit și prin ridicarea generală a nivelului de automatizare al mașinilor și utilajelor folosite în diferite sectoare ale economiei ; treptat, se va trece Ia folosirea calculatoarelor electronice în conducerea proceselor tehnologice. Pentru creșterea gradului de mecanizare, îndeosebi la lucrările grele, care solicită un volum mare de muncă, eforturile principale se vor concentra în industria extractivă, in exploatările forestiere, în construcții, precum și la lucrările de încărcare-descărcare din transporturi.2. In scopul modernizării activității de conducere și planificare. vor fi luate măsuri în direcția extinderii tehnicii de calcul și creării progresive a sistemului național de prelucrare I datelor, promovării ciberneticii și informaticii in producție și gestiune. Acțiunile în acest domeniu se vor desfășura pe baza programului privind dotarea economici naționale cu echipamente moderne de calcul și prelucrarea datelor, întocmit pentru perioada 1967—1975, Introducerea tehnicii de calcul se va realiza prin înființarea unor centre de calcul electronic și echiparea acestora cu sisteme de colectare și prelucrare a datelor, precum și prin dotarea unităților economice cu un număr sporit de mașini de mecanizare medie și mică. In dotarea cu mașini și echipament modern de calcul, se vor avea în vedere, cu prioritate, activitatea de planificare la nivelul economiei naționale, sistemul informațional economic, sistemul de aprovizionare și desfacere, lucrările de gestiune din marile unități economice, sistemul flnanciar-bancar, precum și lucrările de proiectare și cercetare.Cercetările în domeniul economiei aplicate vor urmări promovarea metodelor avansate de planificare, conducere și organizare a proceselor economice, bazate pe mijloace moderne de calcul și prelucrare a datelor ; se vor extinde cercetările de cibernetică economică și cele de informatică economică, de conducere și gestiune a întreprinderilor. 

rea utilităților; trebuie ca încă de la proiectare să se depună eforturi susținute pentru ieftinirea construcțiilor.3. Avînd în vedere volumul mare de construcții-montaj care urmează a fi realizat în viitorul cincinal, va trebui să se asigure accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, simultan cu îmbunătățirea calității șl reducerea prețului de cost. în acest scop, este necesar să se ia măsuri pentru specializarea întreprinderilor de construcții, să fie promovate metode avansate de organizare a producției, să se elaboreze un program complex de mecanizare a lucrărilor. Se va extinde folosirea elementelor prefabricate, inclusiv a celor finisate. Va trebui să se treacă In mod treptat la executarea construcțiilor industriale și agrozootehnice, construcțiilor administrative și social-cultu- rale, a depozitelor și a altor construcții asemănătoare numai din prefabricate. In construcția de locuințe va fi promovată mai intens utilizarea panourilor mari de beton. Se va extinde folosirea proiectelor tip și se va dezvolta în mod corespunzător activitatea de tipizare și diversificare a elementelor de construcții.O atenție deosebită trebuie să se acorde, în cincinalul următor, reducerii consumului de cherestea In construcții. Tîm- plăria din lemn în construcțiile industriale, administrative și social-culturale trebuie să fie înlocuită cu timplărie metalică șl alte materiale înlocuitoare ale lemnului. în vederea reducerii volumului operațiunilor de finisare, în afara betonului armat se vor utiliza și alte materiale car* înlocuiesc cărămizile. Vor fi luate măsuri pentru folosirea unor cantități sporite de materiale înlocuitoare din mase plastice.Totodată, se impune să se acționeze cu hotărîre pentru mai buna gospodărire a materialelor, eliminarea risipei șl diminuarea consumurilor specifice, permanentizarea și ridicarea calificării muncitorilor, îmbunătățirea utilizării timpului de lucru. Se vor lua măsuri ca personalul de specialitate, mediu și superior, cadrele tehnice și inginerești din construcții să lucreze efectiv pe șantiere, incredințîndu-li-se răspunderi directe în producție. Vor fi introduse forme mai elastice de salarizare, care să contribuie la creșterea cointeresării și a productivității muncii.4. îmbunătățirea In continuare a repartizării teritoriale a forțelor de producție, dezvoltarea economică, soefală și cultu rală a județelor și localităților țării vor constitui o preocupare importantă șl în anii viitorului cincinal. La alegerea amplasamentelor noilor obiective industriale, se va urmări așezarea rațională a acestora față de sursele de materii prime, de căile de transport și de consumatorii produselor, precum șl folosirea judicioasă a resurselor de muncă. Se vor depune în continuare eforturi pentru dezvoltarea economică și social-culturală a tutu- turor zonelor țării, pentru ridicarea nivelului de viață și civilizație a orașelor șl satelor patriei noastre.
în vedere, în toate sectoarele, reducerea consumurilor specifice de energie electrică, materii prime, materiale și combustibil, îndeosebi de metal șl lemn. Va trebui lichidată risipa de materiale — mai ales de laminate șl material lemnos ; este necesar să se treacă mal hotărît la elaborarea de soluții constructive mai economicoase, la folosirea otelurilor cu rezistențe superioare, a betoanelor precomprimate, la extinderea înlocuitorilor ; va trebui să se realizeze o reducere substanțială a consumurilor de lemn în industria minieră și în construcții. O preocuparea constantă și de prim ordin va trebui s-o constituie, in cincinalul viitor, normarea pe baze științifice a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibil și energie electrică. ținfndu-se seama de schimbările care intervin în gradul de dotare, in tehnologia de fabricație și în calitatea produselor, in organizarea producției și a muncii.2. Amploarea sarcinilor pe care Ie ridică dezvoltarea tn perspectivă a economiei impune intensificarea preocupărilor pentru coordonarea șl îndrumarea unitară a întregului proces de aprovizionare tehnico-materială, instituirea unui control sistematic și eficient în acest domeniu. Departamentul aprovizionării tehnico-materiale, in colaborare cu ministerele, va trebui să se ocupe, atit în faza de elaborare, cit și pe parcursul realizării planului, de asigurarea materială a planurilor de dezvoltare a economiei, de lărgirea bazei proprii de materii prime de folosirea rațională a materialelor și reducerea permanentă a consumurilor; este necesar ca departamentul sa acționeze operativ pentru soluționarea problemelor de aprovizionare. pentru preintîmpinarea imobilizării resurselor materiale. Totodată, pentru asigurarea în mai bune condiții a întreprinderilor și a altor organizații socialiste cu unele produse de uz general, vor fi dezvoltate în mod corespunzător întreprinderile teritoriale de aprovizionare.

3. Dezvoltarea susținută a economiei și creșterea eficienței activității In toate domeniile vieții sociale implică sporirea rolului științei in eadrnl forțelor de producție, participarea el activă 1a progresul general al societății.Tn ansamblul cercetării științifice, un loc central îl vor ocupa științele tehnice, îndeosebi domeniile lor modeme — automatica, cibernetica, teoria informației, micro-electronica, energia nucleară, mecanica fină și optica.Potențialul științific șl tehnic din Ipstitutele și centrele de cercetare, din invățămintul superior, din compartimentele de concenție și din laboratoarele uzinale ale întreprinderilor va fi orientat cu precădere spre soluționarea problemelor legate nemijlocit de producția materială, de dezvoltarea industriei și agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei.In cadrul acestei orientări generale, eforturile principale ale cercetării vor fi îndreptate spre ramurile și domeniile economiei care vor cunoaște o creștere mai accelerată în deceniul viitor. Sarcinile a căror soluționare prezintă o importanță națională vor forma obiectul unor programe prioritare. Acestea vor concentra cercetări din diferite ramuri ale științei și tehnicii pe obiective de importanță deosebită, în domeniile : economia de energie, forajul de mare adînclme și maritim, economia de metal, asigurarea bazei de maturii prime pentru industria aluminiului, valorificarea zăcămintelor de minereuri neferoase, extinderea comenzilor numerice la mașini-unelte și alte utilaje tehnologice, valorificarea complexă a resurselor Deltei Dunării, elaborarea de noi rășini sintetice și materiale plastice, crearea de noi hibrizi și rase de animale apte pentru exploatarea industrială, lărgirea aplicațiilor matematice în economie. cercetările spațiale ș.a. Se vor dezvolta cercetările de oceanografie și se va elabora un program complex pentru cercetarea resurselor din Marea Neagră, cooperind în acest domeniu cu alte țări.4. Creșterea contribuției potențialului științific al țării la extinderea progresului tehnic în economie face imperios necesară accelerarea procesului de valorificare a cercetării, scurtarea ciclului de cercetare, proiectare și aplicare în producție a rezultatelor obținute.In acest scop, se vor lua măsuri pentru perfecționarea cadrului organizatoric, astfel incit să se asigure o legătură organică între activitatea cercetătorilor științifici cu cea a proiectanților tehnologi și conlucrarea lor strinsă pe tot parcursul lucrărilor, pină la punerea în funcțiune a obiectivelor economice. Cercetările se vor considera încheiate numai după ce s-au aplicat in producție și au dat rezultatele scontate ; stimularea materială a celor care au participat la realizarea cercetării se va face în funcție de aceste rezultate. Se va trece la generalizarea autofinanțării pe bază de contracte, Ia extinderea principiului gestiunii economice proprii in activitatea de cercetare, în perioada 1971—1975, se vor aloca în continuare fonduri de Investiții pentru dezvoltarea materială a activității de cercetare. îndeosebi pentru dotarea cu aparatură modernă.

în domeniul cercetării vor fi extinse acțiunile de cooperare Internațională științifică și tehnică, se vor dezvolta contactele între cercetarea proprie și cea din alte țări.5. Contribuția efectivă a științei la soluționarea sarcinilor construcției socialiste este indisolubil legată de devansarea prin
Forța de muncă, dezvoltarea 

învățămîntului șî pregătirea cadrelor
1. Prin înfăptuirea programului de investiții prevăzut pentru viitorul cincinal, vor fi create noi locuri de muncă în economie. Numărul salariaților va spori cu 400—500 mii persoane față de 1970 ; concomitent cu creșterea numărului locurilor de muncă, vor fi luate măsuri pentru economisirea forței de muncă in toate ramurile, pentru îmbunătățirea repartizării cadrelor între sectoarele de bază ale economiei și cele auxiliare, între sfera producției și cea a muncii administrative.2. In anii 1971—1975. va fi în continuare dezvoltat și modernizat invățămintul de toate gradele.In invățămintul de cultură generală, obiectivul principal îl va constitui generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani.Pornind de la nevoile economiei și culturii, se va asigura orientarea elevilor spre școli profesionale, licee de specialitate și licee de cultură generală.In strinsă legătură cu dezvoltarea fiecărei ramuri, cu noile obiective de investiții, se vor lua măsuri pentru pregătirea și asigurarea din timp a cadrelor necesare, care să permită punerea în funcțiune a noilor capacități și asimilarea fabricației în termene cît mai scurte. Va spori în măsură importantă numărul muncitorilor calificați și al cadrelor cu pregătire medie și superioară de specialitate.Pentru asigurarea condițiilor materiale necesare dezvoltării tnvățămintului și înfăptuirii programului de pregătire a cadrelor, în perioada 1971—1975, va spori numărul sălilor de clasă pentru invățămintul de cultură generală și mediu de specialitate și se vor extinde spațiile în invățămintul superior. In scopul gospodăririi mai raționale a fondurilor destinate con strucțiilor pentru învățămînt, se vor lua măsuri în vederea folosirii mai bune a spațiilor, creîndu-se posibilități de a se aloca o mai mare parte din mijloacele materiale și bănești pentru dotarea laboratoarelor cu aparatură modernă și material didactic.3. Pregătirea cadrelor necesare tuturor sectoarelor vieții economice și sociale se va desfășura potrivit unui program special pentru perioada 1971—1980 — parte integrantă a viitorului plan cincinal și a schiței pînă în 1980. Programul general pe
Creșterea productivității muncii 

și reducerea cheltuielilor materiale — 
factori esențiali ai sporirii ț 

eficienței economiceEste imperios necesar ca programul cincinalului viitor să pornească de la faptul că în toate sectoarele de activitate trebuie să sporească eficiența economică, să se obțină rezultate financiare superioare In comparație cu actualul cincinal. întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să dovedească o preocupare deosebită și permanentă pentru creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, sporirea rentabilității producției.1. în viitorul cincinal va trebui să se asigure ridicarea productivității muncii, pe ansamblul industriei, cu 37—40 la sută. Pe această cale este necesar să se obțină 72—77 la sută din sporul producției globale. In construcții, productivitatea muncii va crește cu 27—31 la sută, iar în transportul feroviar cu 33—35 Ia sută. Trebuie acționat cu perseverentă pentru organizarea științifică a producției șl a muncii, respectarea proceselor tehnologice, ridicarea calificării cadrelor, întărirea continuă a disciplinei în muncă și asigurarea stabilității salariaților, pentru înlăturarea pierderilor de timp de lucru, îmbunătățirea permanentă a normării muncii, folosirea judicioasă a forței de muncă în toate sectoarele de activitate. Se va urmări ca, în cel mai scurt timp de la punerea în funcțiune a unităților care lucrează cu instalații și tehnologii moderne, numărul salariaților să nu depășească pe cel utilizat în cazuri similare în țările dezvoltate din punct de vedere economic. ș2. O problemă principală a viitorului cincinal este reducerea ponderii cheltuielilor materiale în produsul social. întreprinderile, centralele și ministerele vor trebui să ia măsuri eficace pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, folosirea rațională a combustibilului și energiei electrice, respectarea riguroasă a prescripțiilor tehnice și tehnologice de fabricație, Înlăturarea cheltuielilor neproductive, a pierderilor, a risipei în utilizarea resurselor materiale.Pentru reducerea cheltuielilor materiale, In ansamblul producției sociale, se vor intensifica măsurile de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, prin ridicarea gra
Schimburile comerciale externe, 

dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice internaționale

fi Dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal impune participarea mai intensă și mai eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, prin creșterea In ritm susținut a schimburilor comerciale, adîncirea specializării și extinderea cooperării economice cu alte state.Țara noastră va acționa și în viitor cu consecvență în direcția dezvoltării colaborării economice, a cooperării în producție, știință și tehnică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, pe baza principiilor internaționalismului socialist, egalității depline in drepturi, respectării suveranității și independenței naționale, avantajului reciproc șl întrajutorării tovărășești. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru adîncirea și perfecționarea colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., în Interesul progresului economic șl social al fiecărei țări, al dezvoltării sistemului socialist mondial.în același timp, România va extinde in continuare legăturile sale economice cu toate statele, indiferent de orînduirea 

cercetare a nevoilor producției șl a altor sectoare de activitate, în acest scop, programul cercetării științifice aplicative și fundamentale se va elabora pe o perioadă de 10 ani, ca parte integrantă a planului cincinal pe perioada 1971—1975 și a schiței de dezvoltare a economiei pînă în 1980.

10 ani de pregătire a cadrelor va cuprinde următoarele sarcini și direcții principale :Creșterea numărului muncitorilor calificați prin școli profesionale șl ucenicie la locul de muncă și a ponderii acestora în totalul muncitorilor calificați. In invățămintul profesional, pregătirea se va realiza în principal în producție, prin cursuri asigurindu-se predarea cunoștințelor tehnologice necesare. In agricultură, pregătirea teoretică se va face în perioada de iarnă, in restul timpului elevii școlilor profesionale participipd direct la lucrările agricole.îmbunătățirea raportului dintre numărul muncitorilor, al cadrelor medii de specialitate și ai specialiștilor cu studii superioare. în perioada 1971—1980 liceele de specialitate vor deveni principala formă de pregătire a cadrelor medii. Concomitent, se va dezvolta sistemul de pregătire a maiștrilor din rîn- dul muncitorilor calificați; se vor lua măsuri de perfecționare a învățămîntului care formează cadre medii tehnice din rîndul absolvenților liceelor de cultură generală.Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea Invățamîn- tului superior tehnic șl economic. Se va urmări pregătirea unui număr mai mare de cadre în domeniile de mare actualitate, cum sint energetica nucleară, electronica, automatica, analiza și modelarea proceselor economice. In același timp, se va acorda atenție formării de specialiști pentru activitatea de cercetare în științele naturii, științele tehnice șl sociale. De asemenea, pentru anumite specialități se va dezvolta învățăinintul de sub- ingineri.Se vor lua măsuri pentru ca, îq raport cu cerințele dezvoltării economiei naționale, să se asigure completarea și înnoirea continuă a cunoștințelor specialiștilor, în care scop se vor extinde cursurile postuniversitare, specializarea, reciclarea și alte lorme de perfecționare a calificării.Diversificarea activității de producție și de servicii, creareaA unor noi ramuri și subramuri industriale, care cer un graa tot mai ridicat de automatizare a proceselor tehnologice și .&oi profesiuni, necesită ca în anii următori să se treacă la policalificare, precum și la recalificarea personalului care trebuie redistribuit în conformitate cu modificările structurii producției materiale.

dului de prelucrare industrială a acestora, diversificarea producției, creșterea complexității și tehnicității produselor.3. îmbunătățirea calității produselor, de care depinde în mare măsură asigurarea eficienței și competitivității produselor românești, trebuie să constituie o preocupare centrală a activității economice. Este necesar să fie extinse în toate întreprinderile măsurile pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnico-economice ale produselor, asimilarea de produse noi CU valoare economică ridicată, continuată dotarea cu aparate de măsură și standuri de probă, să fie perfecționate standardele de stat și normele interne de fabricație, să fie întărit controlul de calitate în toate fazele de producție.4. Creșterea productivității muncii, economisirea mijloacelor materiale trebuie să-și găsească reflectarea în reducerea continuă a cheltuielilor de producție și circulație. In anul 1975, comparativ cu anul 1970, nivelul cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă se va reduce în medie cu 6—7 la sută pe ansamblul industriei de stat.Realizînd producția potrivit cu sarcinile de plan șl cerințele economiei, se va urmări obținerea unui volum cît mai mare de venit net, de acumulări bănești la 1 000 lei fonduri productive. întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să acționeze în permanență pentru reducerea cheltuielilor de producție și eliminarea pierderilor, pentru sporirea beneficiilor, astfel încît rentabilitatea producției să se situeze la nivelul dotării tehnice și al posibilităților pe care le oferă organizarea științifică a producției și a muncii. Se vor lua măsuri pentru ridicarea gradului de utilizare a mașinilor, instalațiilor șl spațiilor de producție, pentru îmbunătățirea coeficientului de schimburi, în vederea creșterii producției și rentabilității fiecărei întreprinderi. Accelerarea rotației mijloacelor materiale și bănești, includerea cit mai rapidă a tuturor mijloacelor în circuitul economic, realizarea cu viteză sporită a ciclului aprovizionare — producție — desfacere trebuie să constituie o preocupare permanentă a cadrelor din economie, pentru a se asigura creșterea sistematică a eficienței in toate domeniile de activitate.

lor socială, în spiritul ideilor călăuzitoare ale politicii externe a țării noastre.2. Volumul comerțului exterior va crește în viitorul cincinal cu 40—45 la sută față de perioada 1966—1970.Se vor lua din timp măsuri pentru determinarea volumului produselor și sortimentelor de mărfuri ce urmează a fi exportate, pentru precizarea unităților producătoare, astfel încît să se constituie un fond sigur de produse destinate exportului, care să corespundă cerințelor pieței externe. Este necesar să se stabilească noi capacități șl să fie continuată profilarea unor uzine, fabrici sau secții care să producă mărfuri, exclusiv sau în cea mai mare parte pentru export. întregul complex de măsuri pentru promovarea exportului va fi cuprins într-un program special.Creșterea exportului este o condiție determinantă a realizării importurilor necesare satisfacerii cererilor sporite de ma-
(Contihuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag- a IV-a)terii prime, materiale, utilaje și instalații pentru dezvoltarea producției materiale și, în primul rînd, a industriei, pentru înfăptuirea programului de investiții. Pentru principalele materii prime și instalații ce urmează a fi importate, precum și pentru o serie de mărfuri ce vor fi exportate, vor trebui încheiate, încă înainte de începerea viitorului cincinal, acorduri, convenții, contracte, care să asigure pe o perioadă lungă desfășurarea ritmică a livrărilor, continuitatea și stabilitatea acestora, relații de durată și reciproc avantajoase cu partenerii externi.3. Dezvoltarea comerțului exterior trebuie însoțită de intensificarea măsurilor pentru sporirea eficienței acestuia. Premisa principală a ridicării eficienței exporturilor o constituie fabricarea unor produse competitive, realizate cu costuri cit mai reduse și comercializate pe piața externă în condiții avantajoase. In structura exportului se va urmări creșterea ponderii produselor cu un grad înalt de prelucrare, îndeosebi din construcția de mașini, chimie șl industria alimentară ; se va avea în vedere, totodată, înlocuirea treptată a produselor mai puțin eficiente și a celor care nu vor mal fi disponibile pentru export — datorită creșterii consumului intern — cu alte mărfuri care să asigure un ritm înalt de creștere a exportului și sporirea rentabilității acestuia. Se va elabora, de către toate organele interesate, un program de măsuri în vederea asigurării în mal bune condiții a ambalajelor necesare pentru mărfurile exportate.Ministerele, centralele șl întreprinderile trebuie să se preocupe de utilizarea cît mai eficientă a fondurilor valutare destinate importurilor, prin dimensionarea rațională a acestora în concordanță cu programul intern de producție și investiții, prin achiziționarea de produse cu caracteristici tehnice economice ridicate, în perioade optime și în condiții avantajoase.Este necesar ca ministerele și centralele să studieze permanent conjunctura internațională, tendințele pieței mondiale. Studiile de prospectare a pieței externe și de analiză a conjuncturii vor fi orientate în așa fel încît să permită organizarea pe o perspectivă îndelungată a exportului și importului țării noastre, adaptarea operativă la cererile pieței externe, diversificarea
Creșterea venitului național și 

k ridicarea nivelului de trai al populației
1. Dezvoltarea economică va trebui să asigure sporirea venitului național. în perioada 1971—1975, cu 7,7—8,5 la sută In medie pe an. In utilizarea venitului național se va avea în vedere o repartizare rațională pentru consum și acumulare, astfel încît o dată cu creșterea nivelului de trai să se asigure resursele necesare dezvoltării în ritm susținut a economiei. Din venitul național, 28—30 la sută va fi destinat pentru acumulare și 70—72 la sută pentru consum. Numai prin menținerea unei rate înalte a acumulării este posibilă reproducția -lărgită în ritm susținut, dezvoltarea rapidă a forțelor de producție și creșterea avuției naționale, realizarea de progrese pe calea apropierii de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, crearea de noi locuri de muncă și ridicarea sistematică a standardului de viață.2. Ansamblul măsurilor ce vor fi luate în cincinalul 1971— 1975, pentru creșterea nivelului de trai, va duce la sporirea continuă a veniturilor reale ale populației; baza acestora trebuie s-o formeze veniturile directe obținute din muncă prin aplicarea principiilor socialiste de retribuire.In concordanță cu ridicarea calificării cadreloș și a productivității muncii, se va asigura majorarea treptată a salariilor nominale in toate sectoarele de activitate ; se vor lua măsuri pentru perfecționarea în continuare a sistemului de salarizare și de normare a muncii, pentru întărirea răspunderii an- gajaților în realizarea sarcinilor încredințate. în anul 1975, salariul real va înregistra o creștere de 16—20 la sută față de anul 1970. Veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca în cooperativele agricole de producție, precum și de pe loturile personale, se vor mări în perioada 1971—1975 cu 15—20 la sută.3. In afara veniturilor directe, populația va beneficia de fondurile importante ce vor fi alocate de la bugetul statului pentru învățămlnt, activitățile cultural-artistice, ocrotirea sănătății, alocația pentru copii, asistență socială ; vor fi majorate pensiile mici.4. Creșterea veniturilor populației va necesita sporirea vîn- zărilor de mărfuri prin comerțul socialist, în anii 1971—1975, cu 30—35 la sută. La produsele de bază pentru alimentație, îmbrăcăminte și încălțăminte, vînzările către populație vor crește în cincinanul viitor astfel: Creșteri in 1975 față de 1979, în procente— carne și preparate din carne 20—25— pește și preparate din pește 50—55— lapte 25—30— unt 40—45— ulei 15—20— slănină — untură 45—50— zahăr 17—21— țesături (inclusiv confecții) 15—20— tricotaje 30—35— încălțăminte 15—20în cincinalul viitor vor fi puse, de asemenea, la dispoziția populației, cantități sporite de bunuri de folosință îndelungată, de calitate superioară și în sortimente mai diversificate, printre care :

U.M. Desfaceri totale în anii 1971—1975Televizoare mii buc. 1 500—1 600Aparate de radio mii buc. 2 000—2 200Frigidere mii buc. 1 000—1 100Mașini de spălat rute mii buc. 800— 850Mașini și reșouri de aragaz mii buc. 1 000—1 100
III

LINIILE DIRECTOARE
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE

PE PERIOADA 1976-1980O dată cu planul cincinal pe anii 1971—1975, se va elabora și schița dezvoltării economiei naționale pînă în 1980, care va avea la bază următoarele direcții principale :1. Dezvoltarea în continuare în ritm susținut a industriei, volumul producției acestei ramuri urmînd să crească de 2—2,3 ori în 1980 față de 1970. Vor trebui sporite eforturile pentru descoperirea de noi resurse naturale, pentru dezvoltarea acelor 

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

Mobilă miliarde lei 19— 20Autoturisme mii buc. 150— 160Se va acorda o permanentă atenție adaptării structurii fondului de mărfuri la evoluția cererii populației, prin studierea temeinică a tendințelor consumului și dezvoltarea relațiilor contractuale directe între unitățile comerciale și cele producătoare de bunuri de consum.Rețeaua comercială va fi lărgită și modernizată, urmărm- du-se amplasarea cît mai aproape de consumatori a magazinelor de produse alimentare ; vor fi luate, totodată, măsuri de îmbunătățire a organizării și profilării unităților comerciale pentru produse nealimentare ; se va dezvolta și diversifica rețeaua unităților de alimentație publică.O sarcină de cea mai mare însemnătate va fi și în viitor îmbunătățirea servirii populației, extinderea formelor moderne de comerț, creșterea respectului față de consumatori.Serviciile vor trebui să devină un sector tot mai important al vieții economice, să contribuie in mai mare măsură la satisfacerea cerințelor populației, la ridicarea standardului de viață. In cincinalul următor, volumul serviciilor va spori cu 40—45 la sută. Cooperația meșteșugărească și industria locală de stat vor pune un accent deosebit pe dezvoltarea atelierelor pentru executarea de lucrări pe bază de comandă și a unităților de întreținere și reparare a bunurilor de folosință îndelungată — aparate electrocasnice, receptoare de radio și televiziune. mobilă, autoturisme ; se vor extinde unitățile de vop- sitorie, spălătorie și curățătorie chimică. Va fi lărgită și îmbunătățită activitatea de întreținere și reparare a locuințelor. Cooperația de consum și cooperativele agricole de producție vor dezvolta in mediul rural serviciile solicitate de țărănime.5. îmbunătățirea condițiilor de locuit va constitui un obiectiv principal In cadrul măsurilor de ridicare a nivelului de trai, în perioada 1971—1975 se vor construi șl da in folosință un număr de circa 500 mii de apartamente, din care cel puțin jumătate vor fi locuințe proprietate personală.Se va desfășura în continuare acțiunea de sistematizare a localităților urbane, va fi Îmbunătățită dotarea tehnico-edili- tară a orașelor, se vor dezvolta rețelele de distribuție a apei și de canalizare. De asemenea, se vor crea in continuare condiții ca populația din mediul rural să construiască locuințe cu fonduri și mijloace proprii; se va acorda o atenție deosebită sistematizării satelor.6. în perioada 1971—1975, sectorul ocrotirii sănătății va fi extins și dotat cu noi unități sanitare, aparatură medicală de investigație și tratament. Va spori numărul de locuri in creșe și se va lărgi asistența medicală preventivă a copiilor. Statul va sprijini eforturile populației sătești de a construi dispensare cu case de naștere și locuințe pentru medici.7. Se vor îmbunătăți, de asemenea, condițiile de muncă, precum și condițiile pentru odihnă și tratament, activitate turistică, educație fizică și sport8. Se va da atenție dezvoltării culturii, lărgirii și folosirii mai bune a bazei sale materiale ; se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea emisiunilor de radio și televiziune, urmărindu-se ridicarea calității acestora și buna lor recepționare pe teritoriul țării: se va extinde activitatea editorială și a presei.
★Realizarea obiectivelor și sarcinilor prevăzute pentru viitorul cincinal va asigura dezvoltarea însemnată a potențialului economic al țării, valorificarea superioară a resurselor naturale și de muncă, creșterea susținută a productivității muncii sociale și a eficienței economice in toate sectoarele de activitate, in interesul progresului general al patriei, al îmbunătățirii condițiilor de viață ale întregului popor. Cincinalul următor va crea o temelie trainică pentru un nou și viguros avint al fqrțelor de producție, pentru desăvîrșirea construcției socialiste și asigurarea premiselor în vederea trecerii la făurirea societății comuniste.

ramuri și sectoare ale industriei care, în situația specifică țării noastre, asigură un grad înalt de prelucrare și valorificare a materiilor prime. Procesul de specializare a producției va trebui să creeze Industriei posibilități sporite de a se menține la nivelul tehnicii mondiale, de a satisface nevoile economiei și a-și amplifica șl consolida prezența pe piețe externe.La sfirșitul deceniului viitor, siderurgia va asigura aproape

în întregime necesarul de metal al economiei ; producția de oțel pe locuitor se va apropia simțitor de cea obținută în țări industriale dezvoltate. Va continua dezvoltarea susținută a industriei construcțiilor de mașini și chimiei, care pînă în anul 1980 vor asigura circa 45 la sută din întreaga producție industrială și vor deveni principalele ramuri industriale furnizoare de mărfuri pentru export.în construcția de mașini va crește ponderea produselor electrotehnice și ale tehnicii de telecomunicații și radio, a aparatelor electrice de măsură și control, a mijloacelor de automatizare și tehnicii de calcul.Industria chimică va fi orientată cu precădere spre extinderea petrochimiei, spre creșterea producției de fibre și fire sintetice, materiale plastice, îngrășăminte, produse sodice, spre dezvoltarea chimiei fine. Ea va trebui să contribuie în măsură sporită la lărgirea bazei de materii prime a economiei, la realizarea unei game variate de produse pentru înlocuirea materialelor deficitare; va asigura nevoile de îngrășăminte și necesarul de alte produse destinate chimizării agriculturii.Industria de exploatare și prelucrare a lemnului se va dezvolta ținind seama de necesitatea gospodăririi cît mai raționale a fondului forestier, a valorificării superioare a masei lemnoase. Accentul se va pune pe creșterea producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase. O direcție principală în dezvoltarea industriei prelucrării lemnului, îndeosebi a mobilei, o va constitui folosirea largă a elementelor combinate lemn — mase plastice.In industria materialelor de construcții se va dezvolta în ritm susținut producția de ciment și de alte materiale de construcții care asigură reducerea consumului de metal, va spori și se va diversifica producția de prefabricate, de materiale hidro și fonoizolatoare, de materiale de zidărie ușoare și panouri din asbociment.Industria ușoară urmează să atingă un nivel cantitativ și calitativ ridicat și va trebui să asigure necesarul de îmbrăcăminte și încălțăminte al populației, în condițiile unui grad superior de diversificare și finisare a produselor, corespunzător exigențelor sporite ale cumpărătorilor.Producția industriei alimentare va fi orientată spre satisfacerea tot mai deplină a nevoilor de consum ale populației și creșterea exportului de produse cu un grad ridicat de prelucrare. Va spori simțitor gama sortimentelor, dezvoltîndu-se cu prioritate fabricația produselor cu valoare nutritivă ridicată.Corespunzător cerințelor progresului tehnic, se va continua procesul de concentrare a producției în unități puternice, capabile să organizeze o producție de serie mare. La alegerea soluțiilor de investiții vor trebui avute în vedere, în mai mare măsură, construirea unor capacități de dimensiuni optime, specializarea și cooperarea între întreprinderi — factori esențiali
IV

DEZVOLTAREA RESURSELOR 
ENERGETICE Șl A ELECTRIFICĂRII 

ÎN PERIOADA 1971-1980Asigurarea progresului neîntrerupt, pe baze moderne, a economiei naționale, ridicarea nivelului de civilizație și cultură al populației necesită dezvoltarea puternică a bazei energetice primare de combustibili și a industriei energiei electrice în avans față de alte ramuri economice.1. în concordanță cu dezvoltarea industriei, agriculturii, transporturilor, a orașelor și satelor, consumul intern de combustibili primari va crește la 78—80 milioane tone combustibil convențional în 1975 și la 96—98 milioane tone în 1980.Producția de energie electrică, crescînd într-un ritm mai ridicat decît producția industrială în ansamblu, va ajunge în anul 1980 la 80—85 miliarde kWh. Consumul intern de energie electrică pe locuitor va crește la 2400—2500 kWh în 1975 și 3 000—3 400 kWh în 1980. Va spori considerabil înzestrarea cu energie electrică a industriei, ceea ce va contribui la extinderea tehnologiilor moderne și la creșterea productivității muncii. Consumul de energie electrică pe un muncitor va crește la aproximativ 18 000 kWh în 1975 și la circa 22 000 kWh pînă in 1980.2. Sarcina principală a planului de dezvoltare a bazei energetice in următorii zece ani o constituie asigurarea din resurse interne, în cît mai mare măsură, a combustibililor necesari tuturor ramurilor economiei. Orientarea esențială în valorificarea resurselor energetice primare constă în creșterea aportului cărbunilor, energiei hidro și a energiei nucleare, o dată cu scăderea ponderii hidrocarburilor și a lemnului de foc în asigurarea necesităților de consum : 
In procente1970 1975 1980Hidrocarburi ((iței și gaze) 75,5 71,8 64—65Cărbuni (huile si lignit) 18.7 22.3 24—25Energie hidro și nucleară 1.2 3,4 8,5Lemn de foc și alți combustibiliinferiori 4,6 2,5 1,9Intrucit, potrivit prognozelor, în perspectiva următorilor 15— 20 ani, resursele de combustibili clasici — îndeosebi de țiței și gaze — nu vor ține pasul cu creșterea nevoilor, trebuie să fie pregătite condițiile pentru introducerea și extinderea treptată a folosirii energiei nucleare Ia scară industrială, pe baza punerii în valoare, în condiții economice, a resurselor de uraniu, în următorii zece ani se vor construi centrale nuclearoelec- trice însumînd o putere de 1 800—2 400 MWE. Industria constructoare de mașini, cercetarea științifică, rețeaua învățămîn- tului de specialitate vor trebui să înfăptuiască un program coordonat de măsuri care să asigure baza tehnico-industrială pentru fabricarea în țară, în proporție crescindă, a utilajelor destinate realizării programului de energetică nucleară, precum și cadrele specializate necesare acestei ramuri noi a economiei. înfăptuirea programului nuclear național pînă în 1980 va pregăti condiții pentru creșterea accentuată în continuare a producției de energie în centrale de înaltă eficacitate economică șl pentru introducerea, după 1980, a reactoarelor de tip avansat care asigură o mai bună folosire a combustibililor nucleari.3. Una din preocupările centrale, de care depinde asigurarea echilibrului balanței energetice generale a economiei și creșterea eficientei cu care sînt folosiți combustibilii și energia, constă în reducerea continuă a consumurilor specifice energetice, eliminarea pierderilor de energie electrică, gospodărirea ei rațională.

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

Ridicarea continuă a randamentelor termoenergetice cu care Se folosesc toate formele de energie, prin perfecționarea tehnică a aparatelor și agregatelor consumatoare și prin valorificarea resurselor secundare energetice care rezultă din procesele tehnologice industriale, va trebui să ducă la scăderea consumurilor specifice de combustibili, carburanți și energie electrică, în medie pe economie, în cincinalul 1971—1975 cu cel puțin 8 la sută față de consumurile din 1970 și cu încă 5—6 la sută în perioada 1976—1980.4. In corelație cu creșterea producției de energie electrică, puterea instalată în centralele electrice va fi mărită în următorii zece ani cu 13 000—13 800 MW, din care 4 300—4 400 MW în centrale hidroelectrice. Va fi dezvoltat programul de amenajări hidroenergetice, acordîndu-se prioritate acelor care asigură folosirea complexă a apelor. Hidrocentrala Porțile de Fier va fi terminată prin punerea în funcțiune în 1971 a celei de-a doua tranșe de 525 MW și se va realiza o putere nouă de cel puțin 1 200 MW în 1971—1975 pe rîurile Lotru, Argeș, Olt, Someș, Sebeș și dc aproximativ 2 600 MW în 1976—1980 în centrale hidroelectrice prin care se va continua amenajarea Dunării, Oltului, Sebeșului și se va folosi potențialul Șiretului, Rîului Mare și al altor cursuri de apă.In scopul valorificării în condiții economice a cantităților crescînde de lignit, se vor extinde și construi centrale termoelectrice, dotate cu agregate de mare putere, în vecinătatea bazinelor carbonifere. Se va dezvolta producția de energie electrică și pe alți combustibili clasici. La nivelul anului 1980, mai mult de 50 la sută din producția de energie a uzinelor termoelectrice se va realiza cu cărbuni.5. Avîndu-se în vedere avantajele economice însemnate pe care le prezintă producerea combinată de energie electrică și termică, cel puțin 35 la sută din puterea nouă ce se instalează în centralele termoelectrice se va realiza cu agregate de termoficare. Vor fi extinse rețelele de termoficare industrială și urbană, amplasîndu-se cu prioritate consumatorii mari de energie termică din industrie și agricultură în vecinătatea centralelor electrice de termoficare.Sistemul electroenergetic național va fi extins prin construirea de noi linii electrice de transport, prin dezvoltarea și modernizarea rețelelor județene și orășenești de distribuție.In cursul cincinalului 1971—1975 se va termina racordarea la sistemul electric a tuturor satelor și se vor extinde rețelele de distribuție de joasă tensiune în sate, asigurîndu-se condiții pentru intensificarea electrificării proceselor de producție în agricultură și folosirea mai largă a energiei electrice în locuințe.
★Programul Partidului Comunist Român de dezvoltare economică și socială a țării în deceniul viitor deschide în fața poporului nostru noi și însuflețitoare perspective de progres și prosperitate. înfăptuirea acestui program va marca o creștere considerabilă a forțelor de producție, înflorirea multilaterală a orînduirii socialiste, ridicarea nivelului de civilizație și cultură al populației, va reprezenta o însemnată contribuție a poporului nostru la întărirea forțelor socialismului și consolidarea păcii în lume.Comitetul Central își exprimă convingerea că, sub conducerea partidului și în strînsă unitate, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor consacra puterea lor de muncă și de creație, talentul și priceperea, înfăptuirii grandioaselor obiective ale înaintării României pe calea socialismului și comunismului.
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Dicționarul în

Intre 21 și 23 moi s-au desfășurat la București lucrările pri
mului Congres național de oncologie. Manifestare științifică 
de prestigiu, congresul, care a coincis cu aniversarea a 20 de 
ani de existența a Institutului Oncologic din București, s-a 
bucurat de o larga participare, reunind specialiști din țara și din 
străinătate, printre care personalități științifice marcante din 
Austria, Anglia, Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Iugoslavia, S.U.A., 
Uniunea Sovietică, Ungaria etc. Cele aproape 240 de lucrări 
prezentate, dintre care peste 150 reprezintă contribuția cer
cetătorilor români la studiul și combaterea cancerului, s-au 
axat pe studiul unei etape avansate a bolii canceroase : me
tastaza în clinica și in experimentul de laborator.

După închiderea lucrărilor, am adresat dr. OVIDIU PO- 
POVICI, directorul adjunct științific al Institutului oncologic, 
rugămintea de a ne vorbi despre concluziile care s-au des
prins în urma schimbului de opinii științifice prilejuit de re
centul congres.

— Congresul a formulat con
cluzii extrem de utile pentru 
activitatea clinica și pentru cer
cetarea experimentală, ne-a de
clarat interlocutorul nostru. 
Numeroase lucrări converge.au 
astfel către o precizare a ati
tudinii terapeutice în cancer, 
evidențiind cîteva puncte de ve
dere noi. Se recomandă clîni- 
cienilor folosirea prudentă a ra
diațiilor iu perioadele pre și 
postoperatorii, deoarece s-a con
statat că dozele mari pot fi no
cive. S-a corectat de asemenea 
o părere greșita, acreditată pînă 
nu de mult, și anume aceea că 
intervenția chirurgicală ar fi 
periculoasa in toate fazele înain
tate ale procesului canceros. Nu
meroși raportori an arătat că, 
de exemplu, în cancerul tiroi- 
dian se recomandă intervenția 
chirurgicala chiar în cazul for
melor cu metastază, considerate 
pînă acum ca neoperabile. Mai 
mult chiar, urmate de un trata
ment chimio și radioterapeutic, 
intervențiile chirurgicale pot 
da rezultate bune, chiar în faze 
avansate ale cancerizării. Au fost 
subliniate, de asemenea, impor
tanța și rezultatele încurajatoare 
pe care le dau folosirea trata
mentelor asociate ! intervenția 
chirurgicală, chimio și radiote- 
rania.

Tn sfîrșit, pentru orientarea 
justă a tratamentului, numeroa
se lucrări au arătat Importanta 
depistării cît mai precoce a a«a- 
numitului puseu malign evolu
tiv — momentul în care celule
le canceroase încep să se răsnîn- 
dească din tumoarea primară «1 
încep să nrezinte potențialul de 
a se localiza în alte organe. De$i 
pînă acum nu există încă nrohe 
de laborator uzuale, care să per
mită depistarea «cestui moment.

lucrările prezentate au adus do
vezi că printr-o bună sistemati
zare a analizelor de laborator, 
acest deziderat se va putea rea
liza, în viitor. După cum s-a arătat, o dală cu depistarea pu
seului malign evolutiv, trata

T.A.M. Stoker (Anglia) șî prof. 
R.E. Madden (S.U.A.) încearcă 
sa lămurească, prin experiment, 
rolul ganglionilor în procesul do 
invazie a bolii canceroase. Ele 
studiază de asemenea condițiile 
în care extirparea ganglionilor 
poate deveni un procedeu tera
peutic util pentru oprirea «au 
frînarea evoluției bolii.

Un grup de lucrări, românești 
și străine, au suscitat un interes 
deosebit datorită faptului că su
bliniau necesitatea folosirii teh
nicilor moderne de limfografic, 
scintigrafie și endoscopie pentru 
diagnosticarea corectă a gradu
lui de răspîndire a cancerului în 
organism. în sfîrșit. aș menționa 
lucrarea prof. O. Costăchel și a 
colaboratorilor săi Drecum și cea 
a prof. D. Schmăhl (R.F. a Ger
maniei) care arătau că, în anu
mite condiții, la iradierea cu 
doze prea mari de raze a țesutu
rilor canceroase, pot apare tu
mori secundare, datorate ira
dierii excesive.

mentul devine riguros științific si se creează posibilitatea interceptării evoluției procesului can
ceros înainte de generalizarea 
sa.

— Vă rugăm să mențio
nați cîteva dintre cele mai 
interesante lucrări prezen
tate la congres.

— Dintre lucrările prezentate 
aș menționa comunicarea prof. 
V.A. Boiadiian de la Instituted 
oncologic din Moscova cu pri
vire la rezultatele prelucrării la 
calculatorul electronic a date
lor privind gradul de extensie 
a invaziei canceroase în gangli
onii limfatici. Prin acest proce
deu se determină posibilitățile 
de evoluție a bolii și se obțin 
informații valoroase pentru ale- 
grjcx tratamentului adecvat- 
De asemenea, lucrările prof-

a fast, după revelația con- oncologie ?— Care 
părerea dv., 
greșului de

— Poate termenul de revela
ție este prea pretențios, dar, fără 
îndoială, că un interes deosebit 
a stîrnit, în rîndul participanților 
din țară și din străinătate, lucra
rea prezentată de dr. Ion Popp 
și colaboratorii săi de la Institu
tul oncologic din București. Ur
mărind procesul de invazie can
ceroasă, cercetătorii nu reușit să 
pună în evidentă posibilitatea 
transmiterii cancerului de la 
mamă la descendenți. Dr. Popp 
și colectivul sau au prezentat un 
model experimental de transmi
tere a tumorilor la descendenți, 
în cazul șobolanilor. Fapt ex
trem de interesant, autorii au reu
șit să conducă modelul experi
mental astfel ca tumoarea moște- i 
nită să apară cu regularitate la 1 
toti descendenții, într-un anumit 
loc. -

Această lucrare deschide 
cale nouă de cercetare prin 
aceea că aduce în discuție origi
nea virotîcă a unor tumori, me
canismele care facilitează sau 
îmniedică cnncerizarea congeni
tală, procesele ce intervin în lo
calizarea tumorii etc. Perspec
tivele acestor studii sînt extrem 
de interesante ! pe baza unui 
asemenea model experimental 
se pot căuta posibilitățile do 
oprire a transmiterii tumorilor 
de la mama la făt.

PETRE JUNIE

Dacă aș avea din nou 18 am, 
desigur că mi-aș dori să am lu
crul cel mai prețios de pe lume. 
Și anume — aș dori să am ex
periența, care vine cu virsta... și 
în același timp tinerețea ; să am 
aceste două bogății și înțelep
ciunea de a dispune de ele, așa 
cum spune proverbul francez 
„dacă tinerețea ar ști, dacă bă- 
trinețea ar putea.

Dar voi încerca să fiu realist 
și să vorbesc numai despre ceea 
ce se poate, sperind că în felul 
acesta să fiu pe gustul celor care 
au astăzi 18 ani.

Acum, cînd viața ne stă în 
față, ca un răsărit -de soare, și a- 
vem atîtea zile în fața noastră, 
cînd sîntem proiectați printre e- 
lementele în mijlocul cărora 
trăim, cînd pe propria noastră 
răspundere stabilim raporturi in
dependente cu pămîntul, natura, 
principalele izvoare de viață mi
nerale, vegetale și animale — a- 
cum, trebuie să dorim să cunoaș
tem tot ce ne poate ajuta să sta
bilim o relație armonioasă cu 
mediul înconjurător; trebuie să 
tindem să cunoaștem tot ce ne 
poate da certitudini noi și ne 
ferește de-a ne risipi timpul pre
țios.

Este greu pentru un tînăr sau 
o tînără de 18 ani să realizeze că 
viața sa se va sfîrșit odată șî o- 
dată. Pe vremea cînd aveam 18 
ani, studiam muzica și vioara, în 
specia), de circa 12 ani. Consi
der că a fost un timp cîștigat 
pentru mine, ca și unele cunoș
tințe, experiență și înțelepciune, 
pe care în mod normal nu a- 
veam cum să le dobîndesc pînă 
la acea vârsta. în permanentă 
avem îndatorirea de a ne pre
găti pentru ziua de mîinc, pen
tru viitor, în toate zilele tinere
ții noastre, pentru a avea o bă- 
trînete fericită și sănătoasă ; tre
buie ca vreme de o viață întrea
gă să ne pregătim pentru a avea, 
în cele din urmă, o moarte liniș
tită, fără regrete.

Spre deosebire de societățile 
primitive, în care funcțiile băr
baților și femeilor, activitățile, 
credințele, distracțiile și, în ge
neral, toate evenimentele prin
cipale ale vieții, incluzînd și 
moartea, sînt predeterminate de 
tradiții severe și obiceiuri, cîm- 
pul nostru de activitate este mult 
mai larg, posibilitățile de a alege 
între bine și rău sînt aproape 
nelimitate și pericolele corespun
zătoare, mai mari.

Astfel, pe măsură ce înaintăm 
în viață, ce ne maturizăm, învă
țăm nu numai să supraviețuim 
— individual și colectiv — drr
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au o idee despre dependența
noastră de planeta pe care o lo-față de noi înșine și față de proprii noștri copii ? Mulți eaaote toate astea : din păcate extien
de mulți sînt ignoranți.Aici ajuns îmi pomii să reflectez : trebuie să ne dim seamacă nu patern lua dintr-an locru mai mult decit punem, dacă dorim ca el să continue să existe.
Aceasta se referă, evident, b 
comoara cunoștințelor woastre. §1 
m-aș mai referi la un dome 
niu : cîți tineri au o concepție 
clară despre natura mamă, des
pre valorile morale și intelectua
le ale oamenilor ?

§i încă ceva : cîți dintre stu
denții noștri își dau seama că 
Istoria Statelor Unite ale Ame- 
ricii începe cu prima emigrație 
europeană, și cîți dintre ei sînt 
familiarizați cu cultura și înțe
lepciunea civilizațiilor indienilor, 
care ne-au precedat ? Acești oa
meni, cel puțin și-au conservat 
moștenirea și ne-au lăsat moște
nire o țară virgină, mustind de 
fertilitate, avînd pășuni mănoa
se, rîuri cristaline, păduri imen
se cu o faună bogată. Priviți însă 
ce am făcut din ele : am umplut 
natura de praf și noroi, am dis
locat rîurile, am distrus pădurile, 
am poluat aerul, nu ne-am gîn- 
dit la ziua de mîine a copiilor 
noștri...

Cît de studiate sînt contribu
țiile Africii, ale Indiei de vest 
și ale negrilor americani la civi
lizația contemporană — în mu
zică, sport și alte domenii ? De 
fapt, cîți au studiat aportul im
portant și influența :ndirectă pe

or* kt .
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ooisauite : vis. ixvor, albastră, Baaee. cotra. araaA. Meo etc.
Menționind. construcțiile me

taforice, ilustrind sensurile
multiple ale unui cuvînt. ca si 
formele gramaticale utilizate 
de Doct. Dicționarul caută să 
devină si un dicționar stilistic 
al limbii poetice a lui Emines
cu- St fără îndoială autorii ar 
fi ajuns la o asemenea realizare 
monumentală, dacă. în primul 
rind. n-ar fi limitat aria crea
ției eminesciene în general la 
poeziile antume. ignorînd, în 
mare parte. variantele, proza 
literară si poeziile postume, 
care, după cum se știe, cuprind 
o parte atît de importantă din 
creația lui Eminescu. „pulsind 
de viață și de melodia ce le-a 
împrumutat marele făuritor" — 
cum spune Perpessicius —. poe
zii de perfecție și de grație, 
menite a-1 face pe Eminescu 
_.să strălucească și mai deplin" 
— cum spunea Nicolae Iorga.FAMCA n. gheorghe

Pe șoseaua București — Brăila, în apropierea comunei Mircea Vodă — Popasul „Brotăcelul" cu 
deservire exemplară. Foto : O. PLECAN
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echilibrului, pe care-1 capeți prin 
stăpîmrea deplină a valoriloi ™ reale.

Pendulăm neîncetat între două 
extremități, care sînt ascunse în necunoscut- Trebuie să avem în permanență o viziune în fața 
noastră, chiar dacă nu ne putem înfățișa viitorul în întregime.

Poate că este suficient să fim 
conștienți de toate acestea, de " 
posibilitățile ca și de limitele 
noastre, de poziția noastră reia- 
tivă față de lucruri, de sensul ge
neral al mișcării, pentru a ne 
conduce cu un minimum de simț 
al «inguranței și al încrederii în- a 
tr-un Ideal

Observații la capătul mai multor mii de km

TURISMUL — fără 
„ochelari de turist" (III)*)

EXCEPȚII CARE 
NU ÎNTĂRESC REGULA

Aminteam la începutul acestoi 
rinduri că nu ne com ocupa a- 
cum de obiectivele turistice vi
zitate, nu tom face recoman
dări în acest sens. Și ne ținem 
promisiunea. Am crea, însă, să 
atragem atenția asupra citorva 
aspecte mai puțin dorite, întîl- 
niie pe traseu: monumente tn 
paragină, altele prost gospodă
rite etc. Subliniem, astfel, faptul 
că în jurul Cetății Sucevei car
tierul este prost gospodărit, îm
prejurimile devenind uriașe lăzi 
naturale de depozitat gunoi. 
Cum se simt edilii orașului, cînd 
știu că sute de oameni trec zil
nic pe-acolo ?

La Ruginoasa, impunătorul 
palat al lui Alexandru loan Cuza 
a ajuns astăzi în degradare to
tală. Trebuie să ne mai între
băm cît e de mare păcatul de 
a ne dispensa de un astfel de 
monument 1 In sfîrșit, un cuvînt 
despre Muzeul etnografic din 
Rădăuți, care acoperă 22 000 de 

piese de o rară valoare. Cît a 
fost iarna de mare, muzeul era 
accesibil publicului. Acum, în 
plin sezon turistic, afli înăuntru 
numai mături, scări, bidinele; 
închis pentru... reorganizare. Ciu
dată... planificare 1

POST-SCRIPTUM 
LA O VIZITA IN DELTA

Despre Deltă s-a scris tn nu
meroase feluri și, desigur, de fie
care dată cu binemeritatul prinos 
de laudă în cuvinte. Ne oprim, de 
aceea, asupra unui aspect care a-

parent are o mai mică legătură cu 
turismul: viața oamenilor care ne 
înlesnesc cunoașterea Deltei, a ce
lor aproape 40 de navigatori de 
pe cele 6 hidrobuze. Căpitanul 
vasului „Sitarul*4 — Dragomit 
Panait — are toate motivele să 
fie indignat. Căci, spune el, „nu 
avem unde dormi (cei mai mulți 
sînt aici în deplasare de sezon, 
veniți de la diferite șantiere na
vale : Brăila, Galați etc.) nu se 
îngrijește nimeni de soarta noas
tră, șantierul naval ne-a împru
mutat, ca în fiecare sezon, pînă 
în toamnă O.N.T.-ului și cu asta 
s-a spălat pe mîîni de noi“.

Despre ce este vorba ? Oame
nii aceștia, împrumutați, nu sînt 
intr-adevăr, de nimeni ajutați. 
Spre edificare, iată radiografia 
unei zile de muncă la ei. Scula
rea — la ora 5. Pînă la 8 — ve
rificarea vasului, înlăturarea u- 
nor eventuale defecțiuni, curăți
rea lui. Cumpărarea hranei, din 
cei 13 lei diurnă pe zi și depo
zitarea acesteia pe vas. In cursă, 
apoi, pînă seara. Cu privirea ne
clintită la timonă. Noaptea — 
somn de voie pe... fotoliile va
sului, făcute nu pentru o astfel 
de poziție. Aceasta, pentru că a- 
tunci cînd a fost proiectat hidro- 
huzul, la Șantierul îaval din 
Galați, nu s-au prevăzut și dona
ției cabine pentru personal, con- 
siderîndu-se că vasul face curse 
scurte, de o zi-două (sau din 
motive de economie, deși acolo 
unde se duseseră trei milioane, 
pentru un singur vas, mai mer
geau cîteva mii pentru o cabină). 
Toată ziua, însă, acești oameni

trebuie să fie eleganți și curat 
îmbrăcați, politicoși și suric<5- 
tori; însoțesc doar turiști în 
croazieră I In același timp, nu 
beneficiază nici de egalitatea cu 
un șofer de pe un autocar al 
O.N.T.-ului. Și, marinarul, tre
buie să reziste astfel, de la 1 
mai la 15 octombrie — mai bine 
de jumătate de an — despărțit 
de familie (nu există un sistem 
de rotație care să permită un cît 
de scurt „voiaj4* acasă), în con
diții destul de dificile.

Dorim să punem punct aici 
observațiilor noastre din Deltă. 
Deținem argumente și pentru 
alte constatări. Ele sînt, însă, cu
noscute atît de O.N.T., cît și de 
șantierele navale de care apar
țin navigatorii. Punem o singură 
întrebare: cum de se face că a- 
ceste două foruri n-au găsit tncă 
timp pentru a chibzui împreună 
asupra condițiilor de muncă și 
viață ale acestor oameni ai apei, 
atît de utili turismului de profil?

SUGESTII 
LA CÎTEVA ITINERAR!'

Îndeobște, itlnerariile de auto
car se fac ținind cont de drumu
rile modernizate. Pe DN 15, de 
la Piatra Neamț se poate ajun
ge numai pînă la Poiana Teiului. 
De aici, pentru a merge în sus, 
spre Bucovina, trebuie s-o iei 
înapoi, pe DN15 C și B. Intre 
Poiana Teiului și Vatra Dornei, 
pe o distanță de 85 km, drumul 
este nemodernizat (DN 17B), deși 
ascunde locuri de o neasemuită 
frumusețe: Toancele Bistriței,

Broștenii, Borca etc. Ar fi o ini
țiativă din cele mai lăudabile 
pentru M.T.A.N.A., moderniza
rea acestui drum, cu atît mai u- 
șor de fructificat, cu cît drumul 
de la Vatra Dornei spre Sucea
va, prin Obcinele Bucovinei, este 
total modernizat.

Cealaltă sugestie se referă la 
tronsonul de 29 km dintre Tulcea 
și Niculițel, de asemenea greu 
practicabil. Modernizarea lui ar 
înlesni cunoașterea mînăstirii Co
coș (o raritate pentru Dobro- 
gea) și a morii de vînt de la 
Celic Dere (de asemenea, o ra
ritate), fără a mai aminti de 
frumusețea zonei ca atare.

Cu atentă aplecare asupra hăr- 
fll pot fi descoperite și alte po
sibilități de diversificare a tra
seelor, tn jurul arterelor deja 
modernizate și, astfel, cu chib
zuință multă și investiții reduse, 
pot fi date circuitului turistic 
trasee și obiective mai puțin cu
noscute, dar de o valoare in
contestabilă.

★
Iată-ne la sfîrșitul călătoriei 

noastre. Observațiile culese, la 
capătul mai multor mii de kilo
metri, cu privire la condițiile 
necesare turistului zilelor noastre 
aflat în drumeție, se vor tot a- 
tîtea semnale de atenție, sugestii 
spre meditație tuturor celor ce 
au răspunderi în această privință. 
Le-am notat aici în speranța că 
ele își vor afla ecoul cuvenit1. ANDREIȚAînceputul în nr. 6 227, 6 22S
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SCINTEIA TINERETULUI Pag. TTELEGRAMENICOLAE CEAVJȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea regelui Iordaniei, HUSSEIN IBN TALAL, următoarea telegramă :Poporul iordanian mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre sincere mulțumiri și gratitudinea noastră pentru amabilul dv. mesaj de felicitări, transmis cu ocazia aniversării Zilei independenței Iordaniei.Vă transmit, totodată, cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră și pentru continua bunăstare și prosperitate a națiunii dv.
ÎN EDIȚIA BUCUREȘTEANA A „EUROPENELOR" DE BOX

DEBUTCAMPiONATKlE EUROPENE de

BOX
••*•**»• u*<

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis președintelui Republicii Tunisiene, HABIB BOURGUIBA, o telegramă în care se spune :Cu ocazia zilei naționale a Republicii Tunisiene, îmi este deosebit de plăcut să adresez, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal calde felicitări și cele mai bune urări de fericire pentru Excelența Voastră, de bunăstare și progres pentru poporul tunisian prieten.
REPREZENTANȚII NOȘTRI, MIHAI

„europenelor*, pe Weinhold
Semimusca* noastră, Aurel Mihai, (stingă), a debutat cu succes, tncingindu-l, în primul meci al

.....................(R.D.C.)

Sîmbătă după-amiază a pără
sit Capitala. indreptîndu-se 
spre patrie, Renato Bitossi, 
președintele Federației Sindi
cale Mondiale, care a participat 
la lucrările celei de-a 38-a se
siuni a Comitetului Executiv al 
F.S.M.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspetele a fost salutat 
de Gheorghe Apostol, (președin
tele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România, de membri ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Iiului. Erau prezenți Jakșa Petrici, ambasadorul Iugoslavie Ia București, și membri ai ambasadei.

FURTUNOS!
AUREL, PUȘCAȘ, DUMITRESCU, SILBERMAN

MECIUL ZILEI
de DAN DEȘLIU

ÎNVINGĂTORI 1

REZULTATE
TEHNICE

E foarte greu de spus 
fost „meciul zilei" în 
premieră a campionatelor euro
pene, ediția ’69. Din punctul 
meu de vedere aș opta pentru 
cele trei reprize în care Aurel 
Dumitrescu, proaspătul lider al 
cocoșilor autohtoni, l-a martelat 

cruțare pe Ibrahimovic, 
dintre vulpoii ringului 

— debutant într-o

care a această

Ministrul afacerilor externe, Cornellu Mănescu, l-a primit pe Tran Hoal Nam, membru al Comitetului Central al Frontului National de Eliberare din Vietnamul de «ud, adjunct al șefului delegației Frontului Național de Eliberare la Conferința cvadripartită în^pro- blema care a nia.La _Nguyen puc Van, șeful Reprezentanței Permanente în România a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul deâud.^^elegație condusă de Ni- colat?*Armencoiu, adjunct al ministrului energiei electrice, a plecat in Turcia pentru a participa la sesiunea Consiliului Executiv Internațional al Conferinței Mondiale a Energiei, care se va desfășura Ia Ankara.

Sîmbătă, în stațiunea Eforie nord s-au încheiat lucrările celui de-al 14-lea Congres internațional de talazoterapie. Congresul, la care au luat par te specialiști din 18 țări, a dezbătut probleme referitoare la modificările fiziologice și fizio- patologice ale aparatului respirator in condițiile litoralului, talazoterapia în patologia infantilă și locul curei marine în ortopedia pediatrică.
vietnameză de la Paris, făcut o vizită în Româ-primire a participat

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările celei de-a XH-a sesiuni științifice a Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu- Dej“, dedicată aniversării a 25 de ani de la eliberarea patriei. La această manifestare au fost prezentate, timp de trei zile, aproximativ 600 de comunicări elaborate de corpul profesoral din institutul bu- cureștean și din alte institute de învățămînt superior din țară, precum și de specialiști din institute de cercetări ale Academiei și departamentale, din laboratoare uzinale etc.
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Delegația Consiliului Federal pentru coordonarea Activității Științifice din Iugoslavia, condusă de prof. Dolfe Vogelnik, președintele Consiliului, Național al Cercetării Științifice, a părăsit sîmbătă la amiază Capitala.Bă: du: ■ ■ ’1
I.a plecare, pe aeroportul oaspeții au fost con- Nicolae Murguleț, pre- C.N.C.S. și de alți iJK-n^ai conducerii Consi-

La stațiunea experimentală agricolă din Caracal a avut loc vineri și sîmbătă o consfătuire la care profesorii de agricultură și biologie din școlile generale și liceele teoretice din județul Olt au dezbătut principalele probleme ale predării acestor discipline, eficiența lor pentru formarea Ia elevi a deprinderilor de mupcă, S-au purtat, de asemenea, discuții referitoare la integrarea cadrelor didactice în viața economică a comunei, la sporirea producției *n sectoarele cerealier și zootehnic etc.

Tînărul profesor da 
istorie din orașul Re
ghin, Vasile Man, a 
colecționat în timp de 
șase ani peste 6 200 de 
piese din domeniul ar
heologiei, etnografiei, 
iconografiei, diploma
ției și nunismatich, 
piese care au indubi
tabil valoare artistică 
și documentară. Toate 
aceste piese fac astăzi 
obiectul unei ample 
expoziții. Tntilnlm aici 
cîteva sute de piese 
de arheologie, (din 
ceramică, fier, bronz 
etc.) datlnd de la în
ceputul secolelor II— 
III Le.n., de artă 
populară românească, 
de etnografie care nu-

mări peste 2 5M piese 
din ceramică, lemn, 
textile. fier, bronz 
etc. de la Începuturile 
secolului al XVI-lea.

O deosebită valoare 
documentară are șl 
colecția de cărți, re
viste șl de documente 
rare din domeniul di 
plomației. colecția nu
mismatici cu peste 
2 OM piese (Inceptnd 
din secolul al VTÎ-lea 
Le.n. plnă-n zilele 
noastre), cit șt Icoa
ne pictate pe sticli, 
lemn șl plnzâ din se
colul a] XVll-lea re- 
prezentînd școlile Mol
dovei de nofd.

Acestor exponate 11 
se adaugă sculpturile

In lemn ale colecțio
narului Vasile Man.

Privind valoroasa 
colecție a profesorului 
Vasile Man din un
ghiul de vedere al u- 
nul pedagog putem a- 
firma că are o mare 
valoare educativă. Mii 
de elevi din orașul 
Reghin și din împre
jurimile orașului au 
vizitat expoziția, iar
la rîndul lor au deve
nit și ei ajutori de 
nădejde al profesoru
lui colecționar In des
coperirea șl valorifica- ---- - _... a 

de
rea pe această cale 
diverselor obiecte 
interes muzeistic.

ION DUMITRA?

(Agerpres)
ANUNȚ

putem 
cumpăra

I
I

I
I
I
I

LICEUL INDUSTRIAL DE METROLOGIE 
cu sediul în București, șos. Vitan Bîrzești 

nr. 11 (autobuz 44) aduce la cunoștință 
următoarele :

• CREDINCIOȘI 
PROVERBULUI „Fă-țl 
vara sanie*1 Cooperati
va blănarilar a in 
ceput confecționarea 
de compleuri — haine 
de dam*, gulere și

căciulițe din blănuri 
de tarpagon (import 
din R. P- Mongolă) 
haine ce pot fi cum
părate din magazinele 
de specialitate ale 
UCECOM-ului.
• pînă la Înfiin

țarea unei unități 
speciale care să exe
cute reparații de mo
bilier la domiciliu, 
Cooperativa mobilă șl 
tapițerie execută ast
fel de lucrări prin 
centrele din strada 
Ion Călin nr. 11 tele
fon 11 M S3, Calea 13 
Septembrie nr. 50 tel. 
31 68 81, Calea Grivițel 
nr. 14 tel. 14 30 90, Bd. 
1 Mal 128 tel. 18 04 04. 
Calea Moșilor nr. 3x3 
teL 35 43 90 și Bd.

Mtincll nr. 100 tel. 
21 48 46. Aceeași coope
rativă execută șl mon
tări și reparații de 
galerii, perdele, jalu
zele.

• COOPERATIVA 
METALO-CASNICA o- 
feră un nou serviciu
— înlocuirea agregate
lor cu absorbție a fri
giderelor Fram cu a- 
gregate cu compresie. 
Prin aceasta dotare se 
asigură o răcire per
fectă șl un consum de 
energie electrică de 3 
ori mal mic. Rețineți
— aceste înlocuiri se 
execută la unitățile 
din Blocul E 2 Avrig, 
tel. 35 83 33 șl 35 46 62 și 
Șes. GiuIești 62 tel. 
17 06 65.

I
I
I
I
i
i
I

FOTBAL 1 Mult așteptatele 
Confruntări fotbalistice bucu 
reștene nu se vor disputa în 
cuplaj cl pe doufi stadioane 
diferite, la aceeași oră : Steaua
— Rapid pe stadionul „23 Au
gust", iar Dinamo — Progresul 
pe stadionul ,.Dinamo", dumi
nică de la orele 18. La orele 
16. in deschidere, meciurile 
de tineret.

LUPTE LIBERE : Duminică, 
de la orele 15, In sala GiuIești 
reprezentativa Școlii sportive 
Energia din Capitală va primi 
replica Școlii sportive din 
Russe (Bulgaria) In cadrul unul 
meci internațional (juniori 
mari și mici).

CICLISM : Duminică, de la 
orele 9 un nou start pentru 
cicliștii de șosea : „Cupa mu
nicipiului București" pe ruta 
Șos. Buftea Km. 7, urmat 
de campionatul municipiului 
București pentru biciclete de 
turism. Clcloturlștii participă 
și ei la o frumoasă excursie 
pe traseul sediul Consiliului 
popular al sectorului VIII (Ba- 
nu Manta nr. 8) — Mogoșoaia. 
Startul — pentru toți amatorii
— duminică la orele e din 
B-dul Banu Manta nr. 8.

CANOTAJ j Pe lacul Herăs
trău se dispută „Cupa Metalul" 
lnceplnd de la orele 6.

SCRIMA j Campionatele na
ționale Individuale (seniori) 
continuă cu proba de sabie. 
Locul de desfășurare : sala 
Constructorul, de la orele 8,30.

RUGBÎ: Ultima etapă a cam
pionatului — Dknamo. virtuală 
campioană — programează în 
Capitală partidele : Progresul
— Rulmentul Bîrlad (teren 
Progresul, orele 9) și Gloria — 
Agronomia Cluj (teren Gloria, 
orele 9). In parcul Copilului, 
de la orele 17, meci Internațio
nal de juniori : Rapid — Selec
ționata R. D. Germane.

fără 
unul 
iugoslav. Deși 
competiție de anvergură, Dumi
trescu a luat lupta pe cont pro
priu, încă de la primul gong, 
adueîndu-și adversarul la lin 
pas de knock-out. Surprim — 
evident nenlăcut — omul din 
față a făcut imposibilul pentru 
a echilibra situația dar s-a izbit 
de un zid în perpetuă mișcare, 
o veritabilă mașină de pumni, 
animată de energie, inteligență, 
tenacitate. Sincer vorbind, mi-a 
părut rău. la un moment dat, că 
tînărul nostru reprezentant 
nu-si menajează forțele, atunci 
cînd victoria se contura clar. 
Privindu-1 cum se aruncă 
atac, către finalul meciului, ani 
înțeles însă că Dumitrescu tră
iește în acele clipe euforia ar
tistului aflat la întîia apariție pe 
scena mult visată, într-un rol 
de amploare — care-1 poate 
consacra sau compromite defini
tiv. Înțelegîndu-l, mi-am zis că, 
totuși, aplauzele și ovațiile ce 
i-au fost adresate în final, tre-

la

C. NOUR,
maestru emerit al

PRIMA GALA
ne-a declarat 
care s-a des

chis „spectacolul* europenelor de 
box, a coincis cu o victorie ro
mâneasca. Faptul ne bucură. Tî
nărul debutant, Mihai Aurel, a 
clștigat în fata unui adversar re
dutabil, est-germanul Weinhold, 
mult mai înalt, agresiv, și cu o 
alonjă ce-l avantaja.

— Care-au fost caracteristicile 
reuniunii, ce v-a impresionat mai 
plăcut și, după părerea dv,. c* 
noutăți a adus prima pală ?

— M-a impresionat lupta spor
tivă din ring și faptul că debu
tul ediției bucureștene a „euro
penelor* de box anunță partide 
de mare luptă, de un bun nivel 
tehnic și spectacular. Am văzut 
chiar din prima gală că miza e 
foarte mare. Am reținut, de ase
menea, cîteva elemente de clasă : 
cei doi sportivi din Anglia — pa
trie a boxului profesionist — Pi
ner, care a clștigat prin abandon»

Prima partidă — 
C. NOUR — cu

CONCURSUL DE ADMITERE se va fine între 18 șl 27 iunie a.c. și constă din următoarele probe :— matematică scris șî oral— limba română scris și oral.înscrierile Ia concurs se fac in perioada 1—18 iunie inclusiv pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :
— certificat de naștere în original și copie— certificat de absolvire a școlii generale (în original)— „fișa copilului de la 0—15 ani“ pe care o eliberează școala generală absolvită.în cazul în care această fișă nu există se va prezenta certificat medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la care candidatul se află in evidență.— buletinul de analiza singeîui, efectuat cu maximum 3 săptămini înainte de concurs și rezultatul examenului radiologie pulmonar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de concurs,La concursul de admitere se primesc absolvenți ai școlii generale în vîrstâ pînă la 18 ani împliniți in cursul acestui an, indiferent de localitatea în care își au domiciliul.Pentru candidații din alte localități se va asigura, în limita posibilităților cazarea in internatul școlii și contra cost masa la cantină.Informații suplimentare se dau zilnic la secretariatul școlii, telefon 23 49 09.

PENTRU SĂNĂTATEA
PUBLICA

Județul Prahova deține un 
loc principal în producerea 
unor plante medicinale ne
cesare industriei farmaceu
tice. Unul dintre centrele de 
colectare și prelucrare • 
plantelor medicinale funcțio
nează cu succes in comuna 
Ciorani de pe teritoriul a- 
cmtui județ.

Recent, aici au sosit uti
laje not modeme, necesare 
prelucrării și bunei conser
vări a plantelor achizițio
nate prin cooperativele agri
cole de producție. Acestea au 
un randament sporit față de

vechile procedee, puțind pre
lucra si conserva intr-un 
timp relativ scurt cantități 
întreite de plante medici
nale. Printre utilajele aduse 
si puse in funcțiune, amin
tim de foliatorul pentru se
pararea pe categorii a frun
zelor de mentă din care se 
extrag o serie de medica
mente farmaceutice care 
$i-au cîstigat o faimă bine
meritată atit pe piața in
terni cit si cea mondială.

• VOLEI

nerna
rulează la 
16.30 ; 20).

DOI TAȚI 
(orele 3,30; 
21). PRIN*

I
I

SI ACUM FINALA...
Calificarea echipei noastre 

campioane de volei masculin 
Steaua" In finala competiției 

valorilor continentale — C.C.E. 
— este fără îndoială un succes 
rportiv de prim ran<. Prezenți 
și noi la aeroportul Băneasa, 
printre numeroșii simpatizanți 
venit! în întîmpinarea voleiba
liștilor militari, am solicitat an
trenorului echipei Steaua. Tă- 
r.ase Tănase. citeva impresii : 
..Jeevl eiștigat de nai la 
Bncnrești in prima manșă 
ne-a relevat en exactitate ce 
trebnie să facem la Brne. Va
loarea reconoscntă a advenari- 
ar noștri nu ne-a făent U ne

11

considerăm Învinși dinainte. 
Mobilizați Ia maximum, așa 
tnm ar fi trebuit să se întîmple 
și la primul joc. elevii mei an 
practicat un blocaj prompt, un 
at ac mal variat și. ceea ce ne-â 
făcut să obținem succesul, au 
știut să forțeze atunci cind ad
versarii au slăbit ritmul. Evi
dențieri * Toată echipa...

Viitorul adversar — campioa
na Bulgariei, TSKA Cernevo 
Znime Sofia — se anunță 11 
fel de dificIL Motiv pentru care 
pregătirile noastre încep chiar 
de inline-.L TEOHARIDE

[PENTRU TOMIPUL © VLA DOLCE VITA - 
Patria (orele 8,30 ; 13 ; 
AM DOUA MAME ȘI 
— rulează la Republica 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; u,. 
ȚUL NEGRU — rulează la Lucea- 
lărul (orele 8.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16.15;
18.30 ; 21), București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21). VIȚE
LUL DE AUR (ambele se
rii) — rulează la Festival (orele 
8 ; 12,30 ; 16 ; 18,45). A IR Al PEN
TRU A TRAI — rulează la Favorit 
(orele 10 ; 13 ; 15,30 j 18 ; 20,30).
ROȘII ȘI ALBII — rulează la 
Central (orele 19,30 ; 31). A TRAI 
PENTRU A TRAI — rulează la 
orele 9,15 ; 11,45 ; 14,13 ; 16,45).
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Victoria (orele 8.45 ; 11 î
13.30 ; 16 j 18,30 ; 20,45) : Melodia 
(orele 8 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45) : Flamura 
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,301. PENTRU INCA PUTINI 
DOLARI — rulează la Lumina 
(orele 9.15—16 în continuare
18.30 ; 20,45) ; PRINȚESA TRISTA
(in programul de dimineață) ; 
Cosmos «orele 15,30 ; 20,15). ADIO 
GRINGO — rulează la Doina (ore
le 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Program pentru copil (orele 9—10 
dimineața ; Lira (orele 15,30 ; 18) ; 
Giulesti (ore)e 15.30 : 18 ; 20,30).
CONTEMPORANUL TAU... (am
bele serii) - rulează la Union 
(orele 19), NOAPTEA (orele 16), 
PE PLAJELE LUMII — rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21). ÎN UM-

BRA COLTULUI — rulează la Fe
roviar (orele 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 
16 ; 18,30 j 21) ; Excelsior (orele 
8,45 ; 12 : 14,30 ; 17,15 ; 20), Floreas- 
ca (orele 9 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Gloria (orele o : 11.15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30) 
ASASINATUL S-A COMIS LUNI
— rulează la Gri viță (ore
le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20.30) , Tomls (orele 8,30—15,30
In continuare; 18) ROLLS
ROTCE-UL GALBEN — rulează 
la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). LA EST DE EDEN — rulează 
la Buzești (orele 15,30) ■ ILUZII 
(orele 18). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA — rulează la 
Dacia (orele 8,15—16,15 în con
tinuare 18,30 5 20,45) ; Arta (orele 
8—15,45 în continuare : 18,15).
COMEDIANȚII — rulează la Bu
cegi (orele 9—14,30 în continuare ;
17.30) . CRIMA ÎN STIL PERSONAL
— rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18). RĂUTĂCIOSUL ADOLES
CENT — rulează la Drumul Sfirli 
(orele 15 : 17,30 : 20). RISCURILE 
MESERTE1 — rulează la Ferentari 
(orele 15,30 : 19 ; 20.15). PIPELE — 
ruleazâ la Cotroceni (orele 20,30) 
URLETUL LUPILOR - rulează 1a 
Cotroceni (orele 16,30 ; 18) ; Vii
torul (orele 20.30). ASTĂ SEARA 
MA DISTREZ - rulează la Viito
rul (orele 15,30 ; 19). PE URMELE 
ȘOIMULUI - rulează la Volga 
(orele 9—15.45 în continuare ; 
18.15 : 20.30). Vitan (orele 15.30 : 19;
20.30) . PARADISUL ÎNDRAGOS-

TIȚILOR 
(orele 8 ; 
PAȘA — 
le 13,30 ;
SABETA
(orele 20,30). BEKET — rulează la 
Popular (orele 15,30; 18). APELE 
PRIMĂVERI] — ruleazâ la Munca 
(orele 18); SPARTACUS (orele 18). 
CĂSĂTORIE PRIPITA — rulează 
la Flacăra (orele 15,30 ; 10, COMI
SARUL X (orele 20,30). RIO BRA
VO — ruleazâ la Rahova (orele 
15,30 î 18). VREMURI MINUNATE 
LA SPESSART — rulează la Pro
gresul — (orele 15,30 ; IE ; 20,30).
MARELE ȘARPE — rulează la 
Pacea (orele 18 ; 20,13). NUMAI 
O SINGURA VIAȚA — rulează la 
Cringașl (orele 15,30 : ia ; 20,15).

— rulează la Miorița 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; II ; 21). 
rulează la Moșilor (ore- 
18), CRĂCIUN CU EL1-
— ruleazâ la Moșilor

GRÂDINI-CINEMATOGRAFB
PRINȚUL NEGRU — rulează la 

STADIONUL ------------
2.0,13) ; Doina 
DOUA .........
ruleazâ
TARZAN OMUL JUNGLEI 
poziția (orele 20,13) j Arenele Li
bertății (orele 20,15). LA EST de 
EDEN — rulează la Buzești (orele 
20,15). COMEDIANȚII - rulează 
la Bucegi (orele 20). PROFE
SIONIȘTII — rulează la Unirea 
(orele 20,15). ADIO, GR1NGO — ru
lează la Lira (orele 20,15). ÎN UM
BRA COLTULUI — rulează la Au
rora — (orele 20,15). NOAPTEA E- 
facutA pentru... a VISA — 
rulează Ia Arta (orele 20,15). VERA

DINAMO (orele 
(orele 20,15). AM 

MAME ȘI DOI TAȚI — 
la Festival (oTele 20,15) 

.. Ex-

CRL’Z — rulează la Vitan (orele 
28,15). RIO BRAVO — rulează la 
Rahova (orele 20,15). TATA DE 
FAMILIE — ruleazâ la Progresul 
(orele 20,13).

DUMINICA. 1 IUNIE

Opera Română : COPPELIA
— ora 11,00 ; DON JUAN — ora 
19,30 ; Teatrul Național ,.I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTADATA — ora 
10.00 ; ENIGMA OTILIEI — ora
19.30 ; (Sala Studia) : TRAVESTI
— ora 10,00 ; ORAȘUL NOSTRU
— ora 18,30 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Mâgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora
10.30 ; NEPOTUL LUI RAMEAU — 
ora 20.00 ; (Sala Studio) PHOTO 
FINISH — ora 10,30 ; TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 20,00 ; Teatrul 
de Comedie : NICNIC — ora 20,00 ; 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHIA — ora 10,30 ; Teatrul Mic
— PREȚUL — ora 20,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
VIJELIE TN CRENGILE DE SAS
SAFRAS — ora 10,00 ; O CASA 
ONORABILA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) ! ENIGMATICA DOAMNĂ 
„M“ — ora 10,30 ; ANONIMUL — 
ora 20,00 ; Teatrul Gluleștl : PĂLĂ
RIA FLORENTINA — ora 19,30 : 
Studioul I.A.T.C. : GARDEROBIE
RELE ; VIN SOLDAȚÎI ; EXISTA

NERVI — ora 14 M ; GEMENII — 
ora 15 ; MEȘTERUL MANOLE
— ori 19.38 ; Teatrul „Ion Crean 
gă“ : POVESTE NETERMINATA
— ora 10.08 ; ADRESANȚII NECU
NOSCUT! — ora 16,0'j . Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : AVEN
TURILE LUI PLUM PLUM — ora 
11,88 ; (Str. Academiei) ; A FUGIT 
UN TREN — ora 11,00 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO —
— ora 18,30 ; (Cal. Victoriei) i FE
MEI, FEMEI, FEMEI — ora 19,30 ; 
(Grădina Boema) : NU TE LĂSA 
STROE — ora 20,00 ; Teatrul de 
vară Herăstrău : DE LA EACH 
LA TOM JONES — ora 20,00.

ehipele reprezentative ale școlilor 
din județele Arad și Argeș. Pre
zintă Mihai Floree • ..Belle șl 
Sebastian0 — film aerial pentru 
copii ® 11,M Ora satului ® 12,M 
Concert simfonic. Orchestra 
cerneri a Radiotelevizlunii. 
program : „Suita Hellberg"

de 
în 

----------- -------- --------- _ de 
Edvard Grieg • 12,25 Carnet ci
nematografic • 13,.08 Campionate
le europene de box. Transmisiune 
de Ia patinoarul „23 August*1 « 
15,30 închiderea emisiunii de di
mineață • 17,M Realitatea Ilustra
tă TV. • 18,M Fotbal : Dinamo 
București — Progresul București 
Transmisiune de la Stadionul „23 
August" din Capitală • 19,45 De
sene animate • 28,88 Telejuma 
Iul de sieară • 28,30 De joc și de 
drag. Cîntece șl jocuri populare 
românești în interpretarea ansam
blului folcloric al Căminului cul
tural din Scomlcești — olt • 
21,04 Film cu trei stele. „Aventu
rierii" — o producție a studiouri
lor franceze « 22.58 Recital Mar
gareta Pîslaru. Film realizat de 
Studioul de Televiziune • 23,15 
Telejurnalul de noapte. Aspecte 
de la Campionatele europene de 
box (înregistrare).

DUMINICA 1 IUNIE IMS
• 9,00 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastică < 9,30 De strajă pa
triei • H,00 Matineu duminical 
pentru copii • De 1 iunie, un sa
lut din partea scriitorului Radu 
Tudoran și din partea Corului de 
copii al Radiotelevizlunii • Con
curs de triciclete, trotinete șl bi
ciclete, desfășurat pe Aleea Cir
cului de Stat. Prezintă Dan Deș 
liu • Ediție specială „La șas» 
pași de o excursie". Participă e-

PROGRAMUL II
• 20,08 Telejurnalul de seară • 

20,30 Tele-cinemateca umorului. 
Un concediu neobișnuit cu Lupl- 
no Lane® 21,00 Seară de teatru. 
Fotografii mișcate. ..Scrisorile'4 
de Ilie Păunescu (reluare) ® 22,15 
Capodopere ale muzicii universa
le. Simfonia a IX-a „Din lumea 
nouă4' de A. Dvorak. Interpretea - 
ză Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii Române, dirijor Gon
zales Mantiei (Cuba). Prezintă 
Radu Ghenla. ® 23,15 închiderea 
emisiunii programului îl

buie să precumpănească net asu
pra eventualelor obiecții.

De altfel, toți cei patru „tri
colori" prezenți ieri pe ringul de 
la 23 August ne-au oferit satis
facția victoriei, începînd cu Mi
hai Aurel, în partida inaugurală, 
continuînd cu Pușcaș — extrem 
de nervos, din păcate, în fața 
unui partener mediocru — cu 
Dumitrescu, despre care am mai 
vorbit, și terminînd cu Victor 
Silberman, omul loviturilor nă- 
praznice șl al reacțiilor fulgeră
toare.

Nu pot încheia aceste sumare 
considerații, fără a explica dile
ma din rîndurile inițiale : în- 
tr-adevăr, dacă ar fi să optăm 
pentru rezultatul cel mai sur
prinzător — atît în sine, cît și 
prin maniera în care a fost ob
ținut — cred că toți cei prezenți 
aseară sub copertina cu dungi 
alb-galbene am indica, fără ezi
tare, stupefianta „corecție*4 apli
cată de Dowling(Irlanda) Iui Ku- 
laghin (U.R.S.S.), unul din fa- 
voriții categoriei cocoș. Boxerul 
din țara cețurilor a lovit timp 
de șapte minute ca un ciocan 
electric într-o rocă extrem de re
zistentă, ce-i drept, — dar o- 
bligată să se năruie, în cele din 
urmă. Iată deci, c& și de astă 
dată calculele hîrtiei se dovedesc 
fragile, față de surprizele „ca
reului fermecat". Le așteptăm — 
cu încredere — în continuare I

antrenor emerit Șl

PRIMA GALA
Catcg. semitnusca : , Au

rel Mihai b.p. Weinhold 
(R.D. Germană), Rozek (Polo
nia) b.p. Semenov (U.R.S.S.) : 
categ. cocoș î Pinner (An
glia) b.ab. III Piliarz (R.F. a 
Germaniei) ; F-edriksaon
(Suedia) b.p. Savov (Bulga
ria) ; categ pană : Richard
son (Anglia) b.ab. II Abspoel 
(Belgia); Below (R.D. Ger
mană) b.p. Palm (Suedia) ; 
Gh. Pușcaș (România) b.p. 
Suarez (Spania) ; Sokolov 
(U.R.S.S-i b.p. Prochon (Po
lonia) ; categ. ușoară : Vese- 
linovici (Iugoslavia) b.p. 
Meroncn (Finlanda) ; Tie- 
pold (R.D. Germană) b.p. Pu- 
zicha (R.F. a Germaniei)

A DOUA GALA
Categ. cocoș : Aurel Du

mitrescu b. p. Ibrahimovic 
(Iugoslavia) ; Dowling (Ir
landa) h. ab. a IlI-a Kula- 
ghin (U.R.S.S.) : Schultz (R. 
D. Germană) b.p. Stark (Sco
ția) ; Cosentino (Franța) b.p. 
Huppen (Olanda).

Categ. semimijlocte î Vic
tor Silberman b. ab. III Ol
sen (Danemarca) ; Wolke 
(R. D. Germană) h. p. FIU- 
piak (Polonia); Dzakula (iu
goslavia) b. d. Blaser (El
veția.

ZAgerprei).

sportului» COMENTEAZĂ...
Richardson, 

Iul britanic, boxul lung, de la 
distanță, fi au demonstrat 
luptă corp la corp extrem 
eficace: ei se bazează pe lovi
turi de corp» lovituri de întâm
pinare și contre decisive. In a 
ceeași ordine se înscrie sovieticul 
Sokolov care vizează reuniunile 
finale ; el a boxat economicos, a- 
cumultnd puncte liniștit, fard 
să-și irosească energia inutil. Știe 
că concursul e lung. Tiepold 
(R.D.G.), cu locul trei la olim
piadă, se anunță și el — are u- 
percuturi de dreapta necruțătoa
re — un pretendent la finale, 
chiar la centura europeană.

— Care a fost cel mai frumos 
meci al galei ?

— După mine, partida de la 
„pană** iugoslavul Veselinoviei, 
foarte dur și rezistent, a intim pi- 
nat o gardă ermetică la finlande
zul Meronen, care nu a primit 
pumni in plin. Dar, neavînd for
ță de lovire, n-a putut cfytiga.— Despre cei doi reprezentanți ai noștri ?

— Ei au debutat bine și ne-au 
adus două victorii prețioase. Mi
hai Aurel are de pe acum șanse. 
Viață mai grea, dacă va boxa ca 
in primul meci — încîlcit, impre
cis, cu un consum mare de ener
gie și ineficace — va avea Puș- 
caș. Nu știm cum o să se 
descurce mai departe.

au modificat sti-O de

A DOUA GALA
Cea de a doua gală a zilei — 

ne spune campionul olimpic de 
la Melbourne — a oferit o sui
tă de partide extraordinar de 
dîrz disputate. Dintre acestea se 
detașează Ibrahimovic — Du-

mitrescu, Dowling — Ktilaghin. 
Cosentino — Huppen, Blaser 
Ojakula, Filipiak — Wolke. Am 
văzut și finaluri dramatice înche
iate înainte de limită, favoritii 
luptei fiind românul Silberman 
șj sovieticul Tregubov. Eroii rin
gului, de aseară, au aruncat ’ în 
acerba bătălie, totul. Seara a a- 
vut și o surpriză senzațională; 
„necunoscutul* Dowling (irlan
da) l-a învins de o manieră rar 
întâlnită pe Ktilaghin, marea spe
ranță a boxului sovietic.— Care a fost, după dv., boxerul cel mai bun, mai tehnic cu o evoluție spectaculoasă ?

— Poate sint, oleacă, subiectiv 
dar cel mai tânăr reprezentant al 
nostru, A. Dumitrescu, mi-a ctști- 
gat simpatia și admirația în cea 
mai marc măsură. Desigur, nu-i 
pot uita pe Wolke, Tregubov fi 
Silberman.— Dintre cei 14 învingători din cea de a doua gală, pe care i-ați urmărit cu atenție, ați văzut oare vreun purtător al tuni europene" ?

— 11 văd pe Dumitrescu. Deși, 
să nu uităm că la categoria lui 
are adversari incomozi, redutabili. 
Alți pretendenti P Poate campio
nul olimpic, Wolke, poate Silber
man, poate Tregubov...— In ring și la masa „justiției" cum s-au comportat judecătorii galei ?

După opinia mea, excelent, 
pînă acum. Sd-i țină numai așa...— Dar publicul ?

— A avut o ținută demnă de 
nivelul marii competiții : obiec
tiv, competent, elegant.

„cen-

Interviuri realizate de 
VASILE CABLLEA

GATA DE DRUM...
dar nu iritată:

la unitățile
Cooperației de consum
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Astăzi, cei 29 milioane de cetățeni francezi cu drept d« 

vot sînt chemați la urne să aleagă pc viitorul președinte al 
Franței pentru următorii șapte ani.întrucît — judecind după rezultatele furnizate de frec ventele sondaje de opinie — este puțin probabil ca vreunul dintre candidați să obțină majoritatea absolută la primul tur, apare aproape ca cert faptul că, la 1 iunie, vor fi stabiliți doar primii doi preferați, persoana președintelui rămînînd a fi desemnată abia peste două săptămîni, în al doilea tur de scrutin.Ultimele sondaje au arătat că cota electorală a lui Geor ges Pompidou rămlno stabilă ia 41 la sută, in timp ce cota lui Alain Poher a manifestat o continuă tendință do scădere. Pe de altă parte, candidatul P.C. Francez și-a continuat ascensiunea pe planul preferințelor, înregistrînd sîmbătă dimineața adeziunea a 18 la sută din cei chestionați.Sintetizînd opiniile observatorilor în legătură cu rezultatele posibile ale scrutinului d® ia 1 iunie, ziarul „Paris-Jour- aprecia sîmbătă că „bătălia va fi reluată luni între cei doi candidați care se vor afla in frunte". Dacă sondajele se vor confirma, aceștia vor fi Georges Pompidou și Alain Poher.Totuși, posibilitatea teoretică a unor surprize nu este exclusă. Candidatul Partidului Comunist Jacques Duclos, a desfășurat o campanie Toarta vie și este posibil ca o parte dintre cei nedeciși să fie receptivi Ia argumentul candidatului comunist că este necesar și posibil ca stingă să fio reprezentată prîntr-un candidat propriu în al doilea tur de ecrutin, pentru ca alegerea să

a-

nu se facă doar între doi oameni politici care reprezintă, într-un fel sau altul, aceeași aripă a evantaiului politic.Perioada de „reflecție*cordata după încheierea, vineri la miezul nopții, a campaniei electorale nu a fost lipsi tâ de surprize. Publicarea, sîmbătă dimineață, de către ziarul „France-Soir*. a unui nou sondaj care indică redj- cerea cotei lui Alain Poher la 25 la sută, a declanșat o pu ternică polemică între suporterii președintelui interimar ș: redacția ziarului. .Corn? tul de sprijin” pentru .Mari Palier a publicat imediat un comunica: în care a califi al „incorectă* publicarea in ultima oră a acestui sondaj car» „apare mai mult ca un c joc de presiune decit pentru informare ca o gr. ă
obiectivă*.

*■

Ihmmlrații antiguvernamentale
in Argentina

aI

„I căesti

prei trijici
i tăcea

peatra te W-

Vizita delegației 
C. C. al U. T. C. 

in Suedia
Delegația C.C, al V.T.C. 

din Republica Socialista 
România, condusă de Ion 
Iliescu, prim-secretar ai 
C.C. al L'.T.C„ ministru 
pentru problemele tinere
tului, care întreprinde o vi
zită in Suedia, a fost primi
tă de Ah a Myrdal, minis
tru pentru problemele de
zarmării. Camilla Odhnoff, 
ministru pentru problemele 
familiei și tineretului. Rune 
Carlstein. membru al par
lamentului, președintele 
Consiliului de Stat pentru 
problemele tineretului.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la 
Stockholm a oferit un coc
teil cu prilejul prezenței 
delegației române la Stock
holm, la care au luat par
te miniștri, lideri ai orga
nizațiilor de tineret și alte 
persoane oficiale.

Refuzul 

tinerilor 

australieni
Revista „Bulletin", care apare la Canberra, a publicat un articol consacrat refuzului a numeroși tineri australieni deia se înrola în armată. în semn de protest împotriva participării Australiei la războiul din Vietnamul de sud. Revista precizează că în acest an, peste 1 000 de tineri au trimis Serviciului național de recrutare declarații în care refuză să <se înroleze. Ei sînt pasibili de pedeapsă la închisoare pe doi ani. Autoritățile australiene au deschis o anchetă în legătură cu aceste cazuri de nesupunere.însuși ministrul apărării al Australiei a recunoscut în Parlament că, începînd cu anul 1965, momentul cînd primele subunități australiene au plecat în Vietnamul de sud, 2 257 de militari au părăsit armata „fără consimțământul comandamentului".

* ★

SITUAȚIA DIN SUDAN
LA KHARTUM AU FOST ANULAU IMHf KSTtKTl

te
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Rectorul Universității din Ankara și 11 decani ai diferitelor facultăți au demis anat, pentru a protesta împotriva faptului că nu s-a procedat la o reformă a învățămîntulul superior. Alti doi decani si trei profesori de la Universitatea din Istanbul au demisionat

pentru același motiv. EI subliniază ca cererea pentru o reformă a învățământului universitar nu trebue considerată de guvern drept o simplă revendicare da îmbunătățire a aalariiiJoir. deoarece ea vizează întregul sistem de îmvățămînt.
PENTRU DEZVOLTAREA
COMERȚULUI EST-VEST

POZIȚII EXPRIMATE DE UNII OAMENI POLITICI DIN S.U.A.

Un oaspete
nedorit

Problemele provinciilor meridionale din Sudan vor fi reglementate prin rotații pașnice și în spiritul unității țării. a declarat într-un interviu televizat președinteie Consiliului comandamentului revoluției sudaneze, generalul Gaafar El Numeiry. El a arătat că noile autorități nu au elaborat nici un plan In vederea reglementării acestor probleme și și-a exprimat speranța că va fi găsită o soluție politică a problemei sudului.Evocînd tratamentul ce urmează să fie aplicat personalităților politice ale vechiului regim, Numeiry a declarat că ele vor fi traduse în fața justiției $i condamnate în e- ventualitatea că vor fi acuzate de corupție.în cuvîntarea sa, președintele Consiliului Comandamentului revoluției a reafirmat ca noul regim din Sudan susține și acordă sprijin luptei de eliberare națională a popoarelor care se mai află încă sub dominația colonială.Referitor Ia situația din Sudan, agențiile de presă informează că ministrul de interne a suspendat restricțiile privind organizarea de manifestații la Khartum și în suburbiile capitalei. Radio Om- durman continuă să difuzeze mesaje prin care populația este chemată să sprijine noile autorități. Potrivit surselor oficiale citate de agențiile de presă, forțele armate sudane-

ții musulm>aî“ ți 
complici ai aerttuia 
sub acuzația de a fi 
populația împotriva 
guvern.

Se

Tunisiei

PLENARA C.C
AL P.C. DIN

CEHOSLOVACIAPRAGA 31 (Agerpres). — La Praga au luat sfîrșit lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia. După cum transmite agenția C.T.K., tovarășul Gustav Husak, prim- secretar al C.C. al P.C.C., a prezentat un raport în care sînt cuprinse directivele politice cu privire ia activitatea de viitor a organelor și organizațiilor de partid. în cadrul discuțiilor, participanții la plenară și-au exprimat acordul față de propunerile cuprinse în raportul prezentat de Gustav Husak.Plenara a aprobat propunerile Prezidiului C.C. al P.C.C. cu privire la soluționarea unor probleme organizatorice și de cadre.Cuvîntul de închidere la plenară a fost rostit de Gustav Husak.

Poporul funrsion «ârbâto- rește la 1 iunie a 14-a aniversare a prpetamâni Turw- siei ca stat independent și împlinirea a 11 ani ae eind Aaunarea Nationaid a o- doptat noua constituite. Ambele evenimente au fost rezultatul unor puternica mișcări de independență > e- mancipare a Tunisiei.TinOra țară este în prezent angajată intr-o mu-'cd d if ici lâ pentru înlăturarea râmînerilor în urmă, consecințe ale trecutului, consa- crîndu-și eforturile pen*ru construirea unui vii*or prosper în toate domeniile — social-economic >î cultural. Călătorind prin Tunisia, în- tîlnești numeroase localități unde, alături de impunătoare vestigii ale unor avilizo- ții trecute, au apărut în ultimii ani schele industriale, uzine metalurgice, sonde petroliere, fabrici de hîrtie șî de îngrășăminte azotocsa, rafinării de zahăr. Ca urmare a construirii unor capacități productive la El Borma, Gobes, Gafsa, Kasserine etc., statisticile au consemnat importante sporuri industriale. In prezent, pentru dezvoltarea sudului țării a fost elaborat un proiect cuprinzînd construirea unei centrale e- lectrice, a unei întreprinderi de petrol și gaze, a unei căi ferate. Există preocupări pentru intensificarea exploatării și prelucrării fosfaților (Tunisia este al patrulea producător mondial). Alături de dezvoltarea industriei, în cadrul planului pe anii 1969— 1972 se urmărește sporirea investițiilor în agricultură — ramură preponderentă în economia țării.Educația, învățăminte) o- cupâ un loc de frunte printre preocupările permanenta al guvernului tunisian. Cei

arco un x.fion de elevi 1» 
stuoarți cere frecventează 
școlile și ixirversătăȚiie s»nf 
un ••'-©Au a< «fcrtvk- de- 
țvs pentru creorpo codreior 
affl oe necesare dezvohăn 
viehi econca-ice și arfturaie 
a Tunistei. în ocest domenaj 
este in eon de as^coru o 
rxxri fazâ a reformei r-rvA- 
țpr*4ntahS, în v->\re© efireio 
se ur-nCresc sch —oâri eeet»- 
|>cle m structura 
tukrî unrvers -a', și
primar — scrirT.bân se^te 
a odopte pregâtirea aadr»- 
kx ta octuctal nivel al ușo- 
gentetar dm economie. Prin
tre o’seie. se prevede orien
tarea moi cccen**.aiâ a oefa- 
vităti» școtare spre 
procticA.

Pe pfon extern. Tunisia se 
pronunța Dertru rezolvarea 
tuturor problernesor IfSgtao- 
se pnntr-un dxstag angajai 
pe baza respectam recipro
ce a partenerilor, a swero- 
nrtdtîi și independentei no- 
fionaie; ea se manifesta 
pentru continua extindere o 
cooperăm și colaborării, 
peruru crearea urji diroa* 
international de înțelegere și 
pace.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Tuni
siană au fost stabilite
lății prietenești bazate pe 
respectul și încrederea 
tuală. Vizitele reciproce 
oamenilor de stat din 
doua țâri au creat noi 
<€♦•» pentru extinderea

re-m u— 
a e 

ce o con- __ ___ - ------ - co-loborin-- româno-lunuiene pa -whiola planuri : aeono- mic. polit-î $i culfural-știin- til<-Cu prilejul sărbătorilor de 1 iunie, poporul român transmite poporului Republicii Tunisiene cele mai bune urări de fericire, progres și prosperitate.
1. T.

TULBURĂRI

WASHINGTON 31. — Corespondentul Agerpres, Constantin Alexandroaîe, transmite : Comitetul Senatorial pentru problemele bancare dezbate de rnai mult timp problema listelor de „mărfuri strategice" ce Impietează extinderea relațiilor comerciale dintre Statele Unite și țările socialiste.în cadrul acestor dezbateri s-a relevat că pe lista mărfurilor categorisite drept „strategice" figurează peste 100 de produse pe care țările vest-europene și Japonia le exporta fără nici un fel de reținere în țările socialiste, ceea ce dovedește cît de nerezonabilă este politica „listelor negre".Dacă problema aflată în dezbateri este într-un fel pur legislativă, concluziile și rezultatele cu care se vor încheia confruntările dintre cele doua tendințe — liberală și conserx atnare — din Senat vor avea importante semnificații politice.Majoritatea senatorilor democrat, precum și unii senatori republicani, scrie ziarul „New York Times", au cerut administrației să transpună în practică lozinca — „după o perioadă de confruntări, intrăm acum în era negocierilor" — lansată de președintele Nixon, în discursul său inaugural. Senatorul Walter Mondale

sublinia că extinderea comerțului dintre S.U.A. și țările socialiste ar fi în avantajul Statelor Unite și, că, în cazul în care nu se vor înlătura piedicile în comerțul cu aceste țări, statele vest-euro- pene o vor lua mult înaintea S.U.A. în comerțul est-vest. „Administrația, spunea Mondale, nu plănuiește nici o reforma în a- cest sistem vechi de 20 de ani, în ciuda mărturiilor impresionante făcute de industriași și oameni de afaceri, care au arătat că acest indolent birocratism duce la împiedicarea schimburilor comerciale".Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, asistentul secretarului de Stat adjunct pentru problemele relațiilor economice, Joseph Greenwald arăta că actuala legislație ar fi suficient de „flexibilă*' pentru a permite relaxarea controlului asupra exporturilor S.U.A. către țările socialiste. Senatorul Muskie a subliniat însă că numai o schimbare a legislației va putea fi luată în seamă de către Congres ca un semnal indi- cînd intenția că trebuie relaxat acest control.

VIZITA LUI ROCKEFELLER 
ÎN AMERICA LATINĂ

Garda națională boliviana a 
fost mobilizată în cazărmi, 
armata a fost pusă în stare de 
alarmă pentru a se împiedica 
orice demonstrații antian&ri- 
cane cu prilejul sosirii în Ifl- 
șul La Paz a guveinato\^Lto 
Nelson Rockefeller, cărunt 
treprinde un turneu în Ame
rica Latină în calitate de tri
mis personal al președintelui 
Nixon. Ministrul de. interne 
bolivian, Eufronio Padilla, a 
anunțat că vor fi luate măsuri 
împotriva organizatorilor unui 
„marș anti-imperidlistu,

Măsuri excepționale do 
securitate au fost luate și in 
capitala Venezuelei, Caracas, 
unde emisarul președintelui 
Nixon urmează să sosească lă 
2 iunie. Au fost mobilizați 
24000 polițiști și militari, ae* 
roportul internațional Malqu* 
ietia fiind înconjurat de pe a' 
cum de agenți ai poliției. Re
prezentanții a 300 000 dest'1" 
denți și elevi ai liceelor 
zuelene s-au întrunit ' *5
examina strategia de 
potriva vizitei lui

ÎNGRIJORĂRI ATLANTICE
REACȚII DUPĂ HOTARIREA CANADEI DE A REDUCE PROGRE

SIV TRUPELE SALE STAȚIONATE IN EUROPA

Hotârîrea guvernului canadian de a reduce progresiv tru
pele sale staționate in Europa continuă să stirnească reacții 
în diferite capitale occidentale.

ÎN ANTILELE OLANDEZE
de riaen, orașul 

VTEerssad. eipoala Antilelor 
otaadeae. ee afid in p’’nă efer
vescență. ca <-iaur? a represi- 
unilor decâsțsi&e de forțele 
polițaei Inreir Lupotrrra mun 
ritcrHcr de între
prinderea xnetatargjcă Werk- 
spoor ță de 13 raflniriile de 
petrei Sn^lL Potrivit ultimelor 
teiecrame transmise ae cores- 
penientid dia Willemstad al 
agenției ce preș* o! andeză 
A5P, persoa-tal care deser
vește htxe*-~r Je și marile res- 
tetffanîe orașului s-a soli- 
dartra* r-j greviști

Potrrv.: am «municat pu-

blicat la Haga, guvernul olan- . dez s-a reunit sîmbătă intr-o ședință extraordinară pentru a hotărî măsurile care urmează a fi luate în urma puternicelor incidente din capitala Antilelor olandeze. în cursul după-amiezii s-a anunțat că 300 de pușcași marini olandezi au părăsit Olanda, îndreptîn- du-se spre Insula Curacao. Ultimele telegrame primite din Willemstad anunță că în centrul capitalei Antilelor olandeze a fost restabilită ordinea. Ciocniri sporadice între forțele de poliție și greviști mai continuă la periferiile orașului.

• LA SANTIAGO de Chile a avut loc o întîlnire a comisiilor politice ale partidelor comunist si socialist chilian și a conducătorilor Mișcării pentru o acțiune populară unică.Ca un prim pas spre acțiuni comune — se arată în declarația dată publicității — participan- ții la întîlnire au hotărît să elaboreze și să prezinte în Congresul national chilian un proiect de lege privind naționalizarea societății nord-americane „Anaconda Cooper Mining". S-a hotărît. de asemenea, crearea unul comitet special pentru coordonarea acțiunilor, pentru examinarea în comun a problemelor agrare, sindicale și de tineret.Mișcarea pentru o acțiune populară unică cuprinde si un grup de membri ai partidului democrat creștin de guvemâmînt care au părăsit partidul în urma dezacordului lor cu linia acestuia.

Exprimîndu-și nemulțumirea 
față de poziția guvernului cana
dian, ministrul britanic al apără
rii, Denis Healey, a pretins că a- 
ceasta presupune că, în caz de 
conflict, arma nucleară ar urma 
să fie folosită... mai devreme. 
„Dacă guvernul canadian persis
tă să efectueze reducerile prevă
zute și dacă aceasta va provoca 
o reacție în lanț din partea altor 
țări membre ale N.A.T.O., a spus 
ministrul britanic, nivelul forțe
lor clasice va scădea o dată cu 
reducerea pragului nuclear, și a- 
tunci stadiul la care armele nu
cleare vor fi folosite va fi atins 
mult mai repede".Comentînd planul Canadei de a-și reduce cu două treimi efectivul trupelor sale militare aflate în Europa occl-

dentală la dispoziția N.A.T.O., ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, a declarat sîm- bătă la Washington că speră ca acest plan „să fie revizuit de guvernul canadian". Dacă canadienii își vor pune în a- plicare planurile de reducere a efectivelor lor, a arătat el, aceasta ar putea avea efectul „unei avalanșe de zăpadă" a- supra aliaților N.A.T.O., de- oflanșînd o reacție în lanț.In legătură cu declarația lui Laird, corespondentul a- genției Associated Press, John Lengel, remarcă faptul că „acțiunea Canadei a fost primită cu dezaprobare de către oficialitățile americane care își concentrează eforturile să mențină nivelul actual al forței militare a N.A.T.OA
Sao din Ro-

• LA rWTTATIA directora
te DrpotlBMPatalai de presă 
■aforwosil die Mlaiiieral Afa- 
eeriler Exterae a] K. P. Polone, 
zilele act iaca a flent • vizită 
te Patetea tov. Petre Iosif, di- 
recter a. L al Direcției Presă 
dte Mtetesieral Afacerilor Ex- 
teroe al Repahiieii Socialiste 
teaaâate. O® acest prilej, 
narweiele romă* a avat eon vor- 
teri ea Z. Woteiak minlitra ad- 
jaart al afacerilor externe șl 
■ Poieaexak. directorul De- 
partaMeatalai presă |î infor
mații din JtA-E-, precum și eu 
St 3fo*avsfci. redactor șef al 
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dteie al Uaiunii ziariștilor po- 
teaezL Tov. Petre Iosif a avat 
caaTorfeiri. de asemenea. la 
■ertte presă a C.C. al P M.C P. 
Le coaTorbâri a fost de față 
Tiberia Petresca. ambasadorul 
Raaaâaiei te Varșovia. Oaspetele 
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tîteirl cu cadre de 
dte presă, radia «i 
din aceste orașe

blemei securității europene. Președinte al Biroului comitetului a fost ales Dimităr Bratanov, secretarul Comisiei de politică externă Populare.
BOMBARDAMENTE

permanente 
a Adunării

BIAFREZE

■ avut în- 
eonducere 

televiziune• LA SOFIA a avut loc sîmbătă adunarea de constituire a Comitetului Național din Bulgaria pentru securitate și colaborare europeana. Comitetul, care înglobează toate organizațiile de masă din Bulgaria, și-a propus drept scop coordonarea activității Si eforturilor acestora îndreptate spre rezolvarea pro

DUPĂ cum anunță agenția Reuter, în noaptea ae 30 spre 31 mai un avion biafrez a efectuat un raid asupra localității Ughelli aflată la 3M km est de Lagos. Avionul a lansat șapte rachete asupra clădirii stației electrice din Ugheili, Această stație electrică alimentează regiunea orientală a Nigeriei și este conectată la complexul e- rergetic de la Kainji.După cum remarcă agenția Reuter. în ultimele zile s-a intensificat activitatea aviației biafreze care a bombardat si aeroporturile din orașele Port Harcourt. Benin si Enugu.

Gesellschaff" au convenit să deschidă împreună o dezbatere asupra problemelor securității europene și a posibilităților de convocare a unei conferințe pentru soluționarea acestor probleme. Ele supun forțelor politice personalităților sindicale, economice, culturale și ștințifice dn întreaga Europă un număr de întrebări privitoare Ia securitatea europeană. CeJe două reviste vor începe concomitent publicarea răspunsurilor mite. pri-

prove- agenția despre de

• REVISTA teoretică a Partidului Comunist Italian „Rinas- cita“ și revista teoretică a Partidului Social Democrat din R. F. a Germaniei „Die Neue

• ÎN declarația comună 
kis ta no-sovietică cu privire 
convorbirile dintre președintele 
Pakistanului Tahia Khan, șl 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Alexei Kosî- 
ghin, se arată că cei doi oa
meni de stat au făcut un schimb 
de păreri cn privire la relațiile 
bilaterale. reafirmi nd u-și do
rința de a extinde sfera colabo
rării dintre Pakistan și U.R.S.S. 
în domeniul economic, cultural 
etc. Au fost, de asemenea, 
discutate probleme internațio
nale de interes comun.

pa
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• CITIND o știre nită din Seul, A.C.T,C, informează noile represalii comise autoritățile sud-coreene împotriva patrioților sud-core- eni. „Curtea Supremă" sud- coreeană a pronunțat sentințele în procesul intentat altor 12 patrioți care au a- derat la Partidul strategiei pentru eliberarea Coreei de aud. Potrivit agenției citate, în urma acestui proces Kweun Djai Hyeuk a fost condamnat la moarte.

• PE CERUL brazilian și-au făcut din nou apariția „farfuriile zburătoare", afirmă postul de radio „El Dorado" din Paulo, citind „martori" Maris de Fe și Franco da cha.Pe de altă parte, forțele riene au deschis o anchetă in legătură eu pretinsa imobilizare a unui autovehicul pe o șosea din statul Minas Gerais de către o „farfurie zburătoare".
ae-

UN NOU CREDIT 
PENTRU MAREA BRITANIE

CITÎND surse informate 
din Washington, agenția Reuter 
anunță că este probabil ca 
Fondul Monetar Internațional 
să aprobe un nou credit Marii 
Britanii. Problema acordării 
acestui credit de aproximativ 
nn miliard dolari ar urma să 
fie discutată de conducerea 
F.M.I., la mijlocul lunii iunie.

Asociația națională a profesorilor de Istorie și geografie din 
Franța a evocat, în cadrul reuniunii sale anuale, personalitatea 
marelui om politic și revoluționar român Nicolae Bălcescu. 
Împlinirea a 150 de ani de la nașterea Iul Bălcescu a fost 
inclusă în marile aniversări ale U.N.E.S.C.O. pe anul 1969. Cu 
acest prilej, a vorbit prof. M. Arondel, președintele Asociației, 
care, după ce a evocat personalitatea lui Nicolae Bălcescu șl 
contribuția sa la istoriografia română, Sra referit la influența 
revoluționarilor francezi asupra revoluției din 1848 din Țările 
Române.
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