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IDEILE CONFERINȚEI

NAȚIONALE A PARTIDULUI

CADRE PREGĂTITE 
CORESPUNZĂTOR 
NEVOILOR SOCIETĂȚII 
i„...Estc necesar să se organizeze astfel procesul de învățămînt încît la terminarea fie- X 

cărei etape — școala de 10 ani, liceul — tînărul să capete asemenea cunoștințe care să-i dea \ 
posibilitatea ca, în cazul cînd nu își continuă studiile în învățămîntul superior, să se poată X 

? integra într-o activitate practică utilă societății; în același timp, se impune să se asigure re- X 
Îpartizarea absolvenților acestor școli în sectoare de activitate cerute de nevoile generale ale X 

țârii, cu precădere în producție".

NICOLAE CEAUȘESCU > 

» X
Firesc, ca întotdeauna cînd se jalonează 

viitorul țării noastre, și de astădată, 
la Conferința Națională a partidului, 

în raportul prezentat de secretarul general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, — adevă
rată istorie prospectivă a societății socialiste 
românești multilateral și modern dezvoltate — 
școala și-a găsit reflectată activitatea și con
cretizate direcțiile mersului spre perfec
ționare. Pașii care se fac pe calea innoiri- 

4. lor și perfecționărilor în probleme de concep- 
ție și structură școlară au 4a bază, fundamental, 
o indicație a conducătorului partidului : ..Tre
buie să angajăm plenar tineretul în activitatea 
productivă, să-1 ajutăm să se pregătească în 
raport cu nevoile societății noastre. Acest lu
cru este esențial pentru progresul social, pen
tru construirea socialismului și comunismu
lui".

Este limpede că în momentul in care o țară 
ca a noastră, deține atuurile unui învățămint 
dezvoltat, înscris în circuitul învățămîntului 
mondial înaintat, bizuindu-se pe condiții dintre 
cele mai bune, își poate propune să formuleze 
noi exigențe. Iar exigențele țin de problemele 
de conținut ale învățămîntului și de consolida
rea structurii lui organizatorice, de jregîndirea 
profilului lui pentru a-î . da un caracter, mai 
practic, mai eficient, mai modern. Și mai țin 
de obligativitatea de a concepe mai bine și mai 
elaborat programele școlare, incit, așa cum se 
sublinia în raport, la sfirșitul fiecărei etape de 
învățămînt, tînărul să aibă posibilități duble — 
fie de a urma o treaptă superioară de școlari
zare, să fie de a protesta direct într-o meserie. 
Această idee. larg îmbrățișată de către tineri și 
de către familiile lor, trebuie slujită mai bine dc 
practica școlară. Adică, să se depășească stadiul 
satisfacției — îndreptățite de altminteri — că la 
ora actuală avem 13 000 de ateliere școlare in 
învățămîntul de cultură generală, că elevii au 
inclusă în programa de învățămint o zi de mun
că, că in limbajul școlii a intrat xdeea de con
tract, de producție, de rentabilitate, că marea 
parte a elevilor au devenit producători. Trebuie 
să se tindă spre mai mult, să se lucreze cu mal 
multa operativitate la conturarea unei activități 
practice gîndită ca sistem de dobîndirc a unor 
profesii de viitor, cerute de nevoile societății.

Există un adevărat patrimoniu de experiență. 
Forurile de învățămînt dețin multe observații și 
propuneri privind modul in care trebuie echili
brat, mai operativ, raportul dintre liceele de 
specialitate și cele de cultură generală în fa
voarea primelor, cum se poate traduce in viață 
prețioasa îndrumare de a face din liceul de spe
cialitate o adevărată școală-uzină in care dimi
neața să se muncească iar seara tinerii să în
vețe. Cum poate fi adincit profilul științific, pe 
domenii distincte, al liceului de cultură gene
rală încît acesta să cultive mal timpuriu aptitu
dinile tinerilor, să-i descopere și să-i pregă
tească pe cei dotați pentru studii superioare, 
paralel cu formarea lor într-o profesiune. Cum 
trebuie elaborat mai perfect nomenclatorul me
seriilor date de școala profesională și ucenicia 
la locul de muncă, în așa fel încît să avem în 
viitor un muncitor cu larg profil de pregătire în 
meserie, capabil să se adapteze rapid Ia noi 
specializări, muncitor cu policalificare; cum tre

buie elaborat raportul între pregătirea teoretică 
și cea practică etc.

în general, s-au creat premisele unui învăță
mînt cu o mai mare suplețe și putere de adap
tare la nevoile ce apar pe parcurs. Dezideratul 
care stă în fața școlii de toate gradele pentru 
acest cincinal ține esențial de preocuparea ca 
tineretul să aibă posibilitatea afirmării prin 
muncă în folosul societății, acolo unde esie ne
voie de el, ca și în folosul personal, să fie te
meinic pregătit pentru o asemenea afirmare. 
Iar tînăra generație a țării a dovedit și în aces
te zile în care comuniștii analizau și prospectau 
mersul societății, că are ca țel suprem sa fie în 
primele rinduri ale muneii creatoare, să dobin- 
dească pregătirea pe potriva vremurilor de as
tăzi, învățind și muncind în chip comunist.

LUCREȚIA LUSTIG

ABSOLVENTUL
școlii generale și al liceului

APT PENTRU
PRODUCȚIE!

O amplă anchetă pe care o publi căm in pagina a IlI-a, privind rolul 
și local activității tehnico-productive din programa școlii generale și a 
licealul de cultură generală in torma rea tineretului pentru muncă și via
tă. Cadre didactice, specialiști din producție și elevi iși spun euvintul 
cu privire la modalitățile de perfecționare a acestei importante activi
tăți in lumina documentelor Conferinței Naționale a partidului.

FAPTE
DIN MAREA 
ÎNTRECERE

PRtȘfDIRITELE CONSILIULUI Of STAT, TOVARĂȘUL 
NICOLAI CEAUȘLSCU, A PRIMIT SCRISORILE OL ACREDITARE 
A NOULUI AMBASADOR AL REPUBLICII POPULARE MONGOLE 

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
în ziua de 26 iulie a. c. pre

ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nirolae Ceausescu, a 
primit pe Dendevim Sarav care 
și-a prezentat «rrisoriie de a- 
cr editare £a calitate de amba
sador extraordinar și plenipo

tențiar al Republicii Populare 
Mongole în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso
rilor de acreditare, ambasado
rul Dendeviin Sarav și tovară
șul Nicolae Ceausescu au rostit 
cuvintâri.

Proletari

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire caldă, tovă
rășească, cu ambasadorul Den
deviin Șarav.

din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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IN ÎNTlMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

$1 A CELEI DE-A XXV A ANIVERSARI A REPUBLICII
• Micronul • Gramul • Secunda

Inițiativa constructorilor de 
rulmenți din Brașov. Micronul 
— Gramul — Secunda — in 
slujba eficienței economice a 
fost preluată de peste 60000 de 
oameni ai muncii din peste 40 
întreprinderi industriale dm jude
țul Brașov.

In uzina de unde a pornit ini
țiativa, graficul întrecerii arată 
că indicele de utilizare a fo*-

• Cu o lună înainte de termen
La Uzina de sârmă și produ

se din sârmă din Buzău a in
trat, parțial. în producție secția 
de plase sudate, a cărei con
strucție a fost terminată cu o 
lună mai devreme decît r pre
vedeau graficele.

★
Tot cu o lună înainte de ter

men. la Sascut, județul Bacău, 
a fost dat în exploatare, un 
nou complex pentru creșterea

• Ștefan Prunaru
au realizat 80
peste plan

Brigada condusă de Ștefan 
Prunaru de Ia secția construcții- 
montaj a Uzinei ^Steaua Roșie", 
organizîndu-«i mai bine munca,

și ingrâșarea tineretului taurin, 
aparțmind unei asociații coope
ratiste agrico>. Capacitatea 
nouiul complex este de 5120 
animale și dispune de linii de 
înaltă tehnicitate, care 
unui singur îngrijitor să răs
pundă de 900 animale. Pînă la 
finele acestui an, de la Sascut 
vor fi livrați peste 1500 viței 
la o greutate medie de 400 kg 
fiecare.

permit

și brigada sa
de betoniere

• realizat puiă acum peste sar
cina planificată 80 betoniere des
tinate exportului.

In creșterea și diversificarea producției de oțel 
-IMPORTANTĂ SARCINĂ A CINCINALULUI
hunedorenii apelează la soluția cea mai eficientă

INTELIGENȚA
PROPRIE
• Durata de elaborare a șarjei a scăzut cu 3 ore față de 1970
• Lancea „Hunedoara" cucerește lumea.
în istoria oțelăriei, greutatea medie a 

de tone

• Pentru prima oară 
șarjelor a depășit 40^

PSEUDO-STAGIUNE ESTIVALĂ

plecăm de-aici"
UN GRUP DE STUDENJI, COLABORATORI Al ZIARULUI NOS
TRU, AU ÎNTREPRINS UN RAID IN CAPITALA PRIN CASE DE 

CULTURA, RESTAURANTE, BARURI

Acum, cînd litoralul, monstru 
sacru, înghite cam tot ce numim 
noi agrement sau distracție, 
ne-am propus să vedem ce ră- 
mîne bucureșteanului care n-a 
părăsit încă orașul și, în vacanță 
fiind, ar vrea să se distreze. Iu
bitor de muzică și dans, de o 
atmosferă vesela, reconfortantă, 
se poate îndrepta spre o casă de 
cultură, un restaurant, un club 
studențesc sau chiar un bar de 
noapte.

în căutarea unei seri de dans, 
ne oprim la Casa de cultură a

sectorului 6. Portarul, care pico
tește pe un scaun în fața intrării, 
ne spune că aici se dansează 
numai duminica. Dezamăgiți, 
schimbăm traseul și ne îndreptăm 
spre Ateneul tineretului. în pro
gram : Studio muzical, adică in
formarea tineretului despre nou
tățile muzicale, urmată de dans, 
ne declară metodistul Casei de 
cultură, tov. Săndulescu. „Acest 
gen de divertisment este foarte 
agieat de tineret din care majo
ritatea sînt elevi"... și pe bună 
dreptate: muzica este aleasă cu

gust și comentată inteligent. 
De trei ori pe săptămînă au 
loc aici seri distractive pentru 
tineret cu program variat și a- 
tractiv, susținut de soliști și for
mații cu renume. Deși ni s-a pă
rut că muzica forțează limitele 
audiției normale, tinerii vor mulți 
decibeli, atmosfera se menține 
plăcută și decentă.

Optimiști, plecăm spre Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa", unde lucrurile stau cu 
totul altfel. Sîmbătă, seară de 
dans, cîntă formația Cromatic. 
Spicuim din carnetul nostru de 
impresii. Majoritatea nu sînt stu
denți. Am întrebat mulți, au răs
puns puțini, dintre aceștia numai 
cîțiva aveau legitimații de stu
dent. Afișe care cer prezentarea 
legitimației la intrare sînt destule, 
dar nici oamenii de ordine nu le 
iau în serios. întrebare: Sînteți

PAUL DUGNEANU 
VALENTIN FEUERSTEIN 

LUCIAN HANU
GEORGE TUDOR 

studenți

(Continuare în pag. a ll-a)

TEHNICĂ

In ultimii ani capacitatea de 
producție a O.S.M. nr. 2 a 
C. S. Hunedoara n-a mai 

fost extinsă dar cantitatea de 
oțel pe care ea a livrat-o țării a 
sporit neîncetat. Cornel Dehe- 
lean, inginer șef la sectorul de 
oțelării, ne pune la îndemînă 
cîteva cifre care evidențiază o 
dinamică a producției extrem de 
semnificativă : în 1971 s-a pro
dus cu 156 000 tone mai mult față 
de 1970; în 1972 se va produce cu

44 000 tone mai mult ca în 1971. 
La sfirșitul cincinalului, apre
ciază inginerul șef, O.S.M. II va 
'da aproape 400 000 tone peste 
producția acestui an. De la ace
leași cuptoare se va obține un 
spor mediu anual de creștere a 
producției de 100 000 tone. Sar
cina nu este deloc ușoară dacă 
avem în vedere câ oțelâria și-a 
depășit de multă vreme para- . 
metrii la care a fost proiectată. 
Dar însușindu-și cu înaltă res
ponsabilitate indicațiile secreta
rului general al partidului, oțe- 
larii sînt convinși că obiectivul 
poate fi realizat prin perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
prin organizarea mai judicioasă 
a muncii, așa cum s-a subliniat 
cu deosebită insistență, in Ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală. în această privință, însă, 
ei au fost și mai sînt încă ne- 
voiți să parcurgă un drum ne
bătătorit. Așa s-a intimplat cind 
au adoptat tehnologia de insu- 
flare a oxigenului. Introducind

în cuptor acest element care in
tensifică procesul de ardere, du
rata de elaborare a șarjei se re
duce considerabil, ceea ce per
mite obținerea de la același a- 
gregat a unei producții supli
mentare. Specialiștii secției au 
făcut experimentări îndelungate 
și minuțioase pînă cînd au sta
bilit o tehnologie optimă care 
asigură valorificarea cu eficien
ță maximă a oxigenului insuflat. 
Rezultatele obținute, extrem de 
spectaculoase, au determinat ex
tinderea ei la toate cuptoarele, 
sporul de producție realizat ast
fel, în numai 2 ani — elaborarea 
unei șarje a scăzut cu 3 ore față 
de 1970.

Insuflarea oxigenului. în cup
toare a întîmpinat însă un in
convenient care nu putea fi ne
glijat : lăncile utilizate costau

ALEXANDRU 
BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Proiect LEGE

cu privire la dezvoltarea economico-sociaiă
planificată a României

Potrivit hotârîrii adoptate de Conferința Naționala a Partidului Comunist Român, se 
supune dezbaterii publice proiectul de Lege cu privire la dezvoltarea economico*socialâ  plani*  
ficatâ a României in vederea definitivării acestuia și prezentării spre aprobare Marii 
Adunări Naționale. Observațiile și propunerile oamenilor muncii vor fi trimise pinâ la data de 
30 septembrie a.c. Consiliului Economic, comisii lor economice ale comitetelor județene de partid, 
presei locale și centrale.

Textul Proiectului de Lege în paginile 4, 5, și 6

In pagina a Il-a

Băieți de oraș în cetatea pîinii
reportaj pe un șantier al muncii voluntar-patriotice

FORȚA
IMAGINII

de NICOLAE IOANA

O mare inteligența combinativâ și o mare capacitate de a 
înfăptui se însoțesc, nu numai în chip ideal, cu o tărie speciala 
a sentimentelor. Orice adevâr științific este însoțit de o mare 
tensiune afectivă, conține deci și o „artă" în el. De aceea, nu 
o dată mari descoperiri din știință au condus la mari descope
riri în artă. E suficient să amintim ce au însemnat, de pildă, 
descoperirile din fizică pentru pictură. O delimitare prea 
mare între aspectul concret și real al lumii și cel afectiv sau 
pur și simplu neînțelegerea indestructibilității lor ar duce 
la o mecanică împărțire a oamenilor în visători și lucizi. 
Ca șî cum visătorii nu ar fi lucizi și lucizii visători I Un om de 
știință poate fi mai „visător" decît visătorii. Este necesar să 
fie așa I O imagine însă prea practicistă își face loc 
uneori în mintea noastră, disprețuind forța imaginii și ne- 
dîndu-ne suficient seama de ea. in fond lumea este reducti
bilă la imagine și semn ; cu acestea operăm în cele mai 
multe dintre activitățile noastre. Amîndouă au puterea de a 
mișca și transforma existența. Fără a diminua importanța 
semnului, imaginea deține o magnifică valoare de impresio
nare a oamenilor. Și nu înțeleg uneori practicismul exagerat 
al unora, dezinteresul de literatură, căci despre aceasta este 
vorba. Chiar dacă pare că o carte de literatură care dă 
frîu liber fanteziei, nu convine lucidității proprii, dincolo de 
aceasta se pot întîlni rigori aproape matematice. Literatura, în 
fond, este știința forței omenești ; ea „desamblează" și „an- 
samblează" complexul uman și chiar atunci cînd tratează 
vicii, răutăți, evidențiază tot forța ; prin contrast, vizează forța 
unui om neatins de acestea. Unii dintre noi ar putea con
sidera că literatura e numai o delectare, o plăcere. Unii pro
fesori, învățători, nu dau imaginea exactă a ei, punînd ac
cent prea mult pe funcționalitate decît pe spirit. Dar litera
tura sîntem noi - ipostaza noastră. Sîntem noi, am putea 
spune, cum altfel nu am putea fi decît prin literatură și, 
bineînțeles, prin artă. O carte nu numai ne delectează, ne 
învață să gîndim, să ne exprimăm, pornind de la cel mai 
simplu adevăr : nu există gînd fără limbă. Or, literatura, 
face limba frumoasă, o îmbogățește. Nevoia de literatură 
apare și mai mare cu cit diversificarea actuală a lumii se 
lărgește. Această diversificare cere un limbaj bogat, nuan
țat. Viața modernă nu poate fi concepută altfel. Unui inginer, 
de pildă, îi este necesar, chiar dacă pe moment menirea 
lui s-ar părea să fie alta, una strict practică, acest limbaj 
pe lingă limbajul științei sau tehnicii care o aplică. Specia
lizarea este una din trăsăturile fundamentale ale epocii noa
stre dar și una din „tarele" ei, dacă nu este înțeleasă în 
profunzime. A specializa și a te specializa ca meserie și nu 
ca om. Un sens mai larg îi este conferit acestei noțiuni care 
vizează pe omul filozofic din noi, omul înțelegerii. De acest 
om se ocupă literatura, acestuia ii pune întrebări și el răs
punde. Trebuie să avem în vedere realul esențializat. Acest 
real este de fapt fundamental pentru noi. In el nu pot fi des
părțite viziunea „rece" de imaginea „trăită", ele formînd 
totalitatea omului.
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VACANȚA ÎN SALOPETĂ DE BRIGADIER

BĂIEȚI DE ORAȘ
ÎN CETĂȚILE PÎINII

M Margine de oraș. între 
cetățile industriei, diverse 
și impresionante, o ce

tate a pUnii: Silozul. O clă
dire vernil, masivă, compac
tă ca un fort de apărare, 
etalîndu-și arhitectura netă, fără 
unghiuri, fără ferestre, fără am- 
brazuri. De jur împrejur, aidoma 
unor corturi de tabără, mari co
livii de sîrmă împletită, cu aco
perișuri țuguiate, își arată în lu
mină conținutul de aur: po- 
rumb-drugi ca niște lingouri. 
Zeci, sute de tone de porumb 
din recolta anului trecut. Pentru 
sămînță, pentru moară, pentru 
loturile experimentale. ■. Dar 
acum, aici, încă nu este „ora 
porumbului". Este ora altei co
mori.

Vine grîul...
Gol pînă la brîu, în pantaloni 

scurți și bascheți, bronzat ca la 
Mamaia, băiatul care strigă în
țepenit pe rampă, cu picioarele 
desfăcute, cu palma făcută ghioc 
de rezonanță, pare un străjer de 
cetate care cheamă plăieșii pe 
ziduri.

„Plăieșii" nu întîrzie să se 
arate. Răsar din locuri cu umbră, 
jucîndu-și în bătaia soarelui ume
rii de bronz rotund, brațele strun- 
jite frumos, bascheții albaștri, 
privirile strălucitoare. Se împart, 
pe rampă, în cete de cîte cinci- 
șase, își scuipă bărbătește-n pal
mă și privesc cum înaintează în 
vasta ogradă pardosită cu beton 
șirul de camioane încărcate cu 
saci. „Vine griul!"

Vine grîul! Vine direct de pe 
cîmp, de pe miriștile proaspăt 
tunse ale cooperativelor agricole 
prahovene. Vine adus in sacii pe 
care-i ouă dropiile combinelor 
direct in camioane. în camioa
nele care înaintează chiar acum 
spre rampă și pe care reprezen
tantul unui C.A.P., moș Dumi
tru Alexandru (60 de fini, oche
lari de sîrmă, plaivas chimic,

Cu studenții la I.A.S. Tg. Frumos:

AICI, NU DOAR 
BURUIENILE

TREBUIE PLIVITE
lnchipuindu-și că studenții 

care singuri au hotărît să-și pe
treacă o parte din vacanță ală
turi de muncitorii ogoarelor tre
buie „să învețe neapărat ce-i 
munca", ca și cum aceștia ar fi 
venit după îndelungate petreceri 
pe Coasta de Azur și nu de pe 
băncile facultății și în urma unei 
sesiuni, conducerea I.A.S. Tg. 
Frumos își pregătise dinainte 
„lecția" utUizina aceleași „pla
nuri didactice" care au produs 
nemulțumiri și în rîndurile tine
rilor ce au muncit aici în anii 
precedenți. Pe scurt principiul 
unei astfel de lecții se poate re
zuma în următoarea frază: 
munciți acolo (adică pe tarlalele 
unde culturile nefiind întreținu
te la timp, buruienile au crescut 
și s-au înrădăcinat precum ar
buștii) ; unelte nu avem; noi 
vom supraveghea dacă vă faceți 
normele și-n funcție de aceasta 
vă vom ponta. Cazarea ? Ceea 
ce vedeți! Adică paturile care 
nu numai ca nu au complet ca- 
zarmamentul, dar pe care sînt 
încă așezate saltelele cu paie- 
le-năcrite-n ele și cu cearceafuri 
de culoarea arăturilor. Baie, fie 
și improvizată, nici pomeneală. 
Grijă pentru organizarea muncii 
nici atît. Nu are cine să asigure 
asistența tehnică a lucrărilor și 
gata! ?!

Discuțiile purtate cu studenții 
ne-au oferit exemple concluden
te pentru consecvența cu care 
sînt aplicate pretinsele „principii 
educative". Poziția doctorului 
veterinar Cosinschi Adrian, în
sărcinat de conducerea I.A.S. 
să se ocupe (curios nu? de vre
me ce studenții execută lucrări 
în ferma vegetală) de îndruma
rea permanentă a studenților a 
atestat în întregime atașamentul 
doctorului la „platforma peda
gogică" a conducerii I.A.S. Gest 
reprobabil, mai ales că este vor
ba de tineri care s-au oferit să 
vină-n ajutor celor de la I.A.S. 
Tg. Frumos pentru a grăbi re
coltatul. Să ne-nțelegem. Nimeni 
nu pretinde condiții de hotel și 
nici mîncăruri de ospăț. Ma
joritatea tinerilor aflați la munci 
agricole vorbesc cu emoție 
despre marea plăcere pe 
care le-a oferit-o ocazia, unică 
pentru unii, de a adormi în fîn 
cosit, despre momentul unic al 
răsăritului de soare pe care îl 
întîmpină cu bucurie pe tarla, 
despre satisfacțiile contopirii lot 
cu marea simfonie a muncii în 
agricultură, cu varietatea ei ine
puizabilă, despre cîștigul oferit 
de unica odihnă într-un fel care 
e munca în aer liber, în natură. 
Și dacă uneori condițiile de ca
zare și de masă au fost modeste, 

carnețelul de evidență cu colțu
rile filelor răsucite) și le notează 
tacticos ca orice gospodar cu 
răspundere.

— Care va să zică, am ajuns 
la 175 de tone. Numai în patru 
zile... Puneți mina, băieți!

Băieții n-așteaptă îndemnul 
lui moș Dumitru. Pînă să zică 
el, ei au și ajuns pe camioane, 
din salt, ca pirații la abordaj... Și 
baletul frumos al muncii de si
loz începe: sacii sînt aruncați pe 
umăr dintr-un zvîcnet; pașii, sub 
greutate, sînt largi și balansați, 
pentru echilibru, într-un fel 
anume care, desigur, nu se în
vață cît ai bate din palme ; ur
mează răsturnarea sacilor — tot 
cu zvîcnet ; apoi șuvoiul mășcat 
începe să curgă unduios în ma
rile guri ale depozitului; după 
care, ca într-un final bine stu
diat, urmează opintirea egală a 
cite patru băieți, cu umărul, în 
dunga planșei de scindară care 
răzuie grîul scurs în preajmă, 
împingîndu-l în gurile deschise. 
Apoi, din nou, saltul pe camion... 
„175 de tone, numai în patru 
zile!" exclamase, cu admirație 
de cunoscător, moș Dumitru 
Alexandru. Cită făină reprezintă 
această cantitate? Și cite pîini 
se pot face din făina respectivă?

Pun aceste întrebări băieților 
plini de sudoare amestecată cu 
pulbere de grîu, bucuroși să po
zeze pentru ziar în pauza dintre 
două transporturi. Dar nu știu 
să-mi răspundă. Nu s-au gîndit 
la asta. „Sa facem un calcul", zic 
„Să facem", răspund băieții. Dar 
pînă la urmă constată că n-are 
nici unul dintre ei prin buzunare 
nici măcar un capăt de creion. 
„Aoleu, glumește moș Dumitru, 
băieți de liceu, băieți de carte, 
și n-aveți cu ce scrie! Tot eu să 
vă scot din încurcătură." Și se 
trage de-o parte, își înmoaie plai- 
vasul în gură și începe să soco
tească atent, murmurînd: „Care 
va să zică, înmulțim pe 175 cu..." 

acestea n-au constituit motive 
de supărare, ele fiind mai pre
tutindeni compensate de at
mosfera prietenească, omenească 
creată în scurt timp între cei 
care se întîlneau să conlucreze. 
Dovadă concludentă pentru ast
fel de afirmații e nu mai depar
te atmosfera caldă, prietenească 
ce s-a statornicit în celelalte 
I.A.S.-uri din județul Iași. Și 
pentru ce să nu se stabilească 
o astfel de atmosferă și la I.A.S. 
Tg. Frumos? Pentru că aici se 
face simțită comoditatea, pentru 
că cei care răspund de găzduirea 
studenților nu înțeleg să-și în
vingă optica falsă în a judeca 
realitatea ? Ar mai fi de adăugat 
că suplimentarea forței de mun
că cerută de anumite momente 
de vîrf în agricultură depășește 
capacitatea organizatorică a... or
ganizatorilor de la I.A.S. Tg. 
Frumos. In compensație, ei se 
reped să-și satisfacă chefuri pre
tins educative punînd studente
le doar la plivit buruieni care, 
neînlăturate la timpul potrivit, 
fac astăzi să se rupă și coasele 
în ele. Este cazul ca cei respon
sabili de organizarea primirii, 
cazării și îndrumării studenților 
să răspundă!

ION CHIRIAC

„VINO SA PLECAM DEAICI"
(Urmare din pag. I)

student ? Răspuns : Nu ! Cu ce 
vă ocupați ? Cu dansul! Progra
mul muzipal este foarte scurt, dar 
cu pauze lungi între reprizele de 
dans. Biletul de intrare cam 
scump pentru o casă de cultură 
a studenților. Atmosfera polua
tă sonor și morai se perpe
tuează de mai multă vre
me, fapt semnalat deja în Viața 
studențească, însă fără nici un re
zultat. Deci nu întîmplător aici 
studenții nu se mai simt bine. O- 
bișnuiții Casei de cultură a stu
denților la serile de dans sînt fe
tele de prin vecini și băieții fără 
ocupație. Obiceiul este atît de în
rădăcinat, pozițiile atît de solide, 
îneît avem sentimentul inutilității 
cînd scriem despre aceste lucruri. 
Asupra situației de la Casa de 
cultură a studenților vom reveni 
cu o analiză mai cuprinzătoare, 
apelînd în acest scop la opiniile 
directorului, tovarășul Toma Lau- 
rențiu și ale tovarășului Ion Stoi

Pînă termină moș Dumitru, să 
facem cunoștință. Avem de-a face 
cu elevi ai Liceului nr. 1, cu 
grupele a Ill-a (responsabil, 
elevul Boca Mihai) și a 
IV-a (responsabil, elevul Pătru 
Simion), grupe de muncă volun- 
tar-patrioticâ, alcătuite din cinci 
și respectiv șase membri. 
Restul pînă la o sută, cît re
prezintă efectivul cu care ne 
prezentăm zilnic la Siloz, ne spu
ne profesorul Constantin Pre- 
descu, sînt răspîndiți la alte punc
te de descărcare, la alte locuri de 
muncă: lopătat mazăre, selectat 
sămînță, cărat saci etc."

Grîu, mazăre, sămînță selec
tată... Așadar, odată cu mul
țumirea efortului fizic convertit 
in eficiență economică, acești 
„băieți de carte" primesc aici și 
o lecție practică de naturale (ori 
de agricultură ?) și iși merită, 
pentru două săptămîni, un altfel 
de nume: „Băieții griului". 
Nume cu atît mai frumos cu cit 
toți sînt orășeni. Și Chirilă Ion, 
și Atzesberger Arthur, și Bîgiu 
Valentin, și ceilalți: Ionescu Ro
mulus, Moroianu George, Te- 
odoru Ivan, Dobre Iancu, Dinu- 
lescu Gheorghe, Trăsnea Maria... 
întîlnirea lor concretă, vie cu 
grîul — pe care-l știuseră pînă 
acum numai din carte, numai de 
pe ecran sau numai ca decor 
unduitor al incursiunilor turistice 
— s-a petrecut nu într-un ca
dru didactic, nu sub semnul ra
portului elev-catedră ci prin 
contact direct, prin trudă... În
drăznesc să le pun băieților în- 
t rebar ea tulburătoare evocată de 
Geo Bogza;

— Cum e griul, băieți ?
După o clipă de gîndire, unul 

dintre ei îmi răspunde tot bog- 
zian, dar cu alte cuvinte :

— E greu!
Așadar, pe Ungă lecția de na

turale, și o lecție cu valoare etică. 
Grîul e greu. Adică: pîinea de 
pe masă, covrigul ronțăit în re- 

Foto : PAVEL TAN JALAImagine din Timișoara.

ca, secretar al Comitetului 
U.A.S. București).

„Spre deosebire de Casa de 
cultură a studenților, la CTUB
ING 303 mă simt bine, ne spune 
Oros Sabin, student la construc
ții aero-spațiale. Aici pot să as
cult liniștit muzică de bună cali
tate și nu am impresia că sînt un 
intrus într-un club studențesc". 
Care este secretul ? Ni-l dezvă
luie unul dintre organizatori, stu
dentul Niculescu Dumitru, Facul
tatea de transporturi. „La noi se 
intră numai pe baza legitimației 
de student, lucru verificat și de 
noi, programul muzical este alcă
tuit din melodii de bună calitate, 
românești și străine, care se 
bucură de aprecieri unanime. 
Pentru a evita aglomerația exce
sivă am limitat numărul celor 
care pot avea acces într-o seară. 
Barul servește cafea și băuturi 
răcoritoare".

Tentația unui pahar cu bere și 
speranța de a-l găsi ne-au în-

cieație nu cin din văzduh și nu 
sînt rodul unei munci ușoare, ca 
unduirea idiUcă a lanului văzut 
la film sau prin fereastra auto
carului. Griul e greu. Pîinea se 
dobindește cu trudă...

— Două sute de mii de pîini! 
izbucnește, la capătul maratonu
lui său aritmetic, moș Dumitru. 
Atita mi-a dat. 175 de tone de 
grîu fac cam 140 de tone de fă
ină. Adică 140 000 de kilograme. 
Iar din făina asta, cu ce mai pui 
apă, cu ce mai pui sare, cu ce 
mai pui drojdie, ies cam 200 000 
de kilograme de pline. Ce vă mi
rați așa? Atita dă. Mă pricep, 
că armata am făcut-o la manu
tanță...

200 000 de pîini! Mirarea bă
ieților se convertește în mindrie: 
în numai patru zile, ei au pur
tat pe umeri și au depozitai atita 
grîu cît pentru pîinea pe care o 
consumă un oraș cit al lor în 
două-trei zile. E ceva!

— Dar socoteala nu este com

demnat să poposim în grădina de 
vară a restaurantului Doina. Am 
fi petrecut o seară agreabilă în 
compania unei orchestre cu re
pertoriu variat dar, de undeva, 
de aproape, alte sonorități pirat 
ne-au stîrnit curiozitatea. Barul, 
plasat în interiorul clădirii, emitea 
cu intensitate maximă.

In hol, după ce plătești'biletul 
de intrare, te întîmpină, cu între
barea de sfinx, un lampagiu pic
tat cu vopsele de apă: „Nu știți 
dv. unde este barul Doina ?" 
Mărturisindu-ne neputința în fața 
acestei întrebări, am intrat în 
bar. Programul, alcătuit după o- 
hișnuitul rețetar, ne oferă glume
le întristătoare ale lui Mihai Ciu- 
că, dansurile lipsite de fantezie și 
culoare susținute de o trupă ne
sincronizată și numerele muzicale 
în interpretarea lui Aurelian An- 
dreescu și a Valentinei Popescu. 
Punctul forte îl constituie micro- 
recitalul lui A. Andreescu, insufi
cient însă pentru a salva un pro
gram anost, intitulat nesemnifica- 

pletă, intervine profesorul. Tre
buie ținut cont că toți cei o sută 
de băieți ai noștri descarcă și de
pozitează zilnic, cîteva zeci de 
vagoane. Calculul trebuie re
făcut.

— 11 refacem, zice moș Dumi
tru, că nu e mare lucru... Va să 
zică...

— Vine grîul...!
Băieții nu mai așteaptă să-și 

termine moș Dumitru calculul. 
Se năpustesc spre rampă și încre
menesc acolo în așteptare, în ati
tudini de plăieși pe ziduri de ce
tate. Prin porțile larg deschise 
pătrunde primul camion.

Vine grîul ! Mi s-a părut, sau 
strigătul acestor liceeni de oraș 
seamănă cu strigătul de pe co
ridorul școlii, înainte de lecție: 
„Vine profesorul!“

PETRE DRAGU

tiv „Ritmuri bucureștene". Sără
cia și lipsa de gust a costumelor 
dansatorilor ne-a îndemnat să-l 
întrebăm pe Mihai Diaconu, co
regraful spectacolului, de unde 
provin aceste „unicate". „Cos
tumele sînt niște improvizații.

Despre programul barului dis
cutăm cu directorul complexului 
Doina, tovarășul lonița Ion.

— Cum vi se pare programul ?
— Eu nu sînt de meserie și nu 

mă pricep. Spectacolul a fost a- 
probat ieri dimineață de o comi
sie a A.T.M.-ului din care făceau 
parte Dina Cocea, Virginica Ro- 
manovschi. Romeo Vanica și mu
zicologul T.A.P.L., Prajovski. Lor 
le-a plăcut.

O irripresie mai bună ne-a pro
dus Atlantic-Bar. Interior plăcut, 
mobilier modern, atmosferă 
discretă eleganță. }

L-am întrebat pe Eugen 
ia, directorul localului, ce 
teriu a avut în vedere la alea- , 
tuirea programului. „Concepem 
programul ținind seama de ce
rințele clienților.

— Ce ne puteți spune despre 
programul de asta-seară ?

— Din cauza sezonului, majori
tatea numelor sonore sînt pe li
toral sau în străinătate, așa ca 
spectacolul a trebuit să fie cîrpit.

de

Sto- 
cri-

Inteligenta 
tehnică
proprie
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scump (erau procurate din im
port) și rezistau puțin. După 
studii laborioase, maistrul Ion 
Cismaș a realizat o lance cu 
performanțe calitative net supe
rioare care poate fi utilizată, în 
medie 150 de ore. Ea a fost bo
tezată, sugestiv „Hunedoara". 
Lancea, care astăzi este confec
ționată in oțelăriile combinatu
lui a ajuns să fie repede cunos
cută peste hotare, să fie apre
ciată. căutată.

— Oxigenul de care dispunem 
este limitat cantitativ — ne-a 
declarat tînărul inginer Alexan

dru Dragota, adjunctul șefului 
de secție, așa că sporirea pro
ducției pe această cale nu mai 
este posibilă. Nici durata de ela
borare a șarjei nu poate fi re
dusă prea mult. Singurele posi
bilități de a asigura creșterea 
producției, de a ne înscrie în 
sarcinile Conferinței Naționale a 
partidului, sînt sporirea greută
ții șarjelor și prelungirea cam
paniei de exploatare a cuptoare
lor.

Se știe că un cuptor are o ca
pacitate de 400 tone. Mai puțin 
se știe însă că această capaci
tate, pînă acum, nu era valorifi
cată la maximum, șarjele avînd 
în medie 395 tone. Unele expe
rimentări făcute recent, au de
monstrat că în cuptoarele de 400 
tone se pot elabora șarje de... 
420 tone ceea ce dovedește că 
există încă disponibilități mari 
de creștere a greutății șarjelor.

— Am demonstrat aceasta în 
cursul acestei luni — ne-a măr
turisit inginerul Dragotă, cînd, 
pentru prima oară în istoria oțe- 
îăriei, am dat șarje cu o greu
tate medie de peste 400 tone. 
Procedînd astfel, vom obține 
pină la sfîrșitul anului o impor
tantă cantitate de oțel peste 
plan. Cît despre creșterea numă
rului de șarje pe boltă, ce v-aș 
putea spune ? Ca membru al 
colectivului însărcinat cu rezol
varea acestei probleme aș arăta, 
deocamdată, că durabilitatea fie
cărei bolți poate crește pentru 
încă 60 de șarje și că progresele 
realizate pînă acum sînt încu
rajatoare.

Sporirea greutății șarjelor și a 
duratei de utilizare a cuptoru
lui Martin reclamă rezolvarea 
unei alte probleme : lichidarea 
decalajului între capacitatea de 
elaborare și cea de turnare (oa
lele existente nu sînt capabile 
să preia întreaga producție). 
Cum era și firesc, s-a trecut la 
soluționarea unor oale de mare 
capacitate, dar stagnările nu au 
fost nici acum întru totul elimi
nate. Un colectiv condus de 
ing. Alexandru Dragotă a pus la 
punct un sistem ingenios de zi
dărie a oalelor care a avut ca 
efect mărirea durabilității aces
tora de la 8 la 12 turnări și chiar 
mai mult. Aplicarea acestei va
loroase inovații înlătură o im
portantă barieră ridicată în ca
lea creșterii producției de metal.

La începutul anului, colectivul 
secției O.S.M. II, care și-a adus 
o contribuție decisivă Ia obți
nerea de către combinat a locu
lui I in întrecerea socialistă des
fășurată pe țară, și-a propus ca 
nici un cuptor să nu rămînă sub 
plan. Bilanțul întocmit de curînd 
arată că oțelarii s-au ținut de 
cuvînt : toate cuptoarele și-au 
depășit sarcinile încredințate, 
producînd suplimentar aproape 
18 000 tone de oțel..

In editura 
ACADEMIEI 

AU APĂRUT:
ALEXANDRU GOLIAN : 

Teoria modulelor.
ROMULUS VULCANESCU : 

Coloana cerului.
L BOICU : Austria și prin* * 

cipatele române in vremea 
războiului Crimeii.

Miercuri după-amiază, tova
rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
tovarășul Olawi Hanninen, vi
cepreședinte al P. C. Finlandez 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și-a petrecut concediul 
de odihnă în țara noastră. A 
fost de față Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
informare reciprocă asupra 
unor aspecte actuale ale activi
tății Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist 
Finlandez.

întîlnirea s-a desfășurat în

Miercuri, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Belgrad, o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășul 
Marțian Dan. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, care, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Iugoslav (U.T.I.), va face o vi
zită în R.S.F. Iugoslavia.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de secretari și de activiști ai 
C.C. al U.T.C. De asemenea, a

• IN primul tur al turneului 
internațional de tenis de la Dii- 
sseldorf, jucătorii români, Uie Năs- 
tase și Ion Țiriac au repurtat vic
torii facile. Năstase l-a eliminat 
cu 6—1, 6—2, 5—7, 6—4 pe iugosla
vul Jovanovlci, iar Țiriac a cîș- 
tigat in trei seturi : 6—3, 6—3, 6—1 
în fața vest-germanului Pohmann. 
In proba de dublu Țiriac și Mulli
gan (Italia) au dispus cu 6—2, 9—7, 
5—7, 2—6, 6—3 de Koch (Brazilia)— 
Ulrich (Danemarca). Năstase și 
Mc MiUan au învins cu 6—3, 6—2j 
7—5 pe Jovanovici (Iugoslavia) — 
Meiler (R. F. a Germaniei).

• PREȘEDINTELE Comitetului 
pentru „Cupa Davis", Harcourt 
Woods, a confirmat că semifina
lele interzonale ale marii competi
ții de tenis vor avea loc în zilele 
de 4, 5 și 6 august la Barcelona 
(Spania — S.U.A.) și București 
(România — Australia). Potrivit 
știrilor transmise de agenția U.P.I., 
echipa Australiei pentru meciul de 
Ia București va fi alcătuită proba
bil din Mal Anderson, Colin Dibley 
și Ross Case, Comentatorul spor
tiv al aceleiași agenții apreciază 
că echipa României are șanse să 
dispute pentru a treia oară finala 
„Cupei Davis‘\ In cazul cînd echi
pa română va învinge Australia, 
„Challange round-ul“ ar putea a- 
vea loc la București, în a doua ju
mătate a lunii august.

• ÎNTRERUPTĂ, marți seara la 
mutarea 40, a 7-a partidă a me
ciului de șah pentru titlul mon
dial dintre Boris Spasski si Ro
bert Fischer a fost continuată 
miercuri seara. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de remiză con
semnat Ia mutarea a 49-a. Scorul 
este în prezent 4—3 în favoarea 
lui Fischer. Astăzi, conform regu
lamentului, urmează să se joace 
partida a 8-a. Fischer va juca cu 
albele.

• ECHIPA masculină de volei a 
S.U.A. și-a început ieri turneul in 
tara noastră, întîlnind la Piatra 
Neamț reprezentativa României. 
Voleibaliștii români au repurtat 
victoria cu scorul de 3—0 (15—5, 
!•'’—4, 15—7). Astăzi, tot la Piatra 
Neamț, are loc a doua întîlnire.

• IERI în noua sală a sporturi
lor din orașul Pitești a început 
un turneu internațional masculin 
de handbal. In primul meci selec
ționata secundă a României a în
vins cu scorul de 20—17 (10—8) e- 
chipa Bulgariei. In partida urmă
toare echipa României, campioană 
a lumii a întrecut cu scorul de 
26—10 (12—4) echipa S.U.A. Astăzi 
au Ioc trei meciuri : România B—

mare circulație, piese de cafe- 
concert interpretate intr-o tonali
tate discretă alcătuiesc fondul so
nor al unei seri plăcute.

Ultimul obiectiv al anchetei 
noastre 1-a constituit Restaurantul 
Universității, unde ambianta de 
cantină este completată de un 
ciudat și compozit apendice so
nor condus de frații Pătrașcu. 
Contrabas, vioară, clarinet, pian, 
tobă și acordeon atacă energic 
un repertoriu care cuprinde can
țonetă italiană, cîntec lăutăresc, 
piesă de cafe-concert, operetă, 
muzică simfonică, romanță și 
muzică ușoară. Transcriem cu 
fidelitate din repertoriul aprobat 
și semnat de același muzicolog 
T.A.P.L., Prajovski. cel care a 
„numit" formația la acest restau
rant : „Ceiakovski, Jaloresie, Mou 
en Rouge, Hauleta, Vals Brams, 
Bah (ar putea să însemne Ceai- 
kovsehi, Jalousie, Moulin Rouge, 
Hăulita, Brahms. Bach) și cele
brul șlagăr „Vino să plecăm 
de-aici". Ceea ce am și făcut în 
giabă.

Iubitorilor de muzică le reco
mandăm Restaurantul MINION, 
de curînd deschis în apropiere 
de Piața Amzei. Eleganță, bun 
gust, serviciu ireproșabil. Rețineți, 
restaurantul nu a^e orchestră!

• • • Formarea cuvinte
lor in limba româna (Studii 
și materiale, volumul al 
Vl-lea).

Intr-adevăr, impresia generală 
este de tmprovizație. Orchestra 
este alcătuită din instrumentiști 
reuniți de puțin timp, agresivi
tatea ei sonoră neputînd masca 
lipsa de omogenitate. Am remar
cat totuși pe Ani Cosma, o exce
lentă cîntăreață de bar, pe Nae 
Lăzărescu și pe Valeria Balaș, un 
tînăr în care direcția își pune mari 
speranțe. Și aici ne-a impresio
nat perfecta nesincronizare a dan
satorilor și banalitatea concepției 
coregrafice.

Programul prilejuiește unor 
clienți mai exuberanți manifestări 
zgomotoase, care spulberă impre
sia de eleganță ce ne-a întîmpi- 
nat.

La restaurantul Ovidiu cîntă în 
fiecare seară Mirabela Dauer, 
laureată a festivalului de la Ma
maia 1971, acompaniată de for
mația condusă de Tăsel Greben- 
cea. Responsabilul restaurantului, 
tov. Nemeș, ne spune că a an
gajat această formație prin con
curs.

Repertoriul orchestrei este a- 
decvat specificului italienesc al 
restaurantului, reușind să creeze 
o atmosferă mai autentică decît 
cea sugerată de decorația realiza
tă de Uniunea Artiștilor Plastici. 
Canțonete celebre, șlagăre de

Președintele Consiliului de SUt al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCV. a primit din partea guver
natorului general al Canadei, ROLAND MICHENER, urmă
toarea telegramă :

Domnule președinte, vă rog să primiți sincerele mele mul
țumiri și pe cele ale poporului canadian pentru atentul mesaj 
de felicitări pe care l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a 
Canadei.

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
COMUNIST DIN COLUMBIA

Tn cursul călătoriei pe care o 
întreprinde în țara noastră, de
legația P.C. din Columbia a vi
zitat Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România și noile 
construcții social-culturale din 
Capitală, platforma petrochimică, 
Uzinele de autoturisme și fabrica 
de stofe „Argeșana", Combinatul 
de vinificație și Stațiunea „Ște- 
fănești“, expoziția realizărilor e- 
conomiei argeșene, Muzeul de 

O DELEGAȚIE A U.T.C., CONDUSĂ DE TOVA
RĂȘUL MARȚIAN DAN A PLECAT TN R.S.F. IU
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artă contemporană și Casa de 
cultură din județul Argeș, Uzine
le „Electroputere" și orașul 
Craiova, sistemul hidroenergetic 
„Porțile de Fier**,  Muzeul „Por
țile de Fier**,  Castrul Roman din 
Drobeta Tumu-Severin și Băile 
Herculane din județul Mehedinți.

Delegația a avut, de asemenea, 
o întîlnire la Consiliul popular 
județean Dolj.

tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Miercuri, a plecat Ia Paris, to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pentru 
a participa la întîlnirea repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din» Europa, pen
tru solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez.

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre patrie, 
delegația muncitorilor din Re
publica Populară Chineză, care, 
la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., a efectuat o vizită 
de prietenie și schimb de expe
riență în țara noastră.

fost prezent Ronald Strelec, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Am- 
basadei R.S.F. Iugoslavia la W 
București.

Pe aeroportul Surcin, din 
Belgrad delegația a fost întîm- 
pinată de Vladimir Maksimo- 
viei, președintele Prezidiului 
Uniunii tineretului din Iugo
slavia, de alte cadre de condu
cere ale organizației de tineret. 
A fost prezent Ion Avram, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România la 
Belgrad.

România (juniori); România A — 
România (tineret) și Bulgaria — 
S.U.A.

• IN CAPITALA Finlandei a 
început unul din turneele zonale 
pentru campionatul mondial mas
culin de șah, la care participă 16 
jucători, printre ei numărfndu-se 
și marele maestru român Florin 
Gheorghiu. Iată rezultatele din 
prima rundă : Hecht (R.F.G.) — 
Saren (Finlanda) 1—0; Gheorghiu 
(România) — Radulov (Bulgaria) 
remiză; Ribly (Ungaria) — Tor- 
valdsson (Islanda) 1—0; Matano- 
vici (Iugoslavia) — Hennings 
(R.D.G.) remiză ; Schmidt (Polo
nia) — Jacobssen (Danemarca) 
1—0: Timman (Olanda) — Ro- 
batsch (Austria) remiză.

• ECHIPA studențească de șah 
a României a învins cu 2,5—1.5 
puncte selecționata Angliei în 
runda a 4-a a turneului final al 
campionatului mondial universitar 
de șah ce se desfășoară în aceste 
zile la Graz (Austria).

• IERI, la Constanța, s-au dis
putat ultimele două meciuri ale 
sferturilor de finală din cadrul 
campionatului european universi
tar de fotbal. Echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 6—1 (2—0) se
lecționata Belgiei, califlcîndu-se 
pentru semifinale. Fotbaliștii iugo
slavi urmează să întîlnească echi
pa Cehoslovaciei. In alt joc» echi
pa Spaniei a învins cu 2—0 (1—0) 
echipa Ungariei. în semifinale for
mația spaniolă va întîlni selecțio
nata României. Astăzi, este zi de 
odihnă. Semifinalele au loc vineri 
cu începere de la ora 18,00.

SUCCESELE ELEVILOR 
MATEMATICIENI LA 

OLIMPIADA 
INTERNAȚIONALĂ

La sediul Societății de ști
ințe matematice, i-am solici
tat tovarășului profesor Con
stantin Otfescu, secretarul 
acesteia, amănunte privind 
comportarea echipei de ma
tematicieni români, parti- 
cipanți la cea de-a 14-a edi
ție a Olimpiadei internațio
nale.

„In acest an, concursul ele
vilor matematicieni, la care 
au participat reprezentanți 
din 14 țări, s-a desfășurat la 
Torun (R.P. Polonă). Elevii 
români au obținut cele mai 
bune rezultate înregistrate 
pină acum la aceste întreceri. 
Iată, de altfel, și premianții 
noștri: Mircea Martin, de la 
Liceul „Iacob Mureșan" din 
Blaj, a obținut premiul 1 cu 
maximum de punctaj și un 
premiu special al juriului, 
Alexandru Dincă, de la Li
ceul nr. 3 — Constanța, Ci- 
prian Sorin Borcea, de la Li
ceul „Octavian Goga“ din Si
biu și Sorin Radulescu, de la 
Liceul „Mihail Sadoveanu", 
din București au obținut pre
miul II, iar Mihai Pimsner, 
de la Liceul nr. 21 din Capi
tală — premiul III. Compor
tarea bună a matematicienilor 
români a fost determinată și 
de spiritul de echipă, care a 
fost de un neprețuit aiutor 
pentru premia.nți. De aseme
nea, sînt de menționat efor
turile cadrelor didactice ale 
liceelor de la care au pro
venit componența echipei, cît 
și cei care s-au preocupat de 
pregătirea preolimpică — cer
cetători de la Institutul de 
matematică, cadre didactice și 
absolvenți ai Facultății de 
matematică-mecanică din 
București, profesori de specia
litate din licee.

C. S.
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!► Ce masuri se impun, cum vă gîndiți să acționați

IN SPIRITUL IDEILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE

pentru realizarea acestui deziderat ? <

ABSOLVENTUL
școiii generale și al liceului

APT PENTRU PRODUCȚIE!
— După doi ani de Ia introdu

cerea muncii productive ca dis
ciplină de învățământ, și având 
în față recentele precizări ale 
Conferinței Naționale referitoare 
la rolul școlii în formarea tinere
tului pentru munca productivă, 
cum apreciați că trebuie regîndi- 
tă pregătirea practică a elevilor ? 
— îl îhtrebăm pe prof. Florian 
Dițnleasa, inspector școlar ge
neral al județului Argeș.

— Ca om al școlii, din lucră
rile Conferinței Naționale a par
tidului am reținut cu deosebire 
observația justificată a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la 
faptul că una din principalele 
carențe ale învățământului, înde
osebi al celui de cultură gene
rală, este aceea că nu asigură ti
nerilor pregătirea corespunzătoare 
pentru a se intregra rapid în pro
ducție. Aprecierea nu anulează 
ceea ce s-a făcut bun pînă acum 
dar luminează limitele activității 
noastre.

Lucrurile nu trebuie luate de 
la început. Totul este ca, folo
sind condițile existente, îmbună- 
tățindu-le perfecționîndu-le să se 
ajungă foarte rapid la finalizarea 

_ preconizată de Conferința Națio- 
cnală a partidului. Judecind situa

ția prin prisma experienței do
bândite în județul nostru, îmi dau 
seama că încă pînă la începerea 
noului an școlar se pot depăși 
dificultățile prezente, se poate e- 
labora complexul de măsuri me
nit să dea un contur foarte exact 
și eficient activității tehnico-pro- 
ductive a elevilor — parte com
ponentă și extrem de însemnată 
a programei școlare. Din această 
experiență îmi servesc ca argu
mente două exemple : Liceul nr. 
2 din Cîmpulung a organizat pre
gătirea tehnico-productivă a ele
vilor în atelierele întreprinderii 
de industrie locala. Fiind bine 
înțeles scopul acestei activități, 
elevii au fost inițiați și folosiți la 
asamblarea unor piese la meca
nismul de mișcat scaunul și a 
gliseur-ului pentru autoturismul 
„Dacia-130(r — subansamble lu
crate de întreprinderea amintită. 
In acest an, pe baza unui examen, 
elevii liceului vor primi certifi
cate de muncitor calificat, cate
goria a IlI-a. U.A.P. Colibași, a 

' reținut și calificat la locul de 
muncă absolvenții clasei a X-a 
ai școlilor generale care, în tim
pul școlii, și-au desfășurat aici 
activitatea tehnico-productivă. In
teresant de menționat că e vor
ba de un număr mare de elevi 
care au frecventat școlile generale 
din comune situate în jurul uzi
nei, de unde, în mod frecvent, 
aceasta își recrutează forța de 
muncă : Colibași, Boteni, Vlă- 
dești, Cosești și altele. Găsesc im
perios necesare precizările, legi
ferările — începînd de la progra
mă și pînă la obligațiile școlilor și

ale întreprinderilor care le patro
nează — precum și statuarea a- 
cestora.

Mă voi opri la profilul atelie
relor școlare care trebuie gîn- 
dit într-o concepție mai lar
gă. Volumul de cunoștințe, 
priceperi și deprinderi de mun
că tehnico-productivă să fie 
stabilit în conformitate cu nevo
ile economice ale județului, ne
cesarul de forță de muncă, pro
filul meseriilor ce vor fi exerci
tate în unitățile județului și ra
pida schimbare a unora dintre 
acestea, ritmul accelerat de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție etc.

PRIMA CONDIȚIE

A EFICIENTEI

IN ACTIVITATEA

TEHNICO PROOUCTIVĂ

PROGRAME STABILE
PENTRU ÎNTREG 

CICLUL DE

productivă, 
unui curs c

Opiniile unui inspector școlar general

Iată cum văd, în linii mari, 
tabloul lucrărilor practice care se 
predau elevilor, într-o succesiune 
treptată. In clasa a V-a a școlii 
generale se poate începe cu lu
crări din lemn care sâ se conti- 
nuie și în prima jumătate a cla
sei a VT-a ; m a doua jumătate a 
clasei a Vl-a și în clasa a VII-a 
să se execute lucrări in metal.

urmind ca în clasa a VIII-a ele
vii să fie inițiați in electrotehni
că. Pentru elevii mari — clasele 
a K-a și a X-a ale școlii gene
rale precum și anii I—IV de li
ceu — să se treacă efectiv la în
sușirea unei calificări — lucra 
posibil de realizat atit în atelie
rele școlare ori interșcolare, cit 
și în producție., pentru cei care fac

profesiune ?), de planuri de în- 
vâțâmint. stabile și valabile cel 
puțin cina ani — în cazul șco- 
bi generale — și. respectiv, patra 
ani pentru liceu Socotesc că Mi
nisterul Educației ri învățământu
lui na trebuie sâ lase această 
problema doar pe seama inspec
toratelor școlare județene. Aju
tat de Ministerul Muncii, de alte 
ministere, trebuie sâ reglemen
teze pînă la 15 septembrie pro
filul activității tehnico-produc
tive, programele și planurile de 
învățămint încît înarmarea deși
lor cu deprinderile necesare e- 
xercitării unei activități practice 
sâ se realizeze chiar cu promo
țiile care se află acum pe băncile 
școlii.

Dorim să fim utili chiar de pe băncile 
Școlii, cu atit mai mult după aceea...
Astfel argumentează

tinerii o solicitare

profund întemeiată:

PE DIPLOMA 
DE BACALAUREAT

SA FIE ATESTATĂ Șl 0 PROFESIE!
— Treci in anul IV, Victor 

Georoceanu (Liceu] „Tudor Vla- 
dimirescu" Tg. Jiu) Cu ce cîș- 
tig vei pleca la absolvire, pe 
planul pregătirii practice ?

— Regret că nu voi absolvi 
liceul și ca oacalaureat și ca 
deținător al unei calificări pro
fesionale.

— De ce ? N-ai lucrat?
— Ba da. Clasa mea a făcut 

practică în atelierul de lăcătu- 
șerie al școlii Am executat u- 
nele piese pentru autodotare. Și 
avem mulțumirea că le vor fo
losi și elevii care ne urmează. 
Dar am lucrat aceleași și ace
leași piese. Practic, în ziua re
zervată muncii s-au folosit 3—4 
ore. In trecutul an școlar am 
executat doar trei piese.

—- Și ce crezi că s-ar fi cuve
nit să lucrezi ?

— Eu mă gîndesc la dezvol
tarea țării, la perspectivele ei. 
Industria se modernizează în- 
tr-un ritm susținut. Cum se 
poate conta pe noi dacă atelie
rele sînt dotate rudimentar, dacă 
primim numai noțiuni de lăcă- 
tușerie sau batem cu ciocanul 
ca să îndreptăm un fier ?

— Corespunde practica cu in
tențiile voastre profesionale de 
mai tirziu ?

— Știți, noi, în general, vrem 
să încercăm la facultate. Pro
babil, că nu toți vom reuși. Co
legul din Tg. Jiu are dreptate.

Ar trebui să absolvim liceul cu 
o calificare. Dar nu toți califi
cați ca lăcătuși, cum s-a îr.tîm- 
plat și la noi’ spune Sava Dan 
Iulian de la Liceul nr. 2 din 
Tecuci. Dacă s-ar cunoaș
te interesele profesionale ale 
elevilor cu cele două varian
te: facultate, meserie, s-ar putea 
stabili profile de practică adec
vate. Cred că ar trebui să fim 
grupați pe meserii și ar merita 
efortul de a fi repartizați la 
locuri de practică unde sâ putem 
dobîndi deprinderile de bază.

— Ai ridicat o problemă inte
resantă, dar nu atit de ușor de 
rezolvat întrucât preocupările 
voastre profesionale sînt atit de 
diverse și ar însemna ca prac
tica să fie foarte mărunțită.

— Intr-adevăr — intervine în 
discuție Liliana Pricopeiuc, de 
la Liceul „Matei Basarab“ din 
București — nu văd posi
bilă satisfacerea tuturor pre
ferințelor profesionale ale ele
vilor. Dar a gîndi mai bine prac
tica încît să nu facem ani de 
zile același lucru este absolut 
obligatoriu. Clasa noastră, o cla
să de fete, face practică la Fa
brica „Crinul" într-o secție de 
confecții. Eu vreau să devin in
giner chimist. Aparent nu e nici 
o legătură. Dar ea există : am 
văzut un proces tehnologic, nu 
ne-am mulțumit doar cu cel din 
secție, ci am urmărit activitatea

întregii fabrici, ne-au fost ex
plicate mașinile, am văzut cum 
se lucrează și am lucrat, iar lu- 
crînd, am înțeles ce înseamnă 
întrecere, calitate, beneficiu.

— Ați avut un avantaj — se 
înscrie la cuvînt Viorica Ouatu, 
de la Liceul „Vasile Alecsandri" 
din Bacău. Eu trec în anul IV 
și n-am făcut decît gospodărie, 
mai exact, numai prăjituri, mai 
exact, numai ecleruri. Facem 
prăjituri pentru vânzare, adu
cem beneficii școlii. Dar ce be
neficii realizăm noi ? Sîntem a- 
proape o mie de fete, jumătate 
știm să facem prăjituri, cealaltă 
jumătate au devenit „specialis
te" în cusături. Nouă ce să ni se 
ateste pe diploma de bacalau
reat ?

Tn același timp, școala este 
patronată de întreprinderea 
„Proletarul". Cum ne ajută ? Ne 
aduce deșeuri de ață pentru a- 
telierul de artizanat. De ce nu 
ne-ar primi să muncim acolo ? 
Cel puțin ne-am acomoda cu 
viața de întreprindere, și tot ar 
fi un cîștig.

— întreb și eu : de ce cu fe
tele nu se realizează o pregă
tire de tip industrial și sînt o- 
bligate la ausături și gospodărie 
cinci ani ? (Nedumerirea apar
ține Rodicăi Laurențiu, Liceul 
nr. 1 Hunedoara). învățăm și 
trăim într-un centru industrial

ca Hunedoara, dar practica 
noastră nu se deosebește cu ni
mic de cea a colegilor’ dintr-un 
mic orășel. Eu, ca și alte colege 
de ale mele, dacă vrem să facem 
chimia n-am fi putut face prac
tică într-un laborator ?

— Pledați pentru o practică 
în întreprindere, vi se pare mai 
eficientă decit cea desfășurată 
în atelierul școlar ?

— în momentul în care atelie
rele școlare sînt dotate încă ne
corespunzător — răspunde Ga
briela Seke — Liceul nr. 2 din 
Satu Mare — e preferabilă prac
tica în întreprindere. Pe noi ne 
patronează Combinatul „1 Mai“, 
o întreprindere mare. O parte 
din băieți fac practică aici. Dar 
ajung dimineața, la 8, și mai
ștrii le spun : „stați aici, să nu 
ne împiedicați la lucru". Ori le 
dau și o minge să se joace în 
curte.

Așadar, elevii subscriu fără 
rezerve, generoasei idei de a în
văța și munci în paralel. Mai 
mult, ’ doersc ca munca desfă
șurată în anii de școală să se 
valorifice într-o calificare și fac 
propuneri în acest sens, demne 
de a fi luate în seamă. Mai mult, 
acuză formalismul, improvizația 
orele irosite sub egida muncii 
fără muncă și doresc să se pre
gătească în meserii absolut ne
cesare economiei dar în anii de 
școală și nu după aceea.

CUM VA
VIITOARELE 7

MMM

• în anul I -tîmplărie

• în anul II - electrotehnică

• în anul III - lăcătușerie...

Șl TOTUȘI
CE MESERIE

A ÎNVÂJAT LICEANUL?
Cele 700 de ore de activitate tehnico-producti vă prevăzute de programa liceului, pot și tre

buie să echivaleze cel puțin cu un curs de calificare

Pe parcursul anilor de liceu 
un dA’ poate efectua aproxima
tiv 720 ore de muncă tehnico-

echivalentul în timp al 
e calificare într-o serie

de meserii. In prezent. însă, mai 
există o serie de obstacole în

concentrarea acestui volum de 
timp pentru dobândirea unei pro
fesiuni. Printre de se numără 
dispersarea de la an la an a pro
filului meseriei, prin schimbarea 
orientării (de ex. : în anul I tim- 
plârie, în anul II — electroteh-

ÎNTREPRINDERILE DIN CAPITALĂ 

CAUTĂ MUNCITOARE ÎN PROVINCIE 
FIINDCĂ ÎN ȘCOLILE BUCUREȘTENE 

Fetele învață 
să lucreze ••• 
macrameuri

In ce măsură poate 
contribui școala de cul
tură generală la asigura
rea forței de muncă ?

Tov. CONSTANTIN DU
MITRESCU, șeful Oficiului 
forțelor de muncă :

— Există în Capitală o 
sursă de forță de muncă in
suficient valorificată și a- 
nume populația inactivă. 
Din cadrul acesteia circa 
45—50 de mii sînt fete tine
re, absolvente ale școlii ge
nerale ori ale învățămintu- 
lui liceal care, din diferite 
motive, nu și-au continuat 
studiile. Școala na le-a înar
mat Insă pentru a putea a- 
borda, imediat după absolvi
re, o activitate productivă 
utilă societății și lor.

După părerea mea, intro
ducerea în programa școla
ră a disciplinei menite să 
formeze elevilor deprinderi 
de muncă practică producti
vă este salutară. Pentru câ 
am vorbit despre fete. îmi 
voi rezuma observațiile la 
posibiltățile existente și ne
fructificate pentru folosirea 
anilor de școală în scopul 
formării fetelor și ca posi
bile muncitoare pentru in
dustrie. Multor fete care se 
interesează de locuri de 
muncă le adresăm întrebarea 
firească i ce știu sâ facă, ce 
au învățat în anii de școa
lă ? Și ne răspund câ știu 
să lucreze... macrameuri, că 
au învățat să prepare pră
jituri etc. etc. Pregătirea fe
meii pentru exercitarea rolu
lui ei important în produc
ție și în viața socială trebu
ie să se realizeze încă din 
școală. Acest principiu cred 
că trebuie sâ stea la baza 
patronării școlilor de către 
unitățile economice. Dacă 
școala — fie ea generală 
sau liceu — e patronată de 
F.R.B., să spunem, atunci fe
tele să fie pregătite ca fi
latoare și țesătoare încît, la 
absolvire, în cazul cind 
nu-și continuă studiile, să 
poată, pe baza unui examen 
ori a Unui curs de calificare 
de scurtă durată, să se înca
dreze rapid în producție.

Pentru că în prezent pen
tru industria ușoară — ca să 
continui cu exemplul de la 
care am pornit — sîntem ne- 
voiți să aducem muncitoare 
din alte județe ale țării.

O asemenea corelare între 
balanța forței de muncă ne
cesară și profilul activități
lor practice ce se execută 
în școli nu se poate realiza 
însă la nivelul colaborării 
între școală și întreprindere, 
oricîtă bunăvoință ar exista

de ambele părți. Eu soco
tesc că problema pregătirii 
forței și rezervei de muncă 
trebuie încredințată unui 
organ central. Numai de la 
o asemenea perspectivă s-ar 
putea pune de acord profilul 
atelierelor școlare, nomen
clatorul de profesii și ne
voile exacte, de moment și 
de viitor de forță de muncă.

50 000 de fete care ar 
putea deveni muncitoare 
în industria Bucureștiului 
sînt o forță impresionan
tă. Totuși ce profesiuni 
și locuri de muncă li se 
oferă ?

Tov. MIHAIL PELEGRI- 
NO, șeful serviciului repar
tizare.

— Sîntem în posesia unui 
nomenclator elaborat de Mi
nisterul Muncii, cu specifi
cații exacte asupra profesi
unilor ce pot fi exercitate 
cu prioritate de femei ori 
într-o proporție de pînă la 
50 la sută, în funcție de con
dițiile concrete de muncă. 
Pe baza unui studiu privind 
specificul unităților noastre 
economice, putem spune cu 
exactitate către ce profesi
uni se pot îndrepta fetele din 
București. Ele se exercită în 
sectorul construcțiilor de 
mașini și al circulației măr
furilor, în transporturi, in
dustria ușoară, industria con
fecțiilor. Practic, fetele pot 
munci aproape în toate uni
tățile economice ale Capita
lei. Intre această realitate 
și deprinderile pe care le 
primesc tinerele în anii de 
școală, ne dăm seama că 
există un decalaj inadmisi
bil. Cred că printre alte 
măsuri, trebuie reglementa
tă, o latură nu lipsită de im
portanță : cine va avea drep
tul să ateste calificarea sau 
profesionalizarea elevilor în
tr-o meserie ? Școala ? Cred 
că nu are acoperirea nece
sară. întreprinderea ? Poate 
că așa ar fi firesc, printr-un 
examen, susținut în fața co
misiilor care dau acest a- 
testat muncitorilor ce se ca
lifică la locul de muncă.

In sfîrșit, ultima chestiu
ne la care vreau să mă re
fer, țipe de plasarea în pro
ducție a absolvenților care 
și-au însușit cunoștințele ne
cesare exercitării unei mese
rii, în cazul cînd nu abor
dează o treaptă superioară 
de învățămînt. Și acest lu
cru urmează să fie bine de
limitat : întîi, pentru a nu se 
pierde forța de muncă astfel 
pregtăită, și în al doilea 
rînd, pentru a nu bagateliza 
în ochii elevilor și ai părin
ților lor, această formă de 
pregătire pentru muncă.

mcă, în anul III — lăcătușerie, 
fetele, în general, fac numai lu
crări de artizanat sau gospodă
rie). Conferința Națională, prin 
Raportul secretarului general, 
preciza o obligație a școlii de a-i 
da tînârului și cunoștințe în- 
tr-o meserie. Pornind de la 
această îndatorire , am solici
tat părerile școlii (în ca
zul nostru Liceul „Unirea" 
Brașov), întreprinderii (Metrom- 
Brașov) și ministerului de resort 
(M.I.C.M.) în legătură cu posi
bilitatea transformării practicii 
productive într-un instrument 
eficace atît pentru dobîndirea 
unei meserii, cît și pentru asigu
rarea forței de muncă necesare 
economiei naționale.

„IN TREI TRIMESTRE - 
40 000 LEI PRODUCȚIE, DAR 
ELEVII POT REALIZA MAI 

MULT"...

... ne răspunde, primul nostru 
interlocutor, tovarășa profesoară 
Cornelia Albu, directoarea Li
ceului „Unirea" Brașov. „în pri
mul rînd, pentru ca orele de 
muncă tehnico-productivă să a- 
sigure asimilarea unei meserii 
este necesar ca ele să se desfă
șoare pe baza unei programe, așa 
cum se desfășoară la clasele 5—8. 
Necesitatea pogramei se impune 
și datorită unui volum de cu
noștințe teoretice specific fiecă
rei profesiuni. Or, acest lucru 
este lăsat pe seama cadrelor di
dactice care nu sînt totdeauna 
capbile să îndrume elevii.

Dotarea școlii cu ateliere co
respunzătoare, ar putea face ca 
numărul de ore să fie suficien
te pe parcursul anilor de liceu 
pentru echivalarea unui curs de 
calificare. Cunoașterea cores
punzătoare a unei meserii din 
liceu contribuie și la forma
rea unei atitudini față de 
munca, poate oferi printr-un 
atestat un loc de muncă în ca
zurile nereușitei la facultate (și 
acestea nu sînt puține) sau la 
școli postliceale, poate elimina 
timpul cerut de un curs de cali
ficare contribuind și la o bună 
integrare în producție. Experien
ța noastră mai demonstrează că 
și fetelor trebuie să li se acorde 
mai multă atenție. Ele pot învă
ța mai mult în profesiile necesa
re economiei naționale. Se im
pune o specializare coordonată 
și în funcție de cerințele econo
mice ale județului. Pentru fete 
vom întări colaborarea cu Fa
brica de tricotaje pentru ca la 
absolvirea liceului, absolventele, 
care nu reușesc mai departe, să 
se încadreze în producție. Satis
facțiile muncii nu pot apare de
cît cu viziunea unei finalizări 
pe care toți elevii o pot avea, 
astfel ca după cele peste 700 de 
ore petrecute în atelierele școlii 
să cunoască efectiv o meserie, 
dar să o poată și practica avînd 
atestatul corespunzător".

„PRACTICA EFECTUATA DOAR 
IN ȘCOALA ESTE UNILATE

RALĂ"...

... ne spune tovarășul inginer șef 
I. Munteanu, de la Metrom-Bra- 
șov. Numai activitatea de bobina
te?, care se poate învăța în 2—3 
ședințe, nu reprezintă o calificare. 
Acest lucru ține și de dotarea 
atelierelor, care, dacă s-ar apro
pia de nivelul întreprinderii, ar 
suplini contactul' cu producția. 
Dar aici apar o serie de obsta
cole care fac ca dotarea școlii 
să fie plafonată, cu toata bună
voința întreprinderii ce o patro
nează. Nu putem oferi decît de
șeuri sau unelte și mașini casa
te ; ori pe acestea nu se poate

învăța o meserie. Reglementarea 
transferului de unelte și mate
riale nu a cuprins și calitatea 
lui. Pentru sporirea calității a- 
cestora este necesar un fond de 
amortisment pentru dotare cu 
multe mașini, materiale cores
punzătoare, care, printr-un judi
cios plan de producție pot echi
vala cheltuielile aducînd și be
neficii. Comenzile făcute școlii 
s-au realizat în bune condițiuni, 
ceea ce semnifică posibilitatea 
echivalării cu un curs de califi
care, atît pentru băieți, cît și 
pentru fete. Domeniile de acti
vitate ale fetelor s-au extins, ele 
putîndu-se integra în producție 
după absolvire cu condiția 
unei bune organizări a mun
cii tehnico-productive. Dar pen
tru angajarea absolvenților sînt 
necesare reglementări din par
tea Ministerului Muncii, du
blate de organizarea celor 720 
de ore pe profesii, meserii sau 
specialități bine definite. Re
zolvarea echivalenței poate con
tribui și la lichidarea fluc
tuației forței de muncă, oferind 
tinerilor posibilități de afirmare 
în meseria dobîndită în liceu.

— 104 unități ale M.I.C.M, 
patronează 144 școli generale și 
licee teoretice. Constituie ace
stea o pepinieră pentru forța de 
muncă necesară economiei na
ționale ?

— Da, desigur. (Interlocutorul 
nostru este de data aceasta to
varășul I. Tăcutu, șef de ser
viciu, direcția personal-învăță • 
mint din M.I.C.M.). Dar toată 
activitatea din liceu (inclusiv cea 
din școala generală) dedicată 
muncii tehnico-productive tre
buie subordonată unui scop pre
cis î învățarea unei meserii (nu 
a mai multora). Programele se 
pot adopta dintre cele existente 
la ucenicie sau școli profesio
nale. Astfel, această formare a 
elevului poate veni în întîmpi- 
narea cursurilor postliceale rapi
de de calificare; ele putînd fi 
considerabil reduse sau chiar eli
minate. Totul mai depinde de o 
bună dotare, ceea ce revine uni
tăților care patronează școlile, 
iar raportul la Conferința Na
țională precizează sarcini exprese 
în acest sens. De asemenea, 
ne revine tuturora sarcina de 
a oferi tinerilor, prin dobîn
direa unei meserii, un justi
ficat mijloc de afirmare și 
de existență cinstit, corect. Pre
sa, radioul, televiziunea ar tre
bui să facă mai mult pentru în
drumarea absolvenților de liceu 
în producție. Avînd asemenea 
muncitori, cu o pregătire de cul
tură generală liceală, are de 
cîștigat și producția și cei care 
sînt confruntați cu un eșec la 
examenele postliceale. De ase
menea, ei vor evita drumul facil 
pe calea afirmării, un absolvent 
de liceu putînd avansa din punct 
de vedere al retribuției în pro
ducție mult mai rapid decît chiar 
absolvenții școlilor profesionale 
sau absolvenții școlilor generale. 
Dar în afară de încrederea în po
sibilitățile tineretului, trebuie să 
oferim și un cadru legislativ' ca
pacităților școlii de a răspunde la 
înaltul comandament indicat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului — acela 
de a oferi absolvenților o pre
gătire corespunzătoare pentru 
producție.

Pagină realizată de:
MARIETA VIDRAȘCU

LUCREȚIA LUSTIG 
CALIN STANCULESCU
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Proiect LEGE
cu privire la dezvoltarea economico-socială

planificată a României
în Republica Socialistă Ro

mânia, Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducă
toare a societății — elaborează 
strategia dezvoltării economico- 
sociale a țării, stabilește pentru 
fiecare etapă obiectivele funda
mentale ale întregii activități, 
orientează și organizează pro
cesul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de trecere treptată la comu
nism.

Călăuzit de concepția materia
lismului dialectic și istoric, 
ținînd seama de legitățile obiec
tive ale dezvoltării sociale și de 
condițiile concrete ale țării, 
Programul Partidului Comunist 
Român este expresia cea mai 
fidelă a intereselor clasei mun
citoare, țărănimii și intelectua
lității, ale tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, fără 
deosebire de naționalitate, ex
presia intereselor națiunii noas
tre socialiste.

Rolul conducătoi al clasei 
muncitoare în guvernarea țării 
dinamizează creația istorică 
conștientă a maselor, determină 
angajarea întregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii partidului de transformare 
revoluționară a societății, la 
desfășurarea cu succes a operei 
de construire a socialismului și 
comunismului.

Dezvoltarea economico-socială 
a României se realizează pe 
baza planului național unic, 
fiind orientată spre creșterea 
forțelor de producție, conti
nuarea*  neabătută a operei de 
industrializare, făurirea unei 
agriculturi intensive, sporirea în 
ritm înalt a producției materia
le — factorul hotărîtor al pro
gresului general al. țării.

Construirea unei economii 
avansate cere în mod imperios 
promovarea largă a cercetării 
științifice, a învățămîntului și 
culturii, creșterea susținută a 
productivității muncii sociale și 
a venitului național, o politică 
judieioașă de repartizare a 
acestuia pentru a se asigura 
crearea unei puternice baze 
tehnieo-materiaie concomitent 
cu. ridicarea nivelului de trai.

Pe această cale se înfăptuieș
te îmbunătățirea sistematică a 
condițiilor de viața pentru în
tregul popor, realizarea unui 
înalt nivel de civilizație și 
prosperitate a națiunii — țelul 
suprem și constant al politicii 
Partidului' Comqni'sț Român.

Perfecționarea continuă a re
lațiilor socialiste de producție, 
a tuturor raporturilor dintre 
membrii societății, prevenirea 
și soluționarea contradicțiilor in 
dezvoltarea economico-socială, 
ridicarea nivelului politico-ideo
logic al maselor, afirmarea per
sonalității umane, transpunerea 
in Viață a principiilor dreptății 
și echității comuniste, transfor
marea conștiinței oamenilor con
stituie preocupări majore în în
făptuirea liniei politice generale 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Edificarea noii urînduiri im
pune orientarea întregii dezvol
tări economico-sociale într-o di
recție unică, pentru un scop 
unic, adîncirea permanentă a 
democrației socialiste, perfecțio
narea formelor de organizare și 
conducere socială pe baza prin
cipiului centralismului democra
tic, lărgirea cadrului instituțio
nal care să permită participarea 
fiecărui cetățean la rezolvarea 
treburilor obștești, unirea între
gului popor în jurul partidului 
și al clasei muncitoare.

Tendințele și cerințele obiec
tive ale dezvoltării economico- 
sociale, corelarea lactorilor in
terni și externi ai construcției 
socialiste, principiile de bază 
ale conducerii planificate a so
cietății impun întărirea rolului 
statului în organizai ea viețiî so
ciale și administi area avuției 
naționale, perfecționarea func
țiilor sale, lărgirea controlului 
națiunii asupra activității tutu
ror organelor de stat. în pro
cesul construcției economico-so- 
ciale sporește rolul statului în 
dirijarea conștientă a dezvoltă
rii forțelor de producție, re
partizarea lor judicioasă pe 
teritoriu, folosirea corespunză
toare a mijloacelor materiale și 
umane — de care depinde in 
ultimă instanță progresul rapid 
și multilateral al țării.,

în scopul îmbunătățirii în 
continuare a organizării și con
ducerii dezvoltării economico- 
sociale planificate, MAREA 
ADUNARE NAȚIONALA adoptă

prezenta
LEGE

CAPITOLUL I
OBIECTIVELE 

FUNDAMENTALE 
ALE DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO- 
SOCIALE PLANIFICATE

ART. 1. în Republica Socia
listă România, dezvoltarea eco
nomico-socială planificată se 
bazează pe Programul Partidu
lui Comunist Român, funda
mentat pe previziunea științifică 
a progresului societății, în con
cordanță cu cerințele legităților 
obiective ale dezvoltării istorice 
și realitățile economico-sociale 
ale fiecărei etape.

ART. 2. Dezvoltarea economi- 
co-socială se realizează pe baza 
planului național unic care 
unește toate resursele umane și 
materiale ale țării pentru fău
rii ea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și crearea pre
miselor materiale ale trecerii 
trentate la comunism.

ART. 3. Conducerea planifica
tă a dezvoltării economico-so- 
ciale constituie un atribut esen

țial și inalienabil al suveranită
ții și independenței naționale.

Planul național unic este indi
vizibil și determină obiectivele 
dezvoltării economico-sociale 
potrivit propriei voințe a po
porului român.

ART. 4. Planul național unic 
asigură coordonarea procesului 
reproducției socialiste lărgite, 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror sectoarelor vieții sociale, 
creșterea susținută a forțelor 
de producție, întărirea perma
nentă a proprietății socialiste și 
perfecționarea continuă a rela
țiilor socialiste de producție, 
folosirea unitară a pîrghiilor e- 
conomico-sociale în vederea ri
dicării eficienței în toate sec
toarele de activitate.

întreaga dezvoltare economi
co-socială va fi orientată spre 
creșterea permanentă a venitu
lui național, sporirea bogăției 
naționale și ridicarea bunăstării 
poporului.

ART. 5. Planul național unic 
de dezvoltare economico-socia
lă trebuie să îmbine armonios 
interesele prezente cu intere
sele ue perspectivă ale națiu
nii socialiste, prin repartizarea 
optimi a venitului național 
pentru fondul de dezvoltare 
economico-socială a țării și 
pentru fondul de consum, con
diție hotărîtoare a sporirii po
tențialului economic și a pros
perității societății.

Fondul național de dezvolta
re, cuprinzînd cota repartizată 
din venitul național pentru 
dezvoltare și fondul de amor
tizare se va constitui și uti
liza. potrivit competențelor 
stabilite prin lege, la nivelul 
unităților economice, la nivelul 
unităților administrativ-terito- 
riale — comună, oraș, județ — 
și la nivel central.

Fondul național de dezvoltare 
economico-socială va fi destinat 
pentru :

a) investiții privind dezvolta
rea, modernizarea și reînnoirea 
fondurilor fixe productive din 
industrie, agricultură, construc
ții, transporturi, alte ramuri 
ale producției material® si ser
viciilor, lărgirea bazei materi
ale a cercetării științifice :

b) asigurarea unităților eco
nomice cu cantitățile normate 
de materii prime, materiale și 
alte mijloace circulante necesa
re desfășurării activității lor 
economice ;

c) constituirea de rezerve ;
d) investiții privind lărgirea 

bazei materiale a învățâmlntu- 
lui, culturii, ocrotirii sănătății 
și altor activități social-cyltu- 
rale, precum și pentru construc
ția de locuințe și lucrări edili- 
tar-gospodărești la orașe și sa
te.

Fondul de consum cuprinde :
a) mărfurile și serviciile des

tinate consumului, corespunză
tor veniturilor bănești ale popu
lației ;

b) resursele alocate pentru 
buna desfășurare a activității 
de învățămînt, de ocrotire a să
nătății și asistență socială, a 
instituțiilor de cultură, a sta
țiunilor de odihnă și balneo-cli- 
materice ; pentru întreținerea 
fondului de locuințe, a rețelei 
de drumuri publice, precum și 
pentru alte servicii prestate 
populației gratuit sau cu plată 
redusă :

c) resursele create prin acti
vitatea economică desfășurată 
în gospodăriile individuale și 
consumate direct de populație.

ART. 6. Dezvoltarea economi
co-socială planificată asigură 
prioritatea creșterii producției 
materiale •>— factor esențial al 
progresului societății — pe ba
za celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

ART. 7. Dezvoltarea economi
co-socială planificată trebuie 
să se întemeieze pe promova
rea consecventă a industriali
zării socialiste, crearea unei 
structuri industriale de înaltă 
eficiență economică. înfăptuirea 
procesului de industrializare se 
va realiza prin dezvoltarea cu 
precădere a producției mijloa
celor de producție, prin lărgi
rea bazei de materii prime, cre
area de noi resurse de energie, 
dezvoltarea ramurilor prelucră
toare de tehnicitate și eficiență 
ridicată, precum și prin creș
terea industriei bunurilor de 
consum în vederea satisfacerii 
nevoilor tot mai mari ale popu
lației.

în toate ramurile industriei 
trebuie să se realizeze concen
trarea producției, adîncirea 
specializării și organizarea ra
țională a cooperării între dife
ritele unități ; utilizarea inten
sivă a capacităților de produc
ție. adaptarea operativă a fa
bricației la cerințele consumu
lui intern și ale pieței interna
ționale.

în procesul de industrializare 
se va urmări folosirea deplină 
a potențialului de creație teh
nică în vederea înnoirii si mo
dernizării gamei de bunuri, 
realizării de produse cu carac
teristici tehnico-economice su
perioare, ridicării permanente 
a calității și fiabilității produ
selor, condiție esențială a spo
ririi eficienței muncii sociale.

ART. 8. Dezvoltarea planifi
cată a agriculturii trebuie să 
ducă la mai buna satisfacere a 
nevoilor de consum ale popu
lației, aprovizionarea în mă
sură tot mai largă cu materii 
prime a industriei prelucrătoa
re și crearea de disponibilități 
pentru export, la sporirea con
tribuției acestei ramuri în creș
terea producției materiale si a 
venitului național.

Accelerarea procesului de 
dezvoltare a agriculturii se va 
baza pe conservarea și folosirea 
intensivă a fondului funciar, e- 
fectuarea de lucrări în vederea 
îmbunătățirii fertilității pămîn- 
tului, extinderea irigațiilor și 
chimizarea complexă, ridicarea 
gradului de mecanizare a lucră
rilor agricole, modernizarea și 
utilizarea eficientă a bazei teh

nico-materiale. Se vor asigura 
producerea și introducerea de 
soiuri de semințe de înaltă pro
ductivitate necesare realizării 
de recolte mari și stabile de 
cereale, plante tehnice și legu
me ; dezvoltarea pomiculturii 
și viticulturii ; zonarea raționa
lă a culturilor ; creșterea șep- 
telului, a bazei furajere, obți
nerea de rase de animale cu 
randamente ridicate.

Prin extinderea activităților 
de prelucrare industrială a 
materiilor prime agricole în 
unitățile din agricultură, vor 
trebui create condiții tot mai 
bune pentru dezvoltarea satu
lui românesc.

ART. 9. Planificarea trebuie 
să asigure utilizarea cu înaltă 
eficiență a fondului de dezvol
tare economico-socială prin 
fundamentarea temeinică a fie
cărui proiect de investiție, ori
entarea investițiilor în. primul 
rînd spre utilarea tehnică a 
producției ; adoptarea de solu
ții constructive moderne și ief
tine, gospodărirea judicioasă a 
terenului, evitarea supradimen
sionărilor, reducerea cheltuieli
lor de construcții-montaj în 
volumul total al fiecărei inves
tiții ; industrializarea lucrărilor 
de construcții, reducerea dura
telor de execuție, de intrare în 
funcțiune a noilor obiective și 
de atingere a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați. -

ART. 10. Dezvoltarea tran
sporturilor și telecomunicațiilor 
trebuie să asigure satisfacerea 
nevoilor producției materiale și 
ale populației, optimizarea sis
temelor de transporturi in 
concordanță cu cerințele trafi
cului de mărfuri și călători, in
tern și internațional. Prin in
troducerea pe scară largă a mij
loacelor și tehnologiilor moder
ne se vor asigura promptitudi
nea, siguranța și ridicarea eco
nomicității în transporturi și 
telecomunicații.

ART. 11. Dezvoltarea econo
mico-socială planificata va a- 
sigura îmbunătățirea comerțu
lui, a aprovizionării și servirii 
consumatorilor ; lărgirea gamei 
de servicii oferite populației.

ART. 12. Cercetarea științifi
că trebuie orientată spre re
zolvarea problemelor esențiale 
— prezente și de perspectivă — 
ale societății, transpunerea cit 
mai rapidă a rezultatelor cer
cetări’ in practică, dezvoltarea 
și folosirea deplină a capaci
tății proprii de creație. spo
rirea contribuției științei la 
progresul multilateral al țării.

ART. 13. Planul național u- 
nic trebuie să prevadă măsu
rile economico-sociale necesare 
pentru a se asigura dinamismul 
demografic, creșterea continuă 
a populației țării — factor fun
damental al potențialului na
țional.

în vederea utilizării optime 
a resurselor de muncă ale țării 
se vor asigura formarea și re
partizarea judicioasă a cadre
lor. perfecționarea permanentă 
a pregătirii lor. dirijarea forțe
lor de muncă spre sectoarele și 
domeniile de care depind mer
sul înainte al întregii vieți e- 
conomieo-sociale, creșterea ni
velului general de instruire și 
educație, crearea premiselor 
pentru apropierea treptată a 
muncii fizice de cea intelec
tuală.

ART. 14. Creșterea rapidă a 
productivității muncii — factor 
hotăritor al victoriei noii orin- 
duiri și al intregii dezvoltări 
economico-sociale — se va rea
liza prin ridiearea calificării ca
drelor, promovarea progresului 
tehnic, extinderea mecanizării 
și automatizării, modernizarea 
și perfecționarea proceselor de 
producție în toate ramurile, or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, raționalizarea 
consumului de muncă in fiecare 
unitate și la scara intregii so
cietății.

ART. 15. Reducerea cheltuie
lilor materiale in ansamblul 
producției sociale trebuie reali
zată prin reproiectarea și re
înnoirea produselor, asimilarea 
de produse și tehnologii de 
înaltă economicitate, diminua
rea consumurilor specifice de 
materii prime, combustibil și 
energie electrică, înlăturarea 
pierderilor și risipei, valorifi
carea superioară a tuturor re
surselor materiale in fiecare u- 
nitate.

ART. 16. Accelerarea rotației 
fondurilor încredințate unități
lor socialiste trebuie să stea in 
centrul activității de conducere 
pe toate treptele organizatorice 
urmărind :

a) utilizarea intensivă a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, 
astfel incit să se asigure re
sursele necesare reînnoirii și 
modernizării fondurilor fixe în 
termene cit mai scurte ;

b) reducerea duratei procesu
lui de aprovizionare — fabri
cație — vinzare pentru a obține 
o producție cit mai mare cu 
același volum de mijloace cir
culante.

ART. 17. Dezvoltarea planifi
cată trebuie să urmărească re
partizarea armonioasă a forțe
lor de producție pe teritoriu, 
accentuarea rolului social al 
clasei muncitoare în toate ju
dețele țării, realizarea unor 
condiții tot mai bune de lucru 
Și de viață pentru oamenii 
muncii din toate zonele patriei.

ART. 18. Sistematizarea loca
lităților și a teritoriului va ur
mări dezvoltarea economico- 
socială planificată a orașelor și 
comunelor în concordantă cu 
progresul general al țării, am
plasarea construcțiilor noi în 
perimetrul construibil al orașe
lor și vetrei satelor, riguros de
limitat, creșterea densității con
strucțiilor și a locuitorilor atît 
în localitățile urbane, cit și in 
cele rurale ; transformarea u- 
nor localități rurale, care au 
perspectivă de dezvoltare, în 
centre urbane, ridicarea intregii 
activități economice, sociale și 

culturale a comunelor și sate
lor, apropierea treptat! a con
dițiilor de viață din sate de 
cele din orașe, cerință impor
tantă a construirii societății co
muniste.

ART. 19. In procesul dezvol
tării economico-sociale planifi
cate se vor lua măsurile nece
sare pentru protejarea mediu
lui înconjurător împotriva po
luării și degradării, pentru con
servarea bogățiilor naturii și 
asigurarea cadrului prielnic de 
viață, muncă și creație între
gului popor constructor al so
cialismului și comunismului.

ART. 20. Scopul intregii poli
tici de dezvoltare economico- 
socială planificată este crește
rea sistematică a nivelului de 
trai și de civilizație pentru toți 
cetățenii țării, așezarea consec
ventă a raporturilor sociale pe 
principiile echității socialiste, 
dezvoltarea multilaterală și a- 
firmarea deplină a personali- 
tăt ii omului.

în planul național unic se 
vor prevedea măsurile necesare 
pentru creșterea veniturilor în
tregii populații în concordanță 
cu dinamica venitului național 
și cu principiul repartiției după 
muncă, sporirea consumului de 
bunuri și servicii, dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe și 
ridicarea gradului lor de con
fort. extinderea lucrărilor edili
tare și de gospodărie comu
nală, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de folosire a tim
pului liber, promovarea culturii, 
îmbunătățirea asigurărilor so
ciale și a ocrotiri: sănătății.

ART. 21. Dezvoltarea planifi
cată a economiei trebuie să a- 
sigure participarea cit mai in
tensă a țârii la diviziunea in
ternațională socialistă și mon
dială a muncii, creșterea schim
burilor economice externe, echi
librul balanței de plăți, extin
derea cooperării industriale și 
tehnico-știînțlfice.

Relațiile economice externe 
ale Republicii Socialiste Româ
nia se dezvoltă pe baza respec
tării principiilor fundamentale 
ale suveranității și independen
ței naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc.

Planul național unic prevede 
lărgirea schimburilor comer
ciale și intensificarea cooperării 
economice și tehnico-științifice 
cu statele socialiste membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, cu toate siaUle 
socialiste, in interesul dezvol
tării multilaterale a fiecărei 
țări și egalizării nivelurilor de 
dezvoltare a țărilor socialiste.

Vor fi promovate schimbu
rile comerciale și cooperarea 
economică și tehuicp-științificâ 
cu Urile in curs de dezvoltare. 
In spiritul năzuințelor comune 
de accelerare a progresului eco
nomic și social.

Vor fi dezvoltate relațiile co
merciale și de cooperare cu 
toate țările lumii, fără deose
bire de orinduire socială.

Promovarea unui larg schimb 
de valori materiale, tehnico- 
știînțifice și culturale cu cele
lalte popoare constituie o coor
donată de bază a întregii poli
tici externe a Republicii Socia
liste România, o contribuție ac
tivă la cauza colaborării inter
naționale, a păcii și progresului 
în lume

CAPITOLUL II
PRINCIPIILE DE BAZA 

ALE CONDUCERII 
PLANIFICATE A 

DEZVOLTĂRII ECONO
MICO-SOCIALE

ART, 22. Conducerea planifi
cată a dezvoltării economico- 
sociale se întemeiază pe prin
cipiul centralismului democra
tic, care îmbină în mod orga
nic conducerea întregii activi
tăți pe baza planului național 
unic cu autonomia funcțională 
a fiecărei unități.

Elaborarea și realizarea pla
nului național unic se bazează 
pe participarea largă și nemij
locită a clasei muncitoare în 
alianță cu țărănimea, cu inte
lectualitatea și alte categorii 
de oameni ai muncii — în du
bla lor calitate de proprietari 
ai mijloacelor de producție și 
de producători.

ART. 23. In întreaga activita
te economico-socială se va a- 
plica consecvent principiul 
muncii și conducerii colective, 
se vor asigura cadrul organiza
toric instituțional, forme și me
tode care să permită, la toate 
nivelurile de conducere, adop
tarea deciziilor pe baza consul
tării oamenilor muncii.

ART. 24. Conducerea planifi
cată trebuie să se înfăptuiască 
în concordanță cu Cerințele 
științei conducerii societății so
cialiste, să asigure perfecționa
rea organizării activității în 
toate compartimentele vieții so
cietății, raționalizarea treptelor 
ierarhice, apropierea conducerii 
de locul unde se îndeplinește 
planul, precizarea clară a în
datoririlor, drepturilor și răs
punderilor, creșterea spiritului 
de inițiativă în gospodărirea 
eficientă a resurselor materiale, 
umane și financiare ale națiu
nii.

ART. 25. Conducerea planifi
cată trebuie să se bazeze pe un 
sistem informațional economico- 
social, elaborat în mod științi
fic, care să permită cunoașterea 
obiectivă a realităților, a legi
tăților dezvoltării, a proceselor 
și fenomenelor din societate, să 
asigure folosirea metodelor mo
derne de analiză și decizie pe 
țoate treptele organizatorice.

ART. 26, Activitatea de con
ducere planificată trebuie să se 
sprijine pe o strictă evidență e

conomico-socială și un control 
riguros al națiunii asupra mo
dului în care unitățile socialis
te, toate colectivele de muncă 
își exercită atribuțiile și își în
deplinesc obligațiile ce le revin 
în cadrul planurilor de dezvol
tare economico-socială a țării.

ART. 27. Planul național unic 
trebuie să asigure creșterea în 
proporții optime a tuturor ra
murilor și sectoarelor de acti
vitate, corelarea organică și ar
monioasă a acestora ; dimensio
narea consumurilor materiale 
în raport cu resursele econo
miei ; concordanța dintre veni
turile bănești și cheltuielile 
pentru dezvoltarea economico- 
socială ; dintre încasările și 
plățile în valută ; o circulație 
monetară corespunzătoare acti
vității economice: echilibrul ge
neral al economiei naționale.

Înfăptuirea obiectivelor pla
nificate se va sprijini pe folosi
rea coordonată a sistemelor de 
cointeresare materială, finan
ciar și de credit, de prețuri, pe 
dezvoltarea și întărirea relații
lor contractuale, în vederea 
gospodăririi judicioase a resur
selor, creșterii eficienței pro
ducției materiale.

ART. 28. Planificarea econo
mico-socială trebuie să se orga
nizeze și să se desfășoare ca o 
activitate permanentă !n toate 
întreprinderile, centralele, insti
tuțiile social-culturale, ministe
rele șî celelalte organe cen
trale, precum și în unitățile 
administrativ-teritoriale, asigu- 
rîndu-se conlucrarea sistemati
că între toți factorii interesați 
pentru adoptarea soluțiilor op
time în elaborarea și realizarea 
planului, în gestiunea patrimo
niului național.

ART. 29. Planificarea trebuie 
să realizeze încadrarea activi
tății curente a tuturor unități
lor socialiste în tendințele de 
perspectivă ale dezvoltării eco
nomico-sociale, în efortul co
mun de înfăptuire a liniei po
litice generale a Partidului Co
munist Român, prin îmbinarea 
organică a prognozelor pe ter
men lung cu planurile cincina
le si anuale.

ART. 30. Prognozele pe ter
men lung vor determina alter
native pentru deciziile politice 
cu caracter strategic, ținînd 
seama de mutațiile ce se între
văd în divizunea internațională 
a muncii și în progresul stiinți- 
fico-tehnic pe plan mondial, e- 
voluția previzibilă a proceselor 
economico-sociale, modificările 
posibile și necesare în dinami
ca și structura diferitelor ra
muri. sectoare și domenii de 
activitate ale societății româ
nești.

ART. 31. Prognoza macroeco
nomică. prin care se va prefi
gura intr-o coneepție unitară 
dezvoltarea economico-socială a 
țării pe termen lung, va cu
prind® :

a) dinamica previzibilă a fe
nomenelor demografice și mă
surile de politică demografică 
necesare pentru creșterea con
tinuă a populațjei, realizarea 
unei structuri optime pe vîrste, 
soorirea și utilizarea raționa
lă a forțelor de muncă ;

b) creșterea productivității 
sociale a muncii, principalele 
proporții în formarea și utili
zarea venitului național : obiec
tivele și caile de sporire a efi
cienței economice ;

c) dinamica producției mate
riale, in primul rînd industriale 
și agricole ; soluțiile de optimi
zare a profilului și structurii e- 
conomiei naționale, a principa
lelor ei ramuri și sectoare ; 
concentrarea potențialului teh
nic și uman spre produse cu 
caracteristici superioare, menți
nute permanent la nivel mon
dial ;

d) obiectivele principale ale 
cercetării stiințifee naționale și 
ale cooperării tehnico-ștUnțifice 
cu alte state, etapele previzibi
le de introducere în producție 
de noi materii prime, materiale, 
tehnologii și produse :

e) direcțiile principale privind 
pregătirea cadrelor în concor
danță cu nevoile de lungă per
spectivă ale societății, ridicarea 
gradului de educație și cultură 
al populației ;

1) evoluția comerțului exte
rior, domeniile posibile și ne
cesare de cooperare economică 
internațională, principalele o- 
rientări ale participării Româ
niei la fluxul mondial de valori ;

g) direcțiile de sistematizare 
teritorială a dezvoltării econo
mico-sociale :

h) principalele obiective pri
vind satisfacerea tot mai depli
nă a nevoilor materiale și spiri
tuale ale membrilor societății.

ART. 32. Pentru evaluarea 
tendințelor de durată specifice 
diferitelor domenii de activitate 
se elaborează studii economice, 
tehnice și sociologice sintetizare 
în prognoze pe principalele 
produse, activități, ramuri și 
sectoare ale vieții sociale : prog
noze pe probleme cu caracter 
complex ; prognoze ale dezvol
tării economico-sociale in profil 
teritorial.

ART. 33. Planurile cincinale 
de dezvoltare economico-socială 
cuprind obiectivele fixate pen
tru etapa respectivă de Partidul 
Comunist Român, stabilesc căile 
și mijloacele necesare realizării 
acestor obiective.

Planurile cincinale au carac
ter executoriu și prevăd pentru 
întreaga perioadă de cinci ani și 
pe fiecare an al perioadei :

a) volumul fizic si în expresie 
valorică al producției din in
dustrie, agricultură, construcții; 
volumul activității din trans
porturi, telecomunicații, circula
ția mărfurilor și din celelalte 
ramuri producătoare de bunuri 
sau servicii ;

b) principalele sarcini cu pri
vire la folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, meca
nizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, ridicarea 

calității produselor, asimilarea 
de noi produse și modernizarea 
celor existente, introducerea 
tehnologiilor moderne de fabri
cație, precum și acțiunile pri
vind introducerea în economie 
a tehnicii electronice de calcul;

c) principalele teme de cerce
tare științifică și tehnologică, 
precum și sarcini cu privire la 
aplicarea în practică a rezulta
telor lor și la efectele economi
ce prevăzute ;

d) limita maximă a volumului 
de investiții și de construcții- 
montaj ; listă principalelor o- 
biective cu precizarea capacită
ților și a termenelor de punere 
în funcțiune ; volumul fonduri
lor fixe ce vor fi date în ex
ploatare ;

e) sarcini privind repartizarea 
materiilor prime ; norme de 
consum și de stocuri la princi
palele materii prime, materiale 
și combustibili ; normative pri
vind valorificarea materiilor 
prime ;

f) costurile de producție, 
cheltuielile materiale, rentabili
tatea în principalele ramuri și 
sectoare, eficiența utilizării 
fondurilor fixe și a mijloacelor 
circulante ;

g) fondul de remunerare a 
muncii și numărul personalului; 
planificarea structurii persona
lului pe principalele categorii i 
personal de producție (munci
tori, Ingineri, maiștri și tehnici
eni), personal de cercetare și 
proiectare, personal de adminis
trație și personal de întreținere 
și pază, se va face de către 
toate unitățile socialiste pe baza 
normelor de personal stabilite 
unitar pe ramuri și sectoare de 
activitate ;

h) nivelul și dinamica produc
tivității muncii în principalele 
ramuri și activități, precum și 
sarcini privind utilizarea judi
cioasă a forței de muncă ;

i) principalele sarcini cu pri
vire la dezvoltarea învățămân
tului, în strînsă legătură cu ne
voile practice ale societății, pre
gătirea și perfecționarea cadre
lor ;

j) volumul de export și limi
tele maxime ale importului, cu 
specificarea principalelor pro
duse care fac obiectul comerțu
lui exterior ; acțiunile de coope
rare ; încasările și plățile din 
schimburile comerciale, din pre
stări de servicii și alte opera
țiuni valutare necomerciale ;

k) obiectivele principale de 
ridicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului ; 
creșterea veniturilor, volumul 
vînzărilor de mărfuri cu amă
nuntul și al prestațiilor de ser
vicii către populație ; principale
le investiții și acțiuni social- 
culturale privind învățămîntul, 
cultura, ocrotirea sănătății, asis
tența și asigurările sociale ; 
construcția de locuințe, lucrările 
de gospodărie comunală și de 
sistematizare a localităților și 
teritoriului.

ART. 34. Planurile cincinale 
se vor întemeia pe analiza mai 
multor variante care să ofere 
organelor ce urmează să ia hotă- 
rîri asupra planurilor, elemen
tele necesare de fundamentare 
temeinică a opțiunii lor.

ART. 35. Planurile cincinale 
se adoptă cu 1—2 ani înainte de 
începerea executării și vor cu
prinde totodată principalele 
obiective ale perioadei următoa
re de cinci ani. urmărinuu-se 
pregătirea condițiilor materiale 
si organizatorice necesare pen
tru continuitatea dezvoltării e- 
conomico-sociale planificate.

ART. 36. Prevederile anuale 
din planul cincinal se actuali
zează și se îmbunătățesc ținînd 
seama de resursele noi apărute, 
de posibilitățile de utilizare mai 
bună a fondurilor de producție 
și a forței de muncă, de stadiul 
realizării programului de inves
tiții, de previziunile în legătură 
cu evoluția cererilor pe piața 
internă și externă, de contrac
tele economice, precum și de 
alte elemente care cer adap
tarea prevederilor inițiale de 
plan pentru menținerea dina
mismului si echilibrului în eco
nomie si depășirea prevederilor 
planului cincinal.

în planul anual, actualizat și 
îmbunătățit, obiectivele și mij
loacele se detaliază pe trepte 
organizatorice : principalele
sarcini se desfășoară pe tri
mestre.

Planul anual se actualizează 
cu un semestru înainte de în
ceperea executării. In planul 
anual se vor stabili și măsurile 
pentru pregătirea condițiilor 
materiale, organizatorice si 
tehnice necesare realizării sarci
nilor pe anul următor.

ART. 37. Planurile cincinale si 
anuale se elaborează în profil de 
ramură, departamental și teri
torial :

a) în profil de ramură se sta
bilesc sarcinile, mijloacele de 
realizare pe ramuri și activități, 
tn conformitate cu clasificarea 
unitara pe economia națională ;

b) în profil departamental se 
stabilesc sarcinile si mijloacele 
de rea’izare pe unități socialiste 
în conformitate cu structura or
ganizatorică existentă :

în profil teritorial se pre
văd orincipalii indicatori ai 
dezvoltării economico-sociale pe 
comune, orașe și județe.

Planurile pe întreprinderi, 
centrale, ministere și celelalte 
orgar.e centrale, ca si planurile 
pe ramuri se coordonează și 
armonizează cu planurile în 
profil teritorial, a’e comune
lor. orașelor și județelor, asi- 
gurîndu-se sistematizarea dez
voltării economico-sociale a în
tregii țări.

ART. 38. Obiectivele și sarci
nile concrete, cantitative și ca
litative, cuprinse în planurile 
cincinale si anuale, precum și 
mijloacele ce se prevăd a fi alo
cate în acest scop se exprimă 
printr-un sistem de indicatori, 
norme și normative, stabilit 
într-o concepție unitară și supus 
unei activități permanente de 

raționalizare șl perfecționare 
potrivit necesităților conducerii 
științifice a activității economi
co-sociale.

Sistemul de indicatori, norme 
și normative trebuie să asigure 
măsurarea exactă a volumului 
de activitate, a mijloacelor alo
cate și a rezultatelor economi
ce ce urmează a fi obținute în 
raport cu fondurile puse la dis
poziție ; să exprime precis apor
tul fiecărei unități socialiste la 
crearea venitului național, la 
dezvoltarea economico-socială a 
țării.

Sistemul unitar de indicatori, 
norme și normative cuprins în 
legile de aprobare a planurilor 
cincinale și anuale va fi deta
liat și completat cu indicatorii 
adaptați specificului fiecărei 
trepte organizatorice pentru ca 
la nivelul unităților de bază să 
permită conducerea concretă, o- 
perativă și eficientă, să cuprindă 
și să caracterizeze deplin în
treaga lor activitate.

ART. 39. în elaborarea planu
rilor cincinale și anuale se uti
lizează balanțe materiale, valo
rice și de forță de muncă prin 
care se determină și se verifică 
echilibrul între resursele econo
miei naționale și utilizarea a- 
cestora.

în activitatea de echilibrare a 
balanțelor materiale se va ur
mări dimensionarea resurselor 
pe baza încărcării optime a ca
pacităților de producție, extin
derii folosirii materiilor prime 
și materialelor din țâră, a în
locuitorilor, resurselor secun
dare și deșeurilor ; dimensiona
rea și acoperirea necesarului pe 
bază de norme de consum, cu 
fundamentare tehnică ; dimen
sionarea rațională a stocurilor.

Balanța forței de muncă va 
determina resursele de muncă, 
posibilitățile de cuprindere în 
activitatea economică și social- 
culturală a tineretului și fe
meilor ; va stabili repartizarea 
forței de muncă pe ramuri în 
raport cu dezvoltarea acestora 
și creșterea productivității mun
cii ; va asigura echilibrul între 
resurse și necesități pe categorii 
profesionale și în profil terito
rial.

La întocmirea balanțelor fi
nanciare trebuie să se urmăreas
că sporirea sistematică a veni
turilor și utilizarea acestora cu 
un înalt spirit gospodăresc, creș
terea vitezei de circulație a fon
durilor materiale și bănești co
respunzător dezvoltării activită
ților economico-sociale, con
solidarea continuă a. monedei 
naționale și a puterii ei de cum
părare.

ART. 40. în planurile cincinale 
și anuale se vor cuprinde :

a) rezerve de plan — pentru 
satisfacerea unor nevoi nepre
văzute care apar în cursul exe
cutării planului — sub formă de 
materii prime, materiale, com
bustibili și produse finite, fon
duri bănești pentru investiții și 
pentru remunerarea muncii, 
fonduri valutare ;

b) rezerve de stat pentru sa
tisfacerea unor situații excep
ționale.

ART. 41. Prevederile planuri
lor cincinale și anuale consti
tuie sarcini obligatorii.

Sarcinile de plan nu se pot 
modifica decît de organele care 
le-au aprobat, numai în cazuri 
bine justificate și cu obligația 
de a respecta sarcinile ce le re
vin din planul național unic și 
de a stabili măsurile necesare 
pentru menținerea proporțiilor, 
ritmurilor și echilibrului în eco
nomie, atît în anul de plan res
pectiv, cit și pe cincinal. Modi
ficările de plan se efectuează 
după dezbaterea acestora cu or
ganele de conducere colectivă 
ale unităților respective. Modi
ficările de plan pentru perioade 
expirate sînt interzise.

Unitățile socialiste sînt obli
gate să acționeze cu fermitate 
pentru introducerea unui spirit 
de înaltă exigență în activitatea 
de elaborare și îndeplinire a 
pianului, pentru respectarea ri
guroasă a sarcinilor planificate, 
întărirea continuă a disciplinei 
de plan.

ART. 42. Sarcinile asumate de 
unitățile socialiste peste preve
derile planurilor anuale și cin
cinale se vor corela pe trepte 
organizatorice și la nivelul eco
nomiei naționale, în cadrul .unui 
plan suplimentar care să * asi
gure baza tehnico-materială, 
forța de muncă și desfacerea 
producției, creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost și eficiența corespunză
toare acestor sarcini.

ART. 43. Depășirea planului de 
producție de către unitățile so
cialiste trebuie să fie orientată 
spre produsele cu desfacere asi
gurată pentru export, pentru ac
celerarea punerii în funcțiune a 
obiectivelor de investiții și pen
tru fondul pieței.

CAPITOLUL III 
ORGANIZAREA 

ACTIVITĂȚII 
DE PLANIFICARE. 

ATRIBUȚIILE 
Șl RĂSPUNDERILE 

ÎNTREPRINDERILOR, 
CENTRALELOR, 

MINISTERELOR Șl CO
MITETELOR EXECUTIVE 

ALE CONSILIILOR 
POPULARE ÎN ELABO
RAREA SI EXECUTA

REA PLANURILOR
ART 44. Organele de condu

cere colectivă asigură elabora
rea planurilor cincinale și anu
ale ale unităților respective po
trivit obiectivelor generale ale 

dezvoltării economico-sociale a 
țării.

ART. 45. Comitetele și consi
liile oamenilor muncii, colegiile 
ministerelor și ale celorlate or
gane centrale, comitetele execu
tive ale consiliilor populare răs
pund de elaborarea și funda
mentarea planurilor unităților 
socialiste și sînt obligate să ela
boreze măsurile necesare pentru 
îndeplinirea lor ritmică și in
tegrală, să analizeze periodic, 
pe bază de bilanț, mersul acti
vității economico-sociale, să a- 
dopte măsurile pentru rezolva
rea operativă a problemelor ce 
se ridică în executarea planu
lui.

ART. 46. Directorul întreprin
derii și directorul general al 
centralei exercită conducerea 
operativă și răspund de înde
plinirea hotărîrilor organelor de 
conducere colectivă privind ela
borarea și executarea planului, 
organizarea în condiții optime 
a producției și a muncii, apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale, vînzarea 
produselor, valorificarea inten
sivă a întregului potențial pro
ductiv și administrarea cu efi
ciență maximă a patrimoniului 
unităților pe care le conduc.

ART. 47. Ministrul asigură a- 
ducerea la îndeplinire a hotărî
rilor colegiului cu privire la 
elaborarea și realizarea planu
lui, răspunde de îndrumarea o- 
perativă a unităților subordona
te, de organizarea colaborării 
între acestea pentru valorifica
rea integrală prin plan a rej^ft- 
selor de care dispun și de rea
lizarea ritmică, în condiții de 
înaltă eficiență, a obiectivelor 
și sarcinilor planificate.

ART. 48. Atribuțiile și răs
punderile conducătorilor com
partimentelor care participă la 
elaborarea și realizarea planu
rilor se stabilesc de organele 
de conducere colectivă din în
treprinderi, centrale și minis
tere.

ART. 49. In toate unitățile so
cialiste oamenii muncii partici
pă nemijlocit la elaborarea și în
făptuirea planului la dezbaterea 
și soluționarea problemelor cu 
privire la dezvoltarea activității 
economico-sociale.

Adunarea generală a oameni
lor muncii — forul prin care 
clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii participă direct 
la conducerea unității în care 
lucrează — dezbate planurile 
cincinale și anuale, precum și 
măsurile ce se impun în vederea 
îndeplinirii și depășirii planu
lui, mobilizării rezervelor inter
ne de creștere a eficienței pro
ducției și îmbunătățirii condiții
lor de muncă și social-culturale 
ale oamenilor muncii.

ART. 50. Activitatea de elabo
rare și fundamentare a planuri
lor cincinale și anuale în toate 
întreprinderile, centralele, uni
tățile economice și social-cul
turale asimilate acestora, pre
cum și în unitățile teritorial- 
administrative — comune, ora
șe, județe — se desfășoară sub 
îndrumarea și controlul organe
lor și organizațiilor de partid, 
care urmăresc cuprinderea în 
plan a tuturor rezervelor exis
tente, valorificarea superioară 
a potențialului tehnic și uman, 
orientează desfășurarea lucrări
lor de planificare în concor
danță cu directivele partidului 
cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, mobilizează 
toți oamenii muncii pentru în
deplinirea și depășirea sarcini
lor planificate.

Etapele și modul 
de elaborare * 
a planurilor

ART. 51. Activitatea de plani
ficare pornește de la unitățile 
de bază economice, social-cultu
rale și teritorial-administrative, 
astfel :

a) întreprinderile și unitățile 
social-culturale vor elabora 
proiectele de planuri cincinale 
și anuale corespunzător poten
țialului și profilului lor de ac
tivitate, conlucrînd cu centra
lele din care fac parte și comi
tetele executive ale consiliilor 
populare, pentru încadrarea 
planurilor lor în orientările ge
nerale privind dezvoltarea eco
nomico-socială a țării.

b) La centralele industriale 
și unitățile asimilate lor se con
centrează analiza, fundamenta
rea și elaborarea planurilor 
cincinale și anuale. In cadrul 
activității coordonate și simul
tane de întocmire a planului 
național unic, centralele si uni
tățile asimilate, ca titulari de 
plan, conlucrează strîns cu mi
nisterele, alte organe centrale, 
comitetele executive ale consi
liilor populare si Comitetul de l 
Stat al Planificării pentru va
lorificarea optimă, în proiecte- i 
Ie lor de planuri, a tuturor re
surselor de care dispun, în con
cordanță cu nevoile și posibili
tățile economiei naționale.

Centralele vor asigura parti
ciparea largă a specialiștilor 
din producție, din institute de 
cercetare, proiectare și din în- 
vățămînt la elaborarea și fun
damentarea proiectelor lor de 
planuri cincinale și anuale.

Centralele și unitățile asimi
late trebuie șă acorde asistență 
tehnică și economică unităților 
subordonate în elaborarea pro
iectelor lor de planuri, să asi
gure cooperarea și specializarea 
între ele, integrarea propuneri
lor primite de la întreprinde
rile componențe în proiectul de 
plan al centralei folosind inten
siv întregul potențial de pro
ducție.

Centrala industrială transmite 
proiectul său de plan ministe
rului tutelar, precum si Comi
tetului de Stat al Planificării.

(Continuare în pag. a V-a)
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e) Ministerele și celelalte or- 
gane centrale titulare de plan 
elaborează, într-o concepție uni
tară și de perspectivă, în strînsâ 
colaborare cu Comitetul de Stat 
al Planificării, proiectul de 
plan pentru întreaga ramură 
sau activitate de care răspund, 
urmărind profilarea eficientă a 
subramurilor pe care le coordo
nează ; participă nemijlocit la 
elaborarea proiectelor de pla
nuri în centrale și alte unități 
subordonate, analizează, sinte
tizează și corelează propunerile 
acestora, asigurînd integrarea 
lor organică în planul național 
unic.

ART. 52. Unitățile economice 
și social-culturale de interes re
publican au obligația să trans
mită propunerile lor de plan 
atît organelor ierarhic supe
rioare cit și comitetelor execu
tive ale consiliilor populare o- 
rășenești și județene pe terito
riul cărora își desfășoară acti
vitatea.

întreprinderile, centralele și 
ministerele vor colabora cu co
mitetele executive ale consiliilor 
populare orășenești și județene 
în procesul de elaborare, funda
mentare și definitivare a planu
rilor cincinale și anuale, pentru 
coordonarea planurilor în pro
fil departamental cu planurile 
în profil teritorial.

ART. 53. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare 
comunale și orășenești elabo
rează proiectele de planuri pe 
baza propunerilor unităților 
economice și social-culturale, 
urmărind încadrarea optimă a 
acestora In dezvoltarea econo- 
mico-socială a comunei sau o- 
rasului respectiv.

Proiectele de planuri elabora
te de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale și 
orășenești se transmit comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene, care elabo
rează, în conlucrare cu unitățile 
tentorial-administrative subor
donate. cu centralele, ministere
le si alte organe centrale, pro
iectul planului de dezvoltare 
economico-socială a județului și 
îl transmit Comitetului de Stat 
al Panificării.

ART. 54. Comitetul de Stat al 
Planificării, în colaborare cu 
ministerele, celelalte organe 
centrale si comitetele executive 
ale consiliilor populare județe
ne, asigură corelarea propuneri
lor de olan și, corespunzător 
posibilităților și necesităților e- 
conomiei naționale elaborează 
proiectele planurilor cincinale 
si anuale ne care le prezintă 
Consiliului de Miniștri.

.ART. 55. Proiectul planului 
național unic de dezvoltare e- 
c^nomico-sorială elaborat de 
Consiliul de Miniștri, după 
examinarea lui de către Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco- 
nomico-Sociale, se Drezintă spre 
adnotare Marii Adunări Națio- 
na’e.

ART. 56. Sarcinile ^planurilor 
cincinale și anuale aprobate au 
caracter obligatoriu și se re
partizează pe trepte organizato
rice, astfel :

a) Consiliul de Miniștri re
partizează sarcinile ce revin din 
planul unic național de dezvol
tare economico-socială a tării 
pe titulari de plan t ministere, 
alte organe centrale și comite
te executive ale consiliilor popu
lare județene ;

b) Ministerele șl celelalte or
gane centrale repartizează pe 
centrale și unități direct subor
donate sarcinile ce le revin din 
planul național unic, în calitate 
de titulari de plan, detaliate cu 
obiective specifice și stabilesc 
măsuri cu privire la realizarea 
acestora :

c) Centralele și unitățile asi
milate lor repartizează sarcinile 
stabilite de ministere și alte or
gane centrale pe întreprinderi și 
unități direct subordonate, de
taliate cu obiective specifice și 
stabilesc măsuri pentru îndepli
nirea acestora :

d) întreprinderile si unitățile 
asimilate lor, în calitate de ti
tulari de plan, stahilesc pe sub
unități, secții și ateliere sarci
nile ce le revin acestora și de
finitivează măsurile necesare 
pentru înfăptuirea lor ;

e) Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
stabilesc — pe baza sarcinilor 
ce decurg din planul național 
unic — planul de dezvoltare 
economico-socială a județului, 
cuprinzînd activitatea unităților 
de subordonare locală și acti- 
vjtetea unităților dr- interes re
publican, pe care îl supun sore 
dezbatere și adoptai e sesiunilor 
consililor populare județene.

Pe baza sarcinilor repartizate 
de către consiliile populare ju
dețene, comitetele -executive ale 
consiliilor populai e orășenești 
și .comunale întocmesc planurile 
de dezvoltare economico-socială 
a orașelor și comunelor, le pre
zintă spre adoptare consiliilor 
populare respective și reoarti- 
zează sarcinile oe unitățile de 
subordonare locală

Planificarea 
în industrie

ART. 57. La elaborarea pla
nurilor cincinale șj anuale, pre
cum și în cursul executării a- 
cestor’a, unitățile socialiste cu 
activitate industrială au obli
gația să asigure :

a) dimensionarea volumului 
de producție fundamentat pe e- 
vidența riguroasă a capacități
lor de producție și folosirea lor 
intensivă, prin încărcarea maxi
mă și utilizarea completă a 
timpului disponibil al mașinilor 
si instalațiilor, generalizarea 
schimbului 2 și extinderea lu
crului în schimbul 3 :

b) planificarea producției fizi
ce, a produselor și sortimente
lor ce urmează a fi introduse 
în fabricație în concordanță cu 
cerințele pieței interne și exter
ne, determinate prin contracte 
economice, comenzi ferme sau 
studii speciale de conjunctură ;

c) planificarea — în corelație 
cu volumul producției — a ne
cesarului de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie 
electrică, determinat pe bază de 
norme de consum și norme de 
stocuri, fundamentate tehnic, 
stabilind măsurile necesare pen
tru reducerea sistematică a 
consumurilor specifice și valori
ficarea superioară a resurselor 
materiale ;

d) planificarea numărului și 
structurii personalului pe prin
cipalele categorii : personal de 
producție, (muncitori, ingineri, 
maiștri, tehnicieni), personal de 
cercetare și proiectare, personal 
de administrație, personal de 
întreținere și pază în strînsă 

concordanță cu producția plani
ficată, cu normele de muncă și 
normativele de personal aproba
te : determinarea măsurilor pri
vind recrutarea, pregătirea și 
ridicarea calificării profesionale 
a Întregului personal, creșterea 
productivității muncii și rațio
nalizarea consumului de muncă ;

e) organizarea științifică a 
producției și a muncii ; introdu
cerea metodelor moderne de 
programare și urmărire a pro
ducției ;

f) planificarea și executarea 
în termene scurte și de bună 
calitate a lucrărilor de întreți
nere și reparații ale mașinilor, 
instalațiilor, asigurînd funcțio
narea acestora în condiții de si
guranță și cu randamente ma
xime ;

g) planificarea investițiilor 
necesare dezvoltării și moderni
zării producției, determinate pe 
bază de studii tehnico-economi- 
ce ; stabilirea surselor de finan
țare, a termenelor de execuție 
și a rezultatelor maxime ce pot 
fi obținute, asigurarea condiții
lor de realizare a lucrărilor pre
văzute. Este interzisă angajarea 
fondurilor materiale și bănești 
pentru investiții în toate cazuri
le în care capacitățile existente 
sînt incomplet folosite :

h) planificarea cercetărilor ști
ințifice și a măsurilor necesare 
pentru perfecționarea tehnologi
ilor, înnoirea producției, ridi
carea parametrilor tehnico-eco- 
nomici și a calității produselor, 
mecanizarea și atuomatizarea 
proceselor de producție ;

i) determinarea costurilor de 
producție, a căilor de reducere 
a cheltuielilor materiale și a 
celorlalte cheltuieli ; stabilirea 
măsurilor pentru gospodărirea 
cu eficientă maximă și accele
rarea vitezei de recuperare și 
modernizare a fondurilor fixe și 
a rotației mijloacelor circulante, 
pentru creșterea rentabilității și 
a beneficiilor.

ART. 56. Centrala Industrială, 
ca mare organizație economică 
complexă, reprezintă unitatea de 
bază în activitatea de planifi
care economico-socială ; centra
la poartă întreaga răspundere 
pentru elaborarea clanurilor în 
domeniul său de activitate si 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
pian pe ansamblul centralei și 
de către fiecare unitate subor
donată.

ART. 59. La elaborarea planu
rilor anuale și cincinale, cen
trala industrială — pe baza cu
noașterii temeinice a capacită
ților de producție din unitățile 
componente și a organizării op
time a specializării si cooperării 
între ele — are obligația să di
mensioneze indicatorii de plan 
și să adopte măsuri pentru re
alizarea acestora, astfel încît să 
se asigure folosirea intensivă a 
întregului potențial de produc
ție.

Centrala industrială stabilește 
pe unități subordonate și pe an
samblul centralei sarcinile de 
producție și investiții, de livrări 
Ia fondul pieței și de export, de 
asimilare de produse și tehno
logii noi, nivelul cheltuielilor 
de producție și alte sarcini 
specifice care să asigure înde
plinirea și depășirea obligații
lor ce revin centralei în cadrul 
planului ministerului.

ART. 60. Centrala industrială 
trebuie să îndrume în mod uni
tar,, să controleze și să acorde 
sprijin tehnic și economic între
prinderilor subordonate, să orga
nizeze aprovizionarea cu mate
rii prime, materiale și combus
tibili, desfacerea produselor, 
realizarea programului de in
vestiții și de pregătire a cadre
lor în concordanță cu dezvol
tarea activității sale economice.

Centrala are sarcina de a stu
dia tendințele dezvoltării econo
mice și tehnico-științifice pe 
plan internațional, de a dezvolta 
activitatea proprie de cercetare 
și de proiectare, de a moderni
za procesele de producție și a 
introduce progresul tehnic în 
toate unitățile sale, adaptînd 
permanent producția la cerințe
le pieței interne și externe.

ART. 61. Planul întreprinderii 
se elaborează și se realizează in 
cadrul planului centralei din 
care face parte. întreprinderea 
industrială răspunde de cuprin
derea în plan și folosirea inten
sivă a întregului potențial de 
care dispune ; trebuie să asigu
re organizarea pe baze științi
fice a producției și a muncii, 
să folosească rațional forța de 
muncă, să ia măsuri pentru re
ducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, 
a costurilor de producție, ridi
carea parametrilor tehnici și 
economici și a calității produse
lor, creșterea rentabilității pro
ducției. întreprinderea răspun
de de buna gestionare a fondu
rilor încredințate, de întreține
rea, repararea și funcționarea 
în condiții de siguranță a mași
nilor și instalațiilor, de îmbu
nătățirea permanentă a tehno
logiilor.

ART. 62. Ministerul asigură 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului în ramura pe care 
o coordonează, răspunde de 
elaborarea și fundamentarea 
planurilor cincinale și anuale 
ale tuturor centralelor și între
prinderilor direct subordonate, 
de încadrarea acestora în pre
vederile planului național unic, 
precum și de îndeplinirea inte
grală a sarcinilor ce-i revin din 
planurile cincinale și anuale de 
dezvoltare economico-socială a 
țării.

ART. 63. Ministerele organi
zează îndeplinirea planului de 
către unitățile subordonate, 
controlează întreaga activitate 
a centralelor și întreprinderilor 
direct subordonate, le acordă 
sprijin operativ pentru realiza
rea în condiții de eficiență eco
nomică maximă a obiectivelor 
prevăzute în plan ; studiază ten
dințele dezvoltării în perspecti
vă a ramurii respective pe plan 
mondial : adoptă măsuri de a- 
dincire a cooperării între unită
țile subordonate și organizează 
activitatea de cooperare cu ce
lelalte ministere, organe centra
le și organele locale ale admi
nistrației de stat ; coordonează 
activitatea de colaborare și coo
perare economică și tehnico- 
științifică externă din sfera lor 
de activitate.

Planificarea 
în agricultură

ART. 64. La elaborarea pla
nurilor cincinale și anuale și în 
cursul înfăptuirii acestora, uni
tățile socialiste din agricultură 
trebuie să asigure :

a) creșterea continuă a pro
ducției de cereale, plante tehni
ce, legume, fructe și alte pro
duse vegetale, fundamentată pe 
folosirea integrală și intensivă 

a terenului agricol si o structu
ră eficientă a culturilor ; pe 
utilizarea cu randament maxim 
a tractoarelor și celorlalte ma
șini agricole, a sistemelor de 
irigații, a îngrășămintelor chi
mice și a celorlalte mijloace de 
producție ;

b) dezvoltarea sistematică a 
producției animaliere, funda
mentată pe creșterea numerică 
și calitativă a șeptelului. îmbu
nătățirea raselor de animale, 
asigurarea furajelor la nivelul 
normelor de consum stabilite și 
aplicarea tehnologiilor moderne 
în creșterea animalelor :

c) creșterea continuă a contri
buției Ia formarea fondului de 
stat de produse agricole vege
tale și animale în concordantă 
cu potențialul de Droducrie. 
mijloacele asigurate si cerințe
le economiei naționale :

d) dezvoltarea oroducției și u- 
filizarea de semințe și material 
de plantat din soiuri și hibrizi 
cu randamente ridicate, care să 
valorifice în condiții ODtime pâ- 
mîntul și baza materială :

e) reducerea sistematică a 
cheltuielilor materiale și bă
nești. utilizarea rațională a for
ței de muncă si creșterea pro
ductivității muncii, pentru obți
nerea de rezultate economice «u- 
perioare în toate ramurile de 
producție și toate unitățile agri
cole.

ART. 65. întreprinderile agri
cole de stat au obligația să stabi
lească sarcinile lor de plan și a’e 
subunităților, asigurînd speciali
zarea rațională a producției in 
fermele componente, folosirea 
intensivă a nămîntului. a între
gii baze tehnico-materiale. în 
vederea obținerii de producții 
ridicate cu cheltuieli cît mai 
reduse.

ART. 66. întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii vor 
dimensiona prin plan volumul 
activității oroprii în strînsă 
concordanță cu nevoile coopera
tivelor agricole de producție De 
care Ie deservesc : ele au obli
gația să execute. In condiții od- 
time. toate lucrările contracta
te. să asigure creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
agricole, contribuind la realiza
rea de recolte ridicate, la înde
plinirea șî depășirea planului 
de către fiecare cooperativă 
agricolă de producție, răspund 
de folosirea intensivă a parcu
lui de tractoare si mașini agri
cole. de sporirea continuă a efi
cientei activității lor economice.

ART. 67. Cooperativele agri
cole de producție îsî stabilesc 
planul de producție si de valo
rificare a acesteia în concor
danță cu condițiile concrete în 
care îsi desfășoară activitatea si 
în cadrul concepției unitare de 
dezvoltare și modernizare a 
agriculturii, urmărind sporirea 
averii obștești. întărirea pro
prietății socialiste. creșterea 
continuă a veniturilor membri
lor cooperatori.

ART. 68. Trusturile județene 
ale întreprinderilor agricole de 
stat îndrumă, controlează și răs
pund de elaborarea si îndepli
nirea planurilor de către între
prinderile agricole subordonate ; 
asigură cooperarea d’ntre unită
ții*  agricole de stat sl cooperati
vele agricole. încadrarea activi
tății întreprinderilor agricole de 
stat în olanul unic de dezvolta
re a agriculturii din județul

ART. 69. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale. orășenești și județene, 
elaborează planul producției a- 
gricole al unității tentorial- 
administrative, tinînd seama de 
potențialul productiv al unită
ților agricole de stat, al coope
rativelor agricole de producție, 
al gospodăriilor membrilor coo
peratori și ale țăranilor cu gos
podărie individuală, asigurînd 
încadrarea în obiectivele ola
nului național unic de dezvolta
re economico-socială a țării.

AHT. 70. Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare si 
Apelor răspunde de înfăptuirea 
politicii de dezvoltare a pro
ducției agricole în sectorul de 
stat, sectorul cooperatist și 
în gospodăriile populației ; 
elaborează. pe baza propune
rilor unităților direct subor
donate si ale comitetelor exe
cutive ale consiliilor popu
lare județene, planul de dezvol
tare pentru întreacă _ agricul
tură si răspunde de îndeplini
rea lui.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor 
îndrumă elaborarea planurilor 
în unitățile socialiste din agri
cultură și a planurilor produc
ției agricole pe județe, acordă 
sprijin în realizarea acestor 
planuri ; asigură încadrarea 
planurilor unităților subordona
te în sarcinile rezultate din 
planul național unic de dez
voltare economico-socială a ță
rii ; împreună cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție asigură în
făptuirea in sectorul coopera
tist a obiectivelor privind agri
cultura, cuprinse în planul na
țional unic.

Planificarea 
în transporturi 

ți telecomunicații
ART. 71. Unitățile economice 

cu activitate de transporturi 
feroviare, rutiere, navale și ae
riene au obligația ca, la elabo
rarea și în execuția planurilor 
cincinale și anuale, să asigure :

a) planificarea volumelor de 
transport în traficul. intern și 
extern de mărfuri și călători 
în concordanță cu dezvoltarea 
economico-socială a țării și ce
rerile beneficiarilor;

b) folosirea intensivă a ca
pacităților de transport, spori
rea vitezei și siguranței în cir
culație ;

c) repartizarea judicioasă a 
mărfurilor pe categorii de tran
sport, pe baza criteriilor eco
nomice și a calculelor de opti
mizare a transporturilor ;

d) planificarea acțiunilor de 
creștere a capacității și de mo
dernizare a mijloacelor de tran
sport, de reparație și întreține
re a acestora ;

e) planificarea acțiunilor de 
mecanizare a operațiunilor de 
încărcare-descărcare, precum și 
a celor de introducere a pale- 
tizării și containerizării. urmă
rind reducerea sistematică a 
timpului de imobilizare a mij
loacelor de transport :

f) planificarea numărului și 
structurii personalului urmărind 
utilizarea judicioasă a cadrelor, 
ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire profesională a a- 
cestora ;

g) creșterea continuă a veni

turilor din transporturile in
terne și internaționale, reduce
rea sistematică a consumurilor 
specifice și a tuturor cheltuie
lilor. sporirea beneficiilor- în 
raport cu fondurile de produc
ție puse la dispoziție.

ART. 72. Unitățile de poștă 
și telecomunicații au obligația 
ca la elaborarea și în executa
rea planurilor cincinale și a- 
nuale să asigure satisfacerea-în 
condiții optime a nevoilor eco
nomiei și ale populației, prin 
folosirea cu eficiență maximă 
a mijloacelor de care dispun, 
extinderea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale. folosirea 
rațională a personalului, ridica
rea continuă a calificării cadre
lor. sporirea veniturilor din 
prestațiile acestui sector de ac
tivitate.

ART. 73. Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor 
trebuie să realizeze îndrumarea 
unitară a întregii activități de 
transporturi «i telecomunicații, 
răspunde de elaborarea și în- 
făptuirea planurilor cincinale și 
anuale ale unităților subordo
nate ; are obligația să asigure 
folosirea cu eficiență maximă a 
mijloacelor de transport, opti
mizarea transporturilor și rea
lizarea sarcinilor planificate cu 
cheltuieli minime, in toate uni
tățile sale.

Planificarea activității 
de invettifii-comtrucții
AHT. 74. Cuprinderea In plan, 

începerea și executarea lucră
rilor de investiții trebuie sâ se 
bazeze pe pregătirea temeinică 
a tuturor condițiilor necesare 
pentru a asigura scurtarea pe
rioadei de executare și de atin
gere a parametrilor proiectați, 
realizarea efectelor economice 
maxime cu fonduri materiale 
și bănești cit mai reduse.

Investițiile noi vor fi cuprin
se in planurile cincinale pe 
bază de studii de fundamentare 
a necesității fi oportunității in
vestițiilor, care vor analiza și 
prezenta situația utilizării ca
pacităților existente, posibilită
țile de procurare a materiilor 
prime și de desfacere a pro
ducției. condițiile de asigurare 
a utilajelor și tehnologiilor, am
plasamentul, etapele de execu
ție. costul și eficiența lucrărilor.

în planurile anuale, investi
țiile noi vor fi înscrise pe baza 
studiilor tehnico-economice a- 
probate potrivit dispozițiilor le
gale.

Se interzice deschiderea șan
tierelor pentru lucrările de in
vestiții care nu au asigurate 
condițiile necesare pentru des
fășurarea ritmică a lucrărilor și 
intrarea în funcțiune a capaci
tăților proiectate la termenele 
stabilite.

ART. 75. întreprinderile, 
trusturile și alte organizații de 
construcții-montaj au obligația 
să asigure la elaborarea și rea
lizarea planurilor cincinale și 
anuale :

a) planificarea lucrărilor de 
construcții-montaj în concor
danță cu volumul de investiții, 
capacitățile de producție și du
rata de execuție a noilor obiec
tive stabilite prin planul na
țional unic ;

b) concentrarea potențialului 
de construcții pe obiective, pen
tru a evita dispersarea mijloa
celor și a asigura scurtarea du
ratei de realizare și de punere 
în funcțiune a capacităților de 
producție : clădirile administra
tive vor fi programate și exe
cutate numai după intrarea în 
exploatare a capacităților pro
ductive ;

c) organizarea rațională a lu
crărilor pe baza metodelor mo
derne de programare și urmă
rire, folosirea integrală în tot 
cursul anului a utilajelor de 
construcții și a forței de mun
că ; elaborarea prin grupe pro
prii de proiectare a documen
tațiilor de execuție- pentru lu
crări de construcții-montaj ;

d) extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor de 
construcții, utilizarea tehnolo
giilor de mare randament, ridi
carea continuă a calității lucră
rilor și creșterea productivității 
muncii pe șantiere :

e) gospodărirea judicioasă a 
materialelor pe șantiere, redu
cerea consumurilor specifice de 
ciment, fier-beton și alte mate
riale de construcții : folosirea 
materialelor de construcții cu 
caracteristici superioare :

f) reducerea cheltuielilor de 
organizare a șantierelor și a ce
lorlalte cheltuieli, realizarea de 
economii față de deviz și creș
terea beneficiilor.

ART. 76. Ministerul Construc
țiilor Industriale răspunde de 
elaborarea și realizarea planu
lui unităților subordonate, de 
îndrumarea unitară a activității 
de cercetare, proiectare și exe
cutare a lucrărilor de construc
ții-montaj, elaborează norme 
privind consumul de materiale 
și de muncă, normative privind 
durata de execuție a lucrărilor 
pe șantiere și dotarea cu uti
laje a organizațiilor de con
strucții ; asigură introducerea 
metodelor moderne și eficien
te de lucru, executarea lucră
rilor, pregătirea cadrelor, creș
terea eficienței și rentabilității 
activității de construcții-mon
taj.-

Planificarea 
aprovizionării 

tehnico-materiale
ART. 77. Unitățile socialiste 

au obligația să asigure prin 
planurile cincinale și anuale a- 
provizionarea tehnico-materia- 
lă, dimensionînd cantitățile ne
cesare de materii prime, mate
riale, combustibili și energie pe 
baza normelor de consum și a 
normelor de stocuri, cu funda
mentare tehnică. Unitățile pro
ducătoare au datoria să asigure 
dezvoltarea și utilizarea optimă 
a capacităților de producție, 
răspund de respectarea inte
grală a obligațiilor rezultate din 
contracte economice, comenzi 
ferme, de satisfacerea cererilor 
determinate prin studierea pie
ței interne și externe.

ART. 78. Relațiile de aprovi
zionare și desfacere se stabilesc 
între unitățile producătoare și 
cele consumatoare în concor
danță cu planurile și balanțele 
materiale aprobate, pe bază de 
contracte economice.

Nomenclatorul produselor 
pentru care se întocmesc balan
țe, lista coordonatorilor care 

răspund de elaborarea lor si 
competențele de aprobare se 
stabilesc de Consiliul de Mi
niștri.

La produsele la care în anu
mite etape resursele sînt insufi
ciente, prin balanțele materiale, 
aprobate odată cu planurile 
cincinale și anuale, se vor sta
bili repartiții pe beneficiari.

ART. 79. Unitățile socialiste 
și coordonatorii de balanțe, fie
care în domeniul său de activi
tate, sînt obligați să asigure 
desfășurarea ritmică a aprovi
zionării și desfacerii produselor 
fabricate, respectînd riguros 
sarcinile stabilite prin plan și 
balanțele materiale aprobate.

ARf. 80. Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe răspunde de asi
gurarea mijloacelor materiale 
necesare îndeplinirii planului si 
de realizarea ritmică a aprovi
zionării tehnico-materiale con
form prevederilor de plan ; asi
gură menținerea echilibrului 
balanțelor materiale în cursul 
executării planului; elaborează 
normele de consumuri de ma
terii prime și materiale care 
stau la baza dimensionării pla
nului național unic ; controlea
ză aplicarea strictă a normelor 
de consum și a normelor de stoc 
în economie : ia măsuri de gos
podărire rațională a resurselor 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electri
că ; îndrumă și controlează 
dezvoltarea producției de înlo
cuitori și extinderea utilizării 
lor în producție.

Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe 
exercită în întreaga economie 
controlul asupra folosirii opti
me a fondurilor fixe în condiții 
de siguranță și de eficiență 
econbmică.

In exercitarea atribuțiilor 
sale, Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor 
Fixe colaborează permanent cu 
toate ministerele și organele 
centrale interesate.

Planificarea dezvoltării 
relațiilor economice 

internaționale ți 
a cooperării industriale 

și tehnico-științifice
ART 81. Planul de dezvolta

re a relațiilor economice și 
tehnico-științifice externe, par
te integrantă a planurilor cin
cinale și anuale, trebuie să pre
vadă orientările, obiectivele 
concrete șl mijloacele necesare 
pentru extinderea schimburilor 
comerciale și a relațiilor de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică cu alte state, crește
rea contribuției activității de 
comerț exterior la dezvoltarea 
țării.

în elaborarea și executarea 
planului de comerț exterior, u- 
nitățile socialiste au obligația î

a) să asigure folosirea judi
cioasă a potențialului productiv 
pentru creșterea exporturilor, 
extinderea acțiunilor de valori
ficare a licențelor, a documen
tațiilor tehnice pe baza studii
lor de conjunctură, a contracte
lor și acordurilor încheiate cu 
partenerii străini ;

b) să planifice și să organi
zeze acțiunile necesare pentru 
punerea în funcțiune și atinge
rea parametrilor proiectați — 
în termene cît mai reduse — 
la capacitățile prevăzute a rea
liza producția pentru export ; 
să profileze unități specializate 
pentru export; să asigure creș
terea eficienței economice â co
merțului exterior prin îmbună
tățirea structurii exportului, re
înnoirea continuă a produselor 
destinate pieței externe, cerce
tarea, proiectarea, asimilarea și 
introducerea în fabricație de
produse cu grad superior de. 
prelucrare, ridicarea continuă a 
performanțelor tehnico-econo
mice. a fiabilității și competiti
vității produselor ;

c) să programeze și să înfăp
tuiască măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea plasamentului 
mărfurilor la .export, prin in
tensificarea activității de pros
pectare a piețelor externe, di
versificarea formelor de comer
cializare, lărgirea zonelor geo
grafice a piețelor de desfacere 
și încheierea de contracte de 
lungă durată ;

d) să promoveze pe scară lar
gă cooperarea economică și 
tehnico-științifică cu toate țări
le socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și cu celelate state ;

e) să dimensioneze importul 
la strictul necesar, asigurînd u- 
tilizarea maximă a resurselor 
interne de » materii prime, ma
teriale, dp mașini și utilaje.

Activitatea de planificare tre
buie să asigure echilibrul ba
lanței de plăți externe prin 
creșterea cantitativă și calitati
vă a exporturilor, prin extinde
rea acțiunilor de cooperare și 
dimensionarea riguroasă a im
porturilor.

ART. 82. Ministerul Comerțu
lui Exterior răspunde de înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului în domeniul comerțului 
exterior, al cooperării economi
ce și tehnice internaționale.

Ministerul Comerțului Exte
rior întocmește planul de co
merț exterior și cooperare eco
nomică și tehnică internaționa
lă ; exercită controlul și îndru
marea generală asupra exportu
lui și importului, urmărește 
creșterea continuă a eficienței 
comerțului exterior și răspunde 
de modul cum se realizează pla
nul de comerț exterior.

Planificarea cercetării 
științifice 

ți a introducerii 
progresului tehnic

ART. 83. Planurile cincinale 
și anuale vor cuprinde obiecti
vele și mijloacele necesare 
pentru dezvoltarea și utilizarea 
optimă a potențialului de cerce
tare științifică, orientarea cer
cetărilor științifice spre rezolva
rea celor mai importante pro
bleme privind valorificarea su
perioară a resurselor naturale, 
introducerea tehnologiilor noi, 
modernizarea, înnoirea, ridica
rea calității și eficienței pro
ducției.

In planurile de cercetare ști
ințifică și de introducere a pro
gresului tehnic se vor stabili t

a) teme de cereetare științi
fică și tehnologică, cuprinzînd 
în special cercetările pentru pu
nerea în valoare și prelucrarea 
eficientă a resurselor proprii 
de materii prime, elaborarea de 
noi tehnologii și produse, pre
cum și modernizarea celor exis
tente ; ridicarea continuă a ca
lității și eficienței producției;

b) etapele cercetărilor, terme
nele de încheiere a acestora șl 
de aplicare în producție a cer
cetărilor încheiate ;

c) mijloacele necesare realiză
rii sarcinilor planificate, ur
mărind utilizarea rațională a 
fondurilor materiale și bănești 
alocate, orientarea întregului 
potențial de creație spre teme
le de importanță primordială 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării ;

d> obiectivele, mijloacele și 
rezultatele economice ale extin
derii mecanizării, automatizării, 
îmbunătățirii controlului calită
ții și al fiabilității produselor, 
precum și ale introducerii teh
nicii electronice de calcul în 
conducerea proceselor de fabri
cație si în gestiune.

ART. 84. Unitățile socialiste, 
fiecare în domeniul său de ac
tivitate. răspund de elaborarea 
si realizarea planurilor cincina
le și anuale privind cercetarea 
științifică si introducerea pro
gresului tehnic.

Unitățile socialiste vor con
lucra cu academiile de știință, 
cadrele din învățămlntul supe
rior. vor asigura participarea 
largă a cercetătorilor, oameni
lor de știință și specialiștilor 
din producție la rezolvarea te
melor prevăzute în planul lor 
de cercetare și de extindere a 
progresului tehnic.

ART. 85. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie a- 
sigură elaborarea planurilor 
cincinale și anuale pe ansam
blul activității de cercetare ști
ințifică și tehnologică ; răspun
de de orientarea unitară a a- 
cestora spre rezolvarea proble
melor fundamentale tehnice și 
științifice care condiționează 
dezvoltarea economico-socială a 
țării : controlează și ia măsuri 
pentru aplicarea în economie a 
cercetărilor încheiate pentru 
introducerea în producția mate
rială a invențiilor, inovațiilor 
și tehnologiilor noi, urmărind 
ridicarea nivelului tehnic al 
ramurilor economiei.

Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie elaborează 
prognoza științifică și tehnolo
gică pe termen lung‘șl partici
pă la elaborarea prognozelor de 
dezvoltare economico-socială.

Planificarea 
învățămîntului ți a 

pregătirii forței 
de muncă

ART. 86. Programul special 
de pregătire a cadrelor — par
te integrantă a planurilor cin
cinale și anuale — va cuprinde 
obiectivele si mijloacele nece
sare dezvoltării învățămîntului 
și amplificării acțiunii generale 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale urmărind :

a) cuprinderea întregului ti
neret în forme de învățămînt 
corespunzătoare necesităților 
dezvoltării economico-sociale a 
țării ;

b) formarea profesională a 
cadrelor prin lărgirea și inten
sificarea pregătirii practice, 
legarea procesului de învăță
mînt de producție și cercetare, 
amplasarea și desfășurarea acti
vităților de învățămînt direct 
în unitățile productive, îmbună
tățirea conținutului și structu
rii învățămîntului mediu și su
perior, extinderea bazei expe
rimentale a procesului didactic ;

c) asigurarea bazei materiale 
și a cadrelor didactice necesa
re desfășurării în bune condi
ții a învățămîntului de toate 
formele ;

d) accelerarea și adîncirea 
procesului de instruire și cali
ficare profesională a oamenilor 
muncii, de reîmprospătare și 
lărgire a cunoștințelor profesio
nale prin reciclarea periodică, 
policalificarea și recalificarea, 
potrivit mutațiilor ce se produc 
în structura ramurilor economi
ei naționale.

Ministerele, centralele, între
prinderile, toate unitățile so
cialiste răspund pentru asigura
rea cadrelor calificate în stric
tă concordanță cu cerințele dez
voltării producției și activități
lor social-culturale, pentru or
ganizarea și desfășurarea ac
tivității de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrători
lor corespunzător necesităților 
realizării planurilor de dezvol
tare economico-socială.

Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului răspunde de desfă
șurarea în bune condiții și per
fecționarea continuă a procesu
lui de învățămînt, îndrumă și 
controlează instituțiile de învă
țămînt în realizarea programu
lui de pregătire a cadrelor, spri
jină unitățile socialiste și coor
donează activitatea de perfecțio
nare a pregătirii profesionale.

Planificarea teritorială 
a dezvoltării 

economico-sociale
•Art. 87. Consiliile populare 

comunale, orășenești și județe
ne organizează, îndrumă și con
trolează întreaga activitate de 
dezvoltare economico-socială 
planificată din unitatea admi- 
nistrativ-teritorială respectivă.

ART. 88. Comitetele executive 
ale consiliilor populare comuna
le elaborează proiectul de plan 
de dezvoltare economico-socială 
a comunei, care cuprinde : pro
ducția agricolă vegetală și ani
mală de pe teritoriul comunei ; 
activitatea unităților economice 
și social-culturale din subordi- 
nea consiliului popular comu
nal, precum și activitatea de pe 
teritoriul comunei a unităților 
din subordinea consiliului popu
lar județean ; activitatea unită
ților cooperatiste meșteșugărești 
și de consum ; contribuția gos
podăriilor personale ale țărani
lor cooperatori, a gospodăriilor 
țărănești individuale și a mese
riașilor la constituirea. resurse
lor centralizate ale statului și 
la satisfacerea nevoilor de bu
nuri și servicii ale populației ; 
lucrările edilitar-gospodărești e- 
fectuate prin contribuția îr) 
bani și în muncă a locuitorilor.

ART. 89. în activitatea de ela
borare și executare a planuri
lor, comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale :

a) răspund de întocmirea și 
realizarea planurilor de către 
unitățile proprii ;

b) asigură utilizarea integrală 
și intensivă a terenului, valori
ficarea tuturor resurselor de 
creștere a producției agricole 
vegetale și animale în fermele 
de stat, cooperativele agricole 
și gospodăriile personale ;

c) acționează în direcția creș
terii aportului comunei la for
marea fondului de stat de pro
duse agricole vegetale și ani
male ; planul de producție a- 
gricolă și cel de vînzări de pro
duse agricole către stat se dez
bat în adunarea generală a lo
cuitorilor comunei; *

d) urmărește dezvoltarea acti
vităților de prelucrare a pro
duselor agricole, a altor acti
vități industriale pe baza ma
teriilor prime locale, precum și 
a prestărilor de servicii în u- 
nității proprii sau ale coopera
tivelor agricole, meșteșugărești 
și de consum ;

e) asigură dezvoltarea activi
tăților social-culturale, organi
zarea aprovizionării cu mărfuri 
a comunei, dezvoltarea edilitar- 
gospodărească, organizînd par
ticiparea prin contribuție vo
luntară a cetățenilor la aceste 
lucrări.

ART. 90. Comitetele executive 
ale consiliilor populare orășe
nești elaborează proiectul de 
plan de dezvoltare economico- 
socială a orașului, care cuprin
de : activitatea de producție in
dustrială, agricolă, de construc
ții. transporturi, circulația 
mărfurilor, prestări de servicii, 
social-culturală și. de gospodărie 
comunală desfășurată de unită
țile din subordinea consiliului 
popular orășenesc si de unitățile 
cooperatiste ; activitatea desfă
șurată pe teritoriul orașului de 
unitățile din subordinea consi
liului popular județean și de 
cele de interes republican ; con
tribuția gospodăriilor personale 
ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție, a gospo
dăriilor individuale și a mese
riașilor la constituirea resurse
lor centralizate ale statului și la 
satisfacerea nevoilor de bunuri 
și servicii ale populației ; lu
crările de interes obștesc efec
tuate prin contribuție în bani și 
în muncă a locuitorilor.

ART. 91. în activitatea de 
elaborare si executare a planu
rilor comitetele executive ale 
consiliilor populare orășenești 
au următoarele atribuții prin
cipale :

a) răspund de întocmirea și 
realizarea planurilor de către 
unitățile proprii din industrie, 
construcții, comerț, gospodărie 
comunală șl de către unitățile 
social-culturale ;

b) asigură folosirea deplină a 
potențialului de producție exis
tent, utilizarea optimă a resurse
lor materiale de muncă, gospo
dărirea rațională a fondurilor 
materiale și bănești ; creșterea 
aportului unităților locale la 
dezvoltarea de ansamblu a ora
șului. la îmbunătățirea condi- 
ilor de muncă și de viață ale 
populației ;

e) urmăresc ca planurile ela
borate de Întreprinderile din 
subordinea consiliului popular 
județean și cele de interes re
publican să asigure folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, 
ridicarea eficienței economice; 
colaborează cu centralele, minis
terele și celelalte organe centra
le la elaborarea soluțiilor opti
me din punct de vedere econo
mic și social privind dezvoltarea 
capacităților existente sau 
crearea de noi unități econo
mice ;

d) acționează în vederea ex
tinderii cooperării dintre între
prinderile de interes local și 
cele de interes republican ;

e) coordonează si răspund de 
dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească a orașului, organizează 
participarea cetățenilor prin 
contribuție voluntară la aceste 
lucrări ; asigură ca planurile cu 
privire Ia lărgirea bazei tehni
co-materiale a comerțului, a ac
tivităților social-culturale și de 
servicii să fie în concordanță cu 
creșterea populației, cu dezvol
tarea industriei și a celorlalte 
ramuri ale producției materiale 
din orașul respectiv.

ART. 92. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
elaborează proiectele planurilor 
cincinale și anuale de dezvol
tare economico-socială a județe
lor, care vor cuprinde j planuri
le de dezvoltare eeonomico-so- 
cială a comunelor și orașelor ; 
activitatea unităților economice 
și social-culturale direct subor
donate consiliului popular ju
dețean, precum si activitatea 
desfășurată pe teritoriul jude
țului de toate unitățile economi
ce și social-culturale de interes 
republican : lucrările edilitar- 
gospodărești efectuate prin con
tribuția îri hani și In muncă a 
locuitorilor.

ART. 93. In activitatea de 
elaborare și executare a planu
rilor, comitetele executive ale 
consiliilor populare județene au 
următoarele sarcini și atribuții 
principale :

a) organizează și îndrumă ac
tivitatea comitetelor executive 
ale consiliilor populare orășe
nești (municipale) și comunale 
cu privire la elaborarea și exe
cutarea planurilor, asigurînd în
cadrarea acestora în planul na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a țării ;

b) răspund de elaborarea și 
realizarea planurilor de către 
unitățile economice și social- 
culturale subordonate, asigurînd 
folosirea intensivă a întregului 
lor potențial, utilizarea raționa
lă a fondurilor materiale și 
bănești;

c) urmăresc ca planurile uni
tăților de interes republican și 
planurile unităților de interes 
local să asigure sistematiza
rea dezvoltării economico-so
ciale a județului, valorificarea 
optimă a forței de muncă 
și a resurselor naturale, îm
bunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și de viață a 
populației din județul respectiv.

ART. 94. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județe
ne și orășenești au următoarele 
drepturi și obligații cu privire 
la executarea planului unităților 
de interes republican :

a) exercită controlul asupra 
activității economice și sprijină 
organele de conducere colectivă 
in stabilirea măsurilor necesare 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan ;

b) avizează, ținînd seama de 
gradul de utilizare a potenția
lului existent, dezvoltarea capa
cităților de producție și am

plasarea de noi capacități sau 
obiective de investiții;

c) avizează folosirea fonduri
lor proprii ale întreprinderilor 
republicane constituite din be
neficii sau din alte surse pentru 
construcția de obiective social- 
culturale ;

d) adoptă, în colaborare cu 
organele centrale de specialita
te, măsuri pentru protejarea 
mediului natural ambiant, pre
venirea poluării aerului și ape
lor, precum • și a degradării so
lului ; exercită controlul riguros 
asupra modului în care unită
țile economice folosesc fonduri
le destinate acestor lucrări.

ART. 95. în fiecare județ, pre
cum și în municipiul București, 
se organizează direcții de pla
nificare, subordonate comitete- 
telor executive ale consiliilor 
populare județene sau al mu
nicipiului București, cît si Co
mitetului de Stat al Planificării.

Planificarea crețterii 
nivelului de trai 

al populației
ART. 96. Obiectivele privind 

creșterea continuă a nivelului 
de trai al populației și mijloa
cele necesare realizării acestor 
obiective se vor stabili în strînsă 
concordanță cu dezvoltarea pro
ducției materiale și creșterea 
productivității muncii sociale, 
cu volumul venitului național 
și al fondului de consum.

în planurile cincinale și anua
le se vor stabili :

a) creșterea veniturilor popu
lației urmărind aplicarea prin
cipiului repartiției după canti
tatea și calitatea muncii, a prin
cipiilor echității socialiste : 
creșterea salariului real și a 
veniturilor reale ale țărănimii ;

b) noi locuri de muncă prin 
dezvoltarea producției materia
le, și în primul rînd a indus
triei ;

c) mijloacele materiale și 
bănești alocate pentru acțiunile 
social-culturale. fondurile desti
nate pensiilor, burselor, aloca
țiilor de stat pentnft copii; ac
țiunile și fondurile alocate cen
tru protecția muncii, extinderea 
rețelei de ocrotire a sănătății și 
îmbunătățirea asistenței medica
le, pentru dezvoltarea bazei 
materiale a culturii, pentru o- 
dihnă, turism, sport și alte ase
menea cțiunai;

d) volumul de mărfuri și ser
vicii, cantitățile de mărfuri ief
tine si articolele pentru copii ; 
dezvoltarea și modernizarea re
țelei comerciale, de alimentație 
publică și a unităților presta
toare de servicii atît la orașe 
cît și la sate ;

e) volumul de locuințe, lucră
rile edilitar-gospodărești, dez
voltarea șl modernizarea trans
porturilor în comun, acțiunile 
pentru protejarea mediului am
biant.

ART. 97. Unitățile socialiste 
au obligația să asigure la fieca
re loc de muncă condițiile ma
teriale si organizatorice necesa
re. astfel ca fiecare lucrător să 
realizeze sarcinile sale de pro
ducție, și de creștere a produc
tivității muncii, să obțină remu
nerarea prevăzută.

Unitățile socialiste trebuie să 
realizeze măsurile planificate 
privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă si de protecția 
muncii, construcția de locuințe, 
cămine, creșe, grădinițe, canti
ne șl alte acțiuni similare.

ART 98. Unitățile economice 
producătoare de bunuri de con
sum trebuie să asigure sporirea 
și diversificarea producției de 
mărfuri alimentare. îmbrăcă
minte. produse de folosință în
delungată și de uz gospodăresc, 
bunuri cu caracter cultural- 
sportiv și a altor mărfuri soli
citate de populație, să ridice 
permanent calitatea produselor 
fabricate.

ART. 99. Unitățile comerciale 
si cele prestatoare de servicii 
sînt obligate să ia măsuri pen
tru cunoașterea cererilor con
sumatorilor. repartizarea rațio
nală a rețelei comerciale pe te
ritoriu. formarea cadrelor si ri
dicarea nivelului lor de pregă
tire profesională uentru îmbu
nătățirea continuă a servirii 
populației.

Ministerele șl celelalte organe 
centrale trebuie să exercite un 
control exigent asupra realiză
rii volumului de mărfuri desti
nat vînzării către populație, ca
lității și prețurilor bunurilor de 
consum, să asigure îndeplinirea 
riguroasă a tuturor sarcinilor 
legate de satisfacerea în condi
ții optime a cererilor consuma
torilor.

Comitetul de Stat pentru Pre
țuri răspunde de aplicarea și 
respectarea prețurilor fixate la 
mărfurile de larg consum.

Ministerul Comerțului Inte
rior răspunde de organizarea 
și îndrumarea unitară a întregii 
activități de comerț ; asigură 
încadrarea planului privind 
vînzările de mărfuri în planul 
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială. repartizează 
fondul de mărfuri pe județe și 
răspunde de buna aprovizionare 
a populației.

ART. 100. Unitățile social-cul
turale, precum și organele cen
trale și locale ale administrației 
de stat cărora le sînt subordo
nate, au obligația să asigure 
prin plan dezvoltarea bazei teh
nico-materiale, recrutarea și 
pregătirea personalului din a- 
ceste unități, mijloacele mate
riale si bănești necesare desfă
șurării în bune condiții a acti
vității lor, în concordanță cu 
obiectivele dezvoltării econo
mico-sociale a țării.

ART. 101. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale, orășenești și județene 
au obligația să organizeze și să 
controleze activitatea comercia
lă și de prestații de servicii, să 
asigure repartizarea judicioasă 
a fondului de mărfuri pe locali
tăți și sisteme comerciale, res
pectarea prețurilor ; să realize
ze dezvoltarea planificată a 
construcțiilor de locuințe, a lu
crărilor edilitare și gospodă
rești ; să coordoneze întreaga 
activitate a unităților social- 
culturale de pe teritoriul res
pectiv.

Ministerele, centralele, între
prinderile, comitetele executive 
ale consiliilor populare, toate 
unitățile socialiste răspund de 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan cu privire la creșterea
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veniturilor oamenilor muncii, 
aprovizionarea cu mărfuri și 
servicii, respectarea riguroasă a 
regimului prețurilor, înfăptui
rea acțiunilor cu caracter so
cial-cultural, urmărind îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de viață, a bună
stării populației.

CAPITOLUL IV
ATRIBUȚIILE SI 
RĂSPUNDERILE 

CONSILIULUI DE 
MINIȘTRI Șl ALTOR 

ORGANE CENTRALE 
IN ACTIVITATEA DE 

DEZVOLTARE 
ECONOMICO- 

SOCIALA PLANIFICATA

ART. 102. Consiliul de Miniș
tri — organul suprem al admi
nistrației de stat — conduce în
treaga activitate executivă de 
dezvoltare economico-socială 
planificată a țării, răspunde de 
elaborarea planului național 
unic și a bugetului de stat, pre
cum și de realizarea acestora 
după adoptarea lor de către 
Marea Adunare Națională.

In exercitarea atribuțiilor 
sale, Consiliul de Miniștri sta
bilește reguli unitare de elabo
rare și fundamentare a planuri
lor în profil de ramură, de
partamental și teritorial; a- 
probă sistemul indicatorilor, 
a normelor și normativelor 
utilizate în planificare, anali
zează în diferite faze, pe sec-. 
toare de activitate, în profil 
departamental, teritorial și pe 
ansamblul economiei naționale 
proiectele planurilor cincinale 
și proiectele planurilor anuale, 
spre a asigura valorificarea op
timă a potențialului țării, gos
podărirea cu randament maxim 
a patrimoniului național.

Consiliul de Miniștri organi
zează executarea planului na
țional unic, stabilește, pe mi
nistere și alte organe centrale, 
consiliile populare județene și 
al municipiului București, in
dicatorii și măsurile care asigu
ră înfăptuirea prevederilor le
gii de adoptare a planurilor cin
cinale și anuale.

Consiliul de Miniștri contro
lează sistematic mersul întregii 
activități economico-sociale si 
ia măsuri pentru perfecționarea 
acesteia ; examinează periodic 
mersul îndeplinirii sarcinilor 
stabilite șî ia măsuri pentru 
mobilizarea rezervelor și reali
zarea integrală a planului. Con
siliul de Miniștri întocmește ra
portul general cu privire la 
executarea planului cincinal și 
anual și îl prezintă Marii Adu
nări Naționale.

ART. 103. Comitetul de Stat 
al Planificării elaborează pro
punerile pentru proiectul pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială, asigură 
cuprinderea In plan a întregu
lui potențial de producției al ță
rii în condițiile creșterii efi
cienței activității economice ; 
răspunde de echilibrul material, 
financiar, monetar șî valutar al 
economiei atît la elaborarea, 
cît și în executarea planului; 
participă la elaborarea progno
zelor pe termen lung.

Comitetul de Stat al Plani
ficării elaborează metodologia 
de întocmire a planurilor cin
cinale și anuale ; stabilește, în 
mod unitar, conținutul și me
todele de determinare a indi
catorilor, normelor șî normati
velor utilizate în planificare ; 
urmărește continua perfecțio
nare șî raționalizare a siste
mului informațional al planifi
cării, promovarea metodelor și 
tehnicilor moderne de planifi
care. «

ART. 104. Comitetul de Stat 
al Planificării elaborează ana
lize și studii care să asigure 
fundamentarea multilaterală a 
propunerilor privind dezvolta
rea echilibrată și eficientă a 
economiei naționale, accelerarea 
procesului reproducției socia-

liste lărgite, valorificarea supe
rioară a resurselor naturale și 
utilizarea judicioasă a forței de 
muncă, creșterea nivelului de 
trai și alte laturi ale dezvoltă
rii economico-sociale.

Comitetul de Stat al Planifi
cării controlează modul în care 
unitățile socialiste asigură în 
proiectele lor de plan utiliza
rea judicioasă a capacităților, a 
fondurilor de producție și de 
circulație, a forței de muncă; 
inițiază sau adoptă măsuri pen
tru organizarea în toate unită
țile socialiste a unei evidențe 
riguroase privind potențialul 
material și tehnic, precum și 
modul de utilizare a acestuia.

ART. 105. Comitetul de Stat 
al Planificării exercită un con
trol permanent asupra îndepli
nirii planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 

țării pentru a asigura realiza
rea ritmurilor și proporțiilor 
planificate, pentru a preveni a- 
pariția dereglărilor.

în acest scop, Comitetul de 
Stat al Planificării, împreună 
cu ministerele și celelalte or
gane centrale și organele locale 
ale administrației de statî

a) analizează realizarea pla
nului de producție valoric pe 
principalele produse și destina
ția acesteia ; realizarea norme
lor de consum și de stocuri la 
principalele materii prime și 
materiale ; îndeplinirea planu
lui de Investiții și utilizarea ca
pacităților de producție ; reali
zarea veniturilor populației și 
acoperirea acestora cu produse 
și servicii; executarea planului 
de' comerț exterior și a balanței 
de plăți externe ; realizarea in
dicatorilor . d.e eficiență econo
mică ;

b) propune Consiliului de Mi
niștri măsuri pentru realizarea 
ritmică și integrală a sarcinilor 
planului de stat, pentru menți
nerea dinamismului și echili
brului în economie:

c) adoptă sau, după caz, ini
țiază măsuri pentru redistribu
irea mijloacelor materiale In 
funcție de prioritățile din eco
nomie ; adoptă sau, după caz, 
inițiază măsuri pentru introdu
cerea în circuitul economic și 
valorificarea superioară a re
zervelor existente în economie, 
a întregului potențial economic ;

d) elaborează proiectul rapor
tului asupra executării planului 
de stat.

ART. 106. Comitetul de Stat 
al Planificării participă la dez
baterea de către organele de 
conducere colectivă din minis
tere, celelalte organe centrale, 
centrale și unități asimilate a- 
cestora, precum și de către con
siliile populare și comitetele 
executive, a proiectelor de plan 
și a modului de realizare a sar
cinilor de plan ; aprobă sau a- 
vizează, potrivit legii, modifi
carea sau virarea unor sarcini 
de plan.

ART. 107. Comitetul de 
al Planificării, ca organ de 
cialitate în activitatea de 
nificare :

a) organizează periodic _ _
sfătuiri de lucru cu conducăto
rii compartimentelor de plani
ficare din ministere, a! altor 
organe centrale și organe locale 
ale administrației de stat, pre
cum și din centrale și unități a- 
similate;

b) coordonează activitatea de 
perfecționare a cadrelor din do
meniul planificării ;

c) atrage, pe timp limitat. în 
realizarea unor lucrări de pla
nificare, cu aprobarea Consiliu
lui de Miniștri, cadre din com
partimentele de planificare din 
ministere, alte organe centrale 
și organe locale ale administra
ției de stat și din unități eco
nomice.

ART. 108. în exercitarea atri
buțiilor sale, în toate fazele de 
elaborare și de realizare a pla
nului, Comitetul de Stat al Pla
nificării colaborează permanent 
cu ministerele, celelalte organe 
centrale și organele locale ale 
administrației de stat In vede
rea orientării unitare a între
gii activități de planificare.

Conducătorii direcțiilor de 
planificare din ministere și cen
trale, precum și ai direcțiilor 
de planificare județene și a 
municipiului București se nu
mesc și se eliberează din func
ție cu avizul Comitetului de 
Stat al Planificării.

ART. 109. Ministerul Finanțe
lor, Direcția Centrală de Sta-

tistică, Ministerul Muncii, Comi
tetul de Stat pentru Prețuri, Co
mitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, In
spectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Pro
duselor, băncile și celelalte or
gane centrale au’ în activitatea 
de planificare, fiecare în dome
niul său, atribuțiile și răspun
derile stabilite prin prevederile 
acestei legi sau ale legilor lor 
de organizare.

ART. 110. Consiliul Economic 
— organ de partid și de stat — 
exercită controlul unitar al în
deplinirii hotărîrilor de partid 
și a legilor țării, in toate dome
niile de activitate.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA DE 
CĂTRE PARTID A 

DEZVOLTĂRII ECO- 
NOMICO-SOCIALE 

PLANIFICATE A TĂRII. 
ATRIBUȚIILE' 

ORGANELOR 
SUPREME ALE PUTERII 

DE STAT

ART. 111. întreaga activitate 
de dezvoltare economico-sccia’â 
planificată a țării se desfășoară 
sub conducerea Partidului Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a întregii societăți.

ART. 112. Marea Adunare Na
țională adoptă planurile cinci
nale și planurile anuale de dez
voltare economico-socială.

ART. 113. Consiliul de Stat, 
organ suprem al puterii de sta: 
cu activitate permanentă, con
trolează, Intre sesiunile Marii 
Adunări Naționale modul în 
care se asigură dezvoltarea eco
nomico-socială planificata a țârii.

ART. 114. Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economico-Sociale — 
care funcționează sub îndruma
rea Consiliului de Stat — va 
conlucra strîns cu organele de 
partid și de stat la elaborarea 
prognozelor fi a planu>ri unic ; 
Întocmește atudri și dezbate 
principalele orientări ale dez
voltării econcarico-socîale a ță
rii, prezentfnd concluziile și pro
punerile sale conducerii de 
partid și de stat.

ART. 113. Prezenta lege intră 
in vigoare la

Pe data intrării în vigoare 
orice dispoziții contrare se a- 
brogă.

Stat 
«pe- 
pla-

con-

CHILE

Guvernul Indiei a aprobat
t

acordurile de la Simla
Premierul indian, Indira Gandhi, a prezidat, marți seara, 

• ședință a guvernului, in cadrul căreia a fost discutată pro
cedura ce va fi urmată pentru ratificarea acordului indo- 
pakistanez de la Simla.

După o scurtă prezentare a 
principalelor prevederi ale a- 
cordului, guvernul a aprobat 
documentele elaborate la Sim
la și le-a transmis spre sem
nare președintelui țării. Este 
vorba de procedura adoptată 
în toate cazurile cind s-a pus 
problema aprobării acorduri
lor internaționale încheiate de 
India. Cu toate acestea, avîn- 
du-se în vedere importanța 
documentului. în cele două Ca
mere ale Parlamentului va în
cepe, săptămîna viitoare, o 
dezbatere largă asupra acor
dului, ce va fi precedată de 
o declarație a ministrului de 
externe. Swaran Singh. Dez
baterile din forul legislativ se 
vor concretiza într-o „moțiune 
de considerație", care nu va 
putea însă să împiedice rati
ficarea. Constituția indiană nu 
prevede obligativitatea rati
ficării acordurilor internațio
nale ale țârii ce către Parla
ment în plus, majoritatea par- 
lamenLarâ confortabilă deținu
tă de Congresul Național In
dian, partidul de guvernâmînt. 
Iasă să se intre.-adă ca sigur 
faptul câ opări pa organiza :ă 
de partidul de dreapta „Jana 
Sangh" la acordul de la Simla 
va fi înfrlntâ fără dificultăți 

în cadru! unei întSniri cu 
reprezentanți al vieții politice 
indiene, premierul Indira 
Gandhi a apreciat că acordul 
de Ia Simla constituie un in

ie dintre

că el reprezintă un act îndrep
tat spre binele celor două po
poare. Premierul indian a de
clarat că „India și-a dat asen
timentul, la Simla, asupra ce
dării teritoriilor pakistaneze 
ocupate în timpul războiului 
de 14 zile cu Pakistanul, de
oarece consideră că realizarea 
păcii este esențială pentru 
progresul economic al celor 
două țări. Aceste teritorii, a 
adăugat Indira Gandhi, vor 
trebui înapoiate mai devreme 
sau mai tîrziu. Dacă Ie cedăm 
acum, India poate obține prie
tenia Pakistanului".

• LA 25 IULIE, aviația 
Statelor Unite a bombardat 
din nou o serie de regiuni 
populate din R.D. Vietnam, 
iar flota a șaptea a S.U.A. 
a deschis foc de artilerie îm
potriva unor regiuni de 
coastă, anunță agenția 
V.N.A. Au fost înregistrate 
victime în rîndul populației 
civile și distruse clădiri cu 
caracter cultural și econo
mic, precum și case de lo
cuit.

O declarație dată publici
tății de purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam 
condamnă cu vehemență a- 
ceste atacuri și cere guver
nului american să înceteze 
imediat bombardamentele a- 
supra Vietnamului de nord, 
precum și blocada maritimă 
și toate celelalte acte 
violare a suveranității 
securității R.D. Vietnam.

Agenția France Presse 
nunță că, la 26 iulie, aviația 
S.U.A. a efectuat 290 misiuni 
de bombardament asupra 
R.D. Vietnam.

de
Și

a-

Golda Meir propune o întîlnire

cu Anwar Sadat
TEL AVIV 26 (Ageipres). :— 

într-un discurs rostit miercuri în 
Knesset (parlamentul israelian), 
primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, a lansat un apel pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, propunîndu-i o în- 
tiknire imediată pentru începerea 
de tratative — transmit agențiile 
Reuter și France Presse. „Să ne 
întilnim ca egali — a spus Golda 
Meir — și să facem un efort su
prem pentru a ajunge la o solu
ție negociată-.

Referindu-se la inițiativa preșe
dintelui Sadat, din februarie anul

ceput bun în
India si Pakistan, sub

CAIRO

Manifestații populare in sprijinul
guvernului președintelui Allende

Mii de muncitori, ță- 
rani. funcționari și s<u- 
denți aa participat La • 
demonstrație organizată 
in capitala chiliana, pen
tru a-fi exprima spriji
nul deplin față de gu
vernul Unității Popu
lare și programul său de 
transformări social-eco
nomi ce.

Manifestanta au condamnat 
tentativei*  reacțiunii de a sa
bota înfăptuirea procesului 
ceroocratic în țară fi s-au pro
nunțat pentru trecerea în sec
torul de stat a tuturor între
prinderilor monopoliste.

Demonstrația a fost urmată 
de un miting, în cadru! căruia 
a luat cuvîntul președintele 
Republicii Chile. Salvador Al
lende. El a relevat puternicul 
sprijin ’ acordat de masele 
populare chiliene politicii gu
vernamentale, îndreptată spre 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. 
Președintele Allende a chemat 
oamenii muncii chilieni să de-

pună toa‘^ eforturile In vede
rea realizării programului de 
transformări democratice, pen
tru edificarea in Chile a unei 
societăți noi ți juste.

La miting a luat curintuL 
de asemenea. președintele 
Centralei unice a oamenilor 
muncii din Chile, Luis Fi
gueroa, care a arătat că mun
citorii chilieni participă ne
mijlocit la conducerea între
prinderilor naționalizate ți ob
țin succese însemnate in creș
terea producției. El 'a subli
niat hotârirea oamenilor mun
cii chilieni de a apăra realiză
rile obținute sub conducerea 
guvernului Unității Populare, 
împotriva oricăror acțiuni os
tile ale reacjiunii.

• COMITETUL ECONOMIC 
al Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a 
adoptat marți, cu 32 de voturi 
pentru și 16 abțineri, un pro
iect de rezoluție prezentat de 
Kenya, care prevede constitui
rea unui „fond de rulment**  pen
tru prospectarea resurselor na
turale ale țărilor în curs de dez
voltare.

Gradina Doina (ora
rulează la
9,45-21,15 în

Timpuri 
conți-

• • • • •
loemo

LUPUL NEGRU e rulează Ia 
Victoria (orele 9; H,15; 13,30; 18;
1’naufkagiati IN SPAȚIU e 
rulează la Patria (orele 9,30: 13,00; 
16,30’ 20), Capitol (oreie 9; 12; 15; 
18; 21), Grădina Capitol (ora 20,15).

BALADA LUI CABLE HOGUE e 
rulează Ia Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15). Scala (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.15). Festival 
(orele 8,45; 11,15; 13,30: 16: 18,30;
21), Grădina Select (ora 20), Gră
dina Festival (ora 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Doina 
(erele 13; 15.30; 18: 20,15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele io; 11,15).

FERMA DIN ARIZONA î rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 13,30;
17; 20,45), București (orele 9; 12,30;

16: 19,30), 
20.15).

ORA H : 
Noi (orele 
nuare).

ULTIMUL
HILL : rulează ______ ____
9,15 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

LEGENDA: rulează la Unirea 
(orelo 15,30; 18).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Central (orele 9,30; 12; 
15; 17,30; 20,15)*  Giulești (orele
15,30; 18; 20.30).

DRAGOSTE ȘT AMENZI t rulea
ză la Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Grădina Lira (ora 20,15)*  
Lira (orele 13,50; 18).

O AFACERE s rulează la Fero
viar (orele 9; 11,15; 13.30: 15.45;
18,15; 20), Modem (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.15 : 20,45), Grădina Mo
dern (ora 20,30).

EXPLOZIA ALBA î rulează la 
Drmul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

TREN DIN 
i la Favorit

9; 11,15: 13.30:

GUN 
(orele

SPRIJIN DEPLIN

POPORULUI COREEAN
NĂZUINȚELOR9

trecut, cu privire la redeschide
rea Canalului de Suez, premierul 
israelian a afirmat că guvernul 
său „nu închide ușa unor măsuri 
provizorii". „O astfel de regle
mentare, a subliniat Golda Meir, 
ar putea constitui o contribuție 
reală pe calea spre pacea deplină 
și realizată prin acord*'.  Premie
rul israelian a declarat că o ase
menea măsură provizorie nu ar 
rămine izolată.

Referindu-se la misiunea amba
sadorului Gunar Jarring, Golda 
Meir a arătat că mediatorul 
O.N.U. în Orientul Apropiat nu 
consideră nici acum caduc me
morandumul său din 8 februarie 
1971, prin care se cere Israelului 
să-și ia angajamentul de a-și re
trage trupele de pe teritoriile a- 
rabe ocupate- și că, la rîndul său, 
guvernul israelian nu are inten
ția să-și schimbe poziția negativă 
asupra acestui punct.

• REPREZENTANTUL PER
MANENT AL EGIPTULUI I. 
Națiunile Unite. Esmat Abdel 
Mexuăd. a avut, la 25 iulie, la 
cererea sa. o convorbire cu se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, anunță agenția Reu
ter. „Scopul vizitei mele, a de
clarat ziariștilor reprezentantul 
egiptean, a fost de a continua 
contactele cu secretarul general 
și de a pregăti apropiata vizită 
a ambasadorului Gunnar Jar
ring. Salutăm reluarea misiunii 
JarrinjT.

încheierea Congresului U.S.A
C3BD M Impa — U 

Unhnertitxîea dm Cairo au luat 
sfirșri. sajerccri. racrârde Congre- 
suiti Nztâocal ai Unlaiii Socia
liste Ara he. car*  au durat trei 
ziSe-

Tn yc-sța de închidere a lu- 
cririior Congresului, informează 
agenția MEN. Sayed Mare:, prim 
secretar al C.C. al U-S-A-, a dat 
citire rezoluților adoptate. Do- 
c'rmenteie wihHn;ază că delegații 
la Congres sprijină fără rezerve 
linia conducerii politice, ca o ex
presie a rjveraaitățri egiptene și 
a independontei în toate dome
niile de actnitate națională. Ele 
relevă că „unitatea naționali con
stituie o necesitate a existenței 
poporului egiptean și orice în
cercare de a o submina ori slăbi 
va pune in pericol întregul viitor 
al acțiunii sale naționale-. Tot
odată. rezoluțiile scot în evidență 
faptul că -problema unității na
ționale reprezintă principalul fun
dament pentru a menține un 
front intern puternic capabil să 
facă față tuturor esantuahtaților“. 
Congresul a cerut națiunii „să-și 
mobilizeze toate resursele și po
tențialul în numele libertății, eli
berării și al onoarei-.

La închiderea lucrărilor, Anwar

Sadat, președintele Egiptului și 
al Uniunii Socialiste Arabe, a 
rostit o scurta alocuțiune. El a 
declarat celor 1700 de delegați 
la Congres că Egiptul nu acceptă 
pe o perioadă nedefinită actuala 
stare ..nici pace, nici război- și 
a subliniat rolul consolidării uni
tății naționale în vederea reali
zării obiectivelor trasate.

• LA MOSCOVA au început, 
la 2$ iulie, lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei inter- 
guvernamentale româno-sovieti
ce de colaborare economica.

Delegația română, participan
tă la lucrări, este condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia interguverna- 
mentală. iar delegația sovietică 
— de M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri» președintele părții sovietice 
in comisia interguvernamentală.

• GUVERNUL PERUAN a 
hotărît Naționalizarea Compa
niei de telefoane care asigură 
comunicațiile între capitală 
restul țării Această 
a fost luată in urma 
negocierilor desfășurate

și 
hotărire 
eșecului 
timp de

gȘ PENTRU TI M PUL DV
TREI DIN VIRGINIA : rulează la 

Excelsior (orele 8,45; 11; 13,15;
15.30; 18,15; 20,45), Gloria (orele
8.45; 11,15: 13,30-, 15,45; 18.15: 20,45).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Lumina (orele 
I: 11.13: 13,30: 16: 18.30 : 20,45).

VEDERE DE PE POD c rulează 
la Grivița (orele 9.30; 12: 15,30; 18; 
20,30) * Melodia (orele 8,45; 11,15; 
13.45; 16; 18.30; 21).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA c rulează la Dada (orele 9; 
12.30; 16; 19,30)i Moșilor (ora 16), 
Grădina Bucegi (ora 20,30). Grădi
na Moșilor (ora 20,15).

JOCUL DE-A MOARTEA î ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18). Tomis (orele 9; 
11,ÎS; 13,30; 16; 18,15), Grădina Au-

rora (ora 20,15), Grădina Tomis 
(ora 20,30).

PADUP.EA PIERDUTA : rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Bucegi (orele 15,30; 18).

ROBIN HOOD : rulează la Cotro- 
cenl (orele 15,30; 18; 20,15), Vitan 
(orele 15,30; 18), Grădina Vitan 
(ora 20,15).

ODISEEA GENERALULUI JOSE : 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

CASA DE SUB ARBORI î rulea
ză la Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; »,80).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18), Grădina 
Buzești (ora 20,30).

WATERLOO : rulează la Feren
tari (orele 16; 19).

TICK... TICK... TICK... 1 rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MAREA SPERANȚA ALB A ; ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 15,30; 18), Gră
dina Arta (ora 20,15).

LOVE STORY : rulează la Ra
hova (orele 15.30; 18; 20,15).

B.D. LA MUNTE $1 LA MARE : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

OSCEOLA ? rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL ORCHESTRA : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 13; 
20.15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Laromet (orele 15,3C; 
18,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Unirea (ora 20,15).

JOI, 27 IULIE 1972
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI 
DEFICIENTE IN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — ora 20; (Sala Stu-

h
L

a 27 iulie 1953, la capătul a peste 1 000 de zile 
Lde război distrugător, se semna armistițiul de 

la Panmunjon. Ln nume necunoscut pînă atunci, 
undeva pe paralela 38, intra în istoria contem
poraneității ca un simbol al infrîngerii politicii 
agresive, ca un simbol al dorinței de libertate 
a poporului coreean. Deznodămîntul războiului 

din anii 1950—1953, în care poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, a 
luptat cu vitejie dînd dovada unui înalt spirit de sacrificiu, 
a demonstrat cu prisosință că nu există forță în lume capa
bilă sa înfrîngă voința unui popor hotărît să-și apere pînă 
la capăt independența, dreptul sacru de a fi stăpîn pe 
destinele sale.

în anii postbelici, Republica Populară Democrată Core
eană nu numai ca a înlăturat distrugerile provocate de 
război, dar a reușit sa înainteze cu succes pe drumul dez
voltării sale economice, sociale și culturale, să asigure un 
ritna înalt de industrializare, să modernizeze agricultura, 
să lărgească posibilitățile de acces în învățâmint pentru toți 
oamenii muncii.

Succesele dobîndite de R.P.D. Coreeană în edificarea noii 
orînduiri, planurile lansate pentru anii următori, atestă 
forța creatoare a acestui încercat popor, năzuința sa de a 
păși pe calea progresului.

Realizările R.P.D. Coreene reprezintă o bază de nădejde 
pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale întregului popor 
coreean, din Nord și din Sud, de unificare pașnică, inde
pendentă și democratică a patriei. Pe plan internațional 
sînt binecunoscute eforturile continue, pline de energie, des
fășurate de Partidul Muncii din Coreea, de guvernul R.P.D. 
Coreene pentru împlinirea acestui mare deziderat. Reafir- 
mînd poziția R.P.D. Coreene în problema unificării, tova
rășul Kim Ir Sen declara într-un interviu acordat ziarului 
„NEW YORK TIMES'*  : „Credem că, dacă coreenii se vor 
așeza față în față ei vor putea înlătura neîncrederea și 
neînțelegerea, vor găsi puncte comune și vor putea realiza 
pe această bază unitatea națională. Deosebirea de sistem 
dintre Nord și Sud nu trebuie să fie un obstacol pentru 
înaintarea pe calea unității naționale și realizarea reunifi- 
cării naționale". Recentele contacte și convorbiri care au 
avut loc la Phenian și Seul și care s-au soldat cu un succes 
remarcabil pentru destinele poporului coreean, documentul 
comun dat publicității, au constituit un eveniment cu adîncă 
rezonanță istorică. Ele au pornit de la ideea existenței unei 
singure națiuni coreene, de la aspirația legitimă de a trăi 
într-un stat unitar, pe deasupra deosebirilor de ideologie 
și sistem. Exprimînd interesele naționale, fundamentale ale 
poporului coreean, Partidul Muncii din Coreea și guvernul 
R.P.D. Coreene, proniovînd cu consecvență reunificarea 
țării pe bază pașnică, independentă și democratică, prin 
eforturile proprii ale poporului coreean, fără nici un amestec 
din afară, a reușit să consemneze aceste principii, singurele 
în măsură să asigure rezolvarea constructivă a problemei 
— in acordul realizat ; aceasta reprezentînd o strălucită 
confirmare a justeței politicii perseverente desfășurate de i 
Republica Populară Democrată Coreeană. Așa cum se 

subliniază în telegrama adresată de tovarășul Nicolae , 
Ceaușescu tovarășului Kim Ir Sen „acordul realizat între 
Nord si Sud evidențiază odată mai mult valabilitatea și' 
eficacitatea căii contactelor, dialogului direct și tratativelor 
pentru soluționarea problemelor litigioase, oricît de com
plicate ar fi ele. In același timp. înțelegerea intervenita are 
o deosebită importantă internațională, constituind un pu- 1 
ternic aport la cauza destinderii și păcii în Asia și în ' 
lumea întreagă, Ia lupta pentru rezolvarea, în interesul po- i 
poarelor, a principalelor probleme contemporane". ,

Poporul român, tînăra sa generație, animat de profunde i 
sentimente de prietenie și solidaritate internationalists, a , 
urmărit și a acordat sprijinul său deplin cauzei poporului t 
coreean. In perioada grea a războiului am fost din toată 
inima alături de poporul coreean, acordîndu-i sprijin moral 
și material. în anii care au urmat după război. România a ’ 
continuat să susțină cauza dreaptă a poporului coreean, ’ 
pronunțîndu-se ferm pentru retragerea trupelor americane < 
din Coreea de Sud și sprijinind pe deplin năzuința coreeni- < 
lor de a trăi ca o națiune libera și independentă, într-o < 
patriei unită. în acest sens poporul nostru a primit cu < 
adîncă satisfacție acordul recent realizat în Coreea. (

Relațiile frățești, pe planuri multilaterale, dintre parti
dele și popoarele noastre au cunoscut o dezvoltare ascen
dentă. Dinamismul economiilor celor două țări socialiste ’ 
creează noi premise pentru extinderea și diversificarea co- ’ 
laborării reciproce. t

Vizita făcută în vara anului trecut în R.P.D. Coreeană I 
de către delegația de partid și guvernamentală română. ( 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adus o contri- * 
buție fundamentală la intensificarea prieteniei și colabo- . 
rării româno-coreene, în interesul ambelor popoare, al I 
cauzei socialismului și păcii în lume. '

Cu ocazia aniversării semnării acordului de Ia Panmunjon, ’ 
poporul și tineretul României socialiste iși manifestă încă ’ 
o dată deplina solidaritate militantă și întregul său sprijin < 
față de cauza poporului coreean, pentru unificarea pașnică < 
și democratică a patriei sale, pentru dobîndirea unor noi ( 
succese in construcția socialismului. ț
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acționarii nord-ameri- 
elvețieni ai companiei

• POTRIVIT AGENȚIEI 
REUTER, elemente aparținind 
organizațiilor Tupamaros au îm

dio) : DULCEA PASARE A TINE
REȚII — ora 20: Teatrul „C. I. 
Nottara" (La Parcul „Herăstrău) : 
ADIO CHARLIE — ora 20: Tea
trul „C. Tănase" (La Grădina 
Boema): TRASNITUL MEU DRAG 
— ora 20; Ansamblul „Rapsodia 
Română" : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 20.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 România în lume. 
9,35 Prietenii lui Așchiuță. 10,00 
Curs de limba franceză. Lecția a 
7-a, 10,30 Ex-Terra ’72. 11,00 Tele- 
cinemateca : „Menajeria de.sticlă". 
12,40 Telejurnal. 17,30 Deschiderea 
emisiuni de după-amiază. Emisiu-
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pușcat, la Montevideo, pe șeful 
forțelor apărării civile din Uru
guay, colonelul Artigas Alvarez,

• LA 26 IULIE a avut loc Ia 
Panmunjon a 24-a reuniune a 
convorbirilor preliminare dintre 
organizațiile de Cruce Roșie din 
Nordul și Sudul Coreei, infor
mează agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej, s-a hotărît ca, înaintea 
celei de-a 25-a reuniuni a con
vorbirilor preliminare, să aibă 
loc o sesiune de lucru cu ușile 
închise, pentru a se ajunge la 
un acord asupra locului unde se 
va ține prima întîlnire a convor
birilor propriu-zise și asupra 
participării organizațiilor politi
ce și obștești din Nordul și Su
dul Coreei la aceste convorbiri.

Data celei de-a 25-a reuniuni 
a convorbirilor preliminare va 
fi stabilită telefonic de către 
cele două părți.

ne în limba maghiară. 18,30 La 
volan. 18,50 De la decizie la ac
țiune. îndeplinirea hotărîrilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Festivalul național de muzică 
ușoară. 21.00 Tinerii despre ei în- 

' umor: 
piatră".

șiși. 21,40 Pagini de 
„Aventuri în epoca de 
22,30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al. . . ___________ orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. 
In program : Uvertura ,, Man freci'*  
de R. Schumann — dirijor Serge 
Baudo ; „Cîntecele unui drumeț" 
de G. Mahler — solist Dan Iordă- 
chescu — dirijor Ion Baciu ; 
„Călătoria lui Siegfried pe Rin" de 
R. Wagner — dirijor Emanuel Ele- 
nescu. 20,45 Agenda. 20,55 „Bucu- 
reștiul necunoscut". 21,10 Film 
serial : „Ultima cursă a albatrosu
lui" (IV) — producție a studiou
rilor de televiziune sovietice. 22;15 
Cărți și idei : „Lucrări românești 
de prospectivă". Emisiune de Cezar 
Radu.


