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cu privire la îndeplinirea planului

As dezvoltare eewnoffifeo » satiaK

a Republicii Socialiste România

în perioada 1966-1970
Planul cincinal pe anii 1966—1970 a fost îndeplinit cu succes de poporul nostru ; s-au obținut realizări de seamă în toate domeniile vieții economice și sociale ; activitatea economică s-a ridicat pe o treaptă calitativ superioară. Succesele dobîndite confirmă justețea liniei generale a politicii Partidului Comunist Român îndreptată spre dezvoltarea accelerată a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție, în vederea sporirii neîntrerupte a avuției naționale, ridicării nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.Venitul național realizat în1966—1970 prin mobilizarea mai intensă a rezervelor din economie a depășit prevederile planului cu circa 13,6 miliarde lei, prescind într-un ritm mediu anual de 7.7 la sută. Din totalul.venitului național pentru con- , sum s-a alocat 69,7 la sută, realizîndu-se pe întregul cincinal volumul fondului de consum prevăzut in plan. Resursele create au , permis, 1 totodată, repartizarea unor fonduri sporite pentru acumulare, a cărei pondere în venitul național a reprezentat 30,3 la sută, din care 23,7 la sută pentru dezvoltarea ramurilor producției materiale și 6,6 la sută pentru construcția de locuințe, asigurarea bazei materiale a acțiunilor social-culturale și serviciilor destinate populației. Această repartiție a permis asigurarea creșterii an de an a nivelului de trai material și cultural al poporului, precum și înfăptuirea unui vast program de investiții pentru progresul continuu al economiei, științei și cul-■ turii. 'A continuat intens procesul de Industrializare socialistă : producția industrială s-a dezvoltat în ritmuri înalte, superioare- celor prevăzute în planul cincinal, accentuîndu-se rolul industriei ca factor principal al dezvoltării eco- ■ nomiei. al progresului întregii noastre societăți. Realizări însemnate au fost obținute în agricultură, în construcții, transporturi și în celelalte. ramuri. Ca rezultat al preocupărilor sporite pentru dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu național, s-au înregistrat succese în ridicarea economică și social-culturală a județelor și localităților țării. A crescut participarea României la schimburile economice internaționale, s-au intensificat colaborarea și cooperarea economică și tehnico-’ științifică cu alte țări.în înfăptuirea sarcinilor planului cincinal, un deosebit accent a fost pus pe laturile calitative ale dezvoltării economice ; s-au realizat progrf&e în modernizarea structurii producției materiale, extinderea tehnicii și tehnologiilor moderne, în diversificarea, înnoirea și ridicarea calității produselor. A crescut numărul salariaților, s-au îmbunătățit calificarea și utilizarea forței de muncă. Activitatea economică din acest cincinal s-a caracterizat prin rezultate importante obținute în valorificarea superioară a resurselor naturale, creșterea productivității muncii, reducerea nivelului cheltuielilor materiale de producție, în ridicarea eficienței economice generale, ceea ce a asigurat noi surse de sporire a venitului național al țării.Pe temelia dezvoltării producției materiale, 

a creșterii venitului național, au sporit veni- . turile reale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii de la orașe și sate, s-a extins construcția de locuințe, au fost majorate an de an cheltuielile statului pentru învățămînt, cultură, ocrotirea sănătății și alte acțiuni sociale.Perioada 1966—1970 a fost marcată de portante realizări în traducerea în viață a tărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., Conferinței Naționale din 1967 a partidului și ale Congresului al X-lea ah P.C.R. privind reorganizarea administrativ-teritorială a țării, simplificarea aparatului de stat, perfecționarea conducerii și organizării activității economice și a întregii vieți sociale, îmbunătățirea legislației economice — ceea ce a permis manifestarea largă a inițiativei creatoare a maselor de oameni ai muncii, adîncirea democrației socialiste, fructificarea mai intensă a marilor posibilități de progres pe car/ le generează socialismul.La sfîrșitul cincinalului 1966—1970 — etapa cea mai rodnică a edificării socialismului în patria noastră — România se înfățișează ca o țară cu o economie dinamică și ‘sănătoasă, în plin proces de modernizare, capabilă să înainteze hotărît pe drumul progresului și civilizației.

perioada

Principalii indicatori care caracterizează dezvoltarea economico-so
cială în perioada 1966-1970 se prezintă astfel:

— procente —

*) Media anuală 1966—1970
1. INDUSTRIA

Nivelul anului Ritmul mediu 
1970 față de 1965 anual de creștere 

1966—1970

fată de media anuală

Produsul social 151 8,5
Venitul național . 145 7.7
Investițiile din fondurile centralizate ale statului 169 11,1
Fondurile fixe economice și social-culturale puse

in funcțiune din investițiile centralizate ale
statului 172 11,5

Numărul salariaților 119 ■ 3,5
Producția globală industrială 175 li,8
Producția de construcții montaj 171 11.3
Producția globală agricolă 124») —
Volumul comerțului exterior 1 175 11,8
Productivitatea muncii pe un salariat din indus- '

tria de stat 145 7,7
Veniturile reale pe un locuitor 122 4,1
Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin comer

țul socialist 149 8.3
Cheltuieli pentru acțiuni social-culturale de Ia

bugetul de stat 160 9,8

în anii cincinalului, dezvoltarea viguroasă a industriei a consolidat poziția acesteia de ramură conducătoare în economie. O dată cu creșterea cantitativă a producției, au avut loc schimbări calitative în profilul industriei ; dezvoltarea rapidă a ramurilor și subramurilor de mare importanță pentru înzestrarea tehnică superioară și progresul general al întregii, economii a accentuat procesul de făurire a unei structuri moderne a industriei. A crescut complexitatea producției, s-a amplificat acțiunea de îmbunătățire a calității produselor. Activi-

tatea industrie; a fost consecvent orientată spre ridicarea eficienței economica.în industrie s-a desfășurat un intens proces de îmbunătățire a formelor de conducere și de organizare ; înființarea centralelor, combinatelor și grupurilor de întreprinderi, preocuparea pentru așezarea pe baze științifice a organizării producției și a muncii au asigurat premise pentru o mai bună funcționare a întregului mecanism economic, pentru utilizarea la un nivel superior a mijloacelor materiale și a forței de muncă.
Sarcinile cincinalului la producția globală pe întreaga industrie și pe 

principalele ramuri s-au îndeplinit după cum urmează :
— procente —

im- ho- ale

- ' A Nivelul anului 1970 
față de 1965 Ritmul mediu a- 

nua! de creștere 
realizat 1966-1970Plan Realizat

INDUSTRIE — total 166—173 175 11,8
— Grupa A 176—177 182 12,7
— Grupa B 160—165 160 9,9

din care pe principalele ramuri
Energie electrică și termică 210—213 220 17,1
Combustibil 127-128 133 5,9
Metalurgia feroasă 182—184 177 12,1 .
Metalurgia neferoasă 157—162 180 12,5
Construcții de mașini șl prelucrarea

metalelor 178—194 209 15,9
Chimie, celuloză și hîrtie 231—246 249 20,0

din care :
— chimie — 264 81,4
— celuloză și hirtie — 195 14,3

Materiale de construcții 166—167 177 12,1
Exploatarea, și prelucrarea lemnului 135—138 138 6,7
Industria ușoară 153—160 173 11,6
Industria alimentară 153—156 136 6,3

. Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și-a continuat lucrările în ziua 
de 11 februarie a.c.

Plenara a analizat rezultatele îndeplinirii pla
nului de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România în perioada 1966,-1970. 
Comitetul Central constată cu satisfacție că 
planul cincinal a fost realizat cu succes, poporul 
român obținînd'în această perioadă realizări 
remarcabile în toate domeniile activității eco
nomice și social-culturale. Plenara dă o înaltă 
apreciere muncii creatoare, pline de abnegație 
și devotament desfășurate în acești ani de mun
citori, țărani și intelectuali, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru 
realizarea și depășirea planului de stat, pentru 
înflorirea patriei, pentru progresul societății 
noastre socialiste, și le adresează cele mai calde 
felicitări.

Succesele dobîndite în această perioadă pun 
baze trainice activității poporului nostru pen
tru înfăptuirea programului de dezvoltare mul
tilaterală a societății socialiste elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român. 
Comitetul Central cheamă clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, activul de partid și 
de stat, pe toți oamenii muncii să-și închine în
treaga energie și capacitate creatoare realizării 
acestui măreț program, dezvoltării necontenite 
a industriei, agriculturii, comerțului, științei și 
culturii, ridicării pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități economice și sociale, 
asigurînd astfel îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de viață materială și spirituală a po
porului, mersul înainte pe drumul civilizației 
socialiste a patriei noastre.

Plenara a aprobat Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România în pe
rioada 1966—1970, comunicat care se dă publi
cității.

Plenara a dezbătut raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicatelor cu pri
vire la activitatea desfășurată de sindicate și 
sarcinile ce le revin acestora în etapa actuală a 
construcției socialiste. Subliniind rezultatele 
pozitive obținute de organele și organizațiile 
sindicale, plenara a relevat totodată neajunsu
rile și deficiențele din activitatea acestora. Au 
fost făcute recomandări pentru perfecționarea 
in continuare a activității sindicatelor în sensul : 
dezvoltării democrației muncitorești, al asigură
rii participării clasei muncitoare, a tuturor sa- 
lariaților la conducerea întreprinderilor și insti
tuțiilor, a întregii societăți socialiste ; sporirii 
rolului sindicatelor în soluționarea problemelor 
sociale ale celor ce muncesc, precum și în edu
cația socialistă a maselor. Plenara a indicat mă
suri pentru democratizarea structurii organiza
torice și a conducerii activității sindicale, pen
tru perfecționarea stilului și metodelor de mun
că ale sindicatelor.

Plenara a recomandat ca aceste probleme să 
fie larg dezbătute de către oamenii muncii și să 
fie puse apoi în dezbaterea apropiatului Con
gres al Uniunii Generale a Sindicatelor. în le
gătură cu aceasta este necesar să se elaboreze 
un nou statut, precum și o nouă lege a sindica
telor din Republica Socialistă România.

Plenara a aprobat măsurile luate de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. în legătură cu 
îmbunătățirea organizării și conducerii activi
tății de comerț exterior. Analizînd proiectul le
gii cu privire Ia activitatea de comerț exterior, 
de colaborare și cooperare economică și tehni- 
corștiințifică a Republicii Socialiste România, 
ea a hotărît ca acesta să fie publicat și dezbătut, 
iar după aceea supus adoptării Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Central a adoptat Hotărirea cu pri
vire Ia perfecționarea pregătirii cadrelor de par
tid, de stat și ale organizațiilor de masă în pro
blemele conducerii activității economice și 
sociale, hotărîre care va fi dată publicității.

De asemenea, a fost aprobat proiectul legii 
privind perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a salariaților din unitățile socialiste 
de stat, hotărîndu-se ca acesta să fie publicat și 
dezbătut în presă și apoi supus adoptării Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a aprobat informările Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a parti
dului, la compoziția și mișcarea cadrelor din 
nomenclatura organelor de partid și de stat.

Plenara a hotărît să modifice articolul 57 al 
Statutului P.C.R. în sensul micșorării cotizații
lor de partid. Articolul respectiv se redactează 
astfel :

„Cotizațiile lunare pentru membrii de partid 
se stabilesc pe baza salariului tarifar, în felul 
următor : -

Cei cu un salariu tarifar :
pînă la 1 500 lei plătesc 0,50 ia sută ;
de la 1 501 lei Ia 2 000 plătesc 0,75
de la 2 001 lei la 2 500 plătesc 1 la
de la 2 501 lei la 3 500 plătesc 1,50
peste 3 501 lei plătesc 2 la sută.

Pentru cei care nu sînt retribuiți pe baza sa
lariului tarifar — țărani, oameni de literatură 
și artă, lucrători din unitățile cooperației meș
teșugărești și alții — cotele de mai sus se vor 
aplica la veniturile de bază realizate11.

Aplicarea acestei hotărîri se va face de ia 1 
februarie a.c.

Plenara Comitetului Central a recomandat 
Uniunii Generale a Sindicatelor și Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist să re
ducă la rîndul lor cotizațiile pe care le plătesc 
membrii acestor organizații.

în legătură cu necesitatea ridicării continue a 
nivelului muncii de partid în conducerea tutu
ror domeniilor construcției socialiste, Plenara 
Comitetului Central a aprobat măsurile cuprin
se în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la îmbunătățirea activității organelor 
de partid și de stat.

Plenara a decis să se renunțe la funcția de 
secretar cu problemele agrare atît la Comitetul 
Central, cit și la comitetele județene de partid.

Plenara a luat o serie de măsuri pentru mai 
buna funcționare a organelor executive ale Co
mitetului Central, atrăgînd totodată în munca 
acestora un număr mai mare de tovarăși care 
lucrează în organele locale de partid.

Plenara a hotărît :
— Alegerea tovarășului Manea Mănescu în 

Prezidiul Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

— Recomandarea alegerii tovarășului Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., în 
funcția de președinte al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. In legătură cu aceasta, 
tovarășul Virgil Trofin a fost eliberat din func
ția de secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, recomandîndu-se tot
odată eliberarea sa din funcția de președinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

— Recomandarea eliberării din funcția de 
președinte al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România 
care urmează 
de stat.

— Alegerea 
supleant al Comitetului Executiv, în funcția de 
secretar al C.C. ,al P.C.R., recomandîndu-se eli
berarea sa din funcțiile de prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. și ministru pentru problemele tinere
tului. ,

— Alegerea ca membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. a tovarășilor t 
Constantin Băbălău — prim-secretar al Comite
tului județean de partid Dolj, Mihai Telescu — 
prim-secretar al Comitetului județean de partid 
Timiș, Iosif Uglar — prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Satu Mare, Richard Win
ter — prim-secretar al Comitetului județean de 
partid Sibiu.

In cursul desfășurării plenarei au luat cuvîn- 
tul : Gheorghe Năstase, Gheorghe Necula, Mir
cea Malița, Carol Kiraly, Petre Dănică, Vasile 
Malinschi, Gheorghe Tănase, Barbu Zaharescu, 
Trandafir Cocîrlă, Victor Ionescu, Simion Do- 
brovici, Gheorghe Vasilichi, Gheorghe Muntea- 
nu, Petre Bunea, Nicolae Mănescu, Suzana Gâ- 
dea, Remus Bucșe, Ion Ursu, Marin Enache, Ti- 
beriu Grecu.

în încheierea lucrărilor plenarei a vorbit 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

la sută ; 
sută ;
la sută ;

a tovarășului Florian Dănălache, 
să primească însărcinări pe linie

tovarășului Ion Iliescu, membru

Producția globală industrială; realizată în a- ceastă perioadă depășește cu 26,9 miliarde lei limita superioară prevăzută în legea planului cincinal. Sporul absolut al producției anului 1970 față de 1965 reprezintă 125,8 miliar.de lei, 
ritmul mediu anual'de creștere-fiind de 11,8 la 
sută, față de 10,6—11,6 la sută cit s-a prevăzut. Producția globală industrială obținută în anul 1970 este egală cu cea realizată în întreaga perioadă 1950—1956.O creștere rapidă a cunoscut producția mijloacelor de producție (grupa A). Dezvoltarea prioritară a producției de energie electrică și termică, a metalurgiei, construcțiilor de mașini și chimiei — ramuri hotăritoare pentru progresul economic și tehnic, pentru valorificarea superioară a resurselor naturale și de muncă — a avut ca efect importante schimbări structurale ; la sfîrșitul cincinalului, ponderea acestor in timpul lucrărilor plenarei

ramurl in producția industrială a țării a fost de 52,4 la sută, față de 43,2 la sută în 1965.Creșterea producției în industria ușoară și alimentară, precum și în sectoarele producătoare de mărfuri pentru populație din industria construcțiilor de mașini, chimie, industria lemnului și din alte ramuri a asigurat sporirea producției de bunuri de consum (grupa B) într-un ritm mediu anual de aproape 10 la sută.Nivelul atins în dezvoltarea industrială a țării este reflectat de faptul că, în ultimul an al cincinalului, o producție echivalentă cu cea a 
întregului an 1938 s-a realizat în numai 22 de 
zile, iar în unele ramuri industriale, într-un in
terval șî mai scurt: 5 zile în chimie, 6 zile în 
ramura energiei electrice și termice, 8 zile în 
construcția de mașini, 16 zile în metalurgia fe
roasă. în industria ușoară producția anului 1938 
s-a realizat în 26 zile.
------------------------------ j-----
(Continuare în pag. » H-a)
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socială a Republicii Socialist® România în perioada 1966-1970

(Urmare din pag. I)

Producea principalelor produse industriale în perioada 1966-1970, 
comparativ cu prevederile planului cincinal, seâprezintă astfel:
T

196'5

Energia electrică mild. kWh 17,2 35,1 204 104
Cărbune extras mii tone 12 094,7 22 835,2 189 102
Țiței extras mii tone 12 571.1 13 376,8 106 101
Benzine mii tone 2 457,8 2 786,1 113 104
Gaze naturale mii. mc 17 452,5 25 030,7 143 —

din care :
— gaz metan extras mii. mc 13 038,3 19 970,8 153 102

Fontă mii tone 2 019,2 4 210,2 209 101
Oțel mii tone 3 426,3 6 516,6 190 100

din care :
— oțeluri aliate mii tone 192,8 414,4 215 91

Laminate finite mii tone 2 347,3 4 504,3 192 100
Țevi din oțel mfl tone 586,1 767,2 131 100
Aluminiu primar și aliaje din

aluminiu tone 8 578 101 283 12 ori 121
Motoare electrice de 0,25 kW

și peste MW 1 255,3 ■ 2 834,2 226 114
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor buc. 7163 14 138 197 109
Mijloace de automatizare mii. Ici 145,4 956,5 658 147
Excavatoare buc. 465 732 157 -r
Locomotive Diesel si electrice

magistrale buc. 110 265 241 106
Vagoane de marfă pentru linii
magistrale buci echiv. 4 osii 6 994 8 218 118 100
Autocamioane, autobasculante

și autotractoare buc. 14 306 35 018 245 105
Autoturisme de oraș buc. — 16 250 — 155
Tractoare mii buc. 15,8 29,3 185 100
Produse sodice mii tone 592.0 921,2 156 101
Acid sulfuric monohidrat mii tone 540,6 994,4 184 —
îngrășăminte minerale (100"/«) mii tone 292,8 895,3 306 71
Negrp de fum tone 36 704 72 474 197 —
Materiale plastice și rășini

sintetice (100%) mii tone 75.5 206,2 273 93
Fibre și fire chimice tone 20 956 76 613 366 95
Anvelope auto, tractor, avion mii buc. 1 222,0 2 456,8 201 110
Cauciuc sintetic tone 30 820 61 234 199 100
Hîrtie mii tone 244,1 431.4 177 97
Ciment mii tone 5 405.6 8 126,6 150 104
Prefabricate din beton armat mii mc 894.8 2 271,1 254 —
Geamuri trase (echiv. 2 jnm

grosime) mii mp 26 234 38 150 145 —
Cherestea mii mc 5 00335 5 304,6 106
Plăci din particule-aglomerate

și fibrolemnoase mii tone 262,8 428,1 163 89
Mobilă mii. lei 2 781,0 5 609,6 202 110
Țesături mii. mp 430,8 607,9 141 106
Tricotaje mii. buc. 77,9 139,7 179 107
Confecții mii. Ici 7 060 12 615 179 105
încălțăminte mii per. 42 566 65 804 155 110
Televizoare mii buc. 100,6 280,0 278 104
Aparate de radio mii buc. 323,1 455,0 141 106
Răcitoare electrice mii buc. 125.2 135,1 108 84
Carne mii tone 308 425 138 94
Preparate și conserve

din carne mii tone 73 143 197 —
Peste mii tone 46 60 130 88
Lapte de consum (inclusiv

lapte praf) mii Iii 2 706 4 336 160 116
Brînzeturi tone 53 061 68 178 128 91
Unt tone 21 753 30 713 141 105
Zahăr mii tone 402 377 94 79
Ulei comestibil mii tone 172 274 159 108
Conserve de legume sterilizate mii tone 71 136 191 107
Bere mii hi 2 665 4 375 164 106

Aceste realizări marchează dezvoltarea puter- ' nică a bazei energetice și de materii prime, creșterea dinamică a industriei prelucrătoare, sporirea ponderii produselor care înmagazinează muncă complexă, de calificare superioară. S-au asi- • gurat astfel noi premise pentru menținerea ritmului rapid de creștere a economiei noastre, pentru satisfacerea mai bună a cerințelor populației, pentru sporirea și diversificarea exporturilor, pentru ridicarea eficienței activității economice.în concordanță cu necesitățile crescînde ale economiei naționale, au fost intensificate eforturile pentru lărgirea bazei de materii prime, prin descoperirea și punerea în valoare a noi rezerve de țiței, gaz metan, cărbuni, minereuri feroase, neferoase și nemetalifere. în perioada 1966—1970, au 'fost investite din fondurile centralizate ale statului, pentru explorări geologice și lucrări de foraj, 13,6 miliarde lei.în cadrul resurselor de energie primară, o creștere mai accentuată s-a înregistrat la producția de cărbuni și gaze naturale, care în 1970 a reprezentat două treimi din totalul resurselor. în industria cărbunelui producția a crescut de 1,9 ori ; s-a dezvoltat îndeosebi extracția lignitului la suprafață, care a sporit de peste 5 ori față de anul 1965. în extracția țițeiului, s-a intensificat aplicarea metodelor de recuperare secundară, care pe întregul cincinal a asigurat o producție de 8,5 milioane tone. Față de anul 1965, producția a crescut de peste 2 ori la minereuri cuprifere, de 
1,5 ori la minereuri complexe, de 1,6 ori la pirită, de 3,6 ori la bauxită. în aceeași perioadă, producția de minereuri nemetalifere a crescut cu 73°/o, iar extracția sării a ajuns la 2,9 milioane tone anual.O dezvoltare rapidă a cunoscut jndUStrift 
energiei electrice și termice, a cărei producție a crescut de 2,2 ori față de 1965, într-un ritm mediu anual de 17,1 la sută, fața de 16,0—16,3 la sută planificat.La sfîrșitul anului 1970, puterea totală instalată în centralele electrice s-a ridicat la 7 300 MW, fiind cu circa 4 000 MW mai mare decît cea existentă în anul 1965. Puterea agregatelor energetice puse în funcțiune în cincinalul 1966—1970 depășește de 5,4 ori întreaga putere a centralelor electrice existente în România în anul 1950. Peste 
70 la sută din . puterea instalată se află concentrată în centrale mai mari de 100 MW. înzestrarea centralelor electrice cu echipamente moderne, avînd parametrii tehnici ridicați, a permis o mai bună utilizare a resurselor de combustibil ale tării.

Industria metalurgică s a dezvoltat într-un ritm susținut; producția de fontă, oțel și laminate a crescut de 2 ori în comparație cu 1965. Sarcina la oțeluri aliate s-a îndeplinit însă în proporție de 91 la sută. Creșterea producției, introducerea în fabricație a 118 noi mărci de oțeluri și a peste 320 sortimente de laminate și țevi a asigurat satisfacerea mai bună a nevoilor sporite de metal ale economiei. O creștere considerabilă a avut loc în industria de aluminiu, producția ajun-
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gînd în 1970 la peste 100 mii de tone ; s-a dublat producția de zinc și cupru electrolitic.
Industria construcțiilor de mașini și-a dublat producția, ritmul mediu anual realizat în cincinal fiind de 15,9 la sută. Pe baza programelor speciale elaborate pe parcursul cincinalului. a fost accelerată dezvoltarea sectoarelor 

moderne, strîris legate de progresul tehnico-ștîin- 
țific contemporan : în industria electronică producția a crescut de 2,8 ori, în electrotehnică de 2.4 ori, în mecanica fină și optică de 2 ori, iar la mașini-unelte pentru așchierea metalelor de 2,5 ori. Ca rezultat, ponderea acestor subramuri a crescut simțitor în producția industriei construcțiilor de mașini.Prin echiparea sa modernă, prin creșterea calificării și experienței cadrelor, industria construcțiilor de mașini a ajuns să abordeze și să rezolve probleme tehnice de o tot mai înaltă complexitate. Gama de produse s-a extins prin asimilarea în fabricație a peste 3 400 tipodimensiuni de mașini, aparate și instalații ; ponderea produselor noi și modernizate în valoarea totală a producției acestei ramuri a fost în anul 1970 de peste 60 la sută. Astăzi se produc grupuri hidroenergetice cu puteri pînă la 175 MW și sînt în curs de fabricație grupuri termoenergetice de 330 MW ; se realizează mașini-unelte cu comandă program numerică, diverse tipuri de motoare Diesel, motoare electrice, transformatoare de mare putere și înaltă tensiune, elemente și instalații de automatizare, tuburi cinescoape și altele. S-au pus bazele industriei naționale de mașini electronice ; au fost asimilate și se produc mai multe tipuri de mașini electronice și electromecanice de birou și s-a trecut la producția de calculatoare electronice din generația a III-a. în acest cincinal, a început producția de serie a autoturismelor. S-a trecut la fabricarea de instalații tehnologice complexe, în special pentru siderurgie, industria materialelor de construcții și chimie. Numărul tipurilor de mașini-unelte a crescut de la 72, cîte au fost fabricate în anul 1965, la 132 în anul 1970, de tractoare de la 5 la 12, de utilaje pentru construcții de la 17 la 72 ; față de două tipuri de locomotive Diesel ce se produceau în 1965, în anul 1970 s-au fabricat 6 tipodimensiuni de locomotive Diesel și electrice. Fabricăm o gamă largă de aparate de radio, televizoare, aparate electro- casnice.Industria constructoare de mașini satisface mai mult de 2/3 din necesarul de mașini și utilaje a) economiei naționale, iar în unele sectoare și ramuri cum sînt : forajul și extracția țițeiului, transportul auto și feroviar, agricultura, industria cimentului, exploatarea lemnului, industria' frigorifică, nevoile de dotare sînt aproape în între- ■ gime acoperite din producția internă.

în industria chimică, ramură care a înregistrat cel mai înalt ritm mediu anual de tare, producția a crescut de peste 2,6 ori ;puse în funcțiune mari combinate și instalații cu un grad ridicat de tehnicitate. Un avîrit deosebit a cunoscut PETROCHIMIA, a cărei producție a sporit în cincinal de peste 4 ori, contribuind într-o
dezvol- au fost

proporție tot mai mare la valorificarea superioară ■ și complexă a resurselor de țiței, gaze naturale, sare și alte materii prime. în anul 1970, petrochimia a deținut în ansamblul producției industriei chimice o pondere de 39,8 la sută, față de 25,2 la sută în anul 1965.O creștere însemnată a cunoscut producția de fibre și fire chimice — 3,7 ori, din care fibrele și firele sintetice (relon, melană. teron) au crescut de. 8,9 ori, ceea ce a lărgit baza de materii prime pentru industria textilă. Producția de materiale plastice a sporit de 2.7 ori, dintre care polietilena de 8,4 ori, permițînd realizarea unei game bogate de înlocuitori ai metalului, lemnului și altor produse. La îngrășăminte producția a crescut de peste 3 ori.Au fost introduse în fabricație peste 1 000 produse și sortimente noi, printre care : fibre și fire poliesterice, rețele cord relon, butanol și anhidridă ftalică pe bază petrochimică, glicoli, biostimula- tori ; s-a lărgit gama producției de îngrășăminte, antidăunători, materiale plastice, reactivi,’ catalizatori, coloranți, lacuri și vopsele, anvelope, medicamente și altele.
In industria materialelor de con

strucții, Pe baza măsurilor luate, volumul producției a depășit prevederile planului cincinal, creșterea față de 1965 fiind de 1,8 ori. Producția de ciment a întrecut cu aproape 10 la sută nivelul 
r prevăzut pentru anul 1970. Au fost introduse în fabricație noi produse cu caracteristici superioare, printre care : tuburi din azbociment și plăci din gresie, panouri mari din azbociment, produse izolatoare de calitate superioară, prefabricate ușoare din beton celular autoclavizat, geamuri securizate curbate. Lărgirea gamei materialelor de construcții a contribuit la creșterea gradului de industrializare a construcțiilor.

în industria de exploatare și prelu
crare a lemnului, producția globală a crescut cu 38 la sută față de 1965, deși masa lemnoasă exploatată s-a menținut aproximativ la același nivel. S-a extins utilizarea industrială a fagului, a altor esențe și a deșeurilor de lemn, realizîndu-se economii la consumul de material lemnos din răși- noase. Creșterea producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase, dublarea producției de mobilă au mărit într-o măsură însemnată gradul de prelucrare și valorificare a lemnului. Concomitent cu sporirea producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase și de mobilă, s-a îmbunătățit calitatea acestora și a fost asimilată producția unor noi sortimente.

în industria celulozei și hîriiei, Producția a crescut cu 95 la sută.' îmbogățindu-se gama de sortimente.-■- Producția industriei ușoare « ‘ crescut față de 1965 cu 73 la sută, depășindu-se astfel limita superioară prevăzută în cincinal ; s-au produs peste’ plan 148 milioane mp țesături, 26 milioane buc. tricotaje, 22 milioane perechi de' încălțăminte. Pe baza prevederilor planului cincinal și a programului de creștere suplimentară a producției de bunuri de consum, au fost puse în funcțiune numeroase obiective dotate cu utilaje moderne, s-au introdus tehnologii noi de-fabricație. O dată ■ cu sporirea producției, s-a îmbunătățit calitatea produselor și s-a diversificat gama sortimentală, asimilîndu-se în fabricație mii de noi sortimente de țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte și obiecte de uz casnic.
In industria alimentară, producția a crescut cu 36 la sută față de 1965, fără a se realiza însă prevederile planului cincinal. Cu toate greutățile în aprovizionarea cu materii prime, determinate în unii ani de condițiile nefavorabile din agricultură. producția a crescut în 1970 față de anul 1965, la lapte/și produse lactate cu 45 la sută, la carne cu 38 la sută, la preparate și conserve de carne cu 97 la sută, la conserve de legume sterilizate cu 91 la sută, S-au produs noi sortimente de alimente congelate, semipreparate culinare, sucuri de legume și fructe, lapte concentrat, produse dietetice.
Industria locală de stat și-a sporit producția cu 55 la sută, depășind prevederile planului cincinal ; s-a lărgit gama și s-a îmbunătățit calitatea bunurilor de consum produse și serviciilor pentru populație. Dezvoltarea industriei locale a avut ca urmare valorificarea mai bună a resurselor locale de materii prime în toate județele țării.La sfîrșitul anului 1970, COOpOrațlO mfîȘtO- 

ȘUgărOaSCă dispunea de 14 mii de unități ; producția totală a cooperației meșteșugărești a crescut în anii cincinalului de 2,2 ori, depășindu-se prevederile cu peste 4 miliarde lei. Volumul mărfurilor pentru piața internă a crescut în anii 1966—1970 de 2,7 ori. Confecțiile, încălțămintea, tricotajele, articolele de marochinărie, obiectele de artă populară și artizanat, realizate în serii mici, au contribuit la diversificarea bunurilor pentru consumul populației.In anii cincinalului, în toate ramurile industriei 
a crescut nivelul tehnic al producției, s-au extins 
automatizarea și mecanizarea, au fost introduse 
noi procedee tehnologice. Marea majoritate a unităților construite in perioada 1966—1970, îndeosebi în siderurgie, energie electrică, chimie, construcții de mașini, au fost înzestrate cu instalații, mașini și utilaje cu performanțe tehnice și economice dintre, cele mai ridicate.Producția obținută în instalații automatizate a reprezentat la sfîrșitul cincinalului aproape 100 la sută la amoniac, polietilenă și azotat de amoniu, 78 la.sută la acid sulfuric, 73 la.sută la anvelope, 72 la sută la celuloză, 86 la sută la ulei comestibil rafinat. Gradul de mecanizare a crescut în 1970 față de 1965 la încărcarea cărbunelui și sterilului la înaintări în galerii de la 17 la sută, la 32 la sută ; la prepararea amestecurilor de formare în turnătorii de la 891a sută la 96 la sută ; la doborî- tul și secționatul lemnului de la 59 la. sută la 92 la sută.Â sporit gradul" de înzestrare energetică a muncii ; consumul de energie electrică pe un salariat din industrie a sporit cu circa 60 la sută, de la 7 000 kWh în 1965 la 11 000 kWh în 1970. tn diferite unități industriale s-a introdus conducerea proceselor de producție șl tehnologice cu ajutorul mașinilor electroniceS-a extins utilizarea procedeelor tehnologice moderne. în industria metalurgiei feroase, peste 72 la sută din producția de oțel s-a obținut prin folosirea oxigenului, iar aproape întreaga producție de lingouri de oțel calmat s-a realizat prin utilizarea de materiale termogene și plăci termoizo- lante ; în industria construcțiilor de mașini, s-a extins sudura automată și' semiautomată sub strat de flux, turnarea pieselor din fontă cu grafit nodular, folosirea curenților de inducție la tratamente termice etc. ; în industria minieră peste 64 la sută din producția de cărbune s-a realizat în abataje cu susținere metalică; în extracția 

petrolului s-a introdus forajul cu jet, iar în prelucrarea petrolului s-a extins reformarea catalitică a benzinei ; s-au extins procesele de piroliză în industria chimică ; în industria textilă s-au aplicat pe scară mai largă procedeele de finisare superioară a țesăturilor ; în industria alimentară 65 la sută din producția de ulei s-ă obținut în instalații de extracție continuă și 65 la sută din cea de zahăr în instalații de difuzie continuă.în principalele ramuri industriale au fost efectuate analize și studii, au avut loc consfătuiri de lucru care au contribuit puternic la evidențierea și punerea în valoare a rezervelor, la stabilirea de măsuri în vederea îmbunătățirii activității economice, promovării metodelor de conducere și de gestiune întemeiate pe criterii de eficiență. în unitățile economice din industrie, sporirea ren
tabilității, asigurarea unor beneficii mai mari, 
ridicarea eficienței economice au fost puse în 
centrul întregii activități productive. A fost extinsă pe scară tot mai largă acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii în întreprinderi, s-au accentuat preocupările pentru introducerea metodelor moderne de programare și conducere a producției. Pe baza programului special elaborat, în ultimii 3 ani a fost accelerat ritmul de introducere în economia națională a echipamentelor moderne de calcul și prelucrare 
a datelor.S-au înregistrat rezultate pozitive în utilizarea capacităților de producție și a forței de muncă, în creșterea productivității muncii. Pe ansafnblul industriei de stat, productivitatea muncii a fost in 
1970 cu 45 Ia sută mai mare față de 1965, depășin-

2. AGRICULTURA
SI SILVICULTURA

5în anii cincinalului 1906—1970, statul nostru a făcut ample eforturi pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnice-materiale a agriculturii ; s-au aplicat măsuri de 'îmbunătățire a organizării, conducerii și planificării acestei ramuri, au fost elaborate și se înfăptuiesc programul național de dezvoltare a zootehniei și creșterea- producției animaliere, precum și programul național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații. îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului.
Investițiile alocate agriculturii din fondurile 

centralizate ale statului au reprezentat, în perioa
da 11)66—1970, aproape 37 miliarde Iei, depășin- 
du-se prevederile cincinalului cu 1,2 miliarde Iei. în același timp, cooperativele agricole de producție au investit peste tl miliarde lei din fonduri proprii. Investițiile din agricultură au fost îndreptate îndeosebi spre mecanizare, lucrări de irigații, executarea de complexe moderne de tip industrial pentru creșterea și îngrășarea animalelor, fabrici de nutrețuri combinate, construirea de sere și solarii legumicole, extinderea plantațiilor de vii și pomi, asigurîndu-se astfel orientarea agriculturii spre o producție intensivă și eficientă.La sfîrșitul anului 1970, agricultura dispunea de un parc de 107,5 mii tractoare, mai mare cu 26 mii decît în 1965, precum și de 50,2 mii combine cerealiere, cu 10 mii mai multe decît în 1965. Suprafața arabilă în medie pe un tractor fizic a fost în 1970 de 91 hectare, față de 121 hectare în anul 1965.S-au pus în funcțiune amenajări pentru irigații pe o suprafață de 578 mii hectare ; față de prevederile planului, realizările sînt mai mici cu 72 mii hectare. La sfîrșitul anului 1970, suprafața amenajată pentru Irigații a fost de 729 mii hectare.

— media anuală —

U.M.
Realizări

1966—1970

Diferența (+) față de t

Plan
1966—1970

Realizat 
1961—1965

Grîu-secară mii tone 4748 —227 + 332
Porumb mii tone 7211 -389 +1358
Sfeclă de zahăr mii tone 3811 —204 + 944
Floarea-soarelui mii tone 727 + 57 + 223
Cartofi de toamnă mii tone 2496 —634 + 191
Legume mii tone 2087 —473 + 430
Fructe și struguri mii tone 2331 —309 + 505
Carne (sacrificări) mii tone

greutate vie 1271 +121 + 289
38605 +481 +6969

Lină mii tone 29,1
- - - - 1'......... —

+ 0,5 + 5.1

în întreaga perioadă 1966—1970 s-au realizat, față de anii 1961—1965, sporuri de producție la • grîu-secară 1,7 milioane tone, porumb 6,8 milioane tone, sfeclă de zahăr 4,7 milioane tone, legume 2,2 milioane tone, fructe șl struguri 2,5 milioane tone, carne 1,4 milioane tone, lapte 34,8 milioane hectolitri, lină 25,5 mii tone.în ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT, producția globală agricolă la 100 hectare a crescut in perioada 1966—1970 cu 26 la sută, fată de 1961— 1965.Ca urmare a extinderii lucrărilor de îmbunătățiri funciare, aceste unități dispuneau la sfîrșitul anului 1970 de 236 mii hectare amenajate pentru irigații. Au fost construite noi sere legumicole, astfel că suprafața totală a serelor din întreprinderile agricole de stat reprezenta la sfîrșitul anului trecut 494 hectare.Au fost date in funcțiune noi complexe de tip industrial de creștere și îngrășare a porcilor cu o capacitate anuală de 1,5 milioane capete, complexe avicole cu o capacitate de 1,6 milioane locuri pentru pui și 3,5 milioane locuri pentru găini. La sfîrșitul anului 1970, efectivele , de animale din întreprinderile agricole de stat au fost mai mari decît la începutul cincinalului cu 22,5 la sută la. bovine, de peste 2 ori la porcine, cu 8,8 Ia sută la ovine și 85,1 la sută la păsări.
COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUC

ȚIE au obținut, in perioada 1966—1970, o producție globală agricolă la 100 hectare cu 18 la sută mai mare decît în cei cinci ani precedenți.S-au executat noi amenajări pentru irigații, la sfîrșitul anului 1970 suprafața totală amenajată ajungînd la 475 mii hectare ; la aceeași dată, cooperativele agricole de producție dispuneau de aproape 300 hectare sere.

du-se prevederile cincinalului ; pe seama creșterii productivității muncii s-a realizat 2/3 din sporul producției industriale.
A crescut gradul de prelucrare și valorificare a 

materiilor prime. în anul 1970, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței prelucrat a fost cu 8,4 la sută mai mațe decît în 1965 ; valoarea suplimentară obținută pe întregul cincinal, ca urmare a valorificării superioare a țițeiului, echivalează cu o producție obținută din prelucrarea a 4,5 milioane tone țiței. Valoarea produselor realizate dintr-o tonă de metal a sporit cu circa 39 la sută, iar cea obținută dintr-un metru cub de masă lemnoasă- exploatată cu 37 la sută.Acțiunile întreprinse,pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil, pentru folosirea mai bună a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, au avut ca 
efect reducerea nivelului cheltuielilor materiale 
de producție. în comparație cu anul 1965, nivelul cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție a fost în 1970 cu 4 la sută mai redus pe ansamblul industriei socialiste.Realizările obținute în sporirea productivității muncii, în valorificarea mai bună a materiilor prime și în reducerea cheltuielilor materiale s-au reflectat în nivelul prețului de cost, care s-a redus la producția-marfă comparabilă din industria republicană cu 10,6 la sută în 1970, față de 1965, sarcina prevăzută în planul cincinal fiind îndeplinită și depășită. Ca rezultat al eforturilor pentru ' creșterea eficienței economice în industrie, s-a mărit rentabilitatea producției, a sporit volumul acumulărilor bănești la 1 000 lei fonduri de producție.

în perioada 1966—1970 s-au executat lucrări do îndiguiri și desecări pe o suprafață de 567 mii hectare ; la sfîrșitul anului 1970, suprafața protejată ue inundații a ajuns la 1,5 milioane hectare, prevederile planului cincinal fiind îndeplinite.Au fost puse în funcțiune sere legumicole de mare randament, suprafața totală de sere ajungînd, la sfîrșitul anului 1970, la 847 hectare.Agricultura a primit în anii cincinalului 2,7 milioane tone îngrășăminte chimice (substanța activă). Cu toate că această cantitate este cu 1,3 milioane tone mal mică decît s-a planificat, ea reprezintă . de., aproape .3. ori volumul de îngrășăminte chimipe primii de agricultură în cei cinei ani anteriori.La sfîrșitul anului 1970; efectivele de animale au fost mai mari decît cele din 1965 cu 280 mii bovine, 993 mii porcine, 688 mii ovine. Numărul vacilor și junincilor a crescut cu 295 mii capete, al scroafelor de prăsilă cu 220 mii capete, al oilor și mioarelor cu 730 mii capete. Sporirea efectivelor la bovine și porcine s-a realizat cu deosebire în complexe zootehnice moderne, bazate pe metode industriale de creștere a animalelor.Ca rezultat al dezvoltării și modernizării bazei tehnice a agriculturii, folosirii mai eficiente a pă- mîntului, promovării proceselor intensive, mal bunei organizări a producției și a muncii pro
ducția globală agricolă a crescut în perioada 
1966—1970 cu 24 la sută față de cei cinci ani pre
cedenți. Cu toate acestea, datorită condițiilor climatice nefavorabile din ultimii trei ani, producțiile obținute sînt inferioare prevederilor planului. La nerealizarea integrală a planului au contribuit și deficiențele manifestate intr-o serie de unități în executarea lucrărilor agricole, în asigurarea cu semințe de calitate, în organizarea recoltării.

Comparativ cu planul și cu realizările medii anuale din perioada 1961- 
1965, producția principalelor produse vegetale și animale se prezintă după 
cum urmează

Din fonduri proprii și din credite acordate de stat, cooperativele agricole de producție au dat în folosință un număr însemnat de grajduri pentru bovine, maternități și îngrășătorii pentru porcine, saivane pentru oi. Prin acțiuni intercooperatiste au fost construite complexe de tip industrial pentru creșterea și îngrășarea animalelor și sere legumicole.Pentru creșterea continuă a gradului de mecanizare a lucrărilor din agricultura cooperatistă, a fost sporit potențialul tehnic al ÎNTREPRIN
DERII OR PENTRU MECANIZAREA AGRICUL
TURII, prin dotarea lor cu un număr însemnat de tractoare și mașini agricole perfecționate. La sfîrșitul anului 1970, aceste unități dispuneau de aproape 76 mii tractoare agricole, 44,6 mii semănători mecanice, 35,7 mii combine cerealiere și numeroase alte mașini agricole, în anii cincinalului, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii au efectuat un volum de lucrări cu peste 34 la sută mai mare decît în perioada 1961—1965, prevederile planului cincinal fiind depășite cu 7,9 la sută. Reorganizarea acestor întreprinderi creează condiții pentru utilizarea mai eficientă a mijloacelor tehnice de care dispun, pentru o mai bună conlucrare cu cooperativele agricole în sporirea producției. : -■în SILVICULTURA s-au investit în anii cincinalului din fondurile centralizate ale statului 1,5 miliarde lei, cu 38,4 la sută mai mult decît în perioada 1961—1965, cea mai mare parte-a fondurilor alocate fijnd utilizată pentru lucrările de refacere și cultură a pădurilor. în cadrul fondului forestier, s-au efectuat împăduriri și 

(Continuare in pag. a III-a)



SCINTEIA — vineri 12 februarie 1971 I PAGINA 3

COMUNICAT
I

cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico-
socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966-1970

I

(Urmare din pag. a Il-a)completări pe o suprafață tare, prevederile planului totală de 269 mii hec-fiind depășite cu 7,7
la sută. A continuat acțiunea de extindere a culturii speciilor valoroase de rășinoase și foioase repede crescătoare, care au reprezentat 86,5 la sută din suprafața nou împădurită.

3. TRANSPORTURI
SI TELECOMUNICAȚII

5 . *

uzinele
CON- linii de

la sută cît s-a prevăzut în cincinal. Volumul mentația publică) a crescut de 1,4 ori, iar dedesfacerilor de mărfuri alimentare (inclusiv aii- mărfuri nealimentare de aproape 1.6 ori.
La principalele mărfuri dinamica desfacerilor prin comerțul socialist în 

anii cincinalului se prezintă astfel

9Dezvoltarea industriei, a întregii economii naționale, a determinat necesitatea sporirii volumului transporturilor și a asigurat, totodată, extinderea și modernizarea lor. în anul 1970, volumul mărfurilor transportate a întrecut cu 67,5 Ia sută pe cel din anul 1965 ; ritmul mediu anual de creștere realizat în această perioadă a fost de 10,9 la sută, prevederile planului cincinal fiind depășite.în TRANSPORTUL PE CALEA FERATA s-a intensificat acțiunea de modernizare a mijloacelor de tracțiune ; calea ferată a fost dotată cu 688 locomotive Diesel și electrice, 45 mii vagoane de marfă (în echivalent vagoane pe două osii), 1 080 vagoane pentru trenuri de călători și alte mijloace de transport. Ponderea tracțiunii Diesel și electrice în volumul total al transporturilor feroviare a crescut de la 40 la sută în 1965 la 79,3 ia sută în anul. 1970. Au fost electrificate liniile București—Brașov și Craiova—Caransebeș și au fost extinse liniile cu cale dublă, instalațiile de bloc automat de linie și centralizarea electrodinamică a stațiilor.Unitățile de TRANSPORT dotate în anii cincinalului cu circa 29 000 autovehicule de marfă și peste 4 000 autovehicule pentru călători. S-au modernizat 2 614 km drumuri publice cu trafic intens, față de 2 900 km planificat.
AUTO au fost

iar pentru îmbunătățirea drumurilor

cu trafic mai redus s-au aplicat îmbrăcămințî asfaltice. ușoare pe circa 5 700 km, depășindu-se cu peste' 700 km sarcina planificată. S-au dat în folosință două benzi de circulație ale viitoarei autostrăzi București—Pitești. . A fost construit și dat în exploatare podul rutier peste Dunăre de la Giurgeni—Vadul Oii.
FLOTA COMERCIALA MARITIMĂ a fost dotată în această perioadă cu nave însumînd o capacitate de 360,3 mii tdw, ceea ce reprezintă de peste două ori capacitatea flotei existente în anul 1965. Capacitatea portului Constanța a fost mărită prin lucrări de extindere și sistematizare, precum și prin dotarea cu nate de încărcare-descărcare.
TRANSPORTUL AERIAN10 aeronave pentru pasageri ; tare aeroportul internațional și Aeroportul din Tîrgu-Mureș și s-au modernizat aeroporturile Suceava, Bala Mare, Iași și Sibiu.în TELECOMUNICAȚII au fost puse în funcțiune 8 stații de radiodifuziune, 8 stații de televiziune și 70 stații translatoare de televiziune ; rețeaua de cabluri telefonice interurbane a crescut cu peste 2 980 km. Toate orașele reședință de județ sînt înzestrate în prezent cu centrale telefonice automate ; s-a introdus telefonia automată interurbană.

instalații perfecțio-a fost înzestrat cu s-au dat în exploa-Otopeni-BucureștiOradea, Cluj,

1
4. INVESTIȚII— 
CONSTRUCȚIIîn. perioada 1966—1970, investițiile din fondu

rile centralizate ale statului au totalizat 289,7 miliarde lei, depășindu-se cu 3,3 la sută prevederile. Semnificativ pentru forța dinamică a economiei noastre, pentru marile sale resurse și posibilități' este 'faptul ,cȘ; jj^.janii 1966—1970, s-a 
investit din fondurile centralizate ale statului mai 
mult decît în cei zece ani precedenți (1956—1965).

dezvoltării Impetuoase a economiei na- cincinalul 1966—1970 a stat înfăptuireaLa baza ționale, în unui amplu program de investiții. Alocarea unor importante resurse materiale și financiare pentru investiții a fost posibilă prin repartizarea sistematică a unei' părți. însemnate din venitul /național pentru acumulare ; în întreaga, perioadă "a cincinalului, fondul de acumulare a. reprezentat 30,3 la sută din. totalul venitului național.
— Pe ramuri ale economiei naționale, prevederile planului cincinal au
fost realizate astfel :

— miliarde lei —

1966—1970 Procent de înde
plinire a planuluiPlan Realizat

TOTAL 280,5 289,7 103,3
din care :

— industrie 156,6 160,7 102,7
— construcții 6,6 11,1 167,8
— agricultură 35,7 36,9 103,5
— transporturi și telecomunicații 32,2 33,2 103.1
— comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri și

baze de depozitare 6.0 8,4 141,6
— învățămint, știință, cultură, ocrotirea sănătății 9,3 9,4 101.3
— gospodărie comunală 6,3 6,8 108,91 Cea mai' mare parte a fondurilor de investiții — 86 la sută din total — a fost orientată spre construirea de obiective productive, în vederea creșterii potențialului economic al țării. Din întregul volum de investiții, 55,5 la sută au fost realizate în industrie, 12,7 la sută în agricultură, 11.5 la sută în transporturi și telecomunicații.Valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune din fondurile centralizate ale statului, în anii cincinalului, a fost de 251 miliarde lei ; fondurile fixe nou construite în cincinal reprezintă peste o treime din totalul fondurilor fixe existente în economia națională la sfîrșitul anului 1970.

Au fost date în exploatare circa 1 500 capacități 
și obiective principale industriale, ceea ce a creat condiții pentru valorificarea mai eficientă a resurselor naturale și a forței de muncă, a asigurat ridicarea economică și socială a județelor țării. Printre noile obiective și capacități realizate în anii cincinalului se menționează :In INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE s-au dat în exploatare hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, primele două grupuri de 175 MW de la Hidrocentrala Porțile de Fier, centralele termoelectrice Mintia-Deva, Oradea, Galați etc. ; au fost dezvoltate centralele termoelectrice din Craiova, Luduș, Borzești, București- Sud ; au fost construite linii electrice de 220 și 400 kV, cu o lungime de peste 2 000 km.în INDUSTRIA MINIERĂ au fost deschise și dezvoltate importante exploatări miniere de huilă în bazinul din Valea Jiului, de lignit în bazinele .Rovinari și Motru, de minereuri neferoase la Baia Mare, Bălan și Moldova Nouă ; „,a .fost dată în exploatare instalația de brichetare iCoroiești.în INDUSTRIA PRELUCRĂRII ȚIȚEIULUI au fost date în funcțiune rafinăriile Pitești și Cri- șana, noi instalații la rafinăriile Brazi, Teleajen și Ploiești.în INDUSTRIA METALURGICĂ au intrat în producție laminorul de- tablă groasă, laminorul slebing, laminorul de benzi la rece, fabrica de aglomerare a minereului, sectorul furnale, sectorul oțelărie, toate din cadru! Combinatului siderurgic din Galați ; ui. furnal de 1 000 mc și laminorul bluming de 1 300 mm la Combinatul siderurgic din Hunedoara ; laminoarele de 6 țoii la Uzina de țevi clin Roman și uzina „Republica" din București ; Uzina de sîrmă și produse din sîrmă de la Buzău. /în INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI au fost puse în funcțiune unități noi ca : ■Fabrica de elemente de automatizare din Bucu- ■■rești, Uzina de autoturisme din Pitești, Uzina de :mășini grele din București, Fabrica de motoare ^electrice din Pitești, Fabrica de frigidere din Găești, Uzina de cinescoape din București, Fabrica de osii și boghiuri din Balș, Fabrica de mașini de calcul electromecanice din Tîrgu-Mureș.

în INDUSTRIA CHIMICĂ au fost date în

exploatare : Combinatul de îngrășăminte azo- toase din Tîrgu-Mureș, Uzina de fibre sintetice Iași, Combinatul chimic Rîmnicu
i ■

petrochimic Pitești, Combinatul Vîlcea. Uzina de lacuri și vop-

gele „Policolor" București. Au fost puse în funcțiune fabrici de amoniac, uree și azotat de amoniu Ia combinatele de la Craiova și Turnu Măgurele. Au fost, de asemenea, date în exploatare noi capacități de producție pentru fire și fibre sintetice la Săvinești, de prelucrare a materialelor plastice la Iași, pentru produse sodice la Govora și Ocna Mureș.în INDUSTRIA MATERIALELOR DE 
STRUCȚII au fost date în exploatare noiciment la fabricile de la Bîrsești — Tîrgu Jiu, Medgidia ; s-au pus în funcțiune noi unități de 'produse ceramice pentru construcții tuc — Buzău, Zalău, întreprinderi de din beton la Călărași și Hunedoara.în INDUSTRIA DE PRELUCRARE
LUI au intrat în producție Complexul pentru industrializarea lemnului Cîmpeni, fabrici de mobilă Ia Constanța, Oradea, Cîmpulung riesc, Vaslui ; s-au creat noi unități de de plăci aglomerate din lemn in cadrul telor din Caransebeș și Reghin, de plăci noase la Bacău, de furnire la Sighetul Marmației, Constanța, Rîmnicu Vîlcea ; de asemenea s-a dezvoltat producția de plăci aglomerate din lemn la combinatele din Tîrgu Jiu și Gherla și de plăci fibro-lemnoase la Combinatul din Blaj.In INDUSTRIA UȘOARA au început ducă Fabrica de talpă și încălțăminte din Drăgășani, Tăbăcăria minerală Corabia, de nasturi București, țesătoria de mătase „Victoria" Iași, Filatura pentru fire din fibre chimice și bumbac Oltenița, întreprinderea de țesături și fire din lînă, fibre artificiale și sintetice „Arge- șana“ Pitești, fabricile de tricotaje tip lînă „Tri- codava" — București și Miercurea Ciuc, Fabrica de tricotaje din bumbac Suceava, fabricile de confecții Craiova și Tîrgu Secuiesc,' Fabrica de ață de cusut Odorheiul Secuiesc.în INDUSTRIA ALIMENTARĂ au început să producă : Fabrica de ulei Slobozia, fabricile de zahăr Buzău, Corabia și Oradea, fabrici de conserve de legume și fructe la Calafat, Fetești, Turnu Măgurele, Caracal, fabrici de produse lactate la Bîrlad, Buzău, Craiova, Iași, Ploiești, Oradea, Slobozia etc., fabricile de bere de la Constanța, Craiova, Pitești , complexe de morărit și panificație la Iași, Sibiu , Fabrica . de amidon Tîrgu Secuiesc.în toate ramurile economiei sînt în curs de execuție lucrările la o serie de. obiective importante, care asigură legătura dintre cele două cincinale și creează frontul; corespunzător/dș;borifctrficțiî pentru.'-susținerea ritmurilor de. creștere-economică prevăzute pentru anii 1971—1975.Creșterea în ritm susținut a volumului de investiții a impus dezvoltarea INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR. Producția de construcții-montaj a fost în anul 1970 mai mare cu 71 la sută față de anul 1965. în perioada 1966—1970 din fondurile centralizate ale statului au fost alocate investiții în valoare de 11,1 miliarde lei, depășindu-se cu 4,5 miliarde lei prevederile cincinalului. Cea mai mare parte din aceste fonduri a fost destinată dotării cu mașini, utilaje și dispozitive de lucru a organizațiilor de construcții-montaj. Aceasta a permis creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor de construcții'și a condus, împreună cu tipizarea obiectelor și elementelor de construcții și creșterea gradului de folosire a prefabricatelor, Ia intensificarea industrializării construcțiilor. Productivitatea muncii în construcții-montaj a fost în 1970 cu 31,7 la șută mai mare decît în 1965, realizîndu-se prevederile planului.

5. CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ

9 3 . icercetare științifică desfășuratăActivitatea deîn anii cincinalului a adus o contribuție valoroasă Ia rezolvarea unor probleme importante în activitatea economică și socială.în această perioadă, s-a extins și s-a organizat rețeaua unităților de cercetare științifică, punîn- du-se accentul pe dezvoltarea capacităților de cercetare din domeniul științelor tehnice, cu aplicații mai ales în construcția de mașini și sectoarele ei de vîrf, în chimie și energia atomică. Numărul personalului din unitățile de cercetare a crescut în anii 1966—1970 de 1,5 ori.Cercetările efectuate au contribuit la valorificarea superioară a resurselor naturale, a materiilor prime și materialelor, la obținerea de noi produse și înlocuitori, utilaje și. aparate, la extinderea automatizării proceselor de producție și perfecționarea tehnologiilor de fabricație.Ca rezultat al aplicării cercetărilor științifice s-au pus în funcțiune noi instalații industriale la combinatele petrochimice din Pitești și Ploiești, Grupul industrial petrochimic din Borzești, Combinatul chimic din Tîrnăveni, uzina chimică „Sinteza" din Oradea, Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești, Uzina de medicamente din Bucu- ■ rești ; s-au realizat noi utjlaje tehnologice la uzina „1 Mai" din Ploiești, Uzina constructoare de mașini din Reșița, uzina „Electroputere" din Craiova ; s-au elaborat procedee pentru fabricarea în țară de noi mărci de oțeluri aliate, slastomeri și polimeri sintetici, antidăunător-i pentru agricul-

la Iași, Să- prefabricate
A LEMNU-

Moldove- producție combina- fibrolem-

să pro- cauciuc Fabrica

tură, coloranți, medicamente și produse anorganice, auxiliari pentru industria textilă și pielărie, cimenturi, cu întărire rapidă, brichete din cărbuni necocsificabili, piese din ferite pentru radioreceptoare și televizoare, condensatori de forță.Paralel cu cercetările geologice s-au definitivat și aplicat tehnologiile de valorificare a minereului cuprifer de la Leșul Ursului, a sulfului din Munții Căliman și a baritei de la Ostra ; s-au încheiat cercetările pentru extracția metalelor din cenușile de pirită.Rezultate importante au fost obținute și în cercetările din domeniul științelor matematice, fizice, al chimiei și biologieiîn agricultură s-au realizat noi hibrizi de porumb și floarea-soarelui, soiuri de grîu, de toamnă, orz și de alte plante.Au fost finalizate cercetări științifice în medicină ; s-au extins cercetările în științele sociale și umanistice.în perioada cincinalului s-au efectuat cercetări în domeniul științei conducerii, al informaticii și ciberneticii economice ; aplicațiile acestor cercetări au contribuit la îmbunătățirea organizării producției și a muncii în diferite unități economice. S-a trecut la introducerea de sisteme informatice pentru conducerea producției în unele întreprinderi, cum sînt : uzina „Tractorul" din Brașov, Fabrica de mașini-unelte și agregate, combinatul textil „Dacia" și uzina de anvelope „Danubiana" din București.
6. DESFACEREA

MĂRFURILOR PENTRU
CONSUMUL POPULAȚIEI

9nuntul prin comerțul de stat și cooperatist a crescut în anul 1970 comparativ cu anul 1965 — în prețuri comparabile — cu 49 la sută față de 55Ca urmare a creșterii veniturilor populației, a sporirii și diversificării producției bunurilor de consum, volumul desfacerilor de mărfuri cu amă-

1970 în pro-
U.M. 1965 1970 cente față

de 1965

1. MĂRFURI ALIMENTARE
Pîine albă, Integrală și specialități mii tone 1 615,6 1 905.4 117,9
Făină albă mii tone • 167,1 224,3 134,2
Paste făinoase mii tone 38,1 48,3 126,8
Biscuiți mii tone 34,9 65.8 188,5
Mălai mii tone 359,2 334,3 93,1
Orez mii tone 53,4 66,8 125,1
Pește proaspăt și congelat mii tone 27,3 52,7 193,0
Conserve de pește mii tone 6,8 12,3 180,9
Semiconscrve de pește mii tone 14,0 14,1 100,7
Carne mii tone 156,6 185,6 118,5
Păsări vii mii tone 12,1 24,2 200,0
Preparate din carne mii tone 54,1 94,1 173,9
Conserve de carne mii tone 7,8 16,9 216,7
Slănină — untură mii tone 11,8 15,0 127,1
Ulei mii tone 114,5 134,0 . < 117,0
Unt mii tone 10,3 14,7 142,7
Lapte mii hi 2 499 4152 166,1
Brînzeturi mii tone 38,0 59,0 155,3
Zahăr mii tone 189,6 233,1 122,9
Produse zaharoase și de cofetărie mii tone 58,9 80,1 136,0
Legume proaspete mii tone 320,2 638,6 199,4
Cartofi mii tone 322,8 388,2 120,3
Fasole uscată mii tone 22,2 20,9 94,1
Conserve de legume 7 mii tone 43.2 79,9 185,0
Fructe proaspete mii tone 48,4 106,1 219,2
Struguri mii tone 23,3 35,6 152,8
Ouă mii. buc. 314,1 610,3 194,3
Vin vagoane 20 697 23 356 112,8
Bere mii hl 2 663,2 4 240,7 159,2
Rachiuri naturale mii. gr. dai 159,2 205,1 128,8

II. TEXTILE-ÎNCĂLȚĂMINTE
Țesături din bumbac mii. mp 149,6 171,6 114,7
Țesături din lină t-vt < ... mii. mp mi 17,9 20,6 115, i-v*
Confecții mii. lei 4 116 ' • ■ '6’540'' ooîî's c 158,Ș’*Î
Tricotaje mii. lei 2 609 4 112 157,6
încălțăminte — total mii. lei 8 028 4 230 139,7

III. BUNURI DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ
Răcitoare electrice mii buc. 117.4 , 143,4 122,1
Televizoare mii buc. 159,2 242,9 152,6
Aparate de radio mii buc. 267,8 281,5 105,1
Mașini de cusut mii buc. 55,1 72,5 131,6
Mașini de spălat rufe mii buc. 84,3 109,7 130,1
Mașini de gătit cu gaze mii buc. 44,3 129,1 291,4
Autoturisme mii buc. 9,2 25.5 277,2
Aspiratoare de praf mii buc. 60,4 66.8 110,6
Mobilă mii. lei 1912 3 277 171,4

Au fost puse la dispoziția populației cantități 47,5 mii unități pentru desfacerea mărfurilor aii-sporite de bunuri alimentare 'și nealimentare, într-un sortiment mai bogat și de mai bună calitate, satisfăcîndu-se într-o măsură mai mare cererea de consum a populației. Cu toate acestea, s-au ivit unele greutăți in aprovizionarea populației, determinate și ie lipsurile organizatorice care s-au manifestat, în unele perioade, în distribuirea fon- . dului de marfă pe teritoriu.în perioada 1966—1970 populația a cumpărat peste 1,1 milioane televizoare, peste 1,4 milioane aparate de radio, 97 mii autoturisme, 690 mii ră- citoare electrice, 508 mii mașini de spăjat rufe, 436 mii mașini de gătit cu gaze. 338 mii mașini de cusut și 287 mii aspiratoare.Rețeaua de desfacere a comerțului de stat și cooperatist a continuat să se versifice; la sfîrșitul anului orașe și sate 61,6 mii unități dezvolte și să se di- 1970 funcționau la comerciale, din care

mentare și nealimentare și 14,1 mii unități de alimentație publică.Rețeaua comercială din mediul rural cuprindea, la sfîrșitul anului 19-70, un număr de 28,3 mii unități, cu peste 3 mii mai mult decît în anul 1965 ; din numărul total, 74 la sută sînt unități pentru desfacerea mărfurilor alimentare și nealimentare și 26 la sută de alimentație publică.A fost extins numărul unităților care , practică forme moderne de servire, precum și al celor specializate. S-au înființat tipuri noi de unități de alimentații publică în orașe și îndeosebi în centre turistice.Volumul prestărilor de servicii pentru populație a fos.t în 1970 cu circa 60 la sută mai mare decît în 1965 ; au fost construite, într-o serie de localități, complexe pentru îmbunătățirea servirii cetățenilor.
7. DEZVOLTAREA

FORȚELOR DE PRODUCȚIE
9 ■J

PE TERITORIUL TĂRII
3în perioada 1966—1970, s-au realizat progrese însemnate în îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, în dezvoltarea economică și socială a județelor țării. O coordonată de bază a politicii de investiții în această perioadă a fost arriplasarea unor importante obiective industriale, agrozootehnice și social-culturale în județele mai puțin dezvoltate, ceea ce a asigurat un ritm mai intens în ridicarea județelor respective din punct de vedere economic și social și a permis, totodată, punerea mai largă în valoare a potențialului material și uman al întregii țări. Noua organizare administrativ-teritorială a țării a constituit un cadru favorabil pentru înfăptuirea, într-o măsură mai mare, a acestui important obiectiv al cincinalului.în timp ce pe ansamblul economiei naționale, volumul investițiilor a crescut în anii 1966—1970 de 1,7 ori față de cei cinci ani precedenți, in județele mai puțin dezvoltate investițiile au sporit după cum urmează : de peste 4 ori în Mehedinți, de ’ 3,8 ori în Vîlcea, de 2—2,5 ori în Argeș, Buzău, Covasna, de 1,8—2 ori în Dîmbovița. Gorj, Ialomița. Satu-Mare.Au fost puse în funcțiune sau sînt în curs de realizare însemnate obiective ale industriei republicane într-un număr de peste 150 orașe și în numeroase localități rurale. în orașe ca Alexandria. Băilești, Balș, Bistrița, Calafat, Caracal, Corabia, Drăgășani, Fetești, Filiași, Găești, Miercurea Ciuc, Motru, Odorheiul Secuiesc, Slobozia, Tîrgu

Secuiesc, Zalău și alte localități mai puțin dezvoltate au fost construite obiective industriale care contribuie la ridicarea economică și socială si, totodată, la dezvoltarea urbanizării lor.Prin punerea în funcțiune a numeroase și importante capacități de producție industriale, în majoritatea județelor mai puțin dezvoltate s-a realizat un ritm mediu anual de creștere a producției globale industriale superior mediei pe țară : peste 20 la sută în .județele Dolj și Ialomița ; între 15—20 la sută în județele Argeș, Olt, Buzău, Gorj, Iași ; între 12—15 la sută în județele Vîlcea, Teleorman, Brăila, Sălaj, Mureș, Mehedinți, Vaslui. în județele Argeș, Buzău, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași și Olt, producția industrială pe un locuitor a fost în anul 1970 de circa 2 ori mai mare decît în anul 1965.în anii cincinalului, în județele țării s-au creat noi ramuri industriale și s-au dezvoltat cele existente : construcția de mașini în județele Argeș, Dîmbovița, Mureș, Olt ; metalurgia feroasă în județele Galați, Iași, Buzău ; metalurgia neferoasă în județul Olt; chimia în județele Vîlcea, Argeș, Ialomița. Teleorman ; energia electrică în județele Mureș, Dolj, Bacău, Hunedoara, Mehedinți ; industria lemnului în județele Mehedinți, Suceava, Vrancea, Vaslui ; extracția lignitului în județul Gorj și a minereurilor neferoase în județele Ca- raș-Severin și Suceava.
(Continuare în pag. a IV-a)



SClNTElAPAGINA 4

COMUNICA
vineri 12 februarie 1971

cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare economico
1 ‘ ,

socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966-1970
(Urmare din pag. a III-a)în cincinalul 1966—1970, ca urmare a dezvoltării forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, gruparea județelor după volumul producției globale industriale s-a modificat astfel :

1965 1970

Tină la 2 miliarde lei
2—4 miliarde lei
4—10 miliarde lei

10—15 miliarde lei 
peste 15 miliarde lei

14
13

9
3

5
12
14

5 
3îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție a produs modificări semnificative în structura populației ocupate, prin creșterea numărului salariaților, îndeosebi în industrie. Nu-

mărul total al salariaților la 1 000 locuitori a crescut din 1965 pînă în 1970 de la 116 la 162 în județul Ilfov, de la 220 la 265 în județul Argeș, de la 185 la 229 în județul Covasna, de la 196 la 245 în județul Ialomița, de la 153 la 199 în județul Mehedinți, de la 144 la 190 în județul Vîlcea și de la 213 la 251 în județul Harghita.Construirea de fabrici și uzine, locuințe, dotări social-culturale și edilitare, în orașele mai puțin dezvoltate devenite reședințe de județe creează condiții pentru ca acestea să se ridice la nivelul funcțiilor politico-administrative ce le revin.Progresele obținute în domeniul dezvoltării armonioase și echilibrate a județelor și localităților țării au avut drept rezultat valorificarea mai bună a resurselor naturale, folosirea mai judicioasă a forței de muncă, au creat condiții mai bune pentru ca toți cetățenii patriei să se bucure de roadele construcției socialiste.

în perioada 1966—1970, salariul real, adică puterea de cumpărare a salariului mediu a crescut, așa cum rezultă din următoarele date :
1965 1970

1, Salariul mediu lei lunar 1115 1435
2. Indicele salariului

mediu 100,0 128,7
3. Indicele prețurilor

mărfurilor și tari-
felor serviciilor •/, 100,0 104,6

4. Indicele salariului
real •/. 100,0 120,0Veniturile din salarii ale populației au fost în

8. COMERȚUL EXTERIOR
In anii 1966—1970, dezvoltarea în ritm rapid a economiei naționale a creat posibilități tot mai mari pentru creșterea schimburilor comerciale 

externe. în anul 1970, volumul total al comerțului 
exterior a fost cu 75 la sută mai mare dccît în 
1965, depășind într-o măsură însemnată creșterea planificată de 50—55 la sută. România și-a intensificat astfel participarea la circuitul economic mondial.S-a îmbunătățit structura fondului de mărfuri exportate, ponderea produselor cu grad ridicat de prelucrare — mașini și utilaje, produse chimice, mărfuri industriale de larg consum — reprezen- tînd 48,5 la sută din totalul exportului, față de 36 la sută în anul 1965. în acest cincinal, s-au exportat produse noi sau perfecționate printre care : instalații de foraj F-125, F-200 și 3 DH 400, tractoare de 40 și 65 CP pe roți și șenile, tipuri noi de autoutilitare, locomotive Diesel hidraulice de 1250 CP, agregate de cimentare AC 700, strunguri paralele clasa 450—550, mașini de alezat și frezat orizontal AF 85 — 150, micromotoare, televizoare, radioreceptoare, elemente de automatizare, fibre poliesterice, sortimente noi de confecții și tricotaje din fibre sintetice.Au fost extinse relațiile economice cu țările socialiste, mai mult de jumătate din volumul comerțului exterior al României fiind efectuat cu aceste țări. în același timp, au fost lărgite schimburile comerciale cu celelalte țări care figurează de mulți ani printre partenerii noștri, stabilin-

du-se totodată legături economice cu noi state. 
România întreține în prezent relații comerciale cu 110 țări, din care cu mai mult de o treime s-au încheiat acorduri bilaterale de durată.în cincinalul 1966—1970, a fost promovată — ca o formă superioară a relațiilor economice externe — cooperarea industrială cu țările socialiste și cu alte state. Astfel, au fost încheiate acorduri de cooperare în domeniul industriei energetice, în producția de nave, mașini-unelte, autoturisme și aeronautică, în industria chimică, minieră, ’petrolieră, în executarea unor sisteme de irigații, în efectuarea de cercetări geologice și în alte domenii, România are încheiate în prezent acorduri cooperare economică și tehnico-științifică cu de țări. Aceste acorduri privesc realizarea de biective economice în țara noastră, asimilareafabricație a unor produse și cooperarea în producție, livrarea de instalații, mașini și utilaje românești și acordarea de asistență tehnică pentru realizarea de obiective economice în alte țări.Cu toate succesele obținute în perioada 1966—1970 în dezvoltarea comerțului exterior, exportul a crescut cu 68 la sută, iar importul cu 81 la sută, ceea ce a influențat balanța de plăți externe.S-a intensificat turismul internațional. Numărul turiștilor străini care au vizitat România în anul 1970 a fost de 2,3 milioane, de mare decît în 1965.

de60 o- în

3,4 ori mai

SI NIVELUL DE TRAI
9

Populația țării a fost la 1 ianuarie 1971 de 20,4 
milioane locuitori, cu 1,3 milioane mai mare decît 
la sfîrșitul anului 1965, sporul mediu 
populației din acest cincinal fiind de 2 
ridicat deeit in cinci ani precedcnți.

sociale de

anual al
ori mai

continuăProcesul de urbanizare a cunoscut o dezvoltare ; la sfîrșitul anului 1970, locuia în municipii, orașe și comune suburbane 41 la sută din populația țării.In anii cincinalului, au fost realizate progrese însemnate în folosirea resurselor umane ale țării. Ca urmare a dezvoltării și consolidării bazei teh- nico-materiale a economiei, s-au creat 800 de mii 
de noi locuri de muncă, numărul salariaților ajun- gînd în 1970 la 5,1 milioane. Au fost atrase în măsură mai mare femeile în activitatea econo- mico-socială : față de anul 1965, numărul femeilor salariate a sporit în 1970 cu peste 300 de mii.în structura populației ocupate s-au produs modificări însemnate. Ponderea salariaților, a meseriașilor din cooperația meșteșugărească și a celor din cooperativele agricole de producție a crescut de la 46 la sută în 1965 la 54 la sută în 1970. Proporția populației care lucrează în agricultură s-a redus la mai puțin de jumătate din populația ocupată a țării.Creșterea în ritm susținut a producției materiale și a venitului național a constituit baza sporirii veniturilor oamenilor muncii, a îmbunătățirii consumului de bunuri și servicii, a creat condiții pentru dezvoltarea construcției de locuințe, a învățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății, a asigurat ridicarea nivelului de trai material și cultural al populației.

în anii cincinalului, fondul de consum pe un lo
cuitor a crescut cu 27 la sută. Au fost aplicate măsuri de sporire sistematică a veniturilor populației provenite din retribuirea muncii, de majorare și

utilizare mai eficientă a fondurilor consum.în întreaga economie națională s-a un nou sistem de salarizare, care asigură O mai strînsă corelație între cuantumul retribuției și munca depusă, o mai judicioasă proporție între veniturile diferitelor categorii de salariați. _ Prin noul sistem de salarizare, precum și prin alte măsuri adoptate, s-a asigurat o mai deplină traducere în viață a principiilor de echitate socială caracteristice societății noastre.O atenție deosebită s-a acordat în această perioadă creșterii salariilor mici ; salariul minim a sporit cu 40 la sută, ajungînd în 1970 la 800 lei, față de 570 Iei cit a reprezentat în anul 1965. Au fost scutite de impozite salariile pînă la 850 lei și reduse cotele de impozit pentru salariile între 850—12] 0 lei.în anii cincinalului, s-a îmbunătățit continuu structura salariaților pe grupe de salarii realizate :

generalizat

Proporția salariaților 
pe grupe de salarii 
realizate — % —

timp ce în 1965 numai 34 la sută din muncitori 
realizau asemenea venituri.

1965 1970

Salarii realizate lunar
— total salariați — 100,0 100,0
— pînă la 900 Iei 39,6 7,0
— 901—1100 lei 23,1 20,3
— 1 101—1 500 lei 23,4 37,7
— 1 501—2 000 Iei 10,1 20,8
— 2 001—2 500 lei 2,6 8,2
— peste 2 500 lei 1,2 6,0

în 1970 peste 70 la sută din numărul muncitori-
lor au realizat salarii mai mari de 1100 Iei, in

antil 1970 cu 31,5 miliarde lei mai mari decît în anul 1965, crescîhd cu peste 50 la sută ; aceste venituri au sporit în principal ca urmare a măsurilor de majorare a salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii și ă creșterii numărului de salariați.In această perioadă au fost reduse prețurile la o serie de sortimente de țesături din bumbac, trico-s taje, confecții, încălțăminte, mobilă, articole din mase plastice, articole electrotehnice, articole pentru copii etc. In același timp, din necesități de așezare pe criterii economice și de rentabilizare a unor sectoare de activitate, precum și pentru sporirea cointeresării producătorilor agricoli, au ’fost majorate prețurile cu amănuntul la unele produse, tarifele la unele servicii și chiriile.în anul 1970, pe ansamblu, indicele prețurilor și tarifelor a fost mai ridicat cu 4,6 la sută față de 1965. Datorită însă sporirii însemnate a salariului mediu și anume cu 28,7 la sută, puterea de cum
părare a salariilor a fost cu 20 la sută mai mare, dînd posibilitate salariaților să achiziționeze cantități sporite de bunuri și .să folosească un volum mai mare de servicii-.Creșterea salariului real a fost realizată la limita minimă stabilită în Directivele Congresului ai IX-lea ah P.C.R.La sporirea veniturilor populației o contribuție importantă a avut-o acordarea, an de an, a unor fonduri tot mai mari de la buget pentru acțiuni social-culturaie. în cadrul acestora s-au acordat fonduri sporite pentru' creșterea alocației de stat pentru copii, a burselor și ajutoarelor de asigurări sociale. în anul 1967, s-a introdus indemnizația de 1000 de lei ce se acordă la naștere pentru al treilea copil și următorii ; de la 1 martie 1969 s-au mărit la 130 de lei lunar, în mediul urban și la 80 de lei lunar în mediul rural, alocațiile pentru copiii salariaților cu salarii pînă la 1 300 lei ; în- cepînd cu anul 1968 s-âu mărit bursele studenților.■ Fondurile alocate pentru plata pensiilor au fost '4de 2,2: orLmakmari decît în, anul 1965. Nivelul mediu; al-pensiei pentru limită de vîrstă a fost în anul 1970'cu 32 la sută mai mare decît în anul 1965.

Ca urmare a creșterii cheltuielilor social-cultu
rale de la bugetul statului, veniturile suplimentare 
de care a beneficiat în medie o familie — în afara 
veniturilor provenite din retribuirea muncii — au 
crescut de la 3 600 Iei în 1965 la 5 500 lei în 1970.Veniturile realizate în cadrul unei familii au crescut și ca urmare a sporirii numărului de persoane salariate dintr-o familie.în perioada 1966—1970, au avut Ioc transformări importante în viața oamenilor muncii de la sate. Au continuat să se îmbunătățească consumul alimentar și condițiile de locuit, înzestrarea satelor cu așezăminte de cultură și învățămînt, cu unități medico-sanitare ; s-a extins rețeaua unităților comerciale și prestatoare de servicii.în anii cincinalului au crescut veniturile țără
nimii și ale celorlalte categorii de oameni ai mun
cii de Ia sate. Alături de veniturile din agricultură, o pondere însemnată in bugetul familiilor din mediul rural o dețin veniturile realizate de ' către membrii acestora care lucrează ca salariați în unitățile economice, administrative și soCial- culturale. Numărul noilor angajați proveniți din rîndul țărănimii a fost de circa 600 mii.în ultimul an al cincinalului au fost adoptate măsuri pentru a se trece la asigurarea unui venit minim garantat tuturor țăranilor cooperatori care participă cu regularitate la muncă.Prin instituirea sistemului de pensii pentru membrii cooperatori și acordarea de indemnizații familiilor cu mulți copii, au fost create surse suplimentare de creștere a veniturilor bănești ale țărănimii. în anul 1970. pensiile plătite cooperatorilor au însumat aproape un miliard lei.Cu toate că veniturile țărănimii au crescut, datorită condițiilor climaterice nefavorabile din ultimii ani, care au influențat nivelul producției agricole, prevederile cincinalului nu au fost lizate integral.O expresie a creșterii nivelului de viață lâ

o constituie sporirea volumului desfacerilor de mărfuri Față de 1965, în anul 1970 s-au vîndut în mediul rural cu 32 la sută mai multe mărfuri nealimentare. Vinzările au crescut la tricotaje de 1,5 ori, la confecții de 1,6 ori, la mobilă de 1,8 ori, la televizoare de 2,3 ori, la răcitoare electrice de 2,4 ori, mașini de gătit cu gaze de 2,7 ori, mașini de spălat rufe de 1,9 ori, mașini de cusut de 1,5 ori etc. 1
In ultimii 5 ani, populația din mediul rural a 

construit peste 260 000 de case; au fost electrifi
cate 4077 de sate, la sfîrșitul anului 1970 fiind elec
trificate peste patru cincimi din numărul satelor.în acest cincinal a început și se află în curs de desfășurare acțiunea de sistematizare a localităților rurale.Concomitent cu creșterea veniturilor provenite din muncă, populația de la orașe și sate a benefi
ciat de fondurile sociale de consum alocate de stat 
pentru finanțarea învățămîntului, activității cul
turale, ocrotirii sănătății și alte nevoi sociale. Cheltuielile făcute de stat în aceste domenii — care s-au ridicat în anii cincinalului la aproape un sfert din totalul cheltuielilor bugetare — s-au răsfrînt în mod direct asupra traiului fiecărui cetățean, al fiecărei familii.Cheltuielile de la bugetul de stat pentru acțiuni 'social-culturale au fost în anul 1970 de 35,7 miliarde lei, față de 22,4 miliarde lei în 1965.Pe principalele acțiuni, aceste cheltuieli s-au repartizat astfel :

v

rea-

MUNCIND FĂRĂ PREGET, VOM ASIGURA UN PROGRESAdunarea generală a membrilor cooperativei agricole de producție din satul Crasnaleuca, județul Botoșani, se arată intr-o telegramă, raportează Comitetului Central al Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că anul trecut am reușit să realizăm și să depășim prevederile planului de producție la majoritatea indicatorilor. Prin obținerea unor producții sporite la hectar, cooperativa noastră a livrat statului cu peste 2 100 tone mai multe produse față de prevederi. Ne angajăm să depunem întreaga noastră pricepere și putere de muncă pentru ca in anul pe care l-am început să obținem un spor de producție de 650 tone cereale și plante tehnice. Sîntem hotărîți să intîmpinăm Semicentenarul partidului cu noi realizări, să facem tot ce depinde de noi pentru 
a contribui lâ Întărirea și înflorirea patriei noastre socialiste.

RAPID AL AGRICULTURII
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Realizări 1970 
— mii. lei —

1970 în "/» 
fa(ă de 1965

învățămînt 9229 141
Cultură și artă 921 125
Sănătate 6926 145
Ajutorul de stat pentru copii 4132 152
Asigurări „sociale de stat 11257 217

ÎNVĂȚ4MÎNTUL a cunoscut în anii lui o continuă dezvoltare. S-a extins cincinalu- rețeaua șis-a dezvoltat baza materială a învățămîntului. Volumul investițiilor efectuate în anii cincinalului a fost de peste 4 miliarde lei.Au fost construite circa 13 400 săli de clasă pentru învățămîntui de cultură generală, profesional și tehnic, noi laboratoare, ateliere șcplare, internate și cantine pentru elevi. în învățămîntui superior s-au dat în folosință spații de învățămînt însumînd aproape 153 mii mp, cămine studențești cu circa 18 mii locuri și cantine pentru aproape 15 mii persoane.S-au construit și dat în folosință clădiri noi pentru Institutul politehnic București, Institutul pedagogic Suceava, Academia de studii economice, Conservatorul „Ciprian Rorumbescu",- Institutul de arhitectură București, Institutul agronomicei*’Facultatea de stomatologie Cluj. Institutul agronorriic Iași și altele Sînt în curs de execuție construcții noi pentru Facultatea de mecanică a Institutului politehnic Brașov și pentru Institutul de petrol Ploiești.Ca urmare â dezvoltării învățămîntului, popu
lația școlară, a ajuns la sfîrșitul cincinalului Ia 
aproape 4 milioane, fiecare al cincilea locuitor al 
țării fiind astăzi elev sau student. Este în plină desfășurare generalizarea învățămîntului de 10 ani și a fost încheiată în linii generale acțiunea de cuprindere în școli a copiilor în vîrstă de 6 ani.în școlile de cultură generală învață în prezent 2,9 milioane elevi ; în licee 506 mii elevi, din care 119 mii elevi in licee de specialitate ; învățămîntui profesional cuprinde 282 mii elevi; numărul studenților se ridică la 152 mii. IS-au creat forme noi de învățămînt. Astăzi funcționează 226 licee de specialitate, din care 137 cu profil tehnic și 41 cu profil economic. în cadrul învățămîntului superior, au luat ființă facultățile de subingineri. Au început să fie organizate în mod sistematic cursuri de perfecționare profesională, prin policalificare și reciclare.în perioada 1966—1970, au fost pregătiți în școli aproape 369 mii muncitori calificați, iar un număr de aproape 1,2 milioane s-au calificat ori și-au ridicat calificarea la locul de muncă. Ponderea muncitorilor calificați a crescut de la 77 la sută la 82 la sută.Economia națională a primit în anii cincinalului peste 148 mii cadre cu pregătire medie de specialitate, 116 mii cadre cu pregătire superioară, din care 43,3 mii ingineri, 8,3 mii economiști, 7,7 mii medici și farmaciști. La sfîrșitul anului 1970 numărul cadrelor cu pregătire superioară a ajuns la 315 mii, iar al celor cu pregătire medie la 750 mii.S-a desfășurat o amplă ACTIVITATE DE RĂS- 
PÎNDIRE A CULTURII. S-au construit și dat în folosință Centrul de televiziune București. 19 ci

nematografe cu peste 10 mii locuri, se află în curs de construcție Teatrul Național București și teatrele din Craiova și Tîrgu Mureș. Numărul stațiilor principale de televiziune este în 1970 aproape dublu față de cele din 1965, iar numărul orelor de program a crescut în același interval cu 92,6 la sută. Numărul abonamentelor la radio și radiofi- care a ajuns la sfîrșitul anului ]970 la peste 3 milioane, iar numărul abonamentelor la televiziune la aproape 1,5 milioane, de 3 ori mai mult decît în 1965. Numărul spectatorilor la teatre și instituții muzicale a fost în anul 1970 de aproape 12 milioane, iar la cinematografe de aproape 200 milioane. în studiourile românești în perioada 1966—1970 s-au produs 62 filme artistice de lung metraj, 656 filme documentare și 378 jurnale cinematografice.în anii cincinalului, în editurile de stat au a- părut aproape 19 mii titluri de cărți și broșuri, cu un tiraj de 348 milioane exemplare. în anul 1970, tirajul ziarelor a crescut cu 14,3 la sută față de 1965, iar al revistelor și al altor publicații periodice cu 39,6 la sută.Au fost înființate noi organe locale de presă, astfel îneît în prezent în fiecare județ al țării apar . ziare proprii pentru tipărirea în bune condiții a acestora au fost construite și date în funcțiune 3 tipografii județene, alte 12 fiind în curs de execuție.S-a dezvoltat baza materială a învățămîntului și culturii în limbile naționalităților conlocuitoare.Pentru OCROTIREA SĂNĂTĂȚII populației, s-au dat în folosință importante unități spitalicești în Suceava, Hunedoara, Constanța, Craiova, Slobozia, Oradea și Cluj, noi policlinici, dispensare, creșe și alte unități sanitare. S-a îmbunătățit înzestrarea unităților sanitare cu aparatură modernă, asigurîndu-se, condiții tot mai bune pentru deservirea medicală a populației. A început construcția a 9 complexe sanatoriale, din care 3 se realizează din fondurile centralizate ale statului și 6 din fondurile Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Numărul paturilor de a- sistență medicală a crescut cu 24 mii, revenind în medie 8,3 paturi la 1 000 locuitori, față paturi în 1965 Numărul locurilor în creșe cut față de 1965 de 2,5 ori.La sfîrșitul anului 1970, în țara noastră circa 30 mii medici, revenind un medic locuitori ; numărul cadrelor medii sanitare cut în anii cincinalului cu 23 mii, ajungînd la 101 mii.în anii cincinalului 1966—1970 s-au asigurat condiții mai bune pentru securitatea și protecția muncii în toate ramurile economiei. Volumul cheltuielilor destinate în acest scop a însumat peste 7 miliarde lei, cu 87,7 la sută mai mult decît în anii 1961—1965.In perioada 1966—1970, au beneficiat de odihnă și tratament prin unitățile specializate din stațiu- , nils balneoclimaterice 3,9 milibane persoane. . t!S-au îmbunătățit în continuare CONDIȚIILE DE 
LOCUIT ale {copulației. în anii cincinalului, au 
fost construite la orașe și sate aproape 660 'mii 
locuințe, din care 344 mii din fondurile statului 
sau cu credite acordate de stat, depășindu-se. pre
vederile planului. în această perioadă, peste 2 mi
lioane de persoane s-au mutat in locuințe noi.Pentru dezvoltarea GOSPODĂRIEI COMU
NALE, în anii cincinalului au fost alocate investiții în valoare de 6,8 miliarde lei, depășindu-se prevederile planului cu 8,9 la sută. Au fost realizate noi capacități și extinse instalațiile existente de alimentare cu apă din orașe, cantitatea de apă potabilă distribuită fiind în 1970 cu 76 la sută mai mare ca în 1965 ; rețeaua de apă potabilă a fost extinsă în anii cincinalului cu aproape 1 450 km, iar rețeaua conductelor de canalizare cu aproape 950 km. S-au asigurat condiții mai bune în domeniul transportului orășenesc în comun, parcul de vehicule crescînd cu 40 la sută.Cincinalul 1966—1970 a marcat un nou pas înainte pe drumul făuririi unOr condiții de trai demne de eforturile eroice și pline de abnegație ale oamenilor muncii în edificarea orînduirii socialiste.

de 7,6 a cres-existau la 676 a cres-

★Marile realizări obținute în toate domeniile, în anii cincinalului 1966—1970, sînt rodul activității creatoare a -clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din țara noastră, care și-au consacrat întreaga energie, talentul și priceperea înfăptuirii neabătute a politicii științifice a Partidului Comunist Român.Bilanțul rodnic al perioadei 1966—1970 constituie o bază, trainică pentru înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare ale programului de dezvoltare economică și socială a țării elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, pentru continuarea cu succes a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate îrl patria noastră.
COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRIICONSILIUL ECONOMIC

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

sate

LA C. E. I. L. CLUJ*

de vagon■>

In cadrul adunărilor generale ale cooperativelor agricole de producție, caro continuă să se desfășoare în aceste zile in întreaga țară, membrii cooperatori, analizînd posibilitățile de care dispun pentru sporirea continuă a producției agricole, iși exprimă adeziunea deplină ia măsurile elaborate de partid pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii Agriculturii. In telegramele adresate Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ei iși manifestă hotărirea fermă de a da viață acestor măsuri pentru a contribui astfel la asigurarea unui progres rapid al agriculturii, la dezvoltarea economică, socială și culturală a satelor.Profundă recunoștință pentru grija deosebită față de problemele dezvoltării agriculturii socialiste exprimă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu și membrii cooperativei a- gricole de producție din comuna Bă- beni, județul Sălaj. Conștienți că măsurile adoptate de partid corespund Intru totul intereselor țăranilor cooperatori, se spune în telegramă, sîn-

tem hotărîți să depășim producțiile 'planificate la grîu, porumb, cartofi și lapte și să suplimentăm astfel veniturile cooperativei noastre membrilor cooperatori. 'și aleVizita dumneavoastră în Ialomița ne-a umplut inimile curie. Vă mulțumim, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru prețioasele indicații pe bare ni le-ați dat — se arată în telegrama adresată de ță-
județul de bu-

rănii cooperatori din comuna Săpu- nari — și vă asigurăm că sîntem ho- tăriți să le îndeplinim, pentru a depăși producțiile prevăzute in toate sectoarele de activitate ale coopera-1 tivei noastre.în telegrama adresată de adunarea generală a membrilor cooperativei din comuna Ianca, județul Brăila, se spune : Ne exprimăm întreaga adeziune la politica înțeleaptă a partidului, la măsurile adoptate pentru dez-

voltarea și modernizarea agriculturii cooperatiste. în anul trecut am reușit să realizăm, o producție globală de 26,5 milioane lei, cu 700 000 lei peste prevederile planului, iar prin livrarea suplimentară de produse agro- alimentare am depășit veniturile bănești cu 2,9 milioane lei. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune in încheierea telegramei, că membrii cooperatori din Ianca vor transpune in viață măsurile stabilite pentru Îndeplinirea a- cestor angajamente, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea întregii activități în agricultura cooperatistă.în telegrama lor. cooperatorii din comuna Pojejena, județul Caraș-Se- verin, exprimă conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu. profunda recunoștință pentru recentele măsuri de îmbunătățire a conducerii, organizării și retribuirii muncii in cooperativele agricole de producție. Vă asigurăm, to-' varășe secretar general, se arată in telegramă, că vom munci fără preget pentru ca In acest an să îndeplinim și să depășim producțiile planificate și să livrăm la fondul de stat însemnate cantități de produse getale și animale peste ne revin. agricole ve- sarcinile ce(Agerpres)

Produse 
de calitate 

superioarăCombinatul de exploatare ș industrializare a lemnului Cluj calorifică anual o cantitate de masă lemnoasă cășinoase și foioase. In tățile combinatului că peste 50 de mobilier. De exemplu, fabrica „Libertatea" din Cluj, care a aniversat recent un secol de existență, produce 36 de diferite modele de mobilier. Un bogat sortiment este realizat, de asemenea, la unitățile din Gherla și Dej. Numai anul trecut, de pildă; in cadrul C.E.I.L. Cluj s-a abținut o producție ■ de mobilă de aproape două ori mai mare față de anul . 1965, din care 04 la sută a fost destinată exportului. tn cursul acestui ân, circa 90 la sută din mobila fabricată în cadrul combinatului se

însemnată de unise fabri- . tipuri de

va exporta în peste 30 de țari, tn acest sens,, ne-a informat inginerul Cornel Broșteanu, directorul general al combinatului, pentru anul curent s-au primit noi comenzi din numeroase țări: Anglia, Suedia. Norvegia,. Italia, Danemarca, Olanda etc.De o bună apreciere se bucură pe piața internațională, ne-a relatat același interlocutor, sufrageriile cu furnir de nuc, bibliotecile „Bonanza", formate din corpuri montabile, precum și alte modele de biblioteci din fag și furnir asemănător și realizate în diferite culori. La fabrica „Libertatea" din Cluj se produc peste 10 tipuri tier pentru sufragerii teci.Se mai poate arăta țile din cadrul C.E.I.L.-Cluj, cu aceleași capacități de producție, au desfășurat in perioada, care a trecut din acest an o activitate superioară celei similare din 1970. Astfel, sarcinile curente de plan au fost îndeplinite și de- • pășite, s-au livrat atît pentru piața internă, cît și pentru export cantități importante de produse, între care mobila ocupă un loc de seamă.

de mobi- și biblio-că unită-

Noul tip de vagon clasă urban, realizat de către ștructotii de vagoane din este, destinat traficului de tori pe distanțe scurte, primă caracteristică se remarcă asigurarea accesului și coborîrii prin două uși duble, care rezolvă problema afluxului mare de călători', eliminînd blocările. Suspensia modernă este de bună calitate, întrucît au fost utilizate boghiuri cu indice de mers foarte ridicat, iar siguranța in exploatare este asigurată prin echiparea lor cu frină de mare putere. Noul vagon are un interior modern și confortabil, cu plăci melaminate și tapițerie din P.V.C... pe suport textil, imi- tînd pielea. Iluminatul se realizează. fluorescent, iar izolația fonică și termică e la niveiill tehnicii actuale. Noul tip de vagon are o instalație de încălzire prin abur cu înaltă presiune.

Arad, călă- Ca o
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Semnarea unui acord privind schimburi de mărfuri ț
DE MINIȘTRI

relațiilor economice
PRIMIRE LA CONSILIUL

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri Emil Drăgănescu a primit joi la amiază pe Krister Wickman, ministrul industriei din Suedia, și pe Aksel Wallen, subsecretar de stat în acest minister, care, la invitația guvernului român, fac o vizită în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, au participat Bujor Almășan, ministrul industriei miniere și geologiei, și Octavian Groza, ministrul energiei electrice.A fost prezent Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București.Cu această ocazie au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării economice dintre România și Suedia.

Ministrul industriei din Suedia, Krister Wickman, care se află în țara noastră, a vizitat joi Uzina de mașini grele București și Capitala.în aceeași zi, ministrul suedez, im- . preună cu Aksel Wallen, subsecretar de stat la Ministerul Industriei, al Suediei, și specialiștii care il însoțesc au fost primiți de Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, au avut întrevederi si au purtat discuții cu membri ai conducerii acestei instituții.Ministrul suedez și persoanele care îl însoțesc au participat la un dejun oferit de Octavian Groza, ministrul energiei electrice. (Agerpres)
CRONICĂ Știri culturale

Ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, Pai Sian-ko, care se află într-o vizită în țara noastră, a avut în cursul zilei de joi o intreve- . dere la Ministerul Comerțului Exterior Cu ministrul Cornel Burtică, în timpul căreia au fost abordate o serie de probleme privind dezvoltarea,
★în cinstea oaspetelui, ministrul Cornel Burtică a oferit un dejun în saloanele Hotelului „Athânee Pa- lace'i.Au luat parte Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii ministerelor industriei construcțiilor de mașini, industrial metalurgice, comerțului exterior, agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, industriei ușoare și comerțului interior, precum

In continuare, a româno-chirieze.Lă. convorbiriMorega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-fun, precum și consilieri și experți români și chinezi.
★

și Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, și Cian Hai-fun, am-, basadorul R. P. Chineze la București.In cursul după-amiezii, ministrul Pai Sian-ko șl membrii delegației guvernamentale a R. P. Chineze, au făcut o vizită prin Capitală, iar seara au luat parte la un spectacol folcloric prezentat de Ansamblul artistic 
al U.G.S.R.

au participat Ion

(Agerpres)
Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Florian Dănălache a fost numit în funcția de ministru ăl transporturilor.

★Printr-un alt decret al Consiliului de Stat, tovarășul Pavel Ștefan a fost eliberat din funcția de ministru al transporturilor, primind alte însărcinări.
r
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Corul Filarmonicii „George Enescu" a plecat joi in Bulgaria pentru a prezenta un concert în orașul Ruse, împreună cu orchestra simfonică a Filarmonicii din localitate, dirijată de lila Temkov, o veche cunoștință a publicului românesc, Corul bucu- reștean, sub conducerea dirijorului Vasile Pântea, va interpreta oratoriul „Patimile după Matei" de Haendel. Soliștii concertului vor fi soprana Emilia Petrescu, mezzoso- prana Martha Kessler, tenorul Valentin Teodorian, baritonul Nicolae Constantinescu și basul Gheorghe Crăsnaru.

Plecarea delegației Ministerului
Comerțului Interior al R. P. Ungare

Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, și membri ai conducerii uniunii au avut întrevederi cu delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din U.R.S.S., condusă de A. P Klimov, președintele uniunii, care se află într-o vizită în țara noastră. Cu acest prilej s-au făcut informări reciproce asupra principalelor preocupări ale organizațiilorVicepreședintele Consiliului de Miniștri Ion Pățan a primit joi după-amiază delegația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din U.R.S.S. - CENTROSOIUZ, condusă de A. P. Klimov, președintele uniunii, care face o vizită în țara noastră.La primire a participat Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale

cooperatiste din cele două țări șl au fost abordate probleme privind colaborarea dintre cele două uniuni cooperatiste.In urma tratativelor purtate, Dumitru Bejan, președintele CENTRO- COOP, și A. P. Klimov, președintele CENTROSOIUZ, au semnat un acord privind schimburi de mărfuri și colaborarea între cele două uniuni pe perioada 1971—1975.
★

a Cooperativelor de Consum — CEN- TROCOOP.A fost prezent I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.In timpul întrevederii, desfășurată lntr-o atmosferă prietenească, tovărășească, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cooperativele de consum din cele două țări. (Agerpres)

Ritm intens
de lucru la

Porțile de FierConstructorii, montorli șl instalatorii de pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier" au realizat, în prima lună a anului, 47 la sută din sarcinile de investiții prevăzute pentru perioada primului trimestru. Toate unitățile și-au îndeplinit prevederile de plan, depășind cu 6 600 000 lei sarcinile stabilite pentru prima lună. Succese deosebite a obținut în acest interval colectivul întreprinderii Energomontaj București, căruia îi revine rolul hotărîtor în finalizarea lucrărilor de pe acest șantier. Monto- ril au continuat probele premergătoare conectării hidroagrega- tului nr. 3 Ia sistemul electro- energetic național ; la agregatul următor — primul de fabricație românească — a fost montată, in avans față de prevederile din grafice, steaua superioară și a început verificarea liniei de arbori ; a început, de asemenea, montajul unor repere ale gru-barajul deversor s-au efectuat protecția anticorozlvă și montajul ghidajelor primelor stavile, cu ajutorul cărora va fi reglat nivelul apelor in lacul de acumulare, iar la ecluză a început asamblarea unor echipamente hidromecanice In vederea pregătirii ei pentru funcționare in două trepte.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general frumoasă In jumătatea de 
sud-vest a țării, unde cerul a fost 
variabil, mai mult senin. în rest, 
cerul a prezentat unele înnorări 
mai accentuate, semnalîndu-se 
ninsori slabe, izolate, fn jumătatea 
de nord a Moldovei, Carpații de 
curbură șl jumătatea de nord-est 
a Munteniei. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu unele intensi
ficări în Moldova șl Dobrogea 
predomlnlnd din sectorul nordic. 
Temperatura aerului ' la ora 14 
oscila între minus 4 grade la Bis
trița, Joseni și Dumbrăveni și 6 
grade la Timișoara șl Lugoj. In 
București : Vremea a fost schim
bătoare, cu cerul variabil, mal 
mult noros dimineața, clnd a nins 
slab. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost 
de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 șl 15 februarie. In țară : 
Vremea va continua să se încăl
zească șl va fi în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vor cădea 
precipitații slabe sub formă de 
burniță și ploaie în vestul șl nor
dul tarii, in a doua parte a inter
valului. Vîntul In general slab. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 șl plus 5 gra
de, Iar maximele între 4 șl 14 gra
de. Ceață mai ales dimineața șl 
seara. In București : Vremea va 
continua să se Încălzească și va fl 
tn general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul în general slab. 
Temperatura va continua să creas
că. Ceață dimineața șl seara.

★Orchestra simfonică a Radiotelevi- ziunii române va prezenta timp de trei săptămîni, consecutiv, în cadrul concertelor sale de joi seara, un Festival Mozart — Bruckner, cuprin- zind lucrări simfonice reprezentative din creațiile celor doi mari compozitori. In cadrul festivalului, orchestra va avea la pupitru pe dirijorul Erich Bergel.Primul concert, care a avut loc joi II februarie, în studioul din str. Nuferilor, a cuprins in programul său Simfonia nr. 39 de Mozart și Simfonia a V-a de Bruckner. (Agerpres)

Joi a părăsit Capitala delegația Ministerului Comerțului Interior al R.P. Ungare, condusă de ministrul Istvan Szurdi, care a semnat la București protocoalele pe anul 1971 privind schimbul direct de mărfuri șl colaborarea tehnico-științifică între ministerele comerțului interior din cele două țări.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, de membri ai conducerii ministerului.Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, șt membri ai ambasadei. .
★înainte de plecare, ministrul Isf- van Szurdi a declarat redactorului

Agenției române de presă „Agerpres", S. Lucian :„Potrivit protocolului semnat la București, se vor livra reciproc un volum și o gamă mai largă de sortimente de produse alimentare și industriale. Pe lingă acest schimb de bunuri de consum am convenit și încheiat totodată un protocol de colaborare, în baza căruia se vor efectua schimburi de experiență intre specialiști din cele două țări care lucrează în domeniul comerțului interior, precum și între institutele noastre de cercetări comerciale. Au fost stabilite, de asemenea, întilniri periodice pentru schimburi documentare probleme de interes reciproc".

Plecarea delegației Comisiei
pentru afaceri externe a Adunării

In

O „vitrină" 
cu modele

PERSECUȚIILOR LA

> .

în sute 
de culoriDacă din fiecare sortiment fabricat la Combinatul de trico

taje și ciorapi Sibiu s-ar expune cite un produs într-o vitrină, s-ar putea vedea sute de modele, în tot atitea culori și mărimi diferite.în activitatea lor, creatorii de modele de la cele 4 mari întreprinderi ale combinatului sibian egută — și reușesc tot mai bine, realizeze produse.-Un'-.mâr- sură să satisfacă cele mai exi-.. gente gusturi, ținînd seama atit de cerințele pieței interne, cit și de cele formulate de firme de peste hotare. Anul trecut, de exemplu, din mărfurile fabricate aici, 17 la sută au fost destinate pentru export intr-un mare număr de țări. Recent, au fost primite comenzi și din Australia.în anul 1971 se prevede un spor apreciabil la toti indicatorii din planul combinatului. Productivitatea muncii va crește, după cum ni s-a spus la conducerea combinatului, cu 6,5 la sută. Se mai prevede ca, față de anul trecut, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă să fie in acest an cu 30,8 lei mai mici. Toate măsurile luate vor duce la obținerea unor tot mai însemnate cantități de tricotaje și ciorapi, in peste 200 de articole, fabricate din bumbac simplu și mercerizat, din fire de relon, supraelastice, P.N.A., fire „viscoza" și „bemberg", precum și din fire de lină în amestec cu fibre artificiale. în același scop, in curs de dezvoltare se află o nouă secție de lenjerie la una din unitățile din Sibiu. In- teresîndu-ne despre producția dc sortimente noi ce urmează să apară în acest an pe piață, am aflat că pentru sezonul de vară s-au creat 90 de nbi modele de lenjerie pentru femei. Este vorba de modele cu o bogată dantelărie și croială modernă. De asemenea, pentru bărbați se vor fabrica ciorapi din combinații de fire diferite (P.N.A. cu supra- ■elastice, bumbac și supraelastice etc.), in culori deschise, pastel. Tot in cursul acestui an, o dezvoltare vor cunoaște și capacitățile de producție pentru tricotajele de tip mătase, iar la unitățile din Sebeș și Agnita se vor aplica noi .tehnologii, urmînd să se producă sortimente mod.erne de ciorapi. Tehnologia amintită va contribui, de asemenea, la reducerea consumului de fire de bumbac, la obținerea, și pe ă- ceastă cale, a unor importante economii. »

La Uzinele de mașini electrice din Capitală a avut loc, joi după amiază, un miting de protest împotriva persecuțiilor și represiunilor la care sint supuse forțele democratice și progresiste din Coreea de Sud.împreună cu întregul nostru popor, alături de opinia puolicâ-progresistă de pretutindeni, participanții la miting și-au exprimat cu tărie protestul lor fală de sentința samavolnică a regimului dictatorial de la Seul prin care au fost condamnați la moarte sau la închisoare pe viață un grup de 14 pâtrioți din Coreea de Sud;Această" Condamnare — a subliniat '■■ffig?MiîW‘GheorghiU; directorul uzinei,-care a luat euvintiil la miting — se înscrie in șirul nesfîrșiț a) represiunilor și actelor singeroase ale regimului dictatorial de la Seul, prin care incbarcâ să înăbușe opoziția tot mai viguroasă a maselor largi po^u- * lare care nu mai suportă actuala cîr- muire din Coreea de Sud și se pio- nunță cu curaj, tot mai deschis, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de unificare p ișnicâ și democratică a patriei, pentru retragerea trupelor străine și desființarea bazelor americane întregul nostru popor — a spus in continuare vorbitorul — sprijină pe deplin năzuința poporului coreean de a trăi ca națiune liberă și independentă intr-o patrie unită, democratică și prosperă. Ne exprimăm sentimentele noastre de solidaritate militantă cu lupta eroică a patrioților și revoluționarilor sud-coreeni împotriva dictaturii, samavolniciei și o- cupației imperialiste. Ne exprimăm, de asemenea, indignarea și condamnăm actul arbitrar al autorităților sud-coreene, care refuză să pună in libertate un pilot și să returneze un

! teatre* _
i • Filarmonica de stat „George
■ Enescu" (la Ateneul Român) : Con

cert simfonic. Dirijor : Lawrence 
Foster (S.U.A.). Soliști : Ștefan 
Gheorghiu șl Varujan Cozlghlan 
— 20.
e Opera Română : Mireasa vîn- 
dută — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair
lady — 19,30. /
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala CJomedla) : Coana Chl- 
rița — 20.
• Teatrul de comedie : Cher 
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Adio, Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Clnd luna e albas
tră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă": Poveste 
neterminată — 9,30.
o Teatrul maghiar de stat din 
Cluj (în sala Teatrului Gluleștl) : 
Trei surori — 20.

. o . Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 15; (sala din str. Academiei) • 
Amparul — 17.
• Teatrul „Ion Vasllescu" ; Floare 
de cactus — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlca) „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul lunii
— 19,30.
• Ansamblul artistic. „Rapsodia" : 
Concert de muzică populară româ
nească — 19,30.
• Circul de stat r Internațional *71
— 19.30.
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avion al R.P.D. Coreene, nevoit să aterizeze forțat, in decembrie 1970, in Coreea de Sud, datorită condițiilor țiefavorabile de zbor.La miting a luat, de asemenea, cu- vintu) ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kang Iăng Săp, care a arătat că înscenarea judiciară în care a fost pronunțată „sentința" împotriva celor 14 revoluționari sud-coreeni constituie incă un act de, sfidare de neiertat față de năzuința poporului coreean de libertate și Unificare pașnică a patriei. Astăzi, a spus vorbitorul, lupta revoluționară a poporului sud-corcean- ia o tot mai mare amploare 'și, '■ cu ■* toată represiunea'' stnLp geroasă, .ea nu va putea fi înăbușită.Problema unificării Coreei se impune in prezent ca o problemă majoră. Linia fundamentala susținută consecvent de partidul și guvernul nostru — a spus ambasadorul R.P.D. Coreene — este realizarea unificării Nordului și Sudului de către poporul coreean însuși, in mod independent, fără nici, un amestec din afară, pe principii democratice, după ce vor fi retrase toate trupele străine din Coreea de Sud.în încheiere, vorbitorul a exprimat mulțumiri pentru solidaritatea și sprijinul pe care întregul popor român il acordă luptei drepte a poporului coreean. ■Participanții la miting au adoptat apoi o moțiune prin care, reafir- mîndu-și sentimentele de simpatie și solidaritate față de cauza forțelor democratice și patriotice din Coreea de Sud, au cerut cu tărie încetarea terorii antidemocratice și anularea sentinței inumane care amenință viața patrioților sud-coreeni.(Agerpres)

Joi dimineața a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie, delegația Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Populare a R. P. Bulgaria, care, la invitația Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră. 'Din delegație au făcut parte tovarășii : Encio Staicov, președintele comisiei, Dimităr Bratanov, secretar, Nicolai Gheorghiev și Gheorghe Pirinski, membri ai comisiei.In timpul șederii la București, delegația bulgară a purtat convorbiri cu o delegație a Comisiei pentru politică externă a Marii- Adunări Naționale, alcătuită din tovarășii Mihai Dalea, președintele comisiei, Ilie Rădulescu, vicepreședinte, Tudor Io- nescu, Ermil Bălătică și Dumitru Stan, membri ai comisiei.Cu acest prilej, delegațiile au făcut un schimb de vederi asupra problemelor internaționale actuale și s-au informat reciproc asupra activității și experienței celor două comisii pentru politică externă.în cursul convorbirilor s-a acordat o deosebită atenție problemelor securității și colaborării ir) Europa, contribuției celor două comisii la crearea condițiilor pentru convocarea conferinței general-europene de securitate și colaborare, propusă de statele socialiste. A fost subliniat rolul parlamentelor și personalităților parlamentare din statele europene in procesul de creare a unui climat de destindere, ..Europa, înțelegere și colaborare in de dezvoltare a legăturilor

și cooperării intre toate țările europene, fără deosebire de orinduire socială,- pe baza principiilor unanim recunoscute ale respectului suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.S-a realizat, de asemenea, un schimb de păreri asupra posibilităților de adîncire a colaborării in Balcani, subliniindu-se hotărirea celor două comisii de a acționa și in viilor pentru a contribui activ la promovarea unor relații de conviețuire pașnică și bună vecinătate intre țările a- cestei zone, Ia crearea unui climat de largă colaborare și cooperare între acestea.Convorbirile au decurs Intr-o atmosferă de deplină înțelegere reciprocă, în spiritul relațiilor de caldă prietenie frățească ce leagă popoarele român și bulgar, cele două state socialiste.In timpul șederii în țara noastră, membrii delegației bulgare au vizitat obiective social-culturale din Capitală, precum și unități industriale din Ploiești.La plecare, în Gara de Nord, delegația a fost condusă de tovarășii Mihai Dalea, președintele comisiei, Ilie Rădulescu, vicepreședinte, membri ai Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale.Au fost de față Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
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l • Mlhal Viteazul (ambele serii — 
' pe ecran panoramic) : SALA PA- 
l LATULUI — 15,45 (seria de bilete

— 3618); 20.15 (seria de bilete — 
t 3619).

(I
I
I

(Agerpres)
Statutul disciplinar al salariaților 

din unitățile Ministerului Transporturilor>Consiliul de Miniștri a aprobat Statutul disciplinar al salariaților din unitățile Ministerului Transporturilor. Statutul cuprinde, pe lingă obligații cu aplicabilitate generală, unele inda- toriri legate de specificul activității de transport pe căile ferate, auto, navale, și aeriene menite să contribuie la asigurarea regularității și continuității transporturilor în depline condiții de siguranță, precum și la buna desfășurare a procesului de producție. El prevede, in același timp, recompensele ce se acordă salariaților care depun o activitate deosebită în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și contribuie în mod susținut sau dau dovadă de inițiativă pentru preintîmpinarea și evitarea accidentelor. avariilor sau a altor situații

care as putea produce pagube ori întrerupe transporturile.. Noul act normativ permite o tratare unitară a drepturilor și obligațiilor toate carea atît muncii în acest sector de o deosebită importantă pentru întreaga economie, cit și la asigurarea unei discipline ferme, absolut necesare pentru efectuarea în condiții de deplină siguranță a volumului de transporturi in continuă creștere.

pe care le au salariații din domeniile de transporturi. Apli- prevederilor sale va contribui Ia perfecționarea organizării

o Un Italian în America: PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
FESTIVAL — 8,45: 11; 13,30; 16: 
18,30; 20,45.
a Cîntecele mării : VICTORIA - 
9 ; 11,15; 13,30, FEROVIAR — 9;
11,15, 13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCEL
SIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9: 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 20.45.
• Ambasador al Uniunii Sovietice: 
VICTORIA — 16; 18,30; 20,45,
• Incineratorul : CENTRAL — 
16; 18,30; 21.
• Cinci pentru Infern : CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30, FAVORIT — 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9: 11.15: 13.30: 
16; 18,15; 20,30.
• Ultimul samurai : CAPITOL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Bătălie pentru Alger : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30
• Z : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.

, • In'-’âfțlța nopții : RAHOVA —
15,30

| a Șoimii s RAHOVA — 20,1».
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’ • Șoimii S RAHOVA — 20,ÎS.
I Q Crimă și pedeapsă i
i CENI — 14,15; 18,15.
' o Băieți buni, băieți răi: LU- 
| CEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45: 
' 14,45; 16,45; 19; 21, BUCUREȘTI —
j 8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45; 19; 21 
L « Vagabondul : LUMINA — 9- 
I 12,30 în continuare; 16,15; 19,45
i AURORA — 9; 12,30; 16; 19,30.

• Atenție, broasca țestoasă 1 ; Ma- 
I rea călătorie a micului elefant :

Ovoldul ; Ritmuri cardiace ; VI- 
I zlta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
: în Județele Brașov și Sibiu : 
j TIMPURI NOI — 9—17 în conti

nuare, 19; 20,45.
' • Șapte mirese pentru șapte frați
1 — 9, Cîntînd In ploaie — 10.30;
' 12,30; 14,30, Arcușul fermecat —
L 16,30; 18,45, Dfligența — ai : CINE- 
' MATECA (sala Union).
| O Ursul șl păpușa : GRIVITA — 

9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30.
• B. D. Intră în acțiune : DACIA 

8,45—20,30 în continuare. PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Șarada; BUCEGI - 15,30; 18;
20.30. DRUMUL SĂRII — 15,30; 18;
20.30. FLOREASCA — 15,30: 18:
20.30.
o Femela să se teamă de bărbat: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,30.
• Orologiul Kremlinului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
17,45; 20.

COTRO-

12,45:

VITAN

Ia redacție : învață pe ge-

de la Procesele și Craiova (1933— de Gheorghe Va-
lonașcu. Serban

20.
Crlsto :

Wilcomb E.

în turneul de tenis de Ia Hawthorne F. C. Curitiba

SAPPORO
Selecționata Tirana

Tenis de masă

Dinamo București 1-1.

la o 6—2,

„U“ Cluj: 1-1

• ȘPORfT • Șp^RȚ • SPORT • SPORT • SPORT

Turneul internațional de tenis pe teren acoperit de la Hawthorne (New Jersey) a continuat cu partidele din turul 3 — optimi de finală. Jucătorul român Ilie Năstase, neînvins, de sosirea sa în S.U.A.. și-a înscris nouă victorie întrecîndu-I cu 6—2 pe spaniolul Manuel Orantes;Alte rezultate : Koch (Brazilia) — Stockton (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Franu- lovici (Iugoslavia) — Gisbert (Spania) 6—4, 6—2 ; Rahim (Pakistan) — Loyo Mayo (Mexic) 7—6, 6—4 ; Gorman (S.U.A.) — Connors (S.U.A.)

7—6, 6—1 ; Graebner (S.U.A.) — Mcmanus (S.U.A.) 6—3, 7—6.In clasamentul circuitului de 7 turnee „Indoor", organizat de firma „Gillette". Ilie Năstașe, ciștigătorul recentelor concursuri de Ia Omaha și Richmond, se află pe primul loc cu 24 de puncte, urmat de brazilianul Tomas Koch — 18 puncte și americanul Cliff Richey — 17 puncte.

Echipa de fotbal Dinamo București a susținut cel de-al 7-lea meci al turneului său sud-american, jucind cu formația braziliană F. C. Curitiba. Partida s-a încheiat la egalitate : 1-1, după ce gazdele au condus cu 1-0 la pauză prin golul marcat de Marcos în minutul 21. Dinamoviștii bucureșteni au dominat în partea a doua a meciului, reușind să egaleze, în minutul 80. în urma unui punct marcat de Dumi- trache. Din cele 7 meciuri susținute pînă acum, Dinamo a cîștigat 4, a pierdut 2, iar unul l-a terminat la egalitate.

Nr. 2 (47) februarie 
1971

Regia : FRANCO ZEFFIRELLI, cu Olivia

PREMIERE CINEMATOGRAFICE
ROMEO SI JULIETA

PIESA LUI WILLIAM SHAKESPEARE

i

!

Hussey, Leonard Whiting, Milo O'Shea, 
McEnery

Film distins cu: premiul Oscar 1968 pentru costume si imagine; premiu! Nastri d'Argentc 1969 pentru re
gie, muzica, imagine, scenografie și costume

A cincea zi a „Săptăminti preolim- pice" de la Sapporo a cuprins întreceri de schi, biatlon și hochei pe gheață. Numeroși spectatori au urmărit proba de slalom uriaș temei, disputată pe muntele Teine. Victoria a revenit cunoscutei schioare franceze Annie Famose, care cîștigase cu , cî- teva zile în urmă șl proba de cobo- rire. Invingătoarea a fost cronometrată cu timpul de l’29”56/100, fiind urmată in clasament de Roși Mitter- meier (R.F.G.) 1'29’WIOO și Jocelyne Perilat (Franța - 1’30”24/100.Aceeași ordine fusese înregistrată și in proba de coborire.Cursa feminină de fond pe distanța de 5 km s-a încheiat cu succesul schioare! sovietice Alevtina Olunina — 17’25”41/100. secondată de finlandeza Marjatta Kajosmaa — 17’28”34 100. Pe locul 3 a sosit Gatina Kulakova (U.R.S.S.) - 17’37”39/100.Reprezentanții U.R.S.S., au dominat și proba individuală de biatlon, ocu- pînd primelâ 2 locuri. învingător a fost Viktor Mamatov cu timpul de l h 16’H”99'100 (1 minut penalizare), urmat de Rinnat Safin t h 16’28”36/100 (2 minute penalizare) și Heinz-Die- ter Speer (R. D. Germană) l h 18’57" 58/100 (4 minute penalizare).In turneul de hochei pe gheață, care se dispută într-o singură grupă de 5 echipe, reprezentativa Japoniei a întrecut cu 7—5 (3—1, 3—2, 1—2) selecționata Honshu.

In cel de-al doilea joc al turneului pe care il întreprinde în Albania, e- chipa de fotbal Universitatea Cluj a intîlnit pe stadionul „Kemal Stafa" selecționata orașului Tirana. Partida s-a terminat la egalitate : 1—1, după ce la pauză au condus gazdele.
Turneul internațional 

universitarAseară, in Sala sporturilor Floreas- ca, au luat sfirșit întrecerile turneului internațional universitar de tenis de masă. Iată rezultatele Înregistrate : simplu masculin : Gomoskov (U.R.S.S.) — Kunz (Cehoslovacia)3—2 ; simplu feminin : Rudnova (U.R.S.S.) — Anisimova (U.R.S.S.) 3—1 ; dublu femei : Rudnova, Pogo- tova (U.R.S.S.) — Anisimova, Eremenko (U.R.S.S.) 3—0 ; dublu masculin : Gomoskov, Strelnikov (U.R.S.S.) - Schlitter, Weiman (Austria) 3—0 ; dublu mixt : Gomoskov, Rudnova (U.R.S.S.) — Anisimova, Eren- tuk (U.R.S.S.) 3—0,

DIN SUMAR :— Ștefan cel Mare : O domnie — o epocă ; Cronica nescrisă in confruntarea cu realitatea; Izvoare puțin cunoscute despre Iscusința diplomatică a voievodului moldovean. 20 de pagini consacrate unei glorioase cîr- muiri. Semnează Constantin C. Giurescu, Ion Papacostea.— Momente din București 1934), evocate silichi.— Minia păniîntului, de Gheorghe I. loniță : episoade din lupta P.C.R. pentru făurirea alianței muncitorești-țărănești.— înfruntarea dintre regele Henric II și arhiepiscopul Thomas Becket, în Prima poveste din Canterbury, de Mihnea Gheorghiu.— Comuna din Paris, de Constantin Antip.— Fostul arhitect personal al lui Hitler, mare demnitar nazist, iși .povestește amintirile : Albert Speer sau falsul pocăit, de Nicolae Minei.— Cînd 7 Cine ? Cum ? Unde? A doua serie din întrebările concursului nostru.— Victor Hugo și românii : mărturii inedite semnalate de Dan Berindei. .— Un cuplu celebru — Iusti- nian, cel mai mare împărat și cel mai rău dintre tirani, și Teodora, o superbă dansatoare și împărăteasă celebră, frumoasă și inteligentă, dar aventurieră și pizmașă, pe cit de adorată, pe atît de hulită. Din Istoriu secretă a lui Procopius din Caesareea.— Un concert de scrîșnete, o greșeală a lui, Leonardo da Vinci, un ceas care coboară in buzunar, o eră a luminii : Civilizația Renașterii de Jean De- lumeau:— După 6 milenii, din nou la drum, de Gheorghe Cantacuzino.— Sarcofagul roman și istoria Statelor Unite, de Washburn.— Cărți sosite Un căpitan care-l nerali.— Poșta redacției.

I • Departe de lumea dezlănțuită :
' MOȘILOR — 15.30; 19.
ț a Fabllo magicianul t MUNCA 

— 16.
• Amintiri bucureștene : MUNCA
- 18; 20, • f
0 Semnale pe drum : UNIREA — \
15.30; 18; 20,15.
a Pomul de Crăciun: LIRA — 
15,30. 18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Genoveva de Brabant: GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30, VOLGA
- 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
TOMIS — 0: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 
20.15.
a Pe luciul ghețli : ARTA — 
15,30; 18; 20,15, FLAMURA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Joc dublu în serviciul secret :
FLACĂRA - 15,30; 17,45; ""
• Sub semnul Iul Monte
VITAN — 15,30; 18.
• Castelul condamnațllor :
- 20,15.
• Tn ghearele Invizibile ale doc
torului Mabuse ; FERENTARI — 
15.30; 17,45; 20.
• In umbra coltului : PACEA — 
15,451 18; 20.
a Dragoste la Las Vegas : CRlN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,15.
• Răzbunarea Sfîntulul : COSMOS
- 15.30; 18, 20.15.
o 100 de carabine î LAROMET — 
15,30: 17.30; 19.30.

10.00 — 11,30 Emistunl-lecțll pentru 
lucrătorii din agricultură.

17,00 Teleșcoala. Emisiune In cola
borare cu Ministerul Invfiță- 
mîntului.

18,00 Căminul — la Cluj.
18,40 Lumea copiilor.
19,00 Reflector.
19,10 Tragerea Loto. 

1001 de seri.
Telejurnalul.
România ’71. Azi — județul 
Hunedoara.
Film artistic : Simpaticul 
domn R.

22,00 Mai aveți o întrebare 7 Siste
mul nervos și Urnitele supra
solicitării,

23,00 Telejurnalul, «
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PATRIOȚII LAOȚIENI
APĂRĂ CU INDIRJIRE

PĂMlNTUL ȚĂRII
® Pierderi grele suferite de intervenționiști
@ Un mesaj al președintelui C. C. al Frontului 

Patriotic din LaosXIENG QUANG 11 (Agerpres). — Intr-un comunicat al comandamentului forjelor patriotice laoțiene, reprodus de agenția France Presse, se arată că 4G de avioane ș'i elicoptere inamice au fost doborîte in regiunea din sudul țării, de la începutul agresiunii americano-saigoneze în Laos. Comunicatul precizează că numai în cursul zilei de 10 februarie au fost doborîte 23 de elicoptere care încercau să debarce trupe la Cha I — o zonă situată în apropiere de frontiera cu Vietnamul de sud. Atacurile trupelor hcliopurtate au fost respinse. Comunicatul arată, în același timp, că forțele patriotice laoțiene au respins, in localitatea Coboc, trei a- tacuri succesive declanșate de forțele agresoare. în cursul luptelor, 10 elicoptere au fost doborîte.Prințul Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului patriotic din Laos, a adresat prințului Suvanna Fuma, premierul guvernului regal laoțian, un mesaj urgent în legătură cu acțiunile întreprinse de forțele americano-saigoneze în Laos, transmite a- genția V.N.A. Agresiunea americano- saigoneză, se spune în mesaj, reprezintă o încălcare a suveranității, independenței și neutralității Laosului ; ea constituie un act care nu numai că împiedică eforturile depuse în ultimul timp de frontul patriotic în vederea reglementării pașnice a problemei laoțiene, dar împinge și. mai mult țara intr-un război larg, de durată și atroce.Bazindu-se pe forța invincibilă a unității naționale, a solidarității popoarelor din Indochina și beneficiind de sprijinul activ al popoarelor din întreaga lume, Frontul patriotic din Laos este hotărît să zădărnicească toate actele de escaladare a războiului, se arată în mesaj. Prințul Sufanuvong cere_ prințului Suvanna Fuma să ia măsurile necesare pentru a-i obliga pe intervenționiști! ameri- cano-saigonezi să înceteze imediat o- perațiunile lor de agresiune.

Harta, reprodusă după agenția A.P., înfățișează cele două principale zone în care își desfășoară operațiunile militare forțele intervenționiste. în regiunea sudică a Laosului trupele americano-saigoneze încearcă să se îndrepte spre orașul Sepone. în același timp, în regiunea de nord-vest, intre Vientiane și Sâni Thang, acționează, de mai multă vreme, forțele de mercenari Iaoțieni (botezate de circumstanță de către americani „forțe speciale") sub directa conducere a C.I.A., agenția centrală de spionaj a S.U.A.într-un comunicat oficial se arată că șeful autorităților de la Pnom Penh, generalul Lon Noi, „a trebuit să înceteze temporar orice activitate, din motive de sănătate".
Proteste 

în întreaga lume 
împotriva extinderii intervenției americano- 

saigoneze în IndochinaGUVERNUL R. D. VIETNAM a dat publicității o declarație privind „escaladarea războiului și extinderea a- gresiunii în Laos", în care se cere în mod hotărît guvernului S.U.A. să înceteze neîntîrziat războiul agresiv din Laos, Vietnamul de sud și Cambod- gia, să retragă trupele S.U.A. și ale aliaților lor din Indochina, pentru ca popoarele Indochinei să-și rezolve singure problemele interne.Guvernul R. D. Vietnam, continuă declarația, condamnă energic pregătirea de către S.U.A. a unor noi a- venturi militare împotriva R. D. Vietnam și avertizează că poporul vietnamez va riposta față de orice noi acțiuni militare ale S.U.A.în încheierea declarației se arată că poporul și guvernul R. D. Vietnam cheamă popoarele și guvernele țărilor socialiste frățești, ale țărilor iubitoare de pace și dreptate, organizațiile internaționale, popoarele din întreaga lume, inclusiv poporul american, să lupte pentru a curma la timp noile acțiuni militare ale S.U.A. în Laos și in întreaga Indochină, să-și intensifice sprijinul acordat luptei popoarelor vietnamez, laoțian și khmer împotriva agresiunii S.U.A., pentru salvarea națională,GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD a dat publicității o declarație care condamnă cu fermitate intervenția militară a- mericano-saigoneză în Laos — anunță agenția de presă „Eliberarea". Agresiunea americano-saigo- neză Împotriva Laosului — subliniază declarația — reprezintă o nouă și gravă escaladare a războiului în Indochina, constituind, totodată, o încălcare a independenței, suveranității, integrității teritoriale și a neutralității Laosului.Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud își exprimă sprijinul deplin pentru declarația dată publicității la 8 februarie de C.C. al Frontului patriotic laoțian și cere Încetarea imediată a intervenției militare americano-saigoneze în Laos, . retragerea trupelor agresoare de pe teritoriul acestei țări, astfel îneît poporul laoțian să-și poată hotărî singur soarta, fără a- mestec din afară.Declarația M.A.E. AL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE, în care este condamnată intervenția ameri- cano-saigoneză in Laos, cere încetarea imediată a agresiunii și retragerea neîntîrziată a S.U.A. și a a- liaților lor din Indochina. Declarația se pronunță pentru suspendarea atacurilor aeriene asupra Vietnamului de sud, și pentru încetarea acțiunilor împotriva suveranității și securității R.D. Vietnam.MINISTERUL DE EXTERNE AL R. P. ALBANIA subliniază într-o declarație că poporul și guvernul albanez, solidare cu lupta dreaptă a poporului laoțian și a celorlalte popoare ale Indochinei, condamnă energic atacul armat împotriva Laosului. Guvernul și poporul Albaniei sprijină ferm declarația C.C. al Frontului Patriotic LaoțianCONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE CONGO ȘI BIROUL POLITIC AL C.C. AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII, PRECUM ȘI PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII DEMOCRATICE POPULARE

A YEMENULUI au condamnat intervenția militară americano-saigo- neză în Laos și escaladarea războiului dus de S.U.A. in Indochina.IN PRINCIPALELE ORAȘE AMERICANE au avut loc miercuri marșuri și demonstrații de protest împotriva intervenției americano-saigoneze în Laos.în capitala S.U.A., aproximativ 1 000 de . persoane au demonstrat în fața Casei Albe purtînd drapele ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. La New York, principala arteră de circulație — Broadway — a fost blocată timp de mai multe ore. în coloana demonstranților aflîndu-se, in ciuda frigului de minus 3 grade C. peste 2 500 de persoane. Demonstranții s-au adunat în piața „Times Square" unde au participat Ia un miting, în timpul căruia numeroși vorbitori au condamnat noul act de agresiune împotriva popoarelor Indochinei.Cea mai mare manifestație antirăzboinică de miercuri a avut loc în orașul Boston.

LUCRĂRILE CONSILIULUI DE SECURITATE

Cereri pentru restabilirea 
drepturilor legitime 

ale R. P. Chineze la O. N. U.NEW YORK 11 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U., întrunit în prima sa ședință din aceșt an, a hotărît primirea a patru noi state — Argentina, Belgia, Italia și Somalia — ca membri nepermanenți ai Consiliului pe timp de doi ani. Cu acest prilej, a fost ridicată din nou problema restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. Reprezentantul Somaliei, Abdulrahim Abby Farah, și-a exprimat opoziția față de ocuparea ilegală a locului R. P. Chineze în Consiliul de Securitate de către reprezentantul cian- kaișist. El a apreciat că acest organism al O.NU, are dreptul și datoria de a se pronunța în fiecare an asupra validității deplinelor puteri ale

membrilor săi, atunci cind primește pe noii membri aleși și. a cerut să se pronunțe in acest sens.Reprezentanții Franței, Siriei, U.R.S.S., Poloniei și Italiei au sprijinit punctul de vedere al delegatului somalez, cerînd expulzarea cian- kaișistului din Consiliul de Securitate.
★în aceeași ședință, a fost examinată și cererea statului Buthan de a fi primit in Organizația Națiunilor Unite; Consiliul a adoptat o recomandare în acest sens ; primirea statului Buthan va avea loc la viitoarea sesiune a Adunării Generale, el devenind, astfel, al 128-lea membru al O.N.U.

CHILE

Noi păminturi 
împărțite țăranilorSANTIAGO DE CHILE 11 (Agerpres). — Ministrul de interne chilian, Jose Toha, a anunțat că 294 de latifundii din principalele zone agricole din Chile au fost preluate și împărțite țăranilor. Un mare număr dintre acestea, a spus el, referindu-se la vizita făcută recent în provinciile Cautin și Valdivia, sînt terenuri a- bandonate de proprietarii lor sau prost gospodărite. Ministrul de interne chilian a relatat, pe de altă parte. că procesul de preluare a latifundiilor și darea lor în folosință celor care le lucrează întîmpină unele dificultăți din cauza opoziției moșierilor.

R. P. CHINEZĂ Șl NIGERIA AU STABILIT 
RELAȚII DIPLOMATICE LA RANG DE AMBASADĂPEKIN 11. — CorespondentulAgerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Un comunicat comun chino-nigerian, dat publicității de agenția China Nouă, anunță că, în conformitate cu interesele și dorința Republicii Populare Chineze și Republicii Federale Nigeria, guvernele acestor ' țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la rangul de ambasadă, cu efect imediat.Guvernul și poporul R, P. Chineze, relevă comunicatul, sprijină în mod hotărît guvernul și poporul Nigeriei, toate popoarele .africane, în lupta lor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru apărarea independenței naționale, suveranității de. stat și in

tegrității teritoriale. Guvernul Republicii Federale Nigeria recunoaște guvernul Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legal reprezentînd întregul popor chinez.Cele două guverne — se arată în comunicat — au căzut de acord să dezvolte relațiile diplomatice, prietenia și colaborarea dintre cele două țări, pe baza coexistenței pașnice, a principiilor respectului reciproc, al suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului mutual.Nigeria este a 17-a țară africană și a 53-a din lume care a stabilit relații diplomatice cu R. P. Chineză.

MADRID 11 (Agerpres). — De cite- va săptămîni, in întreaga Spanie se înregistrează o puternică mișcare socială pentru drepturi democratice și Împotriva concedierilor masive și a închiderii unor fabrici, hotărîte de conducerile diferitelor întreprinderi, în semn de protest împotriva acestor acțiuni, în ultimele zile au fost declanșate greve la uzinele „La Ma- quinista" (Barcelona), „Urbasa" (Bilbao), „Nueva Montana Quijano" (Santander) și „Eaton Iberica".
SUCCES ELECTORAL 

AL P.C.
DIN MAREA BRITANIEîn cadrul alegerilor parțiale pentru Consiliul comitatului Monmouthshire (Țara Galilor), in circumscripția electorală A- bersychan Nord a fost ales Goff Miles, membru al Partidului Comunist din Marea Britanie. El a obținut 933 de voturi, față de 537 cite a primit principalul său contracandidat, reprezentantul Partidului laburist.

agențiile de presă transmit:
Ministrul român al in

dustriei chimice, MihaiI E1°- rescu, care, la invitația Vecei Executive Federale, a vizitat timp de patru zile Iugoslavia, însoțit de un grup de specialiști, a părăsit BeL gradul plecînd spre București,
Acord comercial pe ter

men lung iugoslavo-sovie- 
îic. Muhamed Hadjici, secretar federal pentru comerțul exterior al R.S.F. Iugoslavia, și Nikolai Patoli- cev. ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., au semnat la Belgrad acordul comercial iugoslavo-sovietic pe termen lung (1971—1975). Acordul prevede sporirea schimburi’or , reciproce cu o treime, în comparație cu perioada precedentă de cinci ani. Ministrul sovietic a fost primit de președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și de președintele Vecei Executive Federale,' Mitia Ribicici.

între reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor exter
ne ale R.S. Cehoslovace și 
Belgiei au avut loc consultări la Praga între 8 și 10 februarie, anunță agenția CTK. Potrivit unui comunicat dat publicității, cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri în problemele securității europene.

DISPUTA PETROLULUI îți PRAGUL SCADENȚEI

Rezoluțiile recentei sesiuni extraordinare a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), date publicității la începutul acestei săptămîni, sînt comentate pe larg în coloanele presei iraniene, care le consideră expresia „voinței neclin
tite a acestor țări de a impune com
paniilor internaționale respectarea 
drepturilor lor suverane", subliniind totodată „dorința acestor state de a 
se ajunge, la o soluționare rezona
bilă a crizei" („JOURNAL DE 
TEHERAN").După cum s-a anunțat, rezoluțiile prevăd un termen limită — 15 februarie — timp în care societățile petroliere occidentale ce acționează în regiunea Golfului Persic au posibilitatea de a accepta revendicările minime ale statelor respective privind impozitul de 55 la sută a- supra beneficiilor realizate. „în a- 
cest fel, scrie ziarul „AYANDE- 
GAN“, țările producătoare au lăsat 
ușa deschisă pentru reluarea con
tactelor".în presă se relevă însă faptul că autoritățile iraniene pregătesc, in a- celași timp, proiectul unei legi care stipulează un ansamblu de măsuri ce vor fi adoptate în cazul cînd pînă la 15 februarie companiile nu vor accepta condițiile amintite. Aceste măsuri se referă la legiferarea noului preț al petrolului, la impunerea altor obligații financiare din partea companiilor, precum și, în ultimă instanță, la sistarea livrărilor de ți-

ței. Cotidianul „KAYHAN" ține să menționeze caracterul selectiv al sancțiunilor preconizate, astfel Incit întreruperea livrărilor de petrol ar urma să fie aplicată „numai com
paniilor care nu vor accepta cerin
țele statelor O.P.E.C.". Această precizare este interpretată ca o aluzie directă la adresa companiei engleze „British Petroleum", unul dintre principalii importatori de petrol din Golful Persic, care s-ar fi opus in cursul negocierilor soluționării cererilor de majorare a prețului. Ziarele din Teheran reproduc declarații a numeroși deputați, prin care aceștia se arată deciși „să voteze 
orice lege îndreptată spre asigurarea 
drepturilor legitime ale națiunii ira
niene asupra resurselor sale".Observatorii de aci subliniază, pe de altă parte, interesul oficialităților iraniene de a determina companiile să contribuie mai consistent la programul de dezvoltare economică a țării, în sensul unor investiții sporite din partea acestora in construcția de noi obiective industriale. în cercurile guvernamentale șe exprimă de altfel optimism în ce privește soluționarea disputei dintre statele producătoare de petrol și consorțiul internațional. De aceea este așteptată cu viu interes apropiata sosire în capitala Iranului a reprezentanților companiilor petroliere.

N. POPOVICI
9Teheran, 11
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Corporația aeronautica 
americana „Lockheed" a 
anunțat că va concedia 
6 500 de muncitori de la U2i- nele sale din Burbank și Palmdale, ca urmare a intîrzierilor in livrarea motoarelor britanice „Rolls-Royce" cu care urmează a fi echipate avioa- nele-airbus „Tristar". Hotărîrea va intra în vigoare la sfirșitul acestei săptămîni.

După încheierea cu suc
ces a misiunii „flpollo-14", membri! echipajului, transferați în laboratorul mobil de carantină lunară la bordul portelicopterului „New Orleans", au fost supuși unui control medical, care a durat trei ore și jumătate. La încheierea vizitei, medicul a oeclarat că starea sănătății astronauților „este bună".

Ca urmare a unei alune
cări de teren produs5 într-o zonă situată in partea de sud-est a Perului, Ia aproximativ 85 km de localitatea Cuzcc, cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața. Alunecarea de teren a urmat unor ploi torențiale care au Căzut fără întrerupere în ultimele zile asupra regiunii. Numeroase căi rutiere au fost blocate.

0 delegație economică 
guvernamentală a R. D. 
Vietnam la Pekin. O delegație economică guvernamentală a Republicii Democrate Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepremier al guvernului, a sosit joi la Pekin, informează agenția China Nouă. Pe aeroport, delegația a fost întîmpinată de Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și de alte persoane oficiale.

Ministrul suedez al in
dustriei și-a încheiat vizita 
în Polonia. în timpul vizitei, relatează agenția P.A.P., ministrul suedez, Krister Wickmann, a fost primit de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone și a purtat /convorbiri cu Stanislaw Majewski, președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Stefan Jedrychowski, ministrul polonez al afacerilor externe, și cu alte persoane oficiale.

Navele militare sovietice care efectuează o navigație de instruire în partea centrală a Oceanului Atlantic au intrat, la 10 februarie, în portul Havana — potrivt unei înțelegeri anterioare între autoritățile Cubei și U.R.S.S. — anunță agenția TASS.

MOSCOVA 11 (Agerpres). —. Corespondență de la Laurențiu Duță și Silviu Podină : La 11 februarie, la Moscova a fost deschis spre semnare, in prezența lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Tratatul cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor.Din partea U.R.S.S.. tratatul a fost semnat de Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe, iar din partea Statelor Unite și Angliei, celelalte dpuă țări depozitare, de ambasadorii Jor la Moscova.Din împuternicirea guvernului român, Tratatul a fost semnat de Cor- neliu Mănescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. La semnare a fost de față Teodor Marinescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României in U.R.S.S.Din partea guvernelor Bulgariei, Cehoslovaciei. R.D. Germane. Poloniei și Ungariei, tratatul a fost semnat de miniștrii de externe ai acestor țări.In alocuțiunea rostită cu acest prilej, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a apreciat încheierea tratatului drept un act pozitiv în viața internațională, un prim pas spre demilitarizarea totală a fundului mărilor. In acest sens, a spus el, tratatul prevede continuarea negocierilor asupra altor măsuri menite să preintimpine cursa înarmărilor pe fundul mărilor și oceanelor. El a subliniat, de asemenea, că actualul tratat reprezintă doar o măsurăparțială în domeniul dezarmării. U.R.S.S., celelalte țări socialiste, a spus el, duc o luptă perseverentă pentru prohibirea armelor nucleare,chimice și bacteriologice, pentru lichidarea bazelor militare străine,pentru rezolvarea celorlalte probleme ale dezarmării. Menționînd dificultățile și divergentele ce pot apărea în cursul negocierilor asupra unor măsuri din sfera dezarmării, Alexei Kosîghin a arătat că „așa cum demonstrează experiența, calea spre un acord poate fi găsită".In prima zi. tratatul a fost semnat la Moscova de reprezentanții a 40 de țări.In aceeași zi. ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. A. Gromiko. a oferit un dejun in cinstea miniștrilor

afacerilor externe din țările socialiste prezent! la Moscova cu prilejul semnării tratatului.LONDRA 11. — Corespondentul Agerpres. N. Plopeanu, transmite : Joi după-amiază, la Londra a avut loc ceremonia semnării Tratatului cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor și în subsolul' lor.După ce tratatul ,a fost semnat de ministrul afacerilor externe al Angliei, Alec Douglas-Home, și de ambasadorii Uniunii Sovietice și S.U.A., primul ministru britanic Edward Heath a rostit o scurtă cuvîntare, subliniind importanta acestui document. A luat apoi cuvîntul ministrul de externe al Angliei, care a invitat pe reprezentanții celorlalte țări ce și-au exprimat dorința de a adera la acest tratat, să semneze documentul. Au semnat ambasadorii Austriei, Birmaniei, Canadei, Danemarcei. Etiopiei, Iordaniei. Italiei, Japoniei, Mongoliei, Norvegiei. O- landei, Suediei, și ai altor țări.In numele guvernului Republicii Socialiste România, tratatul a fost semnat de ambasadorul român la Londra, Vasile Pungan.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Joi a avut loc, în marele auditorium al Departamentului de Stat, ceremonia semnării Tratatului cu privire la interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere in masă pe fundul mărilor șl oceanelor și în subsolul lor.La ceremonie a participat președintele Richard Nixon. Din partea S.U.A.. tratatul a fost semnat de secretarul de stat, William Rogers, și de ambasadorul James Leonard, șeful delegației americane în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva. Din partea celorlalte state au semnat ambasadorii U.R.S.S. și Angliei, precum și ceilalți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Washington.In încheierea ceremoniei a luat cuvîntul președintele Nixon, care a afirmat că tratatul „constituie un modest pas spre un obiectiv mult mai vasi care este controlul armelor nucleare pe sol".
■ArTratatul va intra în vigoare după depunerea instrumentelor de ratificare de către minimum 22 de guverne. inclusiv guvernele statelor depozitare.

„Lunohod T : o experiență inedită
MOSCOVA 11 (Ager

pres). — La 10 februa
rie, „Lunohod-1“ a 
„trăit" o eclipsă solară 
pe lună, in timpul ce
lor trei ore cit a durat 
eclipsa, suprafața sate
litului natural al Pă- 
mintului s-a răcit cu 
peste o sută de grade, 
„înghețarea" a permis 
experimentarea rezis
tenței laboratorului au
topropulsat in condiții 
și mai aspre decit cele 
ale nopții selenare, in- 
trucit, de această dată, 
el n-a fost pregătit, ca 
de obicei, pentru o ast
fel de înfruntare.

Eclipsa a inceput. Se

știa că înaintea ei tem
peratura „centralei e- 
lectrice solare" era de 
plus 138 grade C. Cal
culele au arătat că în 
cazul în care panoul ba
teriilor solare rămîne 
deschis, Lunohodul va 
ceda într-o oră tot atita 
căldură cit pierde o per
soană care efectuează 
o muncă fizică grea. 
Sursa nucleară de căl
dură din interiorul său 
poate compensa însă 
oierderea, cu atit mai 
mult cu cît la început 
mașina va ceda o parte 
din surpilusul de căl
dură acumulat de la 
Soare. S-a avut, de a-

semenea, în vedere fap
tul că „Lunohod-l" este 
o mașină de dimensiuni 
mari, că în mare parte 
el este construit din 
metal și că cedarea căl
durii se va produce 
treptat. Eclipsa n-a 
dăunat Lunohodului. 
După aproximativ trei 
ore de la sfirșitul e- 
clipsei, temperatura ba
teriei solare a ajuns din 
nou la plus 136 grade C. 
Mașina a primit de pe 
Pămînt comanda de a se 
pune în mișcare și ea 
a pornit spre nord, tot 
atit de-„docilă" ca și 
înainte. „Lunohod-1“ 
își continuă misiunea.

ițalia P.S.D.I. în căutarea
unei platforme politice

0 misiune a Ligii deputaților pentru normalizarea 
relațiilor japono-chineze, condusă de Aiichiro Fujiyama, președintele Ligii, și o delegație de oameni de afaceri condusă de Kaheita Okazaki reprezentînd Oficiul memorandumului comercial nipono—chinez au plecat la Pekin joi. Delegațiile vor purta convorbiri privind relațiile dintre Japonia și Republica Populară Chineză. La invitația Consiliului chinez pentru promovarea comerțului internațional, la Pekin au sosit Ichizo Kimura, Shujiro Tanaka și Takamaru Mprita, directori în Asociația japoneză pentru promovarea comerțului internațional pentru a face o vizită de prietenie în R. P Chineză informează agenția China Nouă.

Președintele Franței, G. Pompidou, a sosit în capitala 
Gahonului, Libreville, ultima etapă a turneului său african.

Procesul unor foști ofițeri 
SS. La Hamburg s-a deschis procesul intentat împotriva lui Anton Binner și Friedrich Paulus, foști ofițeri SS,acuzați de a fi participat, în 1940, la masacrarea a circa '200 de cetățeni polonezi în regiunea Lublin. Binner și Paulus au ordonat și dirijat operațiunile de execuție a prizonierilor la Josefov și Rudaviec.

Noi cutremure în Califor
nia. Sudul Californiei a fost din nou zguduit miercuri de o serie de cutremure de intensitate „apreciabilă". Conform datelor preliminare, numărul victimelor cutremurului de marți se ridică la 53 de morți, sute de răniți și 9 persoane date dispărute, despre care se crede că s-ar afla sub dărimături. Daunele materiale se cifrează la peste un miliard de dolari.

PROTESTUL GUVERNULUI R.S.I. IUGOSLAVIA
în legătură cu incidentele de la consulatul iugoslav 

din GoteborgBELGRAD 11 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, Anton Vratușa, secretar de stat adjunct pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe Lennart Finnmark, ambasadorul Suediei la Belgrad, căruia i-a transmis protestul guvernului iugoslav în legătură cu pătrunderea unor teroriști in clădirea consulatului iugoslav din Goteborg, precum și cu șantajul și amenințările

exercitate de aceștia împotriva a trei funcționari ai consulatului.Anton Vratușa a cerut ambasadorului Finnmark ca autoritățile suedeze să ia măsurile, ce se impun pentru curmarea amenințării la care sînt supuși funcționarii consulatului și ares- tare'a celor vinovați.Ambasadorul suedez și-a exprimat regretul pentru incidentul de la Goteborg și a promis să aducă în mod grabnic la cunoștința guvernului său cererile guvernului iugoslav.

Zilele trecute s-au 
încheiat lucrările primu
lui congres al Partidului 
Socialist Unitar, care a 
revenit la vechea sa 
denumire : Partidul So
cialist Democratic Ita
lian (P.S.D.I.). Impor
tanța acestui partid in 
viața politică a Italiei 
rezidă nu atit in con
sistența sa numerică 
(circa 250 000 de mem
bri, al patrulea partid 
din Italia) sau în pon
derea pe care o ate în 
rindurile corpului elec
toral (aproximativ 7 la 
sută), ci in aceea că, 
reprezentînd una din 
componentele de bază 
ale actualului guvern 
cvadripartit de centru- 
stînga, poate influența 
într-o măsură aprecia
bilă, prin poziția și po
litica sa, atit stabilita
tea guvernului Colom
bo, cît și conținutul an
samblului de reforme ce 
se află in prezent pe 
agenda celor două ca
mere ale'parlamentului.

Tocmai de aceea, a- 
tenția observatorilor po
litici s-a concentrat de 
la bun început asupra 
răspunsurilor pe care 
urma să le dea congre
sul problemelor politice 
și social-economice a- 
flate la ordinea zilei, 
asupra discuțiilor pri
vind delimitarea pozi
ției P.S.D.I. față de ce
lelalte forțe din coaliția 
guvernamentală, îndeo
sebi față de Partidul 
Socialist Italian și Par
tidul Democrat Creștin, 
atitudinea sa față de 
rolul Partidului Comu
nist Italian în viața de
mocratică a țării. Tot

odată s-a urmărit cu 
multă atenție preciza
rea spațiului politic de 
acțiune spre care se o- 
rientează P.S.D.I., fi
nind seama că, de la 
sciziunea din iulie 1969, 
acest partid s-a plasat, 
de regulă, la dreapta 
Partidului Democrat- 
Creștin.

Raportul prezentat de 
către secretarul politic, 
Mauro Ferri, dezbate
rile ce i-au urmat, pre
cum și cuvîntarea ros
tită marți de către Ma
rio Tanassi, președin
tele consiliului național 
al partidului, scot in e- 
vidență faptul că în si
nul acestui partid, fără 
a se putea spune că 
acționează curente dis
tinct cristalizate, există 
totuși tendințe diferite 
și, uneori, în evident 
contrast in ce privește 
viitoarea politică a 
P.S.D.I. A reieșit cu 
claritate faptul că 
P.S.D.I. se află in cău
tarea unei strategii și 
unor metode corespun
zătoare realității de 
astăzi din Italia. Obser
vatorii politici de aci au 
notat că, prin orientarea 
data de congres, P.S.D.I. 
își propune să meargă 
in continuare pe linia 
refuzului de a colabora 
cu cea mai importantă 
forță democratică a ță
rii, P.C.I., nu înțelege să, 
răspundă apelului aces
tuia pentru făurirea ți
nui larg front al forțe
lor de stingă menit să 
asigure o alternativă 
democratică. Prin a- 
ceasta, congresul nu a 
răspuns așteptărilor 
unei reale înnoiri a po
liticii acestui partid.

Este insă semnificativ 
că această poziție, deși 
a avut in cele din urmă 
cîștig de cauză, a avut 
de intilnit și tendințe 
opuse, vădind temerea 
că se va adinei pe mai 
departe izolarea parti
dului de masele munci
toare. De aceea, in do
cumentul final al con
gresului, considerat ca 
rezultat al unui com
promis, accentele anti
comuniste virulente din 
trecut și-au găsit o ate
nuare și in același timp 
au fost condamnate ma
nifestările neofasciste 
ale extremei drepte. 
Totodată documentul se 
pronunță pentru acor
darea de sprijin in con
tinuare actualei formu
le guvernamentale de 
centru-stînga și guver
nului care o exprimă — 
cu obișnuitele condițio
nări ale acestui sprijin 
— amînînd, după cum 
se pare, pînă după ale
gerile prezidențiale din 
decembrie 1971, declan
șarea unei eventuale 
crize de guvern.

Anunțind că din ia
nuarie 1972 la condu
cerea P.S.D.I. va trece 
Giuseppe Saragat, Ma
rio Tanassi a pus capăt 
speculațiilor privind în
locuirea lui Ferri de la 
conducerea partidului 
pînă la această dată. 
Această punere la punct 
a fost necesară și din 
considerentul mai im
portant că înlocuirea a- 
cestuia ar fi însemnat 
practic recunoașterea e- 
șecului liniei urmate 
pînă in prezent de 
partid.

N. PUICEA 
Roma, 11.
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