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Ședința de lucru a Camltetulul Centra 
al Partidului Comunist Român

în ziua de 3 februarie 1976 a avut loc ședința de 
lucru a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Au luat parte membrii Comisiei Centrale de Revizie, 
precum și membri ai guvernului, alți activiști de partid 
și de stat.

Comitetul Central a luat în discuție rezultatele pri
vind îndeplinirea planului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste România în pe
rioada 1971-1975.

Comitetul Central a constatat cu satisfacție că obiec
tivele stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națio
nală ale Partidului Comunist Român cu privire la cinci
nalul 1971—1975 au fost realizate în bune condiții și 
înainte de termen.

în perioada cincinalului 1971-1975 au fost asigu
rate modernizarea și dezvoltarea puternică a forțelor de

producție și îmbunătățirea repartizării teritoriale a aces
tora, s-au înregistrat rezultate bune în dezvoltarea inten
sivă a agriculturii, au avut loc transformări înnoitoare 
în toate domeniile de activitate, în toate județele țării, 
s-a realizat creșterea continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al întregului popor. S-a dovedit încă 
o dată rolul hotărîtor al politicii de industrializare socia
listă pentru progresul tot mai accelerat al țării, sporirea 
bunăstării celor ce muncesc, ridicarea gradului de civili
zație al întregii societăți.

în legătură cu îndeplinirea planului cincinal 1971- 
1975, Comitetul Central a adoptat o hotărîre, care se dă 
pubiicității.

Comitetul Central a discutat, de asemenea, unele 
probleme în legătură cu Congresul consiliilor populare 
județene și a! președinților consiliilor populare, adoptând 
hotărîri corespunzătoare.

HOTĂRÎ REA 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

cu privire la îndeplinirea planului cincinal 1971-1975
Comitetul Central al Partidului Comunist Ro

mân, analizînd rezultatele realizării planului 
național unic de dezvoltare economico-socialâ a 
României pe perioada 1971—1975, constată cu 
vie satisfacție îndeplinirea cu succes a obiecti
velor și sarcinilor fundamentale stabilite de Con
gresul al X-lea al P C.R., Directivele acestuia 
fiind realizate la producția globală industrială cu 
6 luni mai. devreme, iar limita maximă a pla
nului cincinal — cu 2 luni înainte de termen.

încununare a unor ani de muncă eroică șl 
avîntată, de participare patriotică a întregului 
popor la edificarea economică-socială și politică 
a țării, succesele obținute în dezvoltarea indus
triei, agriculturii, științei și culturii constituie o 
minunată manifestare a forței creatoare a oa
menilor muncii, a capacității lor de a traduce în 
viață obiectivele grandioase ale politicii parti
dului de înflorire și prosperitate a patriei, de 
făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism.

Realizarea în bune condiții și înainte de ter
men a sarcinilor planificate pe perioada 1971— 
1975 demonstrează caracterul realist al hotărî- 

tor Congresului al X-lea și Conferinței Națio- 
n^e, al prevederilor cincinalului. Ele sînt, tot
odată, o expresie elocventă a consecvenței cu 
care partidul nostru își îndeplinește misiunea 
istorică de conducător politic al națiunii socia
liste, asigurînd poporului o viață liberă și dem
nă, de bunăstare și civilizație.

în cincinalul 1971—1975 — primul cincinal al. 
perioadei istorice de " edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate — au fost 
asigurate o puternică dezvoltare a forțelor de 
producție, transformări înnoitoare șl progrese 
însemnate în toate domeniile economiei și vieții 
sociale, creșterea nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Producția Industrială a României echivalează 
la sfîrșitul cincinalului cu producția Industrială a 
31 de Românii din perioada de vîrf a regimului 
burghezo-moșleresc și depășește în 1975 cu a- 
proape 85 la sută nivelul, anului 1970. S-au produs 
Importante schimbări pozitive în structura indus
triei, dezvoltîndu-se mai accelerat ramurile legate 
de cuceririle moderne ale științei și tehnicii. S-a 
dovedit încă o dată |ustețea politicii marxist- 
leniniste a partidului de continyare cu consec
vență a Industrializării socialiste, ca factor hotă
rîtor al creșterii și stabilității economiei, folosirii

raționale a potențialului material șl uman aJ țării, 
ridicării gradului de civilizație a întregii societăți, 
întăririi independenței naționale, participării efi
ciente a României la diviziunea internațională a 
muncii.

Pe baza creșterii gradului de mecanizare și 
chimizare, a extinderii lucrărilor de irigații, s-au 
înregistrat progrese însemnate în dezvoltarea 
intensivă a agriculturii, care, în ciuda condițiilor 
climatice nefavorabile, a inundațiilor și secetei 
din această perioadă, a realizat o producție cu 
peste 25 la sută mai mare decît in cindinalul 
1966—1970, asigurînd creșterea contribuției aces
tei ramuri economice la satisfacerea nevoilor de 
consum ale populației, la progresul general al 
țarii.

Cincinalul 1971—1975 a marcat îmbunătățirea 
generală a rentabilității în toate ramurile econo
miei naționale. Venitul național a crescut într-un 
ritm mediu anual de 11,3 la sută, superior 
ritmului de creștere a produsului social, ceea ce 
reflectă creșterea eficienței activității economice.

Rezultatele obținute au demonstrat |ustețea 
orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională privind modul de repartiție 
a venitului național. Alocarea a circa 66 la sută 
pentru fondul de consufn și a circa 34 la sută 
pentru fondul de dezvoltare a asigurat atît ridi
carea nivelului de trai al poporului, cît și înfăp
tuirea unui amplu program de investiții.

Politica de investiții, orientată hotârît spre dez
voltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale 
a societății noastre și îmbunătățirea repartiției 
teritoriale a forțelor de producție, a asigurat 
progresul puternic, pe multiple planuri, al tutu
ror zonelor patriei, transformări adinei în viața 
orașelor și satelor. Pretutindeni pătrund cu vi
goare elementele civilizației socialiste, oamenii 
muncii se bucură tot mai mult de condiții supe
rioare de muncă și viață, de accesul neîngrădit 
la cuceririle științei și tehnicii, la bunurile cul
turii și artei.

în această perioadă s-au obținut cele mai mari 
progrese în domeniul creșterii bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor muncii. S-a apli
cat noul sistem de retribuire, care a așezat mai 
ferm, la baza remunerării în toate domeniile, 
principiile noi de repartiție bazate pe etica șl 
echitatea socialistă.

Retribuția reală a sporit cu circa 20 la sută, 
iar veniturile reale totale ale întregii populații

— cu 46 la sută, respectiv cu 74 miliarde Iei. 
Au fost ma|orate pensiile, alocațiile pentru copii, 
bursele elevilor și studenților, s-a realizat un 
vast program de construcții de locuințe, care 
dau o nouă înfățișare localităților patriei, s-au 
înălțat noi edificii social-culturale, noi dotări edi
litare, s-a extins rețeaua comercială și aA cres
cut considerabil volumul desfacerilor de mărfuri 
către populație. Toate acestea s-au resimțit 
pozitiv în viața fiecărei familii, a fiecărui ce
tățean.

Au cunoscut o continuă dezvoltare învățămin- 
tul și cultura, s-a lărgit rețeaua așezămintelor 
școlare și s-a perfecționat baza materială a în
vățămîntului, s-a generalizat învațămîntul de 10 
ani, s-au realizat progrese de seamă pe calea 
integrării învățămîntului cu producția și cerce
tarea, corespunzător cerințelor de progres ale 
societății. S-au alocat importante resurse pentru 
ocrotirea sănătății poporului. Activitatea institu
țiilor de cultură și artă, literatura și arta nouă, 
socialistă au îmbogățit viața spirituală a celor 
ce muncesc.

Vastul proces de dezvoltare multilaterală a 
țării a accentuat schimbările pozitive în struc
tura socială a populației, a imprimat un conți
nut nou claselor șl păturilor sociale ce compun 
societatea noastră socialistă. Clasa muncitoare, 
țărănimea și Intelectualitatea sint nu numai pro
ducătoare ale bunurilor materiale și spirituale, ci 
și stăpîne ale mijloacelor de producție, partici
pante active Ia conducerea societății.

Pe baza hotârîrilor Congresului al X-lea și 
Conferinței Naționale au fost adoptate măsuri 
privind perfecționarea planificării și conducerii 
tuturor sectoarelor vieții sociale.

S-a dezvoltat democrația socialistă, cadrul or
ganizatoric de participare largă a maselor de oa
meni ai muncii la conducerea activității econo
mice și sociale.

S-au produs profunde transformări în con
știința oamenilor muncii, afirmîndu-se tot mai 
pregnant principiile eticii și echității socialiste, 
trăsăturile omului nou, spiritul de abnegație șl 
devotament față de interesele patriei, față de 
cauza socialismului și comunismului. Dezvoltarea 
conștiinței socialiste a poporului și-a găsit o 
expresie elocventă în amploarea întrecerii socia
liste pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen, în fermitatea cu care oamenii muncii în
făptuiesc neabătut politica Partidului Comunist 
Român.

(Continuare în pag. a V-a)
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 3 februarie 1976. la Pala

tul Republicii a avut loc ședința Con
siliului de Stat, prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Au luat parte, ca invitați, vice- 
prim-miniștri ai guvernului,' miniș
tri, alți conducători de organe cen
trale, precum și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

în cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat următoa
rele decrete : Decretul privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
unităților de producție, cercetare, 
proiectare și servicii pentru integra
rea învățămîntului superior cu pro
ducția și cercetarea științifică ; De
cretul privind extinderea la coopera
ția de consum a activității de con
tractări și achiziții de produse agrico
le de la gospodăriile populației ; De
cretul pentru aprobarea Metodologiei 
generale de tehnică legislativă privind 
pregătirea și sistematizarea proiecte
lor de acte normative ; Decretul pen
tru modificarea Decretului nr. 367/1971 
privind regimul armelor, munițiilor 
și materiilor explozive; devenit Le
gea nr. 77/1971 ; Decretul pentru mo
dificarea Decretului nr. 623/1973 pri
vind organizarea și functionarea Ca

merei de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România, devenit 
Legea nr. 141/1973.

Consiliul de Stat a ratificat : Acor
dul pe termen lung de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnică între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guyernul Federal 
al Austriei, : semnat la București, la 
14 iulie 1975 ; Acordul de cooperare 
economică, industrială și tehnică pe 
termen lung între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Turcia, încheiat la Bucu
rești, la 29 august 1975 ; Acordul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii-Portugalia 
privind cooperarea în domeniul tu
rismului. încheiat Ia Lisabona, la 15 
martie 1975 ; Convenția intre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord pentru evi
tarea dublei impuneri cu privire la 
impozitele pe venit și cîștiguri în ca
pital, semnată la București, la 18 
septembrie 1975 ; Convenția sanitară 
veterinară între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Repu
blicii Irak, semnată la București, la 
3 octombrie 1975 ; Protocolul întoc
mit la Paris, ia 30 noiembrie 1972, de

modificare a Convenției semnate la 
Paris, la 22 noiembrie 1928, privind 
expozițiile internaționale ; Convenția 
nr. 108 privind actele naționale de 
identitate pentru personalul navigant, 
adoptată la Geneva, la 13 mai 1958, 
de Conferința Generală a Organiza
ției Internaționale a Muncii. Totoda
tă, Consiliul de Stat a hotărit ade
rarea Republicii Socialiste România 
la Convenția privind măsurarea tona
jului navelor de navigație interioară, 
încheiată Ia Geneva, la 15 februarie 
1966, și la Convenția internațională 
asupra măsurării tonajului navelor, 
încheiată la Londra, la 23 iunie 1969.

Toate decretele menționate au fost, 
în prealabil, avizate favorabil de co
misiile permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale, precum 
și de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
aprobat Programul cu privire la 
analizele ce se vor efectua în anul 
1976 de către comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale în legă
tură cu modul in care se asigură 
aplicarea legilor in diferite domenii 
de activitate.

în continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A Pil IMIT PE K. B. ANDERSEN, 

ministrul afacerilor externe al Danemarcei

Președintele "Republicii Socialiste fi’ce și culturale, p&iitru vălorlficârea
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in. ziua de 3 februarie, pe 
K. B. Andersen; ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei.

La întrevedere au participat tova
rășii George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și Gheorghe Plo- 
ieșteanu, ambasadorul României la 
Copenhaga.

Au fost de fată Niels Boel, amba
sadorul Danemarcei la București, și 
J. Korsgaard-Pedersen, director în 
M.A.E. .

Șeful statului român și ministrul 
afacerilor externe al Danemarcei au 
trecut în' revistă progresele înregis
trate în dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două- țări, constatînd cu satis
facție că aceste raporturi se înscriu 
pe o linie ascendentă, cunosc o evo
luție favorabilă, pe multiple planuri. 
Schimbul de opinii a relevat inte
resul comun pentru intensificarea și 
aprofundarea legăturilor politice, eco
nomice, comerciale, tehnico-științi-

mai deplină a posibilităților existente 
în acest sens, pentru promovarea 
unei cooperări rodnice in industrie, 
cercetare, dezvoltare tehnologică ți 
în alte sectoare de activitate.

în cursul întrevederii s-a subli
niat că întărirea conlucrării multila
terale dintre România și Danemarca 
este atit în folosul ambelor țări și 
popoare, cit și al afirmării spiritu
lui nou în relațiile intereuropene, 
care și-a găsit o pregnantă expresie 
în încheierea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare.

Reliefîndu-se marile schimbări care 
xs-au produs pe continentul nostru și 

în lume, s-?a apreciat că hotărîtoare 
pentru continuarea procesului înfăp
tuirii unei securități și păci autentice 
este traducerea în viață a principiilor 
existente în documentele Conferinței 
general-europene și a tuturor anga
jamentelor asumate de statele parti
cipante prin semnarea Actului final. 
A fost evocată, în context, necesi

tatea adoptării unor măsuri efective 
de dezangajare militară, de încetare 
a cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lei nucleare, pentru o dezarmare rea
lă. Convorbirea a evidențiat faptul 
că aprofundarea cursului spre destin
dere este, de asemenea, strîns | legată 
de rezolvarea pe cale politică a con
flictelor din Orientul Mijlociu, din 
Cipru și din alte părți ale lumii, că 
atit cauza păcii, cît și a progresului 
reclamă lichidarea subdezvoltării, a 
marilor decalaje economice existente, 
instaurarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

în acest cadru au fost relevate 
responsabilitatea ce revine tuturor 
țărilor, rolul crescînd al statelor mici 
și mijlocii în soluționarea justă și 
durabilă a problemelor contempora
neității, corespunzător intereselor tu
turor națiunilor și realităților lumii 
de astăzi.

întrevederea a decurs intr-o am
biantă de caldă cordialitate și prie
tenie;

--------  Astăzi, Ia București, își începe lucrările - -------

Congresul consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor populare

Tn jurul orei 9, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct ședința de deschidere a congresului

Succese importante în prima lună a anului
® în industria Capitalei

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale bucurcștene. mun
cind cu însuflețire pentru înfăptui
rea angajamentelor asumate de or
ganizația de partid a Capitalei in 
întrecerea socialistă pe acest an, au 
încheiat luna ianuarie cu însemnate 
realizări. Folosind mai bine ca
pacitățile de producție, ei au 
realizat suplimentar, în această pe
rioadă, o producție marfă însumînd 
163 milioane lei. Sporurile de pro
ducție obținute se concretizează în

900 tone oțeluri aliate și înalt alia
te; 1 213 tone țevi din oțel. 288 tone 
laminate finite pline din oțel, 5 lo
comotive diese.1 hidraulice de 1 250 
cai putere, motoare ou ardere inter
nă, transformatoare, și autotransfor- 
matoare, mijloace de automatizare 
electrotehnice și electronice ș.a. De 
subliniat că rezultatele menționate 
au fost obținute în condițiile dtfnă- 
jirii productivității muncii cu 1,5 la 
sută față de sarcina planificată ; pe 
baza creșterii productivității mun
cii s-a realizat peste 90 la sută din 
sporul de producție. (Dumitru Tir- 
cob).

© în industria 
metaiurgică

Metalurgiștii din întreaga țară în
scriu noi succese în cronica între
cerii socialiste. Din datele centrali
zate la ministerul de resort rezultă 
că. în prima lună a anului, au fost 
produse peste prevederi 11'850 tone 
fontă și 12 400 tone oțel. Aceste rea
lizări își au sursa în utilizarea cu 
randament sporit a. utilajelor, creș
terea calității șarjelor, precum și în 
extinderea procedeelor moderne de 
elaborare a metalului. (Agerpres).
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COMUNICAT
cu privire la Îndeplinirea planului national unic

DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA IN PERIOADA 1971-1975
In perioada 1971—1975, poporul nostru, sub 

conducerea Partidului Comunist Român, a 
parcurs o etapă importantă în făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
a obținut remarcabile realizări în în
deplinirea obiectivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, ridicînd întreaga tară pe o 
treaptă nouă, superioară de prosperitate și 
progres. Bilanțul general al înfăptuirilor din 
cincinal reflectă pregnant dezvoltarea ac
centuată a bazei tehnico-materiale a socia
lismului, creșterea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale, modernizarea

Produsul social 
Venitul național 145 -150 169-176

165,0 ,
170,6

109,6
109,8

Producția globală industrială 150 -157 169—176 184,7 112,4
Producția globală agricolă (me

dia anuală 1971—1975, față de 
1966-1970) 128 -131 136-149 125,4 102,5

Volumul total al comerțului exte
rior (perioada 1971—1975, față 
de 1966-1970) 140 -145 161-172 206,1 106,6

Volumul total al investițiilor din 
fondurile centralizate ale sta
tului (perioada 1971—1975, 
față de 1966-1970) 148 -153 165 168,3 116,6

Valoarea fondurilor fixe puse în 
funcțiune din fondurile centra
lizate ale statului (perioa
da 1971—1975, față de 1966- 

,■ 1970) 167,8 114,2 \
Volumul total ai traficului de 

mărfuri 194-211 154,8 121,9

Creșterea numărului de personal 
în economia națională 107,8-109,8 119,6 123,3 104,6

Productivitatea muncii pe un lu
crător în :
— industrie 137 -140 142

t
137,0 107,1

— construcții-monta) 127 -131 135 146,1 108,0

— transporturile feroviare 133 -135 133 127,2 103,3

Reducerea cheltuielilor de pro
ducție la 1 000 iei producție- 
marfă în industria republicană 6-7 11- 12 9,2 2,7

Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist 130 -135 140-147 148,3 107,7

Volumul serviciilor pentru popu
lație 140 -145 155-161 168,6 107,3

Retribuția reală 116 -120 120 circa 120 106,8

Veniturile reale totale ale popu
lației 140-146 146 106,5

Venitul național pe locuitor 137 -142 — 162,6 108,7

Dinamismul viguros imprimat dezvoltării 
economiei în perioada 1971—1975 a asigurat 
creșterea venitului național într-un ritm 
mediu anual de 11,3 la sută, depășindu-se 
astfel prevederile Directivelor Congresului 
al X-lea al P.C.R. Venitul național 
obținut în anul 1975 depășește totalul 
venitului național realizat în întreaga 
perioadă 1951—1955. Potrivit orientări
lor stabilite de Congresul al X-lea, 
66 la sută din volumul total al venitului na
țional a fost alocat pentru fondul de con
sum. Resursele create prin mobilizarea mai 
intensă a rezervelor din economie au per
mis. totodată, repartizarea unor fonduri 
sporite pentru fondul național de dezvol
tare economico-socială, a cărui pondere in 
venitul național a reprezentat 34 la sută. A 
căpătat noi dimensiuni procesul de indus
trializare a țării ; producția Industrială a 
crescut in ritmuri superioare prevederilor 
din Directivele Congresului al X-lea și pla
nul cincinal ; s-au dezvoltat prioritar ra-' 
murlle și subramurile cu rol hotărltor pen
tru introducerea in întreaga economie a 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane ; industria a contribuit de
cisiv la valorificarea pe un plan superior a 
resurselor materiale și de muncă ale țării, 
la extinderea cooperării și schimburilor 
economice cu alte state.

In agricultură a continuat procesul de 
dezvoltare intensivă, prin folosirea mal e- 
flcientă a pămîntului, realizarea unui am
plu program de irigații și îmbunătățiri 
funciare, extinderea chimizării și mecani
zării ; agricultura a asigurat produsele ne
cesare aprovizionării populației, materii 
prime pentru industrie, precum și satisfa
cerea altor nevoi ale economiei naționale.

In cursul cincinalului s-a înfăptuit un 
vast program de investiții pentru dezvol
tarea ramurilor producției materiale, pen
tru progresul continuu al economiei, știin
ței și culturii ; investițiile realizate în pe
rioada 1971—1975 au fost superioare celor 
realizate în întreg deceniul 1961—1970.

O trăsătură caracteristică a cincinalului 
1971—1975 a constituit-o promovarea con
tinuă în toate ramurile economiei națio
nale a progresului tehnic, asimilarea de noi 
produse cu parametri tehnici superiori, îm
bunătățirea calității produselor, introduce
rea și extinderea procedeelor tehnologice 
avansate. Perfecționarea și modernizarea 
proceselor de producție, folosirea mai bună 
• capacităților de producție, creșterea cali

forțelor de producție ale tării, sporirea veni
tului national și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai al întregului popor, per
fecționarea relațiilor de producție, a condu
cerii și organizării întregii vieți economice 
și sociale. Un factor esențial in accelerarea 
dezvoltării economice l-a constituit marea 
întrecere socialistă declanșată de hotărîrea 
Conferinței Naționale a partidului din 1972 
pentru Îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen. Sub imboldul acestei chemări pa
triotice, oamenii muncii 'din toate domeniile 
de activitate au muncit cu pasiune și ener
gii sporite, repurtind victorii însemnate in

Nivelul anului 1975 față de 1970

Prevederi Realizări
Directivele 

Congresului 
al X-lea

Plan 
cincinal

ficării și apecializării cadrelor au determi
nat ridicarea eficienței în toate ramurile 
economiei-; a sporit productivitatea muncii, 
s-au redus cheltuielile de producție, a cres
cut rentabilitatea producției.

In cincinalul 1971—1975, cercetarea știin
țifică s-a afirmat tot mai puternic ca o 
forță activă In dezvoltarea economiei na
ționale, a adus o importantă contribuție la 
modernizarea producției, la perfecționarea 
unor tehnologii de fabricație, la creșterea 
gradului de valorificare a resurselor mate
riale și de muncă. Corespunzător cerințelor 
impuse de progresul general al economiei, 
s-a perfecționat învățămintul de toate gra
dele, s-a asigurat o legătură mai strînsă a 
acestuia cu cercetarea și producția, cu ne
voile practice ale dezvoltării sociale. A fost 
pregătit un număr însemnat de cadre pen
tru toate activitățile economice și social- 
culturale. In această perioadă s-a îmbună
tățit structura populației ocupate în eco
nomie ; locurile noi de muncă create în 
anii cincinalului 1971—1975 se apropie de 
realizările din întreaga perioadă 1956—1965.

Succesele obținute In dezvoltarea econo
mică a țării, în creșterea venitului național 
au constituit baza ridicării continue a bu
năstării materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al întregii activități 
a partidului și statului. Au fost luate mă
suri succesive de majorare a veniturilor tu
turor oamenilor muncii și îndeosebi a celor 
cu venituri mai mici. In cursul anului 1975 
au avut loc creșteri însemnate ale retribu
țiilor și, ca urmare, In luna decembrie re
tribuția medie nominală a ajuns la 1 975 lei, 
ceea ce a asigurat îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor stabilite de Conferința Națională 
a partidului din anul 1972. In condițiile 
menținerii nivelului general al prețurilor 
In limitele planificate, retribuția reală a 
sporit cu circa 20 la sută, iar veniturile reale 
totale ale Întregii populații cu 46 la sută, 
tndeplinindu-se astfel prevederile Directive
lor Congresului al X-lea al P.C.R.

Dezvoltarea In ritm susținut a economiei 
a asigurat condiții pentru evoluția normală 
a circulației bănești, pentru întărirea mo
nedei naționale.

In cursul cincinalului, economia naționa
lă a fost confruntată cu unele greutăți care 
au avut repercusiuni asupra rezultatelor 
din unele ramuri și sectoare de activitate. 
Condițiile climatice nefavorabile din unii 
ani — inundații, seceta și alte fenomene 
meteorologica — au provocat pagube agri

creșterea potențialului productiv al tării. In 
sporirea avuției naționale.

Obiectivele și sarcinile fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale pe perioada 
1971—1975, stabilite de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, au fost în
deplinite cu succes. Dinamica principalilor 
Indicatori ai dezvoltării economiei națio
nale în perioada 1971—1975, comparativ cu 
prevederile din Directivele Congresului al 
X-lea al P.C.R. și din Legea pentru adop
tarea planului cincinal, se prezintă după 
cum urmează :

— procente —

Realizări 1975 
față de 

realizări 1974

culturii, au stînjenit activitatea industrială, 
de pe șantierele de construcții, din trans
porturi Și telecomunicații. Fenomenele de 
criză economică ce s-au manifestat în lu
mea capitalistă, procesul inflaționist accen
tuat pe plan mondial au influențat 
lntr-o anumită măsură și asupra eco
nomiei noastre. Avînd în vedere toți acești 
factori nefavorabili, cu atît mai însemnate 
apar succesele obținute in dezvoltarea ge
nerală a țării. Ele demonstrează superio
ritatea economiei socialiste, forța și vitali
tatea orînduirii noastre noi, capacitatea 
poporului de a învinge oricfe greutăți, de a 
asigura mersul ascendent al țării pe calea 
progresului și civilizației socialiste.

Pe baza programului stabilit dp Congre
sul al X-lea și Conferința Națională a par
tidului din 1972, a fost adoptat un complex 
unitar de măsuri privind îmbunătățirea 
continuă a organizării societății noastre, 
perfecționarea conducerii economiei, a tu
turor sectoarelor vieții sociale. S-au înfăp
tuit un șir de măsuri de concentrare a acti
vității industriale, în vederea unei mai bune 
specializări a producției, concentrării forțe
lor în unități puternice ; a fost perfecționa
tă activitatea Centralelor economice ; s-au 
adus îmbunătățiri structurilor organizato
rice în toate domeniile vieții economice și 
sociale ; au fost Întreprinse, măsuri pen
tru întărirea rolului statului în gestiunea 
economiei, în organizarea și conducerea vie
ții economice și sociale, pentru simplificarea 
și îmbunătățirea cadrului organizatoric al 
aparatului de stat, concomitent cu o am
plă activitate pentru reglementarea pe baze 
de norme și legi a activității tuturor or
ganismelor statului.

Atribuții sporite au fost acordate unită
ților economice și social-culturale, organe
lor și organizațiilor obștești, organelor lo
cale ale puterii de stat in organizarea și 
conducerea activității economico-sociale. 
Colectivele de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, de la orașe și sate 
au fost atrase in mai mare măsură la 
fundamentarea și elaborarea planurilor, la 
dezbaterea principalelor probleme ale dez
voltării economice și sociale. S-au apli
cat noi măsuri pentru întărirea muncii și 
conducerii colective pe toate treptele or
ganizatorice. Cadrul perfecționat de ma
nifestare a democrației socialiste asigură 
condiții pentru o și mai puternică mobi
lizare a energiilor creatoare ale întregii 
noastre națiuni in realizarea obiectivelor 
elaborate de partid.

I. Industria
Continuarea cu intensitate sporită a pro

cesului de industrializare a țării a asigu
rat consolidarea și mai puternică a pozi
ției industriei de ramură conducătoare în 
economie ; ponderea industriei în crearea 
venitului național a ajuns in 1975 la peste 
57 la sută, iar în structura populației ocu
pate la peste 30 la sută. Producția indus
trială a sporit în cincinalul 1971—1975 cu
13,1 la sută în medie pe an. Prevederile 
Directivelor Congresului al X-lea ai P.C.R. 
la producția globală industrială au fost 
realizate cu 6 luni mal devreme, iar limita 
maximă din planul cincinal cu 2 luni, de
pășindu-se cu 100 miliarde lei limita su
perioară prevăzută în cincinal.

Ministerele economice și consiliile popu
lare au îndeplinit planul cincinal la pro
ducția globală industrială, după cum ur
mează : Ministerul Minelor, Petrolului șl 
Geologiei cu 102,7 la sută ; Ministerul In
dustriei Metalurgice cu 105,5 la sută ; Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini 
cu 107,0 la sută ; Ministerul Industriei Chi
mice cu 98,3 la sută ; Ministerul Economiei

1974 1970
Energie electrică mil. kWh 53 685 109,4 153,0Cărbune extras mii tone 29 385 100,6 128,7Țiței extras mii tone 14 590 100,7 109,1Gaz metan extra* mii. mc 27 001 111,5 135,2Oțel mii tone 9 549 107,9 146,5din care :

— oțel aliat mii tone 872 116,1 210,3Laminate finite pline din oțel mii tone 8 810 108,9 151,2Aluminiu primar și aliaje din 
aluminiu mii tone 204 109,1 201,6

Produse ale Industriei electro
tehnice și electronice mii. lei 32 367 121,4 262,2din care :
— produse ale industriei 

electronice mii. Iei 12 008 135,3 327,4Din totalul producției electro
tehnice. și electronice :
— aparate electrice de mă

sură și control, mijloace 
de automatizare și ale 
tehnicii de calcul mii. lei 5 251 133,5 508,9— motoare electrice de 0.2S 
kW și peste MW 6 521 119,3 230,1— aparate de radio mii buc. 712 118,3 156,5

— televizoare mii buc. 512 113.6 182,7
—, frigidere

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor

mii buc. 332 118,8 245,5
mii. Iei 3 155 142,1 400,6

Produse ale industriei de me
canică fină șl optică mii. lei 2 616 133,4 334,3Tractoare buc. 50 003 112,2 170,7Locomotive diesel și electrice 
magistrale buc. 334 97,4 126,0

Autocamioane, autobasculante 
și autotractoare buc. 35 965 114,0 102,7

Autoturisme de oraș buc. 55 511 103,4 341,6
Autoturisme de teren buc. 12 502 90,5 170,0
Nave maritime pentru trans

portat mărfuri mii tdw 281 235,2 485.8Produse sodice (100%) mii tone 1 259 100.6 138.0
Acid sulfuric mii tone 1 448 106,7 145,6
îngrășăminte chimice (100% 

substanță activă) mii tone 1 729 122,6 193,2
Materiale plastica și rășini 

sintetice (100%) mii tone 347 122,5 168,2Fibre și fire chimice mii tone 159 99,7 206,9Cauciuc sintetic mii tone 99 107,1 161,6
Medicamente mii. lei 3 088 110,2 183,8Ciment mii tone 11 520 102,9 141,8
Plăci din particule aglomerate 

și fibrolemnoase mii tone 827 108,1 193,1Mobilă mii. lei 10 051 110,1 179,2
Hirtie, cartoane și mucavale mii tone 649 103,4 126,4
Geamuri trase mii mp. echiv.

2 mm grosime Bl 230 94,9 134,3Țesături mii. mp 866 100,3 142,5Tricotaje mii. buc. 203 90,1 145,3Confecții textile mii. lei 28 610 112,1 224,5încălțăminte ; mil. per. 87 95,7 132,0Carne mii tone 713 106,2 167,6Unt mii tone 33 108,8 107.5Brinzeturf mii tone 96 100,8 140,7Ulei comestibil mii tone 321 96,8 117.2Zahăr mii tone 516 100,0 137,0

La unele produse, prevederile cincinalului 
nu au fost îndeplinite, ca urmare a unor 
greutăți și neajunsuri care s-au manifestat 
în ce privește punerea în funcțiune la ter
men a unor capacități de producție, reali
zarea parametrilor tehnico-economici pro
iectați, cooperarea dintre întreprinderi, a- 
provizionarea cu unele materii prime și ma
teriale, folosirea mașinilor, utilajelor șl 
instalațiilor.

Concomitent cu creșterea cantitativă a 
producției, in toate ramurile industriale au 
avut loc importante mutații calitative. S-a 
accentuat procesul de modernizare a struc
turii industriei, prin dezvoltarea mai acce
lerată a ramurilor vitale pentru generali
zarea rapidă in economie a progresului teh- 
nico-științific, ceea ce a făcut ca industria 
să realizeze în cincinalul 1971—1975 un 
Important salt calitativ fată de perioadele 
precedente. Prin dezvoltarea lor prioritară,

TOTAL INDUSTRIE SOCIALISTA
Energie electrică și termică 
Combustibil
Metalurgia feroasă (inclusiv extracția 

minereurilor feroase)
Metalurgia neferoasă (inclusiv extrac

ția minereurilor neferoase)
Construcții de mașini și prelucrarea 

metalelor
Chimie
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului 
din care : prelucrarea lemnului 
Industria ușoară
Industria alimentară

în anii cincinalului s-a realizat un larg 
program de cercetări geologice privind 
descoperirea și punerea în evidentă de noi 
rezerve de substanțe minerale utile și lăr
girea BAZEI DE MATERII PRIME ȘI 
ENERGETICE. Au fost identificate noi ză
căminte de minereuri cuprifere In zonele 
Moldova Nouă și Roșia Poieni. S-au realizat 
creșteri însemnate, în 1975 față de 1970, la 
extracția de materii prime minerale : pro
ducția de minereuri cuprifere a crescut cu
73,9 la sută, cea de minereuri complexe cu
31,7 la sută, iar cea de bauxită cu 11,2 la 
sută. In aceeași perioadă, producția de sub
stanțe nemetalifere a crescut cu 70,8 la

Forestiere și Materialelor de Construcții cu
103,5 la sută ; Ministerul Industriei Ușoare 
cu 113,2 la sută ; Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare (activitatea industria
lă) cu 96,1 Ia sută ; Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor (activitatea in
dustrială) cu 110,9 la sută ; întreprinderile 
industriale ale consiliilor populare cu 108,3 
la sută. Printr-o gospodărire mai bună a 
resurselor energetice, îndeplinirea și depă
șirea producției industriale planificate s-a 
obținut cu o cantitate mai mică de com
bustibil și energie decît prevederile cinci
nalului.

Planul cincinal la producția globală In
dustrială a fost îndeplinit înainte de ter
men de municipiul București și județele 
Suceava, Covasna, Botoșani, Satu-Mare, 
Maramureș, Vrancea, Constanța, Mehedinți, 
Mureș, Brașov, Bihor, Cluj. Sibiu, Brăila, 
Ialomița. Iași, Bacău, Caraș-Severin. Neamț, 
Vaslui. Arad, Dolj, Alba, Galați. Prahova, 
Buzău, Timiș și Harghita.

In cincinalul 1971—1975 s-au obținut 
creșteri însemnate la toate produsele in
dustriale, după cum urmează i 

Realizări 1975
V.M. Realizări 1971 In % față de t

industria metalurgică, Industria construc
toare de mașini și industria chimică și-au 
sporit ponderea în totalul industriei de la
47,7 la sută in 1970 la 54,8 la sută In 1975.

A crescut simțitor capacitatea industriei 
de a rezolva probleme tehnice tot mai com
plexe, de a realiza produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ, asigurînd o valorificare 
superioară a materiilor prime și materia
lelor șl creșterea competitivității produselor 
noastre pe piața mondială. în toate ramu
rile industriale au fost introduse tehnologii 
noi, s-au perfecționat cele existente, s-au 
extins mecanizarea și automatizarea pro
ducției, care au contribuit în mod hotăritor 
la creșterea productivității muncii, Ia redu
cerea cheltuielilor de producție, la ridicarea 
eficientei Întregii activități economice.

Pe principalele ramuri, ritmul mediu 
anual de creștere realizat In cincinal, com
parativ cu prevederile, se prezintă după 
cum urmează :

Ritmul mediu anual de ereștere
1971—1975 — %

Directivele 
Congresului 

al X-lea elndnal ReaH”

8,5— 9,5 11,0—12,0 13,1
10,8—11,8 9,8
6,0- 7,1 5,0
9,0— 9,9 11,3
9,0—10,4 9,9

11,5—12 14,1—15.6 18,4
13 —14 16,2—17.5 15,9
12 —13 12,8—14,2 9,8
2,5— 2,7 2,8— 3,5 6,2

7,8
7 — 7,7 8,9—10,1 13,4
6,2— 7 9,3—10,4 8,0

sută, iar extracția sării cu 39,8 la sută. în 
forajul și extracția țițeiului s-au aplicat 
metode noi de prospectare și de punere In 
valoare a zăcămintelor, au fost extinse me
todele de recuperare secundară, pe seama 
cărora s-au obținut suplimentar, pe Între
gul cincinal, 7,5 milioane tone țiței.

Pentru dezvoltarea industriei energetice 
s-a accentuat extracția de cărbune ; cu 
deosebire a fost dezvoltată extracția de 
lignit, care a ajuns In 1975 Ia 19,9 milioane 
tone, fiind cu 41,8 la sută mai mare decît în 
1970 ; s-au intensificat lucrările pentru rea
lizarea amenajărilor hidroenergetice pe 
râurile interioare.

In centralele electrice, puterea nou Insta
lată, în perioada 1971—1975, reprezintă 4 299 
MW, din care 660 MW în termocentrale cu 
combustibil solid și 1 436 MW în centralele 
hidroelectrice ; la finele anului 1975, pu
terea instalată In centrale electrice era de 
11 530 MW.

în INDUSTRIA METALURGICA, produc
ția a sporit de 1,7 ori. Unitățile siderurgice 
și metalurgice au fost înzestrate cu echipa
mente moderne de înaltă performanță ; a 
fost extinsă automatizarea și au fost pro
movate tehnologii avansate. Prin realizarea 
unor indici înalți de utilizare a volumului 
util al furnalelor și aplicarea unor tehno
logii perfecționate de lucru, s-a redus con
sumul specific de cocs de la 693 kg/tonă in 
1970 la 607 kg/tonă în 1975. Au avut loc o 
creștere rapidă șl o îmbunătățire calita
tivă a' producției de metal, perfecționarea 
structurii sortimentale a acesteia, prin spo
rirea accentuată a ponderii oțelurilor de 
calitate, dezvoltarea puternică a producției 
de aluminiu, de metale semiconductoare șl 
extrapure necesare industriei electronice și 1 
electrotehnice, de metale și aliaje neferoa
se și refractare de mare rezistentă la co
roziune. Creșteri importante s-au înregis
trat la laminate finite — cu 51,2 la sută 
în 1975 față de 1970 ; la laminate mijlocii 
și ușoare creșterea este de 34,5 la sută ; la 
tablă mijlocie și groasă de 2,6 ori ; la ta
blă subțire de 2,3 ori, iar la țevi din oțel 
de 1,5 ori. Ponderea laminatelor plate în 
totalul producției de laminate a reprezen
tat 49.6 la sută, față de 33,5 la sută în 1970.

în INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI, producția a crescut de 2,3 ori 
față de anul 1970 — fiind ramura cu cea 
mai dinamică dezvoltare. în ultimul de
ceniu s-au creat condiții ca această ramu
ră să susțină în tot mai mare măsură în
zestrarea cu tehnică modernă a întregii 
economii, participarea largă a țării noastre 
la cooperarea economică internațională.

In cursul anilor 1971—1975, industria con
strucțiilor de mașini a înregistrat un in
tens proces de modernizare a structurii 
sale, dezvoltîndu-se în ritmuri medii anuale 
deosebit de înalte subramurile și sectoare
le de vîrf : industria electrotehnică — cu
18.7 la sută, electronică — cu 26,8 la sută, 
industria mașinilor-unelte pentru așchierea 
metalelor — cu 32,0 la sută, producția de 
mecanică fină și optică — cu 27,3 la sută ; 
producția de mașini și utilaje tehnologice 
a crescut cu 82,7 la sută, față de anul 1970, 
creșteri mai mari — de peste 2 ori — rea- 
lizîndu-se la producția de utilaje destinate 
industriei chimice și industriei miniere. 
Ponderea produselor noi și reproiectate în 
anii cincinalului în totalul producției reali
zate în 1975 de unitățile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de mașini reprezin
tă 63,6 la sută.

INDUSTRIA CHIMICA a continuat să fia 
una din ramurile cu cele mai înalte ritmuri 
de dezvoltare, devenind în ultimul deceniu 
o ramură de bază a industriei. Producția in
dustriei chimice a înregistrat în cursul cin
cinalului 1971—1975 o creștere de 2,1 ori ; 
comparativ cu anul 1965, producția a spo
rit de 5,5 ort în scopul valorificării supe
rioare a resurselor de petrol și gaze natu
rale, s-a asigurat dezvoltarea în continuare 
a industriei petrochimice ; ponderea aces
teia în totalul producției industriei chimice 
s-a majorat de la 43,1 la sută în 1970, la
48.7 la sută în 1975. In producția de fibre 
și fire chimice s-a dezvoltat cu prioritate 
fabricația de fibre și fire sintetice (3,2 ori 
în 1975, față de 1970) și în cadrul acesteia 
fibrele și firele poliesterice. Noi sortimente 
superioare au început să fie produse în a- 
ceastă perioadă și in industria produselor 
macromoleculare de bază. Concomitent cu 
creșterea producției de îngrășăminte, a spo
rit ponderea sortimentelor cu un conținut 
ridicat în substanță activă : uree, super- 
fosfat triplu ; au fost asimilate în fabrica
ție îngrășăminte complexe și s-a dez
voltat producția acestora ; producția de 
antidăunători a crescut in cincinal de 1,4 ori, 
iar cea de biostimulatorl de 2,1 ori. în 
această perioadă s-a asigurat trecerea la 
producția pe scară industrială a noi produse 
de sinteză fină- și de mic tonaj — medica
mente, coloranți, substanțe pure, cataliza-' 
tori, auxiliari pentru industria textilă 
pielăriei — a căror producție a crescut de 
peste 2,3 ori.

Producția INDUSTRIEI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII a crescut în 1975, față de 
1970, cu 59,7 la sută. S-a realizat o diversifi
care a sortimentelor materialelor de con
strucții, au fost introduse în fabricație noi ti
puri de ciment, de materiale ușoare pentru 
zidărie și de materiale izolatoare și a fost 
lărgită gama sortimentelor de prefabricate. 
Producția de prefabricate din beton armat a 
fost majorată cu 82 la sută, iar cea de pa
nouri mari din beton a crescut de 3,4 ori ) 
6-a dezvoltat producția de tuburi de azbo
ciment de 2,3 ori, iar cea de tuburi din be
ton armat precomprimat de 1,7 ori. în a- 
ceastă ramură este necesar să fie mai in
tens folosite rezervele interne, pentru re
cuperarea rămlnerilor In urmă și satisfa
cerea în condiții mai bune a nevoilor eco
nomiei naționale și populației.

în INDUSTRIA EXPLOATĂRII ȘI PRE
LUCRĂRII LEMNULUI au fost valorificate 
în condiții mai bune resursele de masă lem
noasă ; față de 1970, în anul 1975 producția a 
crescut cu 35,4 Ia sută, în timp ce masa lem
noasă utilizată a fost diminuată cu 8 la sută. 
A fost diversificată producția de mobilă, 
fiind produse sortimente noi, calitativ su
perioare și cu un grad de funcționalitate ri
dicat. în domeniul producției de plăci aglo
merate și fibrolemnoase au fost pusa in 
funcțiune noi capacități modeme, ceea ce a 
permis lărgirea gamei sortimentale și valo
rificarea superioară a deșeurilor lemnoase.

In INDUSTRIA UȘOARA, producția a- 
proape s-a dublat, obținîndu-se un ritm de 
creștere superior prevederilor planului, cit 
și nivelurilor atinse în toate cincinalele pre
cedente. S-a diversificat gama de produse, 
realizîndu-se In 1975 peste 125 mii articole, 
modele și contexturi. O atenție deosebită a 
fost acordată fabricației produselor care au 
asigurată, în mare măsură, baza de materii 
prime din țară. A fost extinsă folosirea fi
brelor artificiale și sintetice și a înlocuito
rilor de piele naturală. In anul 1975 s-a în
registrat o creștere a producției, față de 
1970, cu 49,5 la sută la țesături de in și cl- 
nepă, cu 52,4 la sută la țesături tip lină, cu
34,9 la sută la țesături tip bumbac ; la con- 
fecții-textile, producția a crescut în cincinal 
de peste 2,2 ori, ceea ce a permis o mal 
bună aprovizionare a populației și sporirea 
exportului.

în INDUSTRIA ALIMENTARA producția 
a crescut în 1975 cu 46,9 la sută față de 
1970, și_s-a dublat față de 1965, fiind satis
făcute în condiții mai bune cerințele popu
lației. Concomitent cu creșterea producției 
la produsele alimentare de bază — came, 
ulei comestibil, zahăr, unt, brânzeturi, con-
(Continuare in pag. a IlI-a)
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serve de legume și fructe — s-a diversifi
cat structura sortimentală. Au fost fabri
cate noi sortimente de brinzeturi cu conți
nut ridicat de grăsime, preparate și semi- 
preparate culinare, produse expandate din 
cereale, noi specialități de panificație, bău
turi răcoritoare și alte produse. A crescut 
volumul produselor preambalate și Îmbute
liate. în cursul cincinalului s-au înregistrat 
nerealizări față de prevederile planului la 
unele produse, determinate de anumite 
greutăți survenite in agricultură, cît și de 
neajunsurile manifestate în organizarea pro
ducției și a muncii, în activitatea de valo
rificare a materiilor prime.

INDUSTRIA LOCALĂ DE STAT și-a 
sporit producția în perioada 1971—1975 cu 50 
la sută, realizînd circa 7 la sută din pro
ducția industrială a tării. Prin valorifica
rea resurselor locale, industria locală a dez
voltat producția articolelor de uz casnic și 
gospodăresc, de cărămizi și blocuri cera
mice, var și țiglă, mobilă și articole din 
lemn. A căpătat o mai mare extindere co
operarea dintre industria locală și republi
cană. Ponderea industriei locale în produc

II. Agricultura
în anii cincinalului 1971—1975, în agricul

tură — ramură de bază a economiei națio
nale — s-au accentuat dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale, perfec
ționarea organizării întregii activități, intro
ducerea de tehnologii înaintate în producția 
vegetală și în creșterea animalelor ; s-au 
creat astfel condiții pentru ca agricultura 
să aducă o contribuție mai substanțială la 
creșterea venitului național, la progresul 
economic general al țării.

în perioada 1971—1975 s-a intensificat 
procesul de dotare a agriculturii cu tractoa
re și mașini agricole, au crescut substanțial 
cantitățile de îngrășăminte, au fost efectua
te ample lucrări de amenajări pentru iri
gații, s-au construit sere legumicole mo
deme, s-au dat în funcțiune noi complexe 
de tip industrial pentru creșterea si ingră- 
șarea animalelor.

La sfîrșitul cincinalului, agricultura 
dispunea de 118 mii tractoare — cu 
aproape 11 mii mai mult decît în anul 1970. 
Numărul combinelor autopropulsate a ajuns 
la circa 18 mii, față de numai 1,3 mii în 
anul 1970. Au fost amenajate pentru iri
gații circa 800 mii hectare — de 1,4 ori 
mai mult decît in cincinalul 1966—1970.

mii tone
Medii anuale

Realizat Realizat Diferențe (±) față de realizat i
.. 1975 . 1971—1975 1966—1970 1961—1965

Cereale-boabe 15 219 14 804 + 2 077 + 3 918
Floarea-soarelui 724 760 + 33 + 257
Sfeclă de zahăr 4 902 4 757 + 1 244 + 2 120
Cartofi de toamnă 2 319 2 927 + 432 + 622
Legume de cîmp 2 364 2 549 + 496 + 892
Fructe 1 051 1 086 — 236 + 168
Struguri 1 167 1 199 . + 203 + 292

Realizările cumulate pe perioada 1971—1975 
au fost mai mari decît în cei cihci ani pre
cedenți cu : 10,4 milioane tone cereale-boabe,
6,2 milioane tone sfeclă de zahăr, 2,2 mi
lioane tone cartofi de toamnă, 2,5 milioane 
tone legume de cîmp, 1,0 milioane tone 
struguri. Producția realizată în anul 1975 
depășește pe cea obținută în anul 1974 : la 
cereale-boabe cu 1 668 mii tone și la floa- 
rea-soarelui cu 43 mii tone.

Cu toate creșterile înregistrate, producția 
vegetală obținută nu s-a ridicat la nivelul

Bovine — total
din care :
— vaci, bivolițe și junincl 

Porcine — total
din care :
— scroafe de prăsllă 

Ovine — total
din care :
— oi și mioare 

Păsări. — total

Sporurile de efective au fost realizate cu 
precădere în unitățile agricole socialiste, 
pe baza extinderii sistemului industrial de 
creștere și îngrășare a animalelor în com
plexe zootehnice moderne.

în perioada 1971—1975 s-a obținut o pro
ducție medie anuală de 1 768 mii tone 
carne în viu, 42 338 mii hectolitri lapțe,
30.4 mii tone lină și 4 642 milioane ouă — 
cu circa 490 mii tone came, 3 850 mii hec
tolitri lapte, 1,2 mii tone lînă și 1 484 mi
lioane ouă mai mult decît producția medie 
anuală obținută în perioada 1966—1970.

Efectivele și producția animalieră nu au 
atins nivelul prevăzut (cu excepția produc
ției de ouă), datorită unor neajunsuri care 
s-au manifestat în această perioadă în asi
gurarea bazei furajere, în creșterea și în
grijirea animalelor, în aplicarea măsurilor 
sanitar-veterinare, In selecția șl organiza
rea reproducției animalelor.

In cincinalul 1971—1975 s-a acționat cu 
fermitate pentru întărirea în continuare 
a bazei tehnico-materiale și organizarea 
mai bună a activității productive a între
prinderilor agricole de stat. Producția 
globală agricolă realizată de întreprinde
rile agricole de stat în perioada 1971—1975 
a depășit cu 37 la sută nivelul pro
ducției celor cinci ani precedenți. Ponde
rea întreprinderilor agricole de stat in 
totalul intrărilor în fondul de stat a fost, în 
cincinalul 1971—1975, de 29,5 la sută la grîu, 
21,3 la sută Ia floarea-soarelui, 34,9 la sută 
la fructe, 57,5 la sută la carne de porc,
67.5 la sută la carne de pasăre, 32,4 la sută 
la lapte de vacă și 60,4 la sută la ouă.

în anii cincinalului a continuat procesul 
de dezvoltare și consolidare economică șl 
organizatorică a cooperativelor agricole de 
producție. Producția globală a crescut cu 
18,8 la sută față de cincinalul 1966—1970. 
Prin realizarea unui volum sporit de in
vestiții din credite acordate de stat și prin 
mobilizarea într-o proporție mai accentuată 
a resurselor proprii la fondul de dezvoltare, 
s-au construit obiective importante care au 
contribuit la întărirea și modernizarea ba
rei tehnice-materiale a cooperativelor. La

III. Silvicultura
în cincinalul 1971—1975 au fost între

prinse măsuri în vederea apărării, con
servării și dezvoltării fondului forestier. 
Lucrările de împăduriri »-au desfășurat 

ția totală a atins 34 la sută la mobilă, 46,4 
la sută la prefabricate din beton armat și
49,5 la sută la cărămizi și blocuri ceramice.

INDUSTRIA COOPERATISTA a adus o 
contribuție mai mare la aprovizionarea 
populației cu bunuri de consum metalice, 
textile, confecții și produse alimentare. Co
operația meșteșugărească și-a diversificat 
volumul producției-marfă și al prestărilor 
de servicii, care în anul 1975 a fost cu 84 
la sută mai mare decît în 1970, iar produc
ția unităților cu caracter industrial și ne
industrial din cadrul cooperației de consum 
a crescut cu 124,7 la sută.

Rezultatele obținute în perioada 1971— 
1975 în dezvoltarea și modernizarea indus
triei au avut o puternică influență pozitivă 
asupra evoluției întregii noastre vieți econo- 
mico-sociale ; avîntul impetuos al indus
triei a asigurat dinamismul și stabilitatea 
întregii economii naționale, accentuarea 
modernizării structurii sale, îmbunătățirea 
substanțială a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, adincirea schimbări
lor in structura societății românești, crește
rea rapidă a venitului național și, pe aceas
tă bază, îmbunătățirea condițiilor de viată 
materiale și spirituale ale întregului popor.

agriculturii, producția

La sfîrșitul anului 1975, suprafața amena
jată pentru irigații a fost de 1 474 mii hec
tare. La aceasta se va adăuga, în primă
vara acestui an, încă o suprafață de 256 
mii hectare, pe care lucrările de amena
jare se află într-un stadiu avansat de e- 
xecuție. în perioada 1971—1975 au fost li
vrate agriculturii 4,5 milioane tone îngră
șăminte chimice substanță activă — cu
1,7 milioane tone mai mult decît în cin
cinalul precedent:

Pe ansamblul „ . .
globală a anilor 1971—1975 a depășit cu 
peste 25 la sută realizările din perioada 
1966—1970 și cu 55 la sută pe cele din anii 
1961—1965. Cu toate că în decursul cinci
nalului au fost doi ani cu condiții climatice 
nefavorabile, iar în anul 1975 au avut Ioc 
puternice calamități naturale, agricultura a 
asigurat satisfacerea necesităților de con
sum ale populației cu produse alimentare, 
cantități sporite de materii prime pentru 
industrie, cît și unele disponibilități pentru 
export.

Producția vegetală obținută la principa
lele culturi în cincinalul 1971—1975, com
parativ cu realizările din anii precedenți, 
se prezintă, după cum urmează : 

prevederilor cincinalului, datorită și. unor 
deficiențe în organizarea producției, în uti
lizarea pămîntului și a amenajărilor pentru 
irigații, în executarea lucrărilor agricole.

în cincinalul 1971—1975 s-au obținut 
creșteri însemnate la efectivele de bovine, 
porcine și păsări, iar producția animalieră 
a fost cu 34 la sută mai mare decit în 
cei cinci ani anteriori.

Efectivele de animale pe total agricul
tură, la sfîrșitul anului 1975, se prezintă 
astfel:

— mii capete —
Efectivul existent Pîferente (±) față de existent la : 

la 31.XII.1975 31.XU.1970 31.XII.1965

8126 + 910 + 1 191

3 030 + 405 + 702
8 312 + 2 453 + 3 447

821 + ‘139 + 360
13 867 + 49 + 742

10 382 274 + 530
78 611 + 24 278 + 38 527

sfîrșitul anului 1975, suprafața amenajată 
pentru irigat a fost de 998 mii hectare — 
de peste 2 ori mai mare decît în anul 
1970. A sporit simțitor cantitatea de Îngră
șăminte chimice folosite în sectorul coope
ratist ; în anul 1975, la un hectar teren 
arabil au revenit cu 56 la sută mai multe 
îngrășăminte chimice decît în 1970.

La rezultatele obținute în dezvoltarea 
sectorului cooperatist., o contribuție impor
tantă au adus-o stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii, care au fost mai strîns 
legate de activitatea și rezultatele de pro
ducție din cooperativele agricole. Volumul 
lucrărilor efectuate de aceste unități, în 
perioada 1971—1975, a fost cu 30 la sută 
mai mare decît în anii 1966—1970.

în cursul cincinalului 1971—1975 a avut 
loc o dezvoltare continuă a producției în 
gospodăriile agricole ale populației. Statul 
a acordat un sprijin substanțial pentru va
lorificarea potențialului productiv din 
acest sector, în scopul sporirii aportului 
său la satisfacerea nevoilor proprii de 
consum, la formarea fondului de stat, cit 
și la aprovizionarea populației. Au fost 
alocate fonduri pentru acordarea de asis
tență tehnică în producție, pentru procu
rarea de material săditor pomicol și se
mințe din soiuri valoroase, materiale _ și 
substanțe chimice pentru combaterea dău
nătorilor, pentru asigurarea asistenței sa
nitare și medicamentelor de uz veterinar. 
Producția agricolă din gospodăriile popu
lației a crescut, în perioada 1971—1975, cu 
25 la sută . față de anii 1966—1970.

Realizările obținute de-a lungul cinci
nalului 1971—1975 în dezvoltarea agricul
turii demonstrează justețea politicii agrare 
a partidului, de transformare socialistă a 
satului, atestă cu putere faptul că agricul
tura socialistă oferă condiții optime pentru 
progresul continuu al producției agricole. 
Rezultatele confirmă temeinicia măsurilor 
întreprinse pentru dezvoltarea bazei teh
nice-materiale, modernizarea proceselor de 
producție, întărirea continuă a unităților 
agricole de stat și a cooperativelor agricole 
de producție.

într-un ritm mai rapid; s-a îmbunătățit 
compoziția pădurilor prin Introducerea unor 
specii de arbori de înaltă productivitate, 
repede crescătoare; au fost împădurite 

importante suprafețe degradate și nepro
ductive ; au sporit suprafețele pe care ' 
s-au executat operațiuni de igienă. In pe-

IV. Transporturi 
și telecomunicații

acțiu-
s-au extins procesele

Dezvoltarea transporturilor și telecomu
nicațiilor a fost orientată spre satisfacerea 
cît mâi deplină a nevoilor economiei na
ționale și cerințelor populației. S-au inten
sificat optimizarea transporturilor, 
nea de mecanizare a operațiunilor de în- 
cărcare-descărcare, 
moderne de transport — paletizarea, pa- 
chetizarea, conteinerizarea — realizîndu-se 
importante economii de combustibil și e- 
nergie. în perioada 1971—1975, traficul do 
mărfuri, exprimat In tone-kilometri, a 
crescut cu 54,8 la sută, iar traficul de că
lători cu 61,9 la sută.

în transportul feroviar s-a Înlocuit aproa
pe în totalitate tracțiunea cu abur prin 
tracțiunea electrică și diesel, care la 
sfîrșitul anului 1975 reprezenta 96 la sută, 
față de 79 la sută în anul 1970. în pe
rioada 1971—1975, calea ferată a fost do
tată cu 990 locomotive diesel și electrice,
22,2 mii vagoane de marfă în echivalent . 
4 osii, 1 537 vagoane de călători și alte 
mijloace de transport. S-au electrificat 
liniile Filiași—Simeria—Mintia, Adjud—Ci- 
ceu—Deda, Caransebeș—Timișoara—Arad— 
Curtici, Caransebeș—Reșița și s-au extins 
liniile cu cale dublă, instalațiile cu bloc 
automat de linie și centralizare electro- 
dinamică a stațiilor. Lungimea liniilor de 
cale ferată electrificată a crescut, față de 
anul 1970, de 2,6 ori.

Unitățile de transport auto au fost dotate 
In perioada 1971—1975 cu 36,5 mii autove
hicule de marfă, din care un număr în
semnat de autovehicule de mare tonaj, e- 
chipate cu motoare diesel din producția in
ternă. Au fost modernizate peste 1 750 kilo
metri drumuri publice cu trafic intens, iar 
pentru îmbunătățirea drumurilor cu trafic 
mai redus s-au aplicat imbrăcăminți asfal- 
tice ușoare pe o lungime de peste 6 700 ki
lometri.

Flota comercială maritimă a fost dotată 
cu nave care însumează 696 mii tdw, prin
tre care petroliere de 85 mii tdw și mine-

V. Investiții construcții
înfăptuirea amplului program de inves

tiții aprobat de Congresul al X-lea a asi
gurat creșterea în ritmuri susținute a în
tregului potențial- .pyaductiv al. țării. îmbu
nătățirea repartizării teritoriale a forțelor 
de producție, perfecționarea structurii eco
nomiei naționale, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale populației, dezvoltarea bazei 
materiale a activităților social-culturale'.

Volumul total al investițiilor realizate în 
economia națională în anii cincinalului a 
totalizat, în condiții comparabile, 544,7 mi

Realizări
1971—1975

— mild, lei —

din care t
1975

— mild, lei —

%
1971—1975
1966—1970

Industrie 273,3 67,5 167,8
Construcții 23,9 7,2 213,4
Agricultură, silvicultură și gospodărirea

apelor 76,8 18,9 189.6
Transporturi și telecomunicații 54,4 14,1 162,9
Cercetare științifică și dezvoltare tehno-

logică 3,8 0,9 223,5

Eforturile principale de Investiții au fost 
orientate spre construirea de capacități și 
obiective productive. Repartizarea pe 
ramuri a investițiilor oglindește conti
nuarea fermă a procesului de indus
trializare socialistă a țării ; investițiile 
din industrie au fost utilizate cu pre
cădere pentru dezvoltarea ramurilor de bază 
— energie electrică și termică, meta
lurgie, construcții de mașrni și chimie — 
care au primit 62 Ia sută din volumul a- 
cestora. S-au accentuat eforturile pentru 
lărgirea bazei de materii prime și punerea 
In valoare a resurselor minerale și ener
getice naționale și dezvoltarea industriilor 
avansate — electronică, automatizări, me
canică fină, utilaje tehnologice, petrochimia 
și altele. De importante fonduri de inves
tiții au beneficiat industriile producătoare 
de bunuri destinate consumului populației. 
Fonduri importante de investiții au fost u- 
tilizate îndeosebi pentru creșterea parcului 
de tractoare, mașini și utilaje agricole, pen
tru înfăptuirea programului de irigații, în
diguiri și desecări și dezvoltarea bazei teh
nico-materiale a zootehniei. în transporturi, 
investițiile au fost destinate pentru moder
nizarea parcului de locomotive, vagoane și 
autovehicule de marfă, electrificarea liniilor 
principale de cale ferată și modernizarea 
drumurilor, dezvoltarea flotei maritime co
merciale, extinderea rețelei de telefonie ur
bană și interurbană.

în cursul cincinalului 1971—1975 au fost 
date în exploatare 1 869 obiective și. capa
cități de producție Industriale $i 388 _agro- 
zootehnice maT~lmporta~riTe, s-au modernizat 
și reutilat un număr TnseWORtt de întreprin
deri și secții- din toate ramurile economiei. 
Fondurile fixe în economia națională au 
crescut în această perioadă cu 440 miliarde 
lei, ajungînd la sfîrșitul anului 1975 la circa 
1 200 miliarde lei. Din totalul fondurilor 
fixe existente, 805 miliarde lei sînt puse 
în funcțiune în ultimii zece ani.

Printre cele mai importante capacități de 
producție puse In funcțiune în anii cincina
lului se numără :

în industria energiei electrice și termice 
_ — hidrocentralele Lotru, Tarnița, Rimni- 

cu-Vilcea—Govora, centralele termoelec
trice Brăila și Rovinari. în industria meta
lurgică — Combinatul de oțeluri speciale

Realizări din care i %
1971—1975 1975 1971—1975

— mild, lei — — mild. Iei — 1966—1970

Construcții de locuințe (inclusiv din
fondurile populației cu sprijinul statului) 37,7 10,8

Gospodărie comunală 12,8 3.8
învățămînt, cultură și artă, ocrotirea sănătății 11,3 2,9
Comerț, alimentație publică, turism 15.6 4,2

215,9
185,5
143,0
190,2

în cincinalul expirat s-a acționat pentru materiale noi, reducerea investiției specifice
îmbunătățirea eficienței investițiilor ; ș-a șj a duratelor de execuție. Cu toate rezulta-
realizat reducerea ponderii lucrărilor de tele obținute, în activitatea de investiții s-au
construcții-montaj la investițiile din fon- manl£estat unele lipsuri, constînd în elabo-durile statului — de la 47,1 la suta în anui . .. . , , .. . . . .
1970, la 39,8 la sută în anul 1975 - spo- rarea cu tntirziere a documentației tehnico-
rind ponderea utilajelor și instalațiilor.; s-a economice, neasigurarea la timp a unor uti-
acționat pentru reducerea supradimensionă- laje tehnologice din țară și din import,
rilor și finisajelor inutile, utilizarea unor slaba organizare a execuției lucrărilor pe

prevederile 
mult decit

planu-
In cin-

unui regim normal 
s-a di-

rioada 1971—1975 au fost efectuate împă
duriri pe o suprafață de 408 mii hectare — 
cu 18,9 la sută peste 
lui și de 1,5 ori mai 
cinalul precedent.

In scopul asigurării
de exploatare h fondului forestier, 
minuat treptat volumul de masă lemnoasă 
dată in producție, astfel incit, în ultimii 
ani, acesta, s-a încadrat în cota normală 
de tăiere. Planul producției unităților sil
vice a fost realizat in proporție de 117,9 la 
sută, obținîndu-se o producție' suplimen
tară, față de prevederile cincinalului, da 
912.0 milioane lei.

în anul 1975 a 
de măsuri pentru 
tarea fondului
1976—2010, a cărui realizare va 
creșterea însemnată a aportului 
turii la dezvoltarea economiei naționale, la 
continua îmbunătățire a mediului încon
jurător.

fost elaborat Programul 
conservarea și 
forestier în

dezvol- 
perioada
asigura 

silvicul-

raliere de mare capacitate. Fată de anul 
1970, traficul maritim de mărfuri a fost în 
anul 1975 mai mare cu 77 la sută. La sfîr
șitul anului 1975, capacitatea flotei mariti
me comerciale a ajuns la 1 205 mii tdw, 
fiind de 2.4 ori mai mare decit in anul 1970 
și de peste 8 ori față de anul 1965. Flo
ta maritimă comercială românească a fost 
practic creată în ultimul deceniu.

Flota fluvială a fost dotată in perioada 
1971—1975 cu 14 remorchere, 110 șlepuri și 
10 nave de pasageri. La sfîrșitul anului 
1975, capacitatea flotei fluviale a ajuns la 
73,6 mii CP la remorchere. 469 mii tone la 
șlepuri și aproape 6 000 locuri la navele de 
pasageri. In vederea satisfacerii nevoilor 
de transport ale marilor combinate indus
triale, au fost sporite capacitățile porturi
lor Tulcea și Galați și s-au efectuat lu
crări de modernizare și amenajare a celor
lalte porturi fluviale. Transportul fluvial de 
mărfuri a fost în anul 
la sută față de anul 
tori cu 39,5 la sută.

Transportul aerian

1975 mai mare cu 54,3
1970, iar cel de călă-

fost, dotat în cinci- 
călători de capaci- 
S-au executat lu- 
dotare cu instalații

a 
nai cu 26 aeronave da 
tăți și viteze sporite, 
crări de modernizare și 
de dirijare și protecție a navigației la aero
porturile existente. Comparativ cu anul 
1970, transportul aerian de călători 
cut cu 90,6 la sută. s

Cu toate progresele înregistrate, 
necesitățile economiei se constată 
rămînere în urmă a transportului 
și aerian.

Telecomunicațiile s-au dezvoltat 
tinuare, prin extinderea telefoniei ; 
te interurbane și urbane, construcția de 
radiorelee, stații de radio și televiziune și 
extinderea rețelei de cabluri subterane. în 
anii cincinalului au fost conectate Ia sis
temul de telefonie automată interurbană 
un număr de 33 localități, numărul total al 
acestora ajungînd la sfîrșitul anului 1975 
la 47.

a eres-
față de 
încă o 
fluvial

ln con- 
automa-

liarde lei, din care 136,9 miliarde lei In anul
1975. Semnificativ pentru forța dinamică 
a economiei noastre este faptul că în anii 

... 1.971—19.75 ,'sra investit. mâi. 'rrlult decit în 
celelalte două cincinale precedente luate 
împreună.

Prevederile planului cincinal 1971—1975 
Ia investițiile din fondurile centralizate ale 
statului au fost Îndeplinite în proporție de
101.9 la sută.

Pe principalele ramuri ale economiei na
ționale, investițiile din fondurile centrali
zate ale statului au fost realizate astfel :

Tirgovlște, întreprinderea de alumină Tul
cea ; s-au dezvoltat sectoarele de otelărie șl 
de laminare la combinatele siderurgice Ga
lați, Hunedoara și Reșița, capacitatea între
prinderilor de țevi „Republica11 București, 
Iași, Roman, a întreprinderii de aluminiu 
Slatina. In industria construcțiilor de ma
șini — întreprinderea de rulmenți și între
prinderea de panouri și tablouri electrice 
Alexandria, întreprinderea de strunguri 
Tîrgoviște, întreprinderea de vagoane Cara
cal, întreprinderea de utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții și refractare 
Bistrița, întreprinderea de elemente pneu
matice și automatizări Bîrlad, întreprin
derea „Tehnoton" Iași, întreprinderea de 
armături industriale din fontă și otel Zalău, 
întreprinderea de dispozitive, ștanțe, ma
trițe și scule așchietoare Focșani, întreprin
derea de aparataj electric de instalații Titu. 
în industria chimică — Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia, instalațiile 
de amoniac și uree de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu-Măgurele, de 
anhidridă maleică și ftalică, dimetilte- 
reftalat de la Combinatul petrochimic 
Brazi, de acid fosforic de la Combina
tul de îngrășăminte chimice Năvodari, de 
anilină de la Combinatul chimic Făgă
raș. de acid sulfuric, tripolifosfat de sodiu 
și de ■ săruri fosfatice de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Valea Călugăreas
că, de fibre polinitrilacrilice — melană de 
la Combinatul de fibre sintetice Săvinești, 
de fire poliesterice de la Combinatul de fi
bre sintetice Iași, rafinărie — etapa a Il-a 
de la Combinatul petrochimic Pitești. în 
industria de prelucrare a lemnului — 42 
capacități noi ; în industria ușoară — 26 
întreprinderi de textile șl încălțăminte, 6 
fabrici de sticlărie de menaj și porțelan ; 
In industria alimentară — 7 fabrici de lap
te praf, 6 fabrici de bere, abatoare, fa
brici de pîine și altele.

Concomitent cu dezvoltarea industriei, 
agriculturii, a transporturilor și telecomuni
cațiilor s-au realizat importante investiții 
din fondurile centralizate ale statului pen
tru construcții de locuințe și gospodărie co
munală, pentru dezvoltarea bazei mate
riale a învățămîntului, culturii și ocrotirii 
sănătății populației, a comerțului și turis
mului :

/ ’
șantiere — deficiențe care au influențai 
eficiența Investițiilor și au determinat pune
rea in funcțiune cu întîrziere a unor capa
cități de producție.

în anii cincinalului a început construc

VI. Introducerea progresului 
tehnic, cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică

Promovarea progresului tehnic, activita
tea de cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică, în anii 1971—1975, au fost subor
donate dezvoltării bazei de materii prime și 
energetice, aplicării unor noi tehnologii de 
fabricație și perfecționării celor existente, 
asimilării de noi mașini, utilaje, aparate și 
instalații, diversificării gamei bunurilor de 
consum și creării de noi mijloace de apă
rare a sănătății populației și de protecție 
a mediului înconjurător.

în perioada 1971—1975 au fost asimilata 
numeroase tipuri de mașini, utilaje și insta
lații noi, de tehnicitate și complexitate spo
rită, nave maritime de 55 mii tdw, 
noi sortimente de materiale, precum 
și o gamă largă de produse și sortimente 
de bunuri de consum. Pe ansamblul indus
triei, ponderea produselor noi și reproiec- 
tate puse în fabricație în cincinal a repre
zentat circa 44 la sută din valoarea produc
ției industriale a anului 1975.

Au fost aplicate în producție 156 tehnolo
gii noi, din care circa 70 la suta se bazează 
pe concepție proprie, ceea ce a condus la 
valorificarea superioară a resurselor natura
le, reducerea consumurilor specifice, crește
rea eficienței economice și la diversifica
rea sortimentală a producției.

în domeniul asimilării de produse noi, a! 
introducerii și extinderii tehnologiilor avan
sate, au existat unele neajunsuri care au 
influențat procesul de promovare a progre
sului tehnic în industrie. Nu au fost res
pectate în totalitate sarcinile de asimilare a 
produselor, existînd rămîneri în urmă față 
de prevederile planurilor. Deși s-au obți
nut unele rezultate pozitive în scurtarea 
ciclului de asimilare a produselor si de in
troducere a tehnologiilor noi, durata acestui 
proces, de la concepție și proiectare pînă la 
aplicarea în producție, a continuat — în 
unele cazuri — să fie încă mare, ceea ce a 
avut consecințe negative asupra eficienței 
în industrie.

în cincinalul 1971—1975, activitatea de cer
cetare științifică și dezvoltare tehnologică 
și-a sporit contribuția la dezvoltarea econo
miei naționale ; au fost încheiate pînă la 
sfîrșitul cincinalului 628 obiective șl teme 
mai importante, din care 539 au fost puse în 
aplicare.

în industria chimică s-au elaborat tehno
logii noi privind obținerea cauciucului poli- 
izoprenic și polibutadienic, elaborarea de 
rășini și lacuri pentru industria electroteh
nică, obținerea alcoolului oleic prin hidroge- 
narea acidului oleic, diversificarea sorti
mentelor de copolimeri acrilici auxiliari 
pentru industria textilă și de pielărie, obți
nerea de fibre chimice cu modul umed ri
dicat, sinteze de noi medicamente, realiza
rea de rășini epoxidice pentru confecționa
rea modelelor pentru turnătorie și a cuti
ilor de miez, obținerea de erbicide necesare 
culturilor de porumb, floarea-soarelui șl 
altor plante.

în industria metalurgică s-au introdus 
procedee noi pentru : obținerea oțelurilor 
de calitate superioară ; elaborarea, lamina
rea și tratamentul termic al oțelurilor pen
tru rulmenți și laminate destinate sectoru
lui auto ; reducerea consumului de metal 
prin optimizarea parametrilor tehnologici 
la turnarea și laminarea oțelurilor.

VIL Relații economice externe
Dezvoltarea accelerată a economiei na

ționale pe baza industrializării socialiste, 
diversificarea și ridicarea nivelului tehnic 
al produselor au creat condiții favorabile 
pentru creșterea rapidă a volumului comer
țului exterior, îmbunătățirea structurii 
mărfurilor exportate, extinderea ariei geo
grafice a relațiilor economice externe, ceea 
ce evidențiază participarea sporită a țării 
noastre la diviziunea internațională a mun
cii, la schimbul de valori pe plan mondial.

în cincinalul 1971—1975 s-au dezvoltat și 
diversificat relații de cooperare în producție
— formă superioară a relațiilor economice 
internaționale — care asigură o mai mare 
stabilitate în raporturile dintre state, creea
ză condiții favorabile pentru accesul la 
progresul tehnic, la resursele financiare șl 
piețele de desfacere, punînd mai bine in va
loare resursele proprii și ale partenerilor | 
au fost încheiate o serie de convenții și a- 
corduri pentru realizarea, ,prin eforturi co
mune, de capacități de producție, precum 
și pentru specializarea in producție.

Volumul valoric al comerțului exterior a 
fost în anul 1975 de 53,1 miliarde Iei valută
— de 2,3 ori mai mare decît în anul 1970. 
Ritmul mediu anual de creștere a volumu
lui comerțului exterior — de 18,4 la sută, 
înregistrat in cincinalul 1971—1975 — a de
vansat ritmul de creștere a venitului na
țional și producției materiale.

Exportul realizat în anul 1975 a fost de
26,5 miliarde lei valută — de 2,4 ori mal 
mare față de anul 1970. Dezvoltarea și di
versificarea producției industriale au deter
minat Însemnate schimbări în dinamica șl 
structura exportului, au sporit eficiența a- 
cestuia ; un loc tot mai important îl ocupă 
produsele cu un grad ridicat de prelucrare. 
Exportul de mașini, utilaje și mijloace de 
transport a crescut de 2,7 ori, cel de pro
duse chimice, îngrășăminte și cauciuc de
3,7 ori, de mărfuri industriale de larg con
sum de peste 2 ori. Ca urmare, ponderea 
acestor grupe de produse în totalul expor
tului a crescut de la 47,9 la sută în 1970 Ia
52,2 la sută In 1975. în exportul țării noas
tre figurează astăzi utilaje și instalații 
complexe pentru linii de montaj și fabrici 
de tractoare, fabrici de acid sulfuric și de 
Îngrășăminte chimice, rafinării de petrol, 
combinate de industrializare a lemnului, fa
brici de ciment, filaturi de bumbac, centra
le termice, mijloace de automatizare, cen
trale telefonice automate, mijloace ale teh
nicii de calcul electronice, autoturisme, au
tocamioane cu motor diesel, locomotive e- 
lectrice, mașini-unelte cu comandă nume
rică. nave maritime și altele.

Rezultatele In domeniul exportului ar fi 
fost mai bune dacă in activitatea între
prinderilor producătoare și a organiza
țiilor de comerț exterior nu ar fi existat o 
seamă de neajunsuri In legătură cu asigu
rarea fondului de marfă,. cu prospectarea 
piețelor externe și adaptarea operativă la 
cerințele pieței.

VIII. Creșterea eficienței 
economice

în anii 1971—1975 s-a îmbunătățit eficien
ta activității economice in toate ramurile 
producției materiale, a fost folosit mai In
tensiv potențialul de producție, s-a accen
tuat prooesul de valorificare superioară a 
materiilor prime și materialelor ; in întrea
ga economie s-a desfășurat un intens pro
ces de raționalizare a consumurilor speci
fice, de folosire mai judicioasă a resurselor 

ția șl au continuat lucrările pe șantierele 
unor mari obiective de Investiții în toate 
ramurile economiei, care vor asigura ridi
carea economică a țării pe o nouă treaptă 
de dezvoltare in cincinalul 1976—1980.

în industria construcțiilor de mașini aci 
fost create și s-a început fabricația de se
rie la echipamente electrice cu curent con
tinuu cu tiristoare pentru instalația de 
foraj de mare adincime, aparatură de radio 
și comunicații profesionale, oazane ener
getice ; noi tipuri de mașini-unelte cu co
mandă program numerică, noi aparate opti- 
co-medicale, arzătoare de mare capacitate, 
mașini pentru tăierea termică a tablelor 
prin copiere, acționări electrice reglabile 
pentru industria metalurgică, automatiza
rea grupurilor energetice de mare putere, 
calculator electronic de capacitate mică și 
echipamente de automatizare.

în domeniul energiei electrice șl termice 
e-au introdus sisteme noi pentru creșterea 
siguranței in exploatarea instalațiilor ener
getice, reducerea consumurilor de combus
tibili superiori, pregătirea utilizării econo
mice a cărbunilor inferiori și a noilor surse 
energetice (ape geotermale, șisturi bitumi
noase), la dezvoltarea automatizării com
plexe și crearea de noi echipamente pentru 
centralele hidroelectrice.

în industria construcțiilor șl materialelor 
de construcții au fost realizate tehnologii 
noi pentru fabricarea cimentului, produce
rea geamurilor prin procedeul fără debi- 
teuză, elemente armate și blocuri de zidă
rie din beton celular autoclavizat, elemente 
spațiale prefabricate din beton armat pen
tru clădiri de locuit finisate și cu instala
țiile Înglobate din fabrică, materiale re
fractare speciale, extinderea utilizării ma
selor plastice in construcții.

în industria lemnului, celulozei ș! hlrtiel 
s-au aplicat noi tehnologii pentru producția 
unor sortimente de hîrtie cu gramaje scă
zute, au fost extinse utilizările sortimente
lor inferioare de masă lemnoasă și ale de
șeurilor, folosirea unor noi specii lemnoase 
ca materie primă pentru producția de celu
loză, s-au elaborat noi tehnologii și mate
riale pentru industria mobilei și prefabri
catelor din lemn.

în industria ușoară s-au Introdus noi teh
nologii de fabricare a produselor textile din 
materii prime indigene, tehnologii de fini
sare a pieilor sintetice poromerice și de fa
bricare a înlocuitorilor de piele de calitate 
superioară pe bază de policlorură de vinii, 
a fost dezvoltată baza de materii prime ș! 
înnobilarea acestora pentru industria sticlei 
și ceramicii fine.

în agricultură șl silvicultură au fost rea
lizate- noi soiuri de grîu, porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, noi hi
brizi de găini ouătnare, a fost elaborată 
tehnologia pentru fabricarea concentratelor 
proteice de soia ; s-au îmbunătățit tehno
logiile de executare mecanizată a principa- 

x lelor lucrări silvice, precum și cele de pro
ducere a puieților necesari împăduririlor.

în transporturi s-au introdus circuitele 
de cale de concepție românească, s-a reali
zat modelul experimental al trenului elec
tric automotor, s-au introdus frîne de mare 
capacitate.

în fizică șl aplicațiile acesteia In econo
mie s-au realizat unele instalații cu laser! 
și betatroane, noi tipuri de compuși măr
eați, ' aparate electronice pentru măsurători 
nucleare și altele. ,

Importul realizat In anul 1975 a fost de
26,5 miliarde lei valută — de 2,3 ori mai 
mare față de anul 1970. Pe calea importului 
au fost asigurate unele materii prime și 
materiale necesare dezvoltării industriei, 
cum sînt : minereu de fier, cocs și cărbuni 
cocsificabili, bauxită, apatite, țiței, bumbac 
și altele. Importul de combustibil, materii 
prime minerale și metale a crescut în anii 
1971—1975 de 2,8 ori. Pentru înfăptuirea 
programului de investiții și dotarea ramu
rilor economiei naționale cu mijloace ala 
tehnicii moderne, In cincinalul 1971—1975 
s-au importat mașini, utilaje și mijloace 
de transport care reprezintă aproape două 
cincimi din totalul importurilor. S-a lărgit 
gama importului de mărfuri industriale de 
larg consum, mărfuri alimentare, precum și 
materii prime pentru producerea acestora.

Activitatea de comerț exterior a fost In 
ultimii ani influențată nefavorabil de criza 
și inflația care s-au manifestat pe piața 
mondială.

In cincinalul 1971—1975, România a dez
voltat relații economice externe cu un mare 
număr de state, intreținlnd, astăzi, relații 
eoonomice cu 131 țări, față de 110 țări in 
anul 1970.

România a situat pe primul plan extin
derea relațiilor economice și tehnico-știin
țifice cu toate țările socialiste, care au con
tinuat să dețină ponderea principală în co
merțul nostru exterior. Un loc important 
In relațiile economice externe ale României 
l-a ocupat promovarea consecventă a cola
borării cu țările membre ale C.A.E.R., țara 
noastră aducîndu-șl contribuția la realiza
rea obiectivelor „Programului complex", la 
diversificarea formelor de cooperare in do
meniul producției și tehnologiei, in inte
resul progresului mai rapid al fiecărei țări, 
al egalizării nivelului de dezvoltare a țări
lor socialiste, al propășirii generale a socia
lismului.

România a dezvoltat, totodată, largi re
lații în domeniul economic, tehnic-științific 
și in alte domenii cu țările in curs de dez
voltare. Țara noastră întreține relații eco
nomice cu peste 90 de țări In curs de dez
voltare din Africa, Asia, America Latină și 
Europa ; volumul schimburilor comerciale 
cu aceste țări era de circa 5 ori mal mare 
în 1975 față de 1970. Prin acțiunile de co
operare pe care le înfăptuiește cu țările in 
curs de dezvoltare, România- Iși aduce con
tribuția la punerea in valoare a resurselor 
materiale și umane din aceste țări, ceea ce 
corespunde intereselor dezvoltării econo
mice reciproce,

în spiritul principiilor coexistenței paș
nice. al necesității participării active la di
viziunea internațională a muncii, țara noas
tră a amplificat raporturile economice și cu 
țările capitaliste dezvoltate, pe baza poli
ticii sale externe de promovare a unor largi 
relații de colaborare cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială.

energetice, de reducere a cheltuielilor ma
teriale, de utilizare cu productivitate- spo
rită a forței de muncă, de creștere genera
lă a rentabilității producției.

Ridicarea gradului de înzestrare tehnică 
a muncii, extinderea mecanizării, automati
zarea și introducerea tehnologiilor avansate, 
creșterea calificării și organizarea mai buni 

(Continuare în pag. a IV-a)
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a producției au determinat sporirea produc
tivității muncii pe un lucrător în industrie 
— cu 37,0 la sută in anul 1975, față de 
1970, intr-un ritm mediu anual de 6,5 la 
sută. Aproape 55 la sută din sporul pro
ducției industriale s-a realizat pe seama 
creșterii productivității muncii. Productivi
tatea muncii în activitatea de construcții- 
montaj a sporit cu 46,1 la sută, iar în 
transporturile feroviare cu 27,2 la sută.

Deși au fost obținute creșteri importan
te, nivelurile prevăzute în planul cincinal 
nu au fost realizate integral de către toate, 
ministerele, datorită unor neajunsuri în or
ganizarea producției și a muncii, în folosi
rea utilajelor și a timpului de muncă.

A avut loc o îmbunătățire a eficienței 
fondurilor fixe în ramurile producției ma
teriale ; în industrie, volumul producției 
globale Ia 1 000 lei fonduri fixe a crescut 
cu circa 8 la sută.

în cincinalul 1971—197.5 s-au înregistrat, 
de asemenea, importante progrese în valo
rificarea materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei electrice. Con
sumul productiv de energie electrică la 
1 000 lei venit național s-a redus cu 8 la 
sută. în anul 1975, comparativ cu 1971, va
loarea produselor obținută pe unitatea de 
materie primă prelucrată a sporit în : in
dustria construcțiilor de mașini și prelu-

IX. Dezvoltarea forțelor 
de producție pe teritoriu

în perioada 1971—1975 s-a acționat cu 
fermitate pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea repartizării forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, urmărindu-se li
chidarea treptată a diferentelor în dezvol
tarea economică a diferitelor zone, crearea 
condițiilor pentru ridicarea’tuturor localită
ților la un nivel mai înalt de civilizație ma
terială și spirituală.

în acest scop, față de creșterea de 1,7 
ori a volumului de investiții realizat 
pe ansamblul economiei, comparativ 
cu cincinalul precedent, în județele mai 
puțin dezvoltate, investițiile au sporit 
în ritmuri mai accentuate : de 3,2 ori 
în Dîmbovița, de circa 2,9 ori în Gofj și 
Tulcea, de 2,1—2,5 ori în Sălaj, Bistrița- 
Năsăud, Vaslui, Botoșani, Alba, Satu-Mare 
și 'de circa 2 ori în Harghita, Covasna; 
Vîlcea. Ca urmare, au avut loc impor
tante^ modificări în dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a județelor. în timp ce in

Producția globală 
industrială

Numărul județelor
1965 1970 1975

Pînă la 5 miliarde lei 30 19 8
5,1—10 miliarde lei 6 12 11

10,1—15 miliarde lei 3 5 7
15,1—25 miliarde lei — 3 11

Peste 25 miliarde lei 2

Numărul personalului angajat in între
prinderi și instituții ce revine la 1 008 lo
cuitori a crescut în județele mai puțin 
dezvoltate : de la 219 la 281 în județul Gorj, 
de la 191 la 232 în județul Vilcea, de la 
210 la 260 în județul Tulcea, de la 142 la 
200 în județul Olt, de la 255 la 312 în ju
dețul Harghita, de la 203 la 287 în județul 
Dîmbovița. în anul 1975, numărul județe
lor cu peste 200 persoane angajate la 1000 
locuitori a ajuns la 32, față de 27 în 1970 
și 18 județe în 1965.

în anul 1975, in 27 județe, populația o- 
cupată în activitățile neagricole a repre
zentat mai mult de jumătate din totalul 
populației ocupate, față de numai 13 ju
dețe în 1970 și 8 județe în 1965 ; într-un 
număr de 23 județe, personalul din industrie 
depășește astăzi. 40 la sută din numărul 
total al angajaților.

S-a trecut la înfăptuirea hotărîrii Con
ferinței Naționale a partidului cu privire 
la sistematizarea economico-socială a teri
toriului în vederea dezvoltării armonioase 
a orașelor și comunelor țării, s-a acordat 
o atenție deosebită creării unor centre 
puternice din punct de vedere economic, 
bine dotate edilitar, sanitar, cultural și co-

X. Populația și
Politica demografică activă promovată 

de partidul și statul nostru pentru stimu
larea natalității, consolidarea familiei, scă
derea mortalității generale și infantile a 
asigurat creșterea populației țării cu un 
milion persoane în perioada 1971—1975. La 
sfîrșitul anului 1975, populația Republicii 
Socialiste România a ajuns Ia 21352 mii 
locuitori, din care peste 43 la sută locuiesc 
în mediul urban.

Populația ocupată în economia națională 
la sfîrșitul anului 1975 a fost de 10,2 mi
lioane, realizîndu-se în anii cincinalului o 

" . . . J Numărul absolven
ților in anii 1971—1975

în % față de
1966—1970

învățămint profesional 571 623 154,9
Cursuri de calificare de scurtă durată 1 158 570 184.9
învățămint mediu de specialitate 223 376 147,7
învățămint superior 154 736 133,9

crării metalelor — cu 42,9 la sută ; in
dustria produselor din cauciuc — cu 16,4 
la sută ; industria exploatării și prelu
crării lemnului — cu 42,1 la sută ; indus
tria țesăturilor de bumbac și tip bumbac 
— cu 36,5 la sută : industria încălțămintei 
cu fețe din piele naturală — cu 23,3 la sută.

Cheltuielile totale pentru 1 000 lei pro- 
ducție-marfă în industria republicană au 
scăzut, în condiții comparabile, în anul 1975, 
față de anul 1970, cu 81,9 lei, iar cele ma
teriale cu 58,7 lei, obținîndu-se economii la 
cheltuielile totale pe întreaga perioadă a 
cincinalului de circa 85 miliarde Iei. Redu
ceri de cheltuieli s-au obținut și în celelalte 
ramuri ale economiei față de anul 1970 : in 
construcții-montaj antrepriză — cu 56 Iei ; 

’în agricultura de stat — cu 34 lei ; în trans
porturi feroviare cheltuielile pentru 1000 
tone-km convenționale sînt mai mici — cu
10,6 la sută, iar în transporturi auto — cu 
13,1 la sută.

Rezultatele obținute nu sînt însă la nive
lul prevederilor din planul cincinal, îndeo
sebi ca urmare a unor deficiențe în activi
tatea de producție și gospodărirea fonduri
lor, a depășirii unor consumuri materiale, 
a nerealizării Ia termenele prevăzute a pa
rametrilor tehnico-economici Ia unele o- 
biective noi, rămînerii în urmă în îndepli
nirea planului de producție din industria 
chimică și alimentară.

anul 1965 numai 4 județe dispuneau de 
fonduri fixe între 10—25 miliarde lei, iar 
în 35 județe valoarea fondurilor fixe nu 
depășea 10 miliarde lei, la începutul anului 
1975, 22 județe dispuneau de fonduri fixe 
productive intre 10—25 miliarde lei, 8 jv • 
dețe peste 25 miliarde lei și 9 judnțn pmă 
la 10 miliarde lei.

în cincinalul 1971—1975 s-au construit 
noi obiective industriale Je interes repu
blican în circa 180 orașe și în alte peste 
120 localități rurale.

Programul de investiții a asigurat, în ju
dețele rămase în urmă, realizarea unor 
ritmuri de creștere a producției globale 
superioare celor pe ansamblul economiei : 
Buzău, Mehedinți, Olt, Sălaj — peste 20 la 
sută ; Covasna, Dîmbovița, Teleorman, Vas
lui — 16—20 la sută.

Schimbările intervenite în configurația 
industrială a județelor sînt reflectate în 
gruparea acestora după volumul producției 
globale industriale :

mercial, folosirii raționale a fondului 
funciar, organizării judicioase a căilor de 
transport. De asemenea, s-a pus un' accent 
deosebit pe crearea și amplasarea rațională 
a platformelor industriale, realizarea unei 
densități optime a construcțiilor.

A crescut gradul de urbanizare, numărul 
orașelor cu peste 70 mii locuitori ajungînd 
la 22 ; din acestea, 9 orașe au o populație 
de 100—200 mii locuitori, iar alte 6 orașe 
au depășit 200 mii locuitori. Numărul ju
dețelor cu un grad de urbanizare de peste 
40 la sută a ajuns în 1975 la 15, față de 
12 în 1970 și 11 în 1965.

O consecință directă a dezvoltării tehni- 
co-edilitare a constituit-o creșterea numă
rului localităților cu instalații centralizate 
de distribuire a apei potabile de la 233 
în 1965 la 482 în 1975. în anuf 1975 existau 
265 localități cu rețele de canalizare pu
blică — cu 91 mai mult decît in anul 
1965.

înfăptuirea politicii partidului de repar
tizare rațională a forțelor de producție a 
creat condiții mai buhe' pentru ca toți 
membrii societății noastre să se bucure de 
roadele construcției socialiste.

îmbunătățire a structurii acesteia pe ramuri. 
Ponderea populației ocupate în industrie 
și în celelalte ramuri neagricole a crescut 
de la 50,9 la sută în anul 1970, la 62 la sută 
in anul 1975.

A continuat să crească nivelul de califi
care a oamenilor muncii, de pregătire a ca
drelor necesare tuturor activităților vieții 
economice și sociale.

Comparativ cu cincinalul precedent, nu
mărul absolvenților învățămîntului profe
sional. tehnic, de specializare postliceală, 
de maiștri și al cursurilor de calificare din 
întreprinderi a crescut după cum urmează : 

în cincinalul 1971—1975 s-a organizat, pe 
baza programului național, sistemul de 
perfecționare profesională a tuturor lucră
torilor din economie, prin pregătire la locul 
de muncă, organizarea de cursuri speciale 
în cadrul unităților sau în institute speciale 
de perfecționare.

XL Nivelul de trai al populației
Creșterea continuă a producției materiale 

și a venitului național a asigurat condiții 
pdntru îmbunătățirea nivelului de viață ma
terial și spiritual .al întregului popor. Po
litica consecventă a partidului și statului 
nostru de ridicare continuă a bunăstării în
tregului popor își găsește deplină ilustrare 
în realizările obținute, în acest cinpinal, în 
creșterea veniturilor și a puterii de cum
părare, în îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit, de muncă și odihnă, a stării de sănă
tate și a nivelului cultural al populației. 
Repartizarea venitului național în proporție 
de 66 la sută pentru consum a determinat 
în cincinalul 1971—1975 creșterea fondului 
de consum într-un ritm mediu anual supe
rior celui obținut în cincinalele precedente 
(de la 5,3 la sută în perioada 1961—1965, la 
7,5 la sută in anii 1971—1975) și a creat pre
mise pentru sporirea veniturilor populației, 
creșterea și îmbunătățirea consumului de 
bunfiri și servicii, majorarea fondurilor des
tinate învățămîntului, culturii, ocrotirii să
nătății și prevederilor sociale.

Puțerea de cumpărare a veniturilor popu
lației, exprimată sintetic prin veniturile 
reale totale, a sporit cu 46 Ia sută în anul 
1975, față de anul 1970. Sporul veniturilor 
reale in cincinalul 1971—1975 este mai mare 
decît sporul realizat în întreaga perioadă 
1961—1970.

Veniturile din retribuirea muncii persona
lului din întreprinderi și instituții au sporit 
în anul M față de anul 1970 cu circa 51 
miliarde lei, ca urmare a creșterii număru
lui personalului, cit și datorită aplicării în 
cursul cincinalului a unor măsuri succesive 
dă sporire a retribuțiilor nominale ale tu
turor categoriilor de oameni ai muncii. în 
scopul creșterii nivelului retribuțiilor au 
fost aplicate următoarele măsuri : de la 1 
septembrie 1972, retribuția tarifară minimă 
pe economie a fost ridicată de la 800 lei la 
1 000 lei lunar și au fost corectate retribu
țiile între 1 000 și 1 180 lei lunar ; în anul
1973, între 1 august și 1 noiembrie s-a apli
cat prima etapă de majorare generală a 
retribuției tuturor categoriilor de personal ; 
în perioada 1 august 1974—1 noiembrie 1975 
s-a aplicat, în mod eșalonat, pe ramuri și 
activități, cea de-a doua etapă de majorare 
generală a retribuției tuturor categoriilor 
de personal. în cadrul acțiunii de majorare 
generală a retribuției începută la 1 august
1974, precum și a majorării cu 60 lei lunar 
a retribuțiilor tarifare ale' tuturor catego
riilor de personal din întreprinderi și insti
tuții, de la 15 iulie 1975 s-a asigurat creș
terea retribuției tarifare minime pentru 
muncitorii calificați — de la 1 040 lei la 
1 406 lei lunar — iar pentru muncitorii ne-

- calificați și personalul de serviciu de Ia 
1 000 lei la 1 200 lei lunar.

Retribuția medie nominală lunară a a- 
juns în anul 1975 la 1 813 lei, cu 26,4 la 
sută mai mare comparativ cu anul 1970, iar 
la sfîrșitul anului 1975 a atins 1975 lei. Ca 
urmare a politicii de creștere a retribuții
lor tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii și a menținerii prețurilor în limitele 
planificate, retribuția reală a crescut cu cir
ca 20 la sută, indeplinindu-se sarcinile sta
bilite de Congresul, al X-lea al partidului.

în acțiunile de majorare a retribuției no
minale s-a urmărit aplicarea principiilor 
echității socialiste, asigurim£l-se creșterea 
mai accentuată a retribuțiilor mici și reali
zarea unui raport just și, în același timp, 
stimulator între veniturile mari și 
cele mici. Ca efect ăl aplicării mă
surilor de majorare a retribuțiilor s-au 
produs modificări substanțiale în reparti
zarea personalului pe grupe de retribuire ; 
ponderea personalului cu retribuții de pînă
la 1 400 lei scade de la 57,6 la sută, în anul

Cheltuieli social- 
culturale in anii 

1971—1975 
mild. Ici

în°/o față de perioadele :
1966—1970 1961—1965

TOTAL 219,7 153,6 242,8
din care : î
— învățămint 55,9 137,9 204,6
— sănătate 42,7 144,6 207,3
— alocații și ajutoare de stat pentru copii 33.2 191,6 278,9
— asigurări sociale de stat 74,7 166,3 332,9

O atgnție deosebită a fost acordată îmbu
nătățirii condițiilor de viață ale pensiona
rilor. în anul 1972 a avut loc majorarea 
pensiilor de asigurări sociale de stat, 
I.O.V.R., militare, precum și a ajutoarelor 
sociale. în anul 1975. fondurile alocate pen
tru plata pensiilor au fost de 1,6 ori mai 
mari decit in anul 1970 ; nivelul pensiei 
medii de asigurări sociale a sporit in a- 
ceeași perioadă cu circa 19 la sută.

Un sprijin important acordat familiilor 
cu copii îl constituie și mărirea. începind 
de la 1 septembrie 1971, a alocației de stat 
pentru copii, precum și îmbunătățirea re
gimului de acordare a acesteia (ridicarea 
plafoanelor de venituri, a limitei de vîrstă 
pînă la care se acordă alocația) ; alocația 
medie ce revine pe un copil a fost în 1975 
cu 36 la sută mai mare decît în 1970.

A fost îmbunătățit regimul de acordare a 
burselor, prin majorarea, începind'din anul 
1972, a plafoanelor de venituri nete lunare 
pentru acordarea burselor în învățămîntul 
de cultură generală și de artă. în institu
tele pedagogice de învățători și educatoare 
și în învățămîntul superior, iar începind cu

Numărul personalului din întreprinderi și 
instituții a ajuns în anul 1975 la 6,3 mili
oane, sporind cu circa 1,2 milioane persoane 
față de anul 1970 ; industriei i-au revenit 
aproape două treimi din sporul total înre
gistrat în perioada 1971—1975. Numai în 
cursul anului 1975, personalul angajat a 
crescut «cu 276 mii. Măsurile adoptate cu 
privire Ia perfecționarea organizării și con
ducerii vieții economice și sociale au con
dus la modificări în structura personalului 
pe categorii, îndeosebi prin creșterea însem
nată a ponderii muncitorilor în totalul per
sonalului, de la 75 la sută în anul 1970, la 
79 la sută în anul 1975. Totodată, în această 
perioadă a sporit numărul inginerilor, eco
nomiștilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, 
cadrelor medicale și de altă specialitate.

Prin aplicarea programului de măsuri pri
vind sporirea participării femeilor în acti
vitatea economico-socială, ponderea aces
tora în totalul personalului angajat a cres
cut de la 30,2 la sută în anul 1970, la 35 la 
sută în anul 1975.

S-au îmbunătățit, în continuare, condi
țiile de muncă și de securitate a lucrători
lor din toate ramurile economiei naționale ; 
cheltuielile pentru protecția muncii în 
cursul cincinalului 1971—1975 însumează 
peste 10 miliarde lei, cu circa 47 la sută 
mai mult decît în cincinalul precedent.

1970, la numai 15 la sută, în anul 1975. In a- 
ceeași perioadă, ponderea personalului cu 
retribuții lunare de peste 2 000 lei a crescut 
la 38 la sută, față de 14,2 la sută în anul 
1970.

în anii cincinalului au fost luate în con
tinuare măsuri pentru sporirea veniturilor 
țărănimii. In anul 1971 s-a introdus venitul 
lunar minim garantat, fapt ce a asigurat 
condiții pentru permanentizarea. în tot 
cursului anului, a veniturilor bănești pen
tru țăranii cooperatori. Au fost adoptate 
măsuri succesive de majorare a venitului 
garantat lunar ce se acordă membrilor 
C.A.P. Astfel, pentru cooperatorii din zoo
tehnie, acesta a fost majorat la 800 lei în 
anul 1972, la 1 200 lei în anul 1973 și la 1 300 
Iei în anul 1974 ; pentru cooperatorii care 
lucrează în legumicultura și viticultură, 
venitul garantat lunar a fost majorat la 
900 lei în anul 1973 și la 1 000 lei în anul 
1974 ; pentru cei care lucrează în pomicul
tură majorarea s-a făcut la 800. lei în anul 
1973 și la 1 000 lei în anul 1974 ; venitul ga
rantat lunar al cooperatorilor care lucrea
ză în formațiile permanente de udători a 
fost stabilit în anul 1974 Ia 1 300 lei și a 
fost majorată la 35 lei pe zi retribuirea Ia 
culturi de păioase, prăsitoare, plante teh
nice și furajere, la lucrările de fertilizare^ 
de erbicidare, de combatere a dăunătorilor, 
la servirea mașinilor și utilajelor agricole, 
la încărcări, descărcări și transporturi. S-au 
aplicat scutiri și reduceri de impozit pe 
veniturile realizate în gospodăriile agricole 
aparținînd membrilor C.A.P. și producăto
rilor individuali. Prin majorarea în anul 
1973 a prețurilor de contractare pentru bo
vine, porcine și tineretul ovin crescut pen
tru carne și acordarea de prime pentru con- 

'tBactarea tineretului bovin și a laptelui de 
vacă, s-a asigurat creșterea suplimentară 
a , veniturilor producătorilor agricoli. Veni
turile bănești ale țărănimii de la unitățile 
socialiste au crescut cu 28,7 la sută față 
de anul 1971.

întărirea economico-organizatorică a coo
perativelor agricole de producție a creat 
posibilitatea ca, începind cu 1 ianuarie 1971, 
să se efectueze majorarea pensiilor țărani
lor cooperatori. De asemenea, începind de 
la 1 iulie 1971, membrilor C.A.P., coopera
torilor pensionari și membrilor ' de familie 
ai acestora li se asigura în mod gratuit în
treținere, medicamente și materiale sani
tare pe. timpul internării în spitale ; tot
odată, femeile, membre ale C.A.P., benefi
ciază de concediu plătit pentru sarcină și 
lehuzie. De la 1 ianuarie 1972, membrii 
C.A.P. primesc ajutoare pentru incapaci
tate temporară de muncă și pentru fiecare 
copil în virstă pină la 16 ani.

Au sporit continuu fondurile alocate de 
la bugetul de stat pentru satisfacerea ne
voilor social-culturale ale populației. în 
anul 1975, volumul acestor fonduri a fost 
de 50,8 miliarde lei, cu 49,5 la sută mai 
mult decit în anul 1970, revenind in medie 
pe o familie 7 420 lei anual, comparativ cu 
5 200 lei in anul 1970. Din fondurile sociale 
de consum de Ia bugetul de stat se asigură 
învățămintul gratuit pentru 4,3 milioane 
elevi și studenți, se plătesc pensii pentru 
peste 1,7 milioane pensionari, alocații de 
stat pentru circa 4 milioane copii, se chel
tuiesc anual 9,9 miliarde lei pentru asis
tența sanitară acordată gratuit populației.

Comparativ cu cincinalele anterioare, 
fondurile alocate de la bugetul de stat pen
tru învățămint, sănătate, asigurări sociale 
și alte acțiuni social-culturale au evoluat 
după cum urmează : 

anul universitar 1974/1975 a fost majorată 
bursa studenților destinată alocației pentru 
hrană. în anul 1975, statul a cheltuit 13 500 
lei pentru un student. 1 660 lei pentru 
un elev din învățămîntul primar și gim
nazial și 3 500 lei pentru un elev din 
liceele real-umaniste și de specialitate.

Creșterea veniturilor oamenilor muncii, 
dezvoltarea și diversificarea continuă a 
producției bunurilor de consum au asigurat 
îmbunătățirea sistematică a aprovizionării 
populației în anii cincinalului, planul des
facerilor de mărfuri pe această perioadă 
fiind depășit. Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin unitățile co
merțului socialist (în prețuri comparabile la 
1. I. 1971) a sporit in anul 1975, compa
rativ cu 1970. cu 48,3 la sută, față de 40—47 
la sută cit s-a prevăzut în planul cincinal. 
Desfacerile de mărfuri alimentare au spo
rit cu 47,7 la sută, din care produsele ali
mentare industrializate cu 46,9 la sută ; vîn- 
zările de produse nealimentare au crescut 
cu 48,9 la sută, din care produsele de îm
brăcăminte și încălțăminte cu 43,2 la sută, 
iar bunurile de folosință îndelungată cu 83,7 

la sută. Pe întreaga perioadă a cincinalului, 
volumul mărfurilor desfăcute peste plan în
sumează 6 miliarde lei.

I. Produse alimentare

Carne și produse din carne (în 
echivalent carne proaspătă) mii tone 502.2 152.5

Slănină-untură mii tone 27,2 180.9
Ulei comestibil mii tone 150,6 111,7
Lapte, lapte . praf și produse

lactate proaspete (în echiva-
lent lapte) mii hl 9 011,4 150,2

Brînzeturi mii tone 80,3 136,1
Unt mii tone 20,7 141,5
Ouă mii. buc. 1 315,6 215,5
Pește mii tone 57,0 108,3
Conserve șl semiconserve de

pește mii tone 31,4 119,4
Zahăr mii 1 tone 302,5 129,7
Produse zaharoase mii 'tone 105,5 131.8
Legume proaspete mii tone 682,7 105,1
Cartofi mii tone 474,2 122,2
Fructe proaspete mii tone 174,8 163,3
Vin vagoane 26 079 111,8
Bere mii hl 7 237,2 170,4

II. .Textîle-lncălțăminte

Țesături de bumbac mii. Iei 3 511,6 120,9
Țesături de lină mii. lei 2 915,6 134,1
Tricotaje mii. lei 6 529,2 164,0
Confecții mii. lei 10 226.1 157,9
încălțăminte mii. lei 5 735,8 138,7

III. Bunuri de folosință îndelungată

Frigidere mii buc. 260,2 180,7
Televizoare mii buc. 395,6 162,9
Aparate de radio mii buc. 399,5 141,9
Mașini de cusut mii buc. 84,5 115,7
Mașini de spălat rufe mii buc. 149,3 136,1
Mașini și reșouri de gătît cu

gaze mii buc. 209,6 162,5
Mobilă mii. lei 4 952,8 152,4
Autoturisme mii buc. 45,5 178,4
Aspiratoare de praf mii buc. 75,8 117,4

Deosebit de mărfurile asigurate prin co
merțul socialist, populația din mediul ru
ral a utilizat pentru satisfacerea necesită
ților de consum importante cantități de 
produse agroalimentare de origine vege
tală și animală provenite din retribuția in 
natură din cooperativele agricole, precum 
și din gospodăriile agricole proprii. De a- 
semenea, pe piața țărănească membrii coo
peratori și ceilalți producători agricoli au 
vîndut populației orășenești legume, fruc
te, cartofi, carne, lapte, unt, brînzeturi, ouă 
și alte produse care au contribuit la spo
rirea resurselor de bunuri alimentare des
tinate consumului familiilor de oameni ai 
muncii. Consumurile din aceste surse se 
ridică la peste 35 miliarde lei, în creștere 
cu 31,7 la sută față de 1970. Pe produse, 
cantități importante sînt la : carne și pro
duse din carne (în echivalent carne proas
pătă) 464,1 mii tone, în creștere cu 67,2 la 
sută față de 1970, lapte și produse lactate 
17 817 mii hectolitri, in creștere cu 21,2 la 
sută, legume 1136 mii tone, în creștere cu 
57,1 la sută, cartofi 1 306,5 mii tone, în creș
tere cu 65,3 la sută, ouă 2 892 milioane bu
căți, în creștere cu 31,1 la sută, fructe 
proaspete 300 mii tone, în creștere cu 13,2 
la sută, struguri 93 mii tone, în creștere cu 
55 la sută.

în unele perioade, cerințele populației 
pentru anumite produse nu au fost satis
făcute în mod ritmic, manifestîndu-se 
neajunsuri pe linia repartizării fondului de 
marfă pe teritoriu și pe unități comercia
le, cit și. în ce privește organizarea activi
tății comerciale și servirea populației.

Volumul serviciilor prestate populației 
prin unitățile socialiste a fost mai mare 
în -1975 cu 68,6 la sută, față de anul 1970. 
O dinamică mai accentuată au înregistrat 
serviciile de confecționat și reparat îmbră
căminte. încălțăminte, mobilă, bunuri de 
folosință îndelungată și obiecte de uz cas
nic, serviciile de gospodărie comunală și 
serviciile legate de activitatea turistică. 
Față de solicitările populației, gradul de 
servire este încă nesatisfăcător, neasigurîn- 
du-se la nivelul cerințelor unele categorii de 
servicii. îndeosebi cele pentru repararea și 
întreținerea locuințelor, repararea bunurilor 
de folosință îndelungată, unele servicii cas
nice și spălătorii.

Dinamismul și echilibrul economiei noas
tre naționale au asigurat condiții pentru o 
evoluție planificată, controlată a nivelului 
prețurilor bunurilor de consum cumpărate 
de populație. în anul 1975 indicele general 
al prețurilor și tarifelor serviciilor pentru 
întreaga populație a fost de 102,9 la sută 
față de anul 1970.

în anii cincinalului 1971—1975 s-a dez
voltat baza tehnico-materială a turismului, 
prin sporirea capacității de cazare și trata
ment balnear, atît pe calea construirii de 
noi unități, cit și prin redarea în circuit a 
unor clădiri care aveau altă destinație. S-a 
acordat o atenție sporită valorificării mai 
eficiente a potențialului zonelor care per
mit practicarea turismului în tot cursul anu
lui. concomitent cu extinderea și dezvol
tarea stațiunilor balneoclimaterice și cre
area de noi puncte turistice.

în perioada 1971—1975 au beneficiat de 
odihnă și tratament, prin unitățile specia
lizate din stațiunile balneoclimaterice. 6,1 
milioane persoane, cu 56,7 la sută mai 
mult decît în cincinalul anterior ; din a- 
cestea, peste 2,5 milioane persoane au fost 
trimise prin asigurările sociale de stat, be
neficiind de bilete cu reducere de tarif 
sau gratuite.

în anii cincinalului 1971—1975, ca urmare 
a fondurilor de investiții alocate de stat, s-a 
dezvoltat continuu baza materială a învă- 
țămintului și culturii. A sporit capacitatea 
grădinițelor de copii cu 91,6 mii locuri prin 
construcții noi, au fost construite 15,3 mii 
săli de clasă și 75,9 mii locuri în internate 
pentru învățămîntul primar, gimnazial, li
ceal și tehnic profesional, noi spații pentru 
laboratoare și ateliere-școală. spații pentru 
învățămîntul superior, ce însumează 
aproape 330 mii mp.

In cursul cincinalului s-a generalizat în
vățămîntul de 10 ani prin cuprinderea ab
solvenților clasei a VIII-a în prima treaptă 
de liceu, s-a perfecționat profilul liceelor, 
a crescut ponderea liceelor de specialitate, 
îndeosebi a celor industriale și agricole. 
La sfirșitul cincinalului,' peste 68 la sută 
din numărul copiilor erau înscriși in gră
dinițe (812,4 mii), de aproape 2 ori mai mult 
ca în anul școlar 1970/1971 ; în învățămîntul 
primar și gimnazial învață în prezent 3 019,8 
mii elevi, în licee 902,0 mii elevi, în învă
țămîntul tehnic și profesional 189,2 mii e- 
levi, iar numărul studenților se ridică 
la 164,6 mii.

Pentru satisfacerea tot mai bună a ne
voilor culturale ale populației, în perioada 
cincinalului au funcționat numeroase insti
tuții culturale, care au desfășurat o amplă 
activitate culturală. S-au construit și dat în 
folosință : Teatrul Național din București 
și teatrele din Craiova și Tirgu-Mureș, 15

A

La principalele mărfuri, dinamica desfa
cerilor prin comerțul socialist se prezintă 
astfel :

Desfaceri 
de mărfuri in anul 

1975
Nîvel 1975 în »/d 

față de 1970

cinematografe, 25 case de cultură și cluburi, 
noi cămine culturale la sate.

S-a dezvoltat rețeaua de radio și televi
ziune. Abonamentele la radio și radioficare 
au ajuns la 3 084 mii în 1975, iar la televi
ziune au atins 2 692 mii, de 1,8 ori mai mult 
decît în anul 1970.

în cincinalul 1971—1975 s-au luat impor
tante măsuri pentru ocrotirea sănătății ; a 
fost dezvoltată rețeaua de asistență sani
tară, s-au lărgit acțiunile profilactice și de 
asistență medicală, s-a îmbunătățit calita
tea asistenței, s-a modernizat dotarea uni
tăților spitalicești. S-a lărgit și s-a îmbu- . 
nătățit baza materială pentru ocrotirea să-

- nătății ; numărul paturilor de asistență me
dicală a crescut de la 168,1 mii în 1970, la 
196 mii în 1975, revenind în medie 9,2 pa- I 
turi la 1 000 locuitori în anul 1975, față de 
8,3 paturi în 1970.

Asistența medicală a populației este asi
gurată în prezent de peste 34 mii medici, 
cu 4 000 mai mulți decît in anul 1970 și de 
peste 121 mii cadre medii sanitare.

în această perioadă s-au dat în folosință 32 
noi unități spitalicești, din care în orașele : 
Baia Mare, Galați, Alexandria, Miercurea 
Ciuc, Slatina, Pitești. Brașov, Vaslui, Rîmni- 
cu-Vilcea, Focșani, București (23 August și 
Berceni), Alba Iulia, Bistrița, Satu-Mare, 
Timișoara, Piatra Neamț, Ploiești, Buzău, 
Reșița, Tîrgoviște, Tulcea, Tîrgu-Jiu. Bîrlad; 
au fost extinse 27 spitale existente, s-au 
construit complexe și hoteluri sanatoriale 
cu bază de tratament la Vatra Dornei, 
Felix, Slănic Moldova, Căciulâta, Amara, 
Băile Herculane, Sîngeorz-Băi, Techirghiol, 
Mangalia, ’ Sovata, Covasna, Brădetu, Băl- ' 
tățești ; 34 policlinici, din care 23 pe lingă , 
spitale, noi dispensare medicale.

în anii cincinalului s-a construit un nu
măr însemnat de creșe și cămine pentru 
copii, cu o capacitate de 75,2 mii locuri.

Activitatea de gospodărie comunală a 
cunoscut în perioada 1971—1975 o continuă 
dezvoltare, sporind gradul echipării tehni- 
co-edilitare orășenești și volumul pres
tațiilor către populație.

Lungimea rețelei de distribuție a apei i-a 
mărit în anii cincinalului 1971—1975 cu 
peste 2 220 kilometri, rețeaua de canalizare 
cu peste 1 750 kilometri, parcul de vehicule 
pentru transportul urban în comun a fost 
dotat cu 7 617 vehicule.

S-au îmbunătățit, in continuare, condițiile 
de locuit ale populației ; în anii cincinalu
lui s-au construit la orașe și sate peste 
750 mii locuințe, din care 511,7 mii din 
fondurile statului și cu sprijinul statului 
(308,4 mii apartamente din fondurile statu
lui și 203,3 mii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului), iar popu
lația a construit din fonduri proprii 239 
mii locuințe. în această perioadă s-au mutat 
în locuințe noi peste 2,3 milioane'persoane.

De asemenea, in cursul cincinalului s-au 
construit cămine pentru nefamiliști totali- 
zînd 217 mii locuri.

Realizările din cincinalul 1971—1975 au 
marcat un nou pas înainte pe drumul 
făuririi unor condiții de trai demne de 
munca plină de abnegație a oamenilor 
muncii în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Eforturile depuse' 
de oamenii muncii pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen au creat con
diții mai bune pentru înfăptuirea progra
mului de ridicare a nivelului de trai, re
zultatele creșterii economiei naționale re- 
simțindu-se din plin în viața fiecărei fa
milii, a fiecărui cetățean.

Marile succese obținute în realizarea cin
cinalului demonstrează justețea hotăririlor 
Congresului al X-lea al P.C.R. și ale Con
ferinței Naționale a partidului din 1972, 
exprimă realismul planului național unic 
de dezvoltare economico-socială, reliefează 
cu putere forța transformatoare a politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru, care 
aplică în mod creator principiile socialis
mului la condițiile concrete ale României. 
Rezultatele dobîndite sînt rodul eforturi
lor desfășurate de clasa muncitoare — 
clasa conducătoare în societatea noastră so
cialistă — de țărănime și intelectualitate, 
de toți oamenii muncii fără deosebire de 
naționalitate, care, strîns uniți, și-au con
sacrat întreaga energie, talentul și price
perea înfăptuirii neabătute a politicii 
științifice a Partidului Comunist Român. 
Viața a demonstrat cu putere capacitatea 
poporului nostru de a asigura mersul 
înainte tot mai accelerat ai economiei, 
științei și culturii românești, progresul 
neîntrerupt pe calea socialismului și comu
nismului. Strălucitele înfăptuiri ale cincina
lului 1971—1975, care au marcat un auten
tic salt calitativ in întreaga dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, constituie o bază 
trainică pentru abordarea cu însuflețită e- 
nergie și optimism a obiectivelor și mai în
drăznețe pe care le conține cincinalul 
1976—1980 — deschizătorul unei noi etape 
istorice, hotărîtoare în procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintare a României spre co
munism.

DEZVOLTĂRII COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII
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HOTARÎREA
Comitetului Central al P. C. R. 

cu privire la îndeplinirea 
planului cincinal 1971-1975

(Urmare din pag. I)
în strînsâ legătură cu dezvoltarea eco- 

nomlcâ-socialâ a țârii s-au amplificat șl di
versificat colaborarea economicâ Interna- 
ționalâ a României, participarea la schim
bul mondial de valori. Volumul comerțului 
exterior s-a dublat în 1975 fațâ de 1970, a 
crescut competitivitatea produselor româ
nești, s-a extins cooperarea în producția 
cu alte state.

Marile succese dobîndlte de poporul ro
mân în acești ani, în întreaga operâ de 
edificare a socialismului în România, con
stituie o contribuție de seamâ la cauza 
întăririi forțelor socialismului, progresului 
social și pâcii. Totodatâ, România a des
fășurat o intensă activitate internațională 
pentru promovarea unei politici noi în 
lume, pentru destindere și colaborare între 
toate statele. S-au extins considerabil rela
țiile externe ale României cu țările socia
liste, cu țările care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. Româ
nia socialistă și-a făcut auzit glasul în toate 
r' ie probleme Internaționale, șl-a adus 
s. x iribuția la promovarea noilor relații de 

litote șl respect al independenței și su
veranității naționale, la realizarea unei noi 
ordini economice șl politice internaționale, 
la lupta antiimperiallstă și anticolonialistă, 
la făurirea unei lumi mai bune șl mal drepte. 
Ca urmare, țara noastră se bucură de un 
binemeritat prestigiu mondial, are tot mal 
mulți prieteni pe toate meridianele.

Progresele remarcabile obținute în înde
plinirea cu succes a planului cincinal, în 
dezvoltarea generală a țării au necesitat o 
Intensă activitate organizatorică și politică 
a organelor și organizațiilor de partid, a 
organelor de stat centrale șl locale, efor
turi deosebite din partea tuturor oameni
lor muncii. După cum se știe, în această 
perioadă a trebuit să învingem o serie de 
greutăți — calamități naturale — precum 
șl consecințe ale crizei economice din lu
mea capitalistă. Oamenii muncii — români, 
maghiari, germani șl de alte naționalități — 
conduși de partidul comunist, au știut însă 
să înfrîngă greutățile, să înlăture impedi
mentele, să depășească neajunsurile, de- 
monstrînd încă o dată superioritatea orîn- 
duirii socialiste, capacitatea creatoare a po
porului nostru liber, stăpîn pe destinele 
sale.

în acești ani, eroica noastră clasă mun- 
oltoare — clasa conducătoare a societății 
— a știut să fie la înălțimea misiunii sale 
Istorice, și-a dovedit încă o dată capaci
tatea de a infringe greutățile, de q. aplica 
cu consecvență politica partidului de fău
rire a societății socialiste muitlidteral dez
voltate. Pentru toate aceste Succese, Co
mitetul Central al partidului felicită căl
duros Clasa noastră muncitoare, care, prin 
minunatele exemple de abnegație, disci
plină și organizare, a avut rolul decisiv în 
marea biruință a îndeplinirii cincinalului 
înainte de termen I

La succesele dobîndite în acești ani, o 
contribuție de mare preț a adus harnica 
noastră țărănime, care, în pofida greută
ților naturale, a asigurat creșterea produc
ției, progresul neîntrerupt ’al agriculturii 
românești. Comitetul Central felicită țără
nimea cooperatistă, pe toți lucrătorii din 
agricultură pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea economică și socială 
a țării!

Comitetul Central adresează, de aseme
nea, felicitări Intelectualității, care, înțele- 
gîndu-și înalta îndatorire față de popor, 
șl-a pus cu devotament cunoștințele și 
puterea minții în slujba înfloririi patriei I

Adresăm felicitări tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — femeilor, tineretului, 
ostașilor forțelor armate, tuturor catego
riilor de oameni ai muncii care au asi
gurat prin eforturile lor neobosite strălu
citele rezultate din acești ani, făcînd ca 
r*)mânia  socialistă să devină tot mai pu- 

'lă și înfloritoare I

INNSBRUCK 3 (Agerpres). — 
începind- de astăzi, atenția amato
rilor de sporturi de iarnă din În
treaga lume va fi îndreptată spre 
cunoscuta stațiune tiroleză Inns
bruck, gazda celei de-a 12-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Marele eveniment sportiv, care 
se desfășoară din patru în patru 
ani, reunește la actuala ediție pes
te 1 000 de concurenți și concu
rente din 36 de țări, printre care și 
România. Timp de 12 zile, pe pîr- 
tiile de la Patscherkofel, Axamer- 
Lizum, Seefeld, Ia Stadionul Olim
pic, la „Messehalle", la Bergisel și 
alte locuri de întreceri, cei mai 
buni schiori, biatloniști, boberi, ho- 
cheiști și patinatori iși vor disputa, 
intr-o atmosferă de sportivitate, 
prețioasele medalii olimpice. Orga
nizatorii Olimpiadei albe și-au în
cheiat pregătirile menite să asi
gure desfășurarea în condiții opti
me a întrecerilor olimpice.

Festivitatea de deschidere a 
Jocurilor Olimpice va avea loc as
tăzi pe stadionul de iarnă de la 
Bergisel, unde, după defilarea de
legațiilor țărilor participante; va fi 
adusă torța olimpică, se va rosti 
jurămîntul olimpic și va fi înălțat 
steagul Jocurilor.

La actuala ediție a J.O. de iarnă, 
România va participa la concursu
rile de bob, biatlon, schi alpin și 
la grupa secundă a turneului de 
hochei pe gheață. Din delegația 
sportivilor români fac parte, prin
tre alții, Ion Panțuru, Dragoș Pa- 
naitescu, Gheorghe Gîrniță, Gheor
ghe Voicu, Nicolae Cristoloveanu,

în organizarea clubului Csepel, 
la Budapesta a început up concurs 
internațional atletic pe teren aco
perit, Ia startul căruia sint pre
zenți sportivi și sportive din Aus
tria, Belgia, Iugoslavia, România, 
U.R.S.S. și Ungaria. Performerul 
primei zile de întreceri a fost atle
tul român Gheorghe Ghipu, învin
gător in proba de 1 500 m cu tim
pul de 3’43”3/10, rezultat ce consti
tuie un nou record național de sală, 
în cursa de 3 000 m, victoria a re
venit sportivului român Paul Copu 
— 8’02”, care l-a întrecut pe Șustov 
(U.R.S.S.), clasat pe locul doi cu 
8’10”6/10.

★ ,
în ziua a doua a campionatelor 

unionale de atletism pe teren aco
perit, care se desfășoară la Mos
cova, Viktor Saneev a stabilit cea 
mai bună performanță mondială de 
sală în proba de triplusalt, cu re
zultatul de 17,16 m.

O Pirații din metrou : FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Sfere de foc : VITAN — 15,30; 
18; 20.
O J. D. Cahill j ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
© Ne vom întoarce cînd azaleele 
vor înflori ; MUNCA — 15,45; 18;
20.
©• Toate dovezile împotrivă : RA
HOVA — 16; 18; 20.

smiietul Central adresează tuturor co
muniștilor, organelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, organelor pu
terii șl administrației de stat, conducerilor 
întreprinderilor industriale și agricole, ale 
tuturor instituțiilor felicitări pentru stră
duințele depuse în vederea organizării șl 
unirii eforturilor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale I

Comitetul Centrai al Partidului Comunist 
Român, exprimîndu-și satisfacția deosebită 
față de rezultatele obținute de țara noas
tră în ultimii cinci ani, atît pe plan Intern 
cit și pe plan extern, apreciază că toate 
succesele sînt indisolubil legate de vasta 
și neobosita activitate, pătrunsă de un 
profund spirit revoluționar, de o înaltă 
competență șl spirit de răspundere pentru 
destinele patriei socialiste, desfășurată de 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central dă o înaltă apreciere 
contribuției de inestimabilă valoare pe 
care secretarul general ai partidului a 
adus-o atît la elaborarea politicii partidu
lui șl statului, cît șl la aplicarea consec
ventă în viață a acestei politici, la găsirea 
soluțiilor menite să asigure progresul neîn
trerupt al societății noastre în toate dome
niile, Comitetul Central prețuiește în mod 
deosebit activitatea secretarului general al 
partidului, președintele republicii, în pro
movarea politicii externe principiale, acti
ve șl consecvente a României, în lupta 
pentru rezolvarea marilor și complexelor 
ptpbleme care confruntă omenirea con
temporană, în interesul dezvoltării libere șl 
independente a tuturor națiunilor lumii,

★
în prezent, Întregul nostru popor, toți oa

menii muncii,'fără deosebire de naționali-

Prindrl la pomi ministru al guvermriul

cinema
& cuibul : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Comandantul bateriei de coas
tă s LUMINA — 9;* * 11,15; 13,30;
16; 18; 20.
© Inspectorul Brannigan : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30;

tate, au pășit în cincinalul 1976-1980 — 
etapă nouă, superioară în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate — cu 
hotărîrea fermă de a îndeplini întocmai Di
rectivele Congresului al Xl-lea, de a tra
duce cu consecvență în viață grandiosul 
Program al partidului.

Noul cincinal a stabilit obiective mărețe, 
care deschid în fața poporului nostru în- 
suflețitoare perspective de muncă și noi 
înfăptuiri, de valorificare superioară a re
surselor materiale și energiilor sale crea
toare, de înaintare fermă a României pe 
calea civilizației socialiste și comuniste. 
Pentru traducerea în viață a acestui pro
gram este necesar să sporim eforturile în 
întreaga activitate economică-socială, să 
valorificăm tot mal deplin experiența, ela
nul revoluționar și gîndirea cutezătoare ale 
clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, să ridicăm 
spiritul de răspundere în toate comparti
mentele societății. Numai astfel vom face 
ca cincinalul 1976—1980 să reprezinte un 
nou pas înainte în progresul multilateral 
al societății noastre, spre binele și ferici
rea poporului român, pentru prosperitatea 
și măreția patriei I

Să îndeplinim exemplar toate prevederile 
noului cincinal, acordînd o atenție deose
bită creșterii eficienței economice și spo
ririi productivității muncii, asigurînd Intro
ducerea mal rapidă a progresului tehnic, 
automatizarea și mecanizarea proceselor 
de producție, permanenta ridicare a califi
cării oamenilor muncii, organizarea științi
fică, modernă a producției și a muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei în toate unită
țile și la fiecare loc de muncă I

Să acționăm cu fermitate pentru îmbu
nătățirea calității produselor, pentru redu
cerea cheltuielilor de producție, pentru fo
losirea rațională a materiilor prime, a com
bustibililor și energiei, luptînd cu hotărîre 
împotriva risipei, promovînd spiritul de eco
nomie în toate domeniile.

Congresul al Xl-lea al partidului a hotărît 
ca în cincinalul 1976—1980 să se asigure 
afirmarea deplină a revoluției tehnico-știin- 
țifice în întreaga societate româneasca. Să 
asigurăm promovarea și introducerea per
severentă a noului în producție, a celor 
mai avansate cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, valorificarea eît mai 
rapidă șl eficientă a roadelor inteligenței 
creatoare a științei românești I

Să acționăm cu energie sporită în ve
derea obținerii unor producții tot mai mari 
în agricultură, folosind din plin dotarea 
tehnico-materială de care dispunem, apli- 
cind cele mai noi cuceriri ale științei a- 
grozootehnicc, acordînd o deosebită aten
ție bunei gospodăriri'q .pămîntuiui. Sa. fa-j. 
cern totul pentru ca activitatea din agri
cultură să se desfășoare în mod organi
zat și disciplinat, apropiindu-se tot mai 
mult de caracteristicile muncii industriale.

în actualul cincinal avem de realizat un 
volum de investiții uriaș — de aproape 
1 000 de miliarde lei — care va amplifica 
în mod considerabil baza dezvoltării eco
nomice și sociale a tuturor județelor țării. 
Să depunem toate eforturile pentru ca 
noile obiective ale cincinalului să fie reali
zate la timp și în cele mai bune condiții, 
la parametrii proiectați, acordînd o mai 
mare atenție organizării exemplare a pro
ducției și muncii.

Să intensificăm eforturile pentru extin
derea relațiilor economice externe ale ță
rii, pentru sporirea volumului exportului și 
diminuarea importului la strictul necesar, 
pentru ridicarea competitivității produselor 
românești pe piața externă, pentru creș
terea eficienței generale a comerțului ex
terior, asigurînd o prezență demnă, presti
gioasă a României în schimburile cu alte 
țări, în colaborarea economică internațio
nală.

România va milita șl în viitor, cu toată 
fermitatea, pentru a-și aduce contribuția 
la promovarea unei politici noi, bazată pe 
egalitate deplină, pe stimă și respect în
tre națiuni, la continuarea și consolidarea 
cursului destinderii, la întărirea securității 
mondiale. Vom continua.să dezvoltăm re
lațiile de alianță, solidaritate și colaborare 
cu toate țările socialiste, vom intensifica ra
porturile cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, vom lărgi colabo
rarea cu toate 6tatele lumii, fără deose
bire de. orînduire socială. Să facem totul 
pentru ca, prin succesele sale economice, 
sociale și politice, România socialistă să 
poată contribui tot mai eficient la instau
rarea noii ordini economice și politice in
ternaționale, la cauza edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră I

Avem un program de viitor cu adevărat 
grandios I Dispunem de toate condițiile și 
posibilitățile pentru a-l duce cu 6ucces la 
îndeplinire! Stă în puterea noastră, în 
forța unită a poporului să asigurăm reali
zarea cu succes a tuturor prevederilor 
noului cincinal, să transformăm această 
etapă în care Intrăm într-o nouă și glo
rioasă pagină a înfloririi multilaterale a 
României socialiste.

Comitetul Central adresează întregului 
partid, întregului nostru popor, tuturor oa
menilor muncii de la orașe șl sate — ro
mâni, maghiari, germani șl de alte națio
nalități — chemarea vibrantă ca, strîns 
uniți în jurul partidului comunist, în frun
te cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, însuflețiți de cele mai 
profunde sentimente patriotice, de o ne
strămutată voință de succes, să acțione
ze cu energie, spirit revoluționar șl înaltă 
responsabilitate comunistă pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului șl statului nostru, pentru 
a face din România socialistă o țară me
reu mai bogată, mal puternică, asigurînd 
înaintarea el fermă spre zările luminoase 
ale comunismului.

20,45, PATRIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,43.
©• Un clntec pe Broadway : CA
PITOL — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, 
FAVORIT — 10; 13; 16,15; 19,15.
• Zile fierbinți : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Cei trei mușchetari t LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, 
succesiv, în cursul zilei de marți, în 
vizită protocolară de prezentare, pe 
ambasadorii acreditați în țara noas
tră — al Republicii Ruandeze, 
Ildephonse Munyeshyaka ; Tailan- 
dei, Sanong Nisalak, șl Republicii 
Zambia, Alberto Nkanda Kalyati.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Partidului Mișcării Socialiste Panelene 

condusă de Andreas Papandreu, 
președintele partidului

Marți după-amlază a sosit In Capi
tală o delegație a Partidului Mișcă
rii Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), 
condusă de Andreas Papandreu, 
președintele partidului, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră. Din 
delegație fac parte Sylva Acrită, 
deputată în Parlamentul elen, 
Iannis Fioros, deputat în Parla
mentul elen, Akis Tsochatzopoulos, 
membru al Secretariatului executiv 
al P.A.S.O.K., Nikos Michalopoulos, 
secretar al Secției P.A.S.O.K. pen
tru tineret, Antonis Carras, mem
bru al Secretariatului Secției 
P.A.S.O.K. pentru autoadministra- 
rea locală, Michel Ziagas. secretar 
particular al lui A. Papandreu, Di
mitris Maroudas, ziarist, responsa
bilul biroului de presă al P.A.S.O.K., 
George Massavsțas, ziarist.

La sosire, delegația a fost salu

CONVORBIRI OFICIALEîntre ministrul afacerilor externe al României și ministrul afacerilor externe al Danemarcei
La Ministerul Afacerilor Externe 

s-au desfășurat marți după-amiază 
convorbirile oficiale dintre ministrul' 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macoves- 
cu, și ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei, K. B. Andersen.

Au fost examinate căile concrete 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale, 
evidențiindu-se dorința de a inten
sifica eforturile în vederea unei 
conlucrări fructuoase în diverse do
menii de activitate, a sporirii sub
stanțiale a schimburilor comerciale, 
lărgirii cooperării economice, teh- 
nico-științifice și culturale. A avut 
loc, totodată, un schimb de opinii 
în probleme ale vieții internaționa
le. In acest context s-a subliniat 
necesitatea traducerii în viată a Ac
tului final al Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare în 
vederea creării în Europa a unui 
climat de pace și colaborare între 
toate statele.

La convorbiri, desfășurate lntr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, au participat Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Constantin Stanciu, ad

Marți după-amiază a sosit într-o 
vizită in țara noastră ministrul si
rian al Barajului Eufratului, Sobhi 
Kahale, și directorul general al 
Administrației pentru dezvoltarea 
bazinului Eufratului, Mahmud Al- 
Zoabi.

La sosire, pe aeroportul Otppeni, 
oaspeții au fost salutați de Enache

t V

PROGRAMELE I ȘI II 
în jurul orei 9,00 — 

transmisie directă : Ședin
ța de deschidere a Con
gresului consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare.

PROGRAMUL I

16.06 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă. 
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă 

recomandăm...
17,20 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.30 Mult e dulce...
17,50 Tragerea Pronoexpres.

A apărut: ,,ERA SOCIALISTĂ* 1 nr. 3/1976
în deSchidere este publicat 

articolul Consiliilp populare in 
procesul adîncirii democrației 
socialiste de Andrei Cervenco- 
vici. în continuare sînt inserate 
articolele : Investițiile și econo
mia de muncă socială de Gheor
ghe Șică ; Revoluția știlnțifică- 
tehnică și condiția umană de 
Dumitru Ghișe ; Militantismul 
vieții sociale și al culturii noas
tre socialiste de Gheorghe 
Stroia ; Respectarea și întărirea 
legalității internaționale — com
ponentă esențială a unei noi or
dini economice și politice mon
diale de Alexandru Bolintinea- 
nu. La rubrica CONSULTAȚII, 
Mihai Chioreanu semnează arti
colul Rolul națiunii în epoca 
contemporană. Articolul Actua
litatea științelor biologice de

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

închisă în sudul și estul țării. în 
nord-vest cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Au căzut precipitații tem<- 
porare sub formă de burniță, ploaie, 
lapoviță și ninsoare în Oltenia, Mun
tenia, sudul Dobrogei și în partea 
centrală a Moldovei. Ninsori slabe 
Izolate s-au mai semnalat în Banat 
și nordul Moldovei. Vîntul a pre

Respirație liberă : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20, MO
ȘILOR — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Colț Alb : VICTORIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30, GLORIA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Patima ; COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. TOMIS - 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
G- Vînătorii de incendii : CASA

FILMULUI — 10; 12; 14; 16: 18; 20, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
O Alarmă în Deltă : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
© Jack și vrejul de fasole: DOI
NA — 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Program de desene animate : 
DOINA — 9,30.
G România ieri și azi. Program 
de documentare românești: TIM
PURI NOI — 11.

• Cercul magic : TIMPURI NOI
— 9; 13; 15,45; 18; 20, PROGRESUL 

15,30; 17.30; 19,30.
& Zece gentlemeni din West 
Point — 14,15; 16,15, Retrospectiva 
filmului documentar britanic (VI)
— 18,30: CINEMATECA (sala 
Union).
O Acest fel de dragoste : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Cursa : BUCEGI — 15,45; 1B; 20, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,15.

în cursul aceleiași zile*  primul 
ministru a primit pa Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
cooperării economice șl tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

tată de tovarășii Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, .. se
cretar al C.C, al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
Radu Enache, secretar al C.C. ai 
U.T.C., Dumitru Ghișe, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Suzana Gâdea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prorec
tor al Institutului politehnic Bucu
rești. Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., director ge
neral al Agerpres, Ilie Șalapa, mem
bru al Comisiei Centrale de Revi
zie.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul Republicii Elene la Bucu
rești, Dimitri Papadakis.

junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Gheorghe Ploieșteanu, 
ambasadorul României ia Copenha
ga, funcționari. superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, Niels 
Boel, ambasadorul Danemarcei la 
București, celelalte persoane oficia
le care 11 însoțesc pe oaspete în vi
zita in țara noastră.

★
Oaspetele danez a vizitat. în ace

eași zi, Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Danemarcei, K, B, Andersen, și so
ția au oferit, marți, un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne al României, George Maco- 
vescu, și ă soției sale.

Au luat parte Vasile Bumbăcea și 
Emil Nicolcioiu, miniștri, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, pre
cum și oficialitățile române și da
neze prezente la convorbiri.

In timpul dineului, cei doi miniș
tri de externe au rostit scurte 
toasturi.

in.

Sirbu, șeful Departamentului de 
îmbunătățiri Funciare, Ion Stanciu, 
adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare.

A fost prezent Walid Al-Moua- 
lem, ambasadorul Republicii Arabe 
Siriene la București.

(Agerpres)

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18,25 Ateneu popular TV.
18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Ucenicul zu

gravului — de Octav Pancu- 
Iași.

19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

ecranizări11 : „Marile spe
ranțe" — producție a studiou
rilor engleze.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Studio ’76.
20,30''inscripții pe celuloid.
20.50 Telex.
20.55 Filarmonica „Banatul" din 

Timișoara. Dirijor : Nicolae 
Boboc. în program : P. I. 
Ceaikovski — Variațiuni pen1- 
tru violoncel și orchestră. 
Solistă karinei Gheorghian 
(U.R.S.S.) ; W. M. Klepper 
— Impresii din Reșița.

11,35 Roman-foileton : Forsyte
Saga (V).

Ștefan Milcu este inserat la ru
brica ȘTIINȚĂ-ÎNVAȚAMÎNT. 

în cadrul rubricii PAGINI DE 
ISTORIE, Gh. I. Ioniță și Fran- 
cisc Păcurariu semnează artico
lele Un rezultat elocvent al po
liticii P.C.R. de largi alianțe în 
anii ilegalității și, respectiv, O 
tribună a ideilor democratice, 
înaintate. La rubrica CREAȚIA 
LITERAR-ARTISTICĂ este in
serat articolul Un novator in 
critică și estetică : C. Dobrogea- 
nu-Gherea de Z. Ornea. La ru
brica DIN ȚĂRILE SOCIALIS
TE este publicat materialul Di
recțiile principale ale dezvoltă
rii economiei naționale a 
U.R.S.S. in anii 1976—1980. Re
vista mai conține obișnuitele 
rubrici : CURENTE ȘI IDEI, 
CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, CU- 
VINTUL CITITORILOR.

zentat Intensificări temporare în Car- 
pații Meridionali, Cîmpia Română 
și în Dobrogea. în Bărăgan și zona 
de munte, pe alocuri, zăpada a fost 
spulberată. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 6 grade la 
Avrămeni, Dorohoi, Cotnari, Dej și 
Tg. Neamț și plus 5 grade la Borod, 
orașul Dr. Petru Groza și Odorhei. 
Local, în Banat, Crișana, cea mai 
mare parte a Transilvaniei, Moldo
va și la munte s-a produs ceață cu 
depunere de chiciură. în București : 
Vremea s-a menținut închisă. Tem
porar a nins slab. Vîntul a suflat 
61ab pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de minus un grad.

SUCCES DEPLIN 
primului Congres al consiliilor populare 

Județene și al președinților 
consiliilor populare!

Astăzi se deschide in Capitală 
marele sfat al gospodarilor țării >— 
Congresul consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor 
populare. Prima manifestare de a- 
cest fel din istoria țării, eveniment 
de importantă majoră în viața noas
tră politică și socială, congresul re
flectă atenția deosebită acordată de 
partid activității organelor locale 
ale puterii și administrației de stat, 
creșterii rolului lor, adîncirii conti
nue a democrației noastre socialiste 
— cerință obiectivă a procesului e- 
dificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate,.

După cum se știe, în decursul 
sfertului de veac care a trecut de 
la constituirea lo.r, consiliile popu
lare — ca formă instituțională și 
structură organizatorică a demo
crației reale — și-au dovedit pe 
deplin capacitatea de a conduce 
treburile obștești pe plan local — 
in interesul celor ce muncesc șl 
cu participarea lor activă, nemij
locită. Răspunderile consiliilor 
populare cresc și mai mult în e- 
tapă acutală, cind ele sînt chemate 
să aducă o contribuție deosebit de 
importantă la realizarea sarcinilor 
de mare amploare ale noului cin
cinal, la înfăptuirea orientărilor 
stabilite de 'Congresul al Xl-lea.

Relevînd că amplificarea rolului 
organelor locale ale puterii de stat 
este determinată și de aplicarea 
politicii de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întregul 
teritoriu al tații, de ridicarea tot 
mai rapidă a județelor și localită
ților rămase mai în urmă, Congre
sul al Xl-lea a exprimat hotărîrea 
partidului de a asigura și în viitor 
cadrul organizatoric cel mai adec
vat. condițiile cele mai propice 
pentru participarea amplă a po
porului la adoptarea hotărîrilor 
care privesc treburile obștești. Este 
vorba despre o orientare principia
lă, de largă perspectivă, a că
rei semnificație majoră a fost

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 28-a ani

versări a creării Armatei Populare 
Coreene, marți seara a avut loc la 
Ambasada R. P. D. Coreene o gală 
de filme oferită de col. Am Sun 
Dăk, atașat militar, aero și naval 
al acestei țări la București.

La manifestare au participat ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai M.A.E. și ai altor instituții 
centrale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Iang Miăng Sul, însărcinatul. cu . a- 
faceri a.i. al R. P. D. ' Coreene. la 
București, atașați militari acreditați 
în’țâra noastră. (Agerpres) ■<

★

A sosit la București Vitus Mooki 
Molapo, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Regatului Le
sotho în Republica Socialistă 
România.

★
Delegația Ministerului Tineretului, 

Culturii Populare și Sportului 
din Republica Populară Benin, 
condusă de Franțois Kouyami, și-a 
încheiat marți vizita în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Ion Traian Ștefănescu, ministru 
pentru problemele tineretului, de 
membri ai Secretariatului C.C. al 
U.T.C. și de reprezentanți ai Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

(Agerpres)

teatre
©< Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chirița — 19,30, 
(sala mică) : Viața unei femei —
19,30.
• Opera Română : Seară vleneză
— 19.
q Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
©■ Teatrul de comedie : Nicnlc —
19,30.
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Nepotul lui Rameau — 19,30, (sa
la Grădina Icoanei) : Azilul de 
noapte — 19.
© Teatrul Mic : Subiectul era 
trandafirii — 19,30.
©• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
© Teatrul Giulești : Spectacol de 
poezie și muzică românească —
19,30.

Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoriei) : Ca
valcada comediei — 19,30.
O Teatrul „I. Vasilescu" ; Cînte- 
cul străbate lumea — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Pe acest pămlnt —19,30. 
cy Teatrul „Ion Creangă" : Po
veștile de aur — 10, Bogdan Dra- 
goș — 17.
• Circul București 1 Carnavalul 
rîsului — 19,30.

Timpul probabil pentru 5, 8 și 7 
februarie. în țară : Cerul va fl va
riabil. Mai mult noros în sudul țării, 
unde vor cădea precipitații mal ales 
sub formă de ninsoare. In rest, nin
sori Izolate. Vînt moderat. Minime
le vor fi cuprinse între minus 15 șl 
minus 5 grade, local mai coborîte în 
nordul țării, iar maximele între mi
nus 8 și plus 2 grade. In București : 
Cerul va fi mai mult noros. Ninsoa
re mai ales la începutul intervalului. 
Vînt moderat. Temperatura în scă
dere ușoară la început, apoi în creș
tere.

o. Circul : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15’; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Soarta Aurei și Argentinei : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
© Unde este compania a 7-a ? 2 
UNIREA — 16; 18; 20.
©• Cum să-l înecăm pe dr. Mracek: 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
G Evadatul : FERENTARI —15,30; 
18; 20,15, POPULAR — 15,30; 18;
20,15. 

subliniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Asigurînd creșterea 
rolului poporului in făurirea con
știentă a destinului său, înfăptuim 
una din prevederile esențiale ale 
socialismului, care este realizat do 
popor și care se poate construi in 
condiții bune numai în măsura în 
care întregul popor ia parte activă 
Ia elaborarea soluțiilor în toate do
meniile de activitate, la transpune
rea lor în viată".

în acest sens, Programul parti
dului, documentele Congresului al 
Xl-lea au prevăzut ca, în scopul 
dezvoltării largi a schimbului de 
experiență și îndrumării unitare a 
activității consiliilor populare, să 
aibă loc cu regularitate : Congresul 
consiliilor populare județene — o 
dată la 5 ani — și Conferința pe 
țară a președinților consiliilor popu
lare comunale, orășenești și muni
cipale — o dată la 4 ani ; de ase
menea, vor avea loc, din doi în doi 
ani, conferințe pe județe ale pre
ședinților consiliilor populare comu
nale, orășenești și municipale.

Instituirea Congresului consili
ilor populare județene șl al pre
ședinților consiliilor populare, ca 
for colectiv de conducere a aces
tora, a răspuns tocmai necesității 
de a se asigura perfecționarea acti
vității consiliilor populare și -a dc- 
putatilor corespunzător noilor sar
cini și exigente, participarea tot 
mai amplă și mai activă a maselor 
populare la elaborarea și traduce
rea in viată a politicii partidului, 
la solutionarea problemelor ob
ștești.

Congresul ce se deschide astăzi, 
reunind miile de aleși ai obștii, 
deputății consiliilor populare jude
țene, precum și primarii din întrea
ga tară — practio totalitatea celor 
investiți, prin votul cetățenilor, cu 
inalta răspundere a conducerii și 
administrării județelor, municipii
lor, orașelor șl comunelor, repre

Plecarea la Paris a delegației P.C.R. care va participa 
la lucrările celui de-al XXII-lea Congres al P.C.F.
Marți dimineața a plecat la Pa

ris delegația Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările celui 
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AZI, LA INNSBRUCK ÎNCEP

Jocurile Olimpice de iarnă

În cîteva rînduri
ATLETISM LUPTE LIBERE

zintă unul dintre cele mal largi fo
ruri de conducere a societății. în
semnătatea Congresului este re
flectată, totodată, de tematica pro
blemelor aflate pe ordinea de zi, 
cuprinzind practic toate aspectele 
majore ale construcției socialiste în 
plan teritorial — de la cele pri
vind dezvoltarea industriei, agri
culturii, activitatea în domeniul in
vestițiilor șl pînă la sistematizarea 
teritoriului, conservarea și dezvol
tarea fondului forestier sau ame
najarea bazinelor hidrografice ; de 
la pregătirea forței de muncă, Îm
bunătățirea activității In domenii
le învățămintului, culturii și sănă
tății publice — și pînă la perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă ale consiliilor populare, a- 
tragerea tot mai largă a maselor 
la conducerea treburilor obștești.

Așa cum se știe, congresul a 
fost precedat șl pregătit printr-o 
intensă și largă dezbatere publică 
a problematicii majore care se ri
dică înaintea organelor locale ale 
puterii de stat. Ca un moment 
deosebit de important s-au înscris 
în aceste pregătiri conferințele ju
dețene ale consiliilor populare ca
racterizate printr-un pronunțat ca
racter de lucru, prin dezbateri, largi 
și deosebit de fructuoase, prin pre
ocuparea de a contura căile, mo
dalitățile pentru realizarea în con
diții optime a sarcinilor complexe 
ce revin județelor din actualul plan 
cincinal.

întregul nostru popor va urmări 
cu deosebit interes lucrările con
gresului, în cadrul căruia se va 
cristaliza un temeinic și cuprinză
tor program de acțiune, a cărui a- 
plicare riguroasă va deveni legea 
de bază a activității consiliilor 
populare, ca o condiție a realizării 
cu deplin succes a sarcinilor ce le 
revin în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism. Succes deplin ma
relui for al aleșilor obștii țării 1 

de-al XXII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R;, Constantin VasiUti, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Victor Fontana, Dan Crlstea, 
Eduard Pană, Doru Tureanu, Vale
rian Netedu și Dumitru Axinte.

Probele în care vor lua startul 
sportivii români sînt. programate 
în zilele de 5 februarie (schi alpin
— coborîre), 6 februarie (biatlon — 
20 km individual ; bob — echipaje 
de două persoane — primele două 
manșe), 7 februarie (bob—echipa
je de două persoane — ultimele 
două manșe), 9 și 10 februarie (schi 
alpin — slalom uriaș în două man
șe), 13 februarie (biatlon — ștafeta 
4x7,5 km ; bob — echipaje de pa
tru persoane — primele două 
manșe), și 14 februarie (schi alpin
— slalom special ; bob — echipaje 
de patru persoane — ultimele două 
manșe).

★
La „Messehalle" din Innsbruck 

s-au disputat alte două jocuri de 
calificare pentru turneul olimpic de 
hochei pe gheață. Reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul 
de 14—1 (3—0, 6—1, 5—0) formația 
Bulgariei, iar selecționata R. F. Ger
mania a dispus cu 5—1 (1—0, 2—0, 
2—1) de echipa Elveției.

Ieri la Innsbruck, în turneul de 
calificare pentru Jocurile Olimpice 
de iarnă, echipa de hochei pe ghea
tă a Finlandei a Întrecut cu scorul 
de 11—2 (0—1, 4—0, 7—1) formația 
Japoniei, iar selecționata S.U.A. a 
cîștigat cu 8—4 (2—1, 4—1, 2—2) 
meciul cu echipa Iugoslaviei.

în urma acestor rezultate, Învin
gătoarele vor evolua în prima gru
pă a turneului olimpic, iar învin
sele in grupa secundă.

în cadrul concursului internațio
nal de lupte libere desfășurat la 
Tbilisi, Constantin Moldovan s-a 
clasat pe locul doi la categoria 82 
kg, cîștigată de Boris Bozaev 
(U.R.S.S.). Un alt luptător român, 
Stelică Morcov, s-a situat pe lo
cul 3 la categ. 90 kg. La turneu au 
participat 150 luptători din 9 țări.

HANDBAL
în cadrul turneului internațional 

feminin de handbal de la Praga, 
selecționata R. D. Germane a în
trecut cu scorul de 18—17 (8—8) re
prezentativa U.R.S.S. Celelalte două 
partide disputate în prima zi a 
competiției s-au Încheiat cu urmă
toarele rezultate : Cehoslovacia— 
Bulgaria 17—16 (8—5) j Ungaria— 
Polonia 21—16 (9—6).

TENIS
Campionatul european de tenis a 

programat alte două întîlnirL La 
Cantu, echipa Italiei a învins cu 
scorul de 2—1 formația Spaniei. Re
zultate tehnice : Zugarelli—Gimenez 
6—1, 6—2 ; Gisbert—Barazutti 7—5, 
6—0 ; Zugarelli, Barazutti—Gisbert, 
Munoz 6—2, 5—-7, 6—3. Desfășurat 
la Essen, meciul dintre selecționa
tele R. F. Germania și Franței s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 in favoa-, 
rea tenismanilor vest-germani.
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15 ani de la începerea luptei armate a patrioților 
din Angola pentru libertate și independentă 

COMITETULUI CENTRAL AL MIȘCĂRII 
POPULARE PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a declanșării luptei armate In 
Angola, ne este deosebit de plăcut să vă transmitem călduroase felicitări, 
împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate militantă.

Cei 15 ani de luptă grea, plină de abnegație și sacrificii, desfășurată de 
poporul angolez pentru libertate și independentă națională, au fost încunu
nați de victoria sa istorică încheiată cu lichidarea politicii de dominație a 
colonialismului, ceea ce a deschis perspectiva unei dezvoltări de sine stătă
toare a tării, pe calea progresului economic și social.

în spiritul solidarității cu popoarele angajate în lupta pentru eliberare 
națională, împotriva colonialismului și neocolonialismului, poporul român a 
sprijinit de la început, pe plan material, politic, diplomatic și în alte domenii, 
lupta dreaptă a poporului prieten angolez pentru triumful idealurilor liber
tății și independentei naționale.

România socialistă a salutat cu adîncă satisfacție proclamarea indepen
denței de stat a Angolei și a stabilit raporturi de colaborare cu guvernul 
creat de M.P.L.A., reprezentant legitim al poporului angolez. Exprimînd în
grijorarea României, a poporului român pentru situația existentă în Angola 
si, îndeosebi, pentru intervenția imperia’istă și rasistă care încalcă integri
tatea și suveranitatea țării, președintele Republicii Socialiste România, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat, în expunerea la Marea Adunare Națională din 18 decembrie 1975, 
că tara noastră se pronunță ferm pentru retragerea din Angola a trupelor 
Republicii Sud-Africane, pentru încetarea oricărei intervenții străină, astfel 
ca poporul.angolez să-și poată rezolva singur problemele interne, în confor
mitate cu interesele sale vitale, și să realizeze întărirea unității naționale, 
apărarea independenței și integrității teritoriale, dezvoltarea democratică a 
tării pe calea progresului și civilizației.

Republica Socialistă România va acorda întregul său sprijin poporului 
angolez în munca și lupta pentru dezvoltarea sa economico-socială indepen
dentă. în spiritul bunelor relații, de prietenie și solidaritate, dintre partidele 
și popoarele noastre, vom acționa pentru dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-angoleze, considerînd că aceasta corespunde pe depjin intereselor 
celor două țări și, totodată, servește cauzei luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și colaborare internațională.

Ne exprimăm convingerea că, în noile condiții pe care le creează dobîn- 
direa independentei de stat, va avea loc o puternică dezvoltare a raportu
rilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre popoarele noastre.

Vă urăm, din toată inima, dragi tovarăși, succes deplin in opera de re
construcție națională, în lupta pentru o Angolă liberă, independentă, unită 
îl prosperă.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Sprijin ferm cauzei drepte 
a poporului angolez

La Luanda și in celelalte locali
tăți angoleze sînt arborate astăzi 
drapelele roșu-negru cu stea aurie 
— spre a celebra împlinirea a 15 
ani de la declanșarea luptei arma
te a poporului angolez, sub condu
cerea Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.), pen
tru scuturarea jugului dominației 
coloniale. Eveniment de însemnă
tate istorică în viața poporului an
golez, cucerirea independenței de 
stat a Republicii Populare Angola, 
în noiembrie anul trecut, a consti
tuit o nouă și elocventă confirma
re a invincibilității cauzei popoa
relor care luptă pentru afirmarea 
dreptului sacru de a fi deplin stu
pine pe propriile lor destine.

Poporul român, animat de senti
mente de trainică solidaritate in-, 
ternaționalistă față de mișcările de 
eliberare națională din Africa, ca 
și de pretutindeni pe glbb, a salu
tat cu căldură și profundă satis
facție această strălucită izbindă, 
recunoscînd imediat guvernul cre
at de M.P.L.A., reprezentagltul le
gitim al poporului angolez. Aflin- 
du-se mereu alături de poporul 
Angolei, pe parcursul celor 15 ani 
de luptă neînfricată pentru neatâr
nare, România socialistă i-a acor
dat întregul său sprijin politic, 
moral și material.

Țară cu circa 6 milioane de lo
cuitori și cu un vast teritoriu, in- 
sumind peste 1 246 700 kmp, Angola 
dispune de însemnate resurse na
turale, a căror punere in valoare în 
interesul național constituie un 
obiectiv esențial in eforturile pen

Deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale 
de solidaritate cu lupta poporului angolez

LUANDA 3 (Agerpres). — în cu- 
vîntarea rostită la deschiderea lucră
rilor Conferinței internaționale da 
solidaritate cu lupta poporului an
golez, sub conducerea M.P.L.A., îm
potriva agresiunii imperialiste și 
rasiste, președintele Republicii Popu
lare Angola, Agostinho Neto, a re
afirmat politica de nealiniere a 
R. P. Angola și hotărîrea guvernului 
său de a nu permite, sub nici o 
formă, amestecul străin in treburile 
interne ale țării, știrbirea suverani
tății sale. în ceea ce privește politica 
internă a guvernului, Agostinho 
Neto a spus : „Pentru a realiza o- 
biectivele noastre de independență

Întrunirea Convenției constituționale 
din Irlanda de Nord

LONDRA 3 — Corespondentul
nostru transmite : Marți după-amia- 
ză, la Belfast au început lucrările 
Convenției constituționale din Irlan
da de Nord, convocată de guvernul 
britanic cu scopul de a găsi o for
mulă de guvernare a provinciei ac
ceptabilă atît majorității protestan
te. cît și minorității catolice din pro
vincie.

în prima sa ședință, Convenția a 
adoptat o moțiune în care șe cere 
președintelui acestui organism. Sir 
Robert Lowry, „să organizeze con
vorbiri separate între partidele re
prezentate în cadrul Convenției". 
Prin aceasta. Convenția și-a suspen
dat temporar lucrările, pentru a per

tru depășirea grelei moșteniri a 
colonialismului și făurirea unei 
vieți noi pe pămintul Angolei.

După cum se știe, ca urmare a 
intervenției imperialiste și rasiste, 
a încălcării suveranității și integri
tății Angolei, poporul angolez este 
împiedicat să-și consacre toate for
țele propășirii economice și sociale, 
consolidării independenței patriei 
sale. Poporul român, ca prieten sin
cer al poporului angolez, urmărește 
cu vie îngrijorare aceste grave e- 
voluții. Așa cum se arată în me
sajul transmis de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Comitetului Central al M.P.L.A., pe 
care-l publicăm mai sus, ca și in 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței in
ternaționale de la Luanda de soli
daritate cu lupta poporului ango
lez, țara noastră se pronunță în 
mod ferm pentru retragerea din 
Angola a trupelor Republicii Sud- 
Africane, pentru încetarea oricărei 
intervenții imperialiste, astfel ca 
poporul angolez să-și poată soluțio
na singur problemele interne, co
respunzător intereselor sale vitale,, 
să-și poată consolida unitatea na
țională, asigurind dezvoltarea pa
triei sale pe calea progresului și 
civilizației.

Reafirmindu-și calda solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului ango
lez, poporul român își exprimă do
rința vie ca relațiile prietenești ro
mâno-angoleze să cunoască o con
tinuă dezvoltare, în folosul ambe
lor popoare, al întăririi unității 
frontului antiimperialist, al cauzei 
păcii.

și democrație, noi trebuie să stabilim 
puterea populară orientîndu-ne spre 
societatea socialistă".

Marți,. în cea de-a doua zl a con
ferinței, ' au luat cuvintul reprezen
tanți ai unor delegații prezente care 
au exprimat sprijinul pe care-l 
acordă popoarele și guvernele lor 
luptei poporului angolez împotriva a- 
gresiunii imperialiste și rasiste, pen
tru făurirea unei vieți libere și inde
pendente. Reprezentanți ai organiza
țiilor și comitetelor de solidaritate 
au dat, de asemenea, citire mesaje
lor de solidaritate adresate confe
rinței.

mite efectuarea convorbirilor între 
reprezentanții partidelor și grupări
lor politice protestante și catolice, 
„în vederea găsirii unei soluții de 
compromis" — cum scrie ziarul Ti
mes. Primele consultări au avut loc 
imediat după ședința plenară a Con
venției, între reprezentanții partidu
lui social-democrat și laburist, parti
dului alianței și partidului unionist.

Ziarul Daily Telegraph, citind opi
nii din capitala nord-irlandeză, scrie 
că „sesiunea începe fără să e- 
xiste sentimente de optimism în le
gătură cu faptul că cei 78 de membri 
vor putea ajunge la un acord pri
vind crearea guvernului de coaliție".

Reuniunea ministerială a „Grupului celor 77"

Instituirea unei noi ordini economice - 
principala temă în cadrul dezbaterilor

MANILA 3 — Trimisul special A- 
gerpres transmite : Necesitatea unei 
noi ordini economice internaționale 
este tema principală a dezbaterilor 
celei de-a treia reuniuni la nivel mi
nisterial a „Grupului celor 77“ ale 
cărei lucrări continuă la Manila. în 
cadrul ședinței de marți au fost pre
zentate rapoartele adoptate la reu
niunile ministeriale regionale desfă
șurate la Caracas, Alger și Djakarta, 
care au precedat actuala întîlnire de 
la Manila.

Luînd cuvîntul, Gamani Corea, se
cretarul general al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), a evidențiat ro
lul de prim plan pe care îl dețin, în 
lumea de astăzi, țările în curs de dez
voltare, a căror unitate este o nece
sitate primordială, ce trebuie să se 
manifeste și dincolo de obiectivele 
generale. în continuare, vorbitorul a 
subliniat că a venit timpul să fie lua
te în considerare dezideratele țărilor 
in curs de dezvoltare care tind spre 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale. „Adunarea Generală a 
O.N.U. a fixat obiectivele, acum tre
buie ca acestea să fie transpuse. în 
fapte", a spus el.

Pe de altă parte, în ședțnța plenară 
de marți au fost discutate problemele

Pe agenda viitoarei Conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate

Un interviu al premierului fârii-gazdă, S. Bandaranaike
BELGRAD 3 (Agerpres), — Ziarul 

iugoslav „Borba" a publicat un in
terviu al primului ministru al Re
publicii Sri Lanka, Sirimavo Ban
daranaike, care s-a referit la agen
da viitoarei conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, ce se va desfă
șura in luna august la Colombo. 
Premierul a arătat că, între proble
mele ce vor fi discutate, se va afla 
și aceea privind proclamarea Ocea
nului Indian — zonă a păcii. Alte 
probleme care vor fi abordate vor 
fi cele politico-economice cu carac
ter internațional, inclusiv cele pri
vind dezvoltarea. Vor fi examinate,

ORIENTUL APROPIAT
© Aplicarea acordului interimar de dezangajare militară în Sinai 

© în Liban, procesul de normalizare continuă
Comisia militară mixtă egipteano- 

israeliană. alcătuită în baza acor
dului interimar de dezangajare mi
litară în Sinai, analizează chesti
unile legate de construirea instala
țiilor electronice de prealarmă — a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
forțelor O.N.U. in Orientul Mijlociu. 
Membrii celor două delegații s-au 
întîlnit intr-un punct situat în zona- 
tampon, aflată sub supravegherea 
forțelor O.N.U. Intrarea în funcțiune 
a acestor instalații — amenajate de 
Spediăliștî - americani (trebuie să 
devină efectivă, conform programu
lui, la 22 februarie a.c. (Agerpres).

Forțele militare egiptene au pre
luat, de la forțele O.N.U. în Orien
tul Mijlociu. o .nouă porțiune de te
ren din peninsula Sinai, în confor
mitate cu prevederile acordului inte
rimar egipteano-israelian de dezan
gajare militară în Sinai. Aceasta 
este cea de-a patra zonă din secto
rul. amintit, preluată de forțele mi
litare egiptene, în baza programului 
prevăzut in anexa la acord.

RIAD 3 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Iordaniei, Zeid Rifai, a fă
cut luni o vizită la Riad, unde a con

agențiile de presă transmit:
H B II E9 ® ® H

La Geneva a lnceput cea de~a 
XXXII-a sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului. Leopoldo 
Benites (Ecuador) a fost ales pre
ședinte al comisiei.

0 nonă întâlnire între de- 
Iegrcsțiîls U.B.S.S. și S.M., 
în cadrul convorbirilor sovieto-ame- 
ricane privind limitarea înarmărilor 
strategice, a avut loc. marți, la Ge
neva, relatează agenția T.A.S.S.

0 conîsrinjă pentru drep
tul maritim, Ia care participă 
delegații din 30 de țări din Asia și 
Africa, s-a deschis la Delhi. In cen
trul atenției participanților se află 
probleme ale elaborării unui cadru 
juridic adecvat exploatării bogățiilor 
mării în afara limitelor apelor teri
toriale.

DsmiSîS. Reprezentantul Sta
telor Unite la O.N.U.. Daniel Pa
trick Moynihan, și-a prezentat demi
sia președintelui Gerald Ford — a 
anunțat purtătorul de cuvînt al Ca
sei' Albe. Ronald Nessen. In scri
soarea adresată președintelui Ford, 
Moynihan relevă că renunță la a- 

de procedură și au fost alese grupu
rile de lucru. Au fost aleși cîte zece 
reprezentanți ai fiecărui grup regio
nal — Asia. Africa și America Lati
nă — în Comitetul de coordonare, 
după care acest organism a ales, la 
rîndul lui, un președinte și a sta
bilit ■ grupurile de lucru însărcinate 
cu pregătirea proiectelor documente
lor finale.

Întrevedere a conducătorului 
delegației române 

cu ministrul de externe 
fîlipinez

MANILA 3 — Trimisul special A- 
gerpres transmite : Tovarășul Nico
lae M. Nicolae, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale, conducătorul delegației 
României la cea de-a treia reuniune 
ministerială a „Grupului celor 77“ 
de la Manila, a avut, marți, o între
vedere cu Carlos Romulo, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Fi- 
lipine, președintele. reuniunii. Cu 
acest prilej, au fost discutate aspec
te ale relațiilor româno-filipineze și 
chestiuni privind problematica reu
niunii ministeriale a „Grupului ce
lor 77".

de asemenea, modalitățile de pro
movare a cooperării țărilor nealinia
te și rolul ce revine politicii de nea
liniere în cadrul relațiilor internațio-- 
nale, precum și problema întăririi e- 
ficienței Organizației Națiunilor U- 
nite.

Vorbind despre dezvoltarea mișcă
rii țărilor nealiniate, Sirimavo Ban
daranaike a relevat că, de la numă
rul inițial de 25 de state, s-a ajuns ca 
la prima conferință la nivel înalt a a- 
cestor țări, desfășurată la Belgrad in 
1961, să participe reprezentanții a- 
75 de state, urmind ca numărul țări
lor participante la conferința de la 
Colombo să treacă de 80.

ferit cu emirul Fahd Abdul Aziz, 
prinț moștenitor și prim-viceprim- 
ministru al guvernului Arabi ei Sau- 
dite. Au fost examinate probleme 
referitoare la evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Consiliul 
militar superior, care supraveghează 
aplicarea acordului de încetare a fo
cului in Liban, a anunțat că in cursul 
zilei.. de . marți nu a fost înregistrat 
nici un incident semnificativ pe te
ritoriul tării. La Beirut, străzile cu
nosc din zi în zi o animație specifică 
activității normale, iar aprovizionarea 
se desfășoară în condiții buhe. Toto
dată. instituțiile de stat au început să 
funcționeze, iar activitatea comercia
lă și financiară va fi reluată în cu- 
rînd în toate sectoarele. Pe plan po
litic. subliniază agenția M.E.N.. efor
turile sînt îndreptate spre adoptarea 
acelor măsuri care să asigure conso
lidarea procesului de normalizare a 
situației. Astfel, guvernul a acordat 
autorităților de resort un răgaz de 
trei luni pentru a examina plingerile 
venite de la persoanele civile în le
gătură cu pagubele pricinuite de con
flictele armate, pentru a stabili mă
surile necesare.

ceastă funcție pentru a-și relua pos
tul de profesor la Universitatea 
Harvard.

Republica tâmîă a Came
runului a anuntat recunoașterea 
Republicii Populare Angola. Came
runul este al 25-lea stat african 
care a recunoscut Republica Popu
lară Angola.

Un comunicat aI M-A-E- aI 
R. D. Vietnam informează că, la in
vitația C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și' a Guver
nului R.D.V., o delegație ,a Partidu
lui Popular Revoluționar din Laos și 
a Guvernului Republicii Populare 
Democratice Laos, condusă de Kay- 
sone Phomvihane, secretar general 
al C.C. al P.P.R.L., prim-ministru al 
guvernului laoțian, va efectua o vi
zită oficială de prietenie in R. D. 
Vietnam.

Convorbiri iugoslave 
algeriene. Vladimir Bakarici,
cepreședintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, I-a primit pe Belaid Ab- 
dessalem, trimis special ,al președin
telui Consiliului Revoluției din Al
geria. Houari Boumediene. și mi

Semnarea „Programului 
de lucru româno-mexican''

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres) — în prezența președintelui 
Statelor Unite Mexicane, Luis Eche
verria Alvarez, la Ciudad de Mexico 
a avut loc ceremonia oficială de sem
nare a „Programului de lucru ro- 
mâno-mexican" pe anul în curs pri
vind cooperarea bilaterală în dome
niul petrolier. Documentul a fost 
semnat de ministrul român al mine
lor. petrolului și geologiei. Bujor 
Almășan. și de directorul general al 
întreprinderii de stat „Petroieos Me- 
xicanos" (PEMEX), Jaime Dovali. 
La ceremonia semnării au luat parte 
Dumitru C. Mihail, ambasadorul ță
rii noastre în Mexic, și membrii de
legației române.

La Casa de cultură din orașul 
mexican Aguascalientes, capitala 
statului cu același nume, s-au 
deschis „Zilele culturii româ
nești". Cu acest prilej, au fost 
prezentate filmele documentare 
„România azi" și „Obiceiurile 
de iarnă la români" și a fost 
inaugurată o expoziție de artă 
naivă românească. La manifes
tare au participat secretarul ge
neral al guvernului statului 
Aguascalientes, Antonio Javier 
Aguilera, șeful departamentului 
cultural local, oameni de cul
tură și artă, cadre didactice, nu
meroși studenți, ziariști.

Cooperarea dintre 
0T1U.DJ. și România

VIENA 3 — Corespondentul Ager
pres transmite : La sediul Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.) a 
avut loc o întîlnire între directorul 
executiv al organizației, Abdelrah- 
man Khane, și ambasadorul Dumi
tru Aninoiu, președinte în exercițiu 
al Consiliului pentru dezvoltare in
dustrială.

Cu ac.est prilej a avut loc o con
vorbire privitoare la problemele ac
tuale ale O.N.U.D.I., în perspectiva 
sporirii rolului organizației in ce 
privește sprijinirea eforturilor de in
dustrializare a țărilor în curs de dez
voltare, realizarea obiectivelor noii 
ordini economice internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme privind cooperarea dintre 
O.N.U.D.I. și România în domeniul 
dezvoltării industriale.Guvernul islandez respinge propunerile britanice în „conflictul codului1*
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REYKJAVIK 3 (Agerpres). — Pri
mul ministru Geir Hallgrimsson a 
anunțat într-o declarație făcută în 
Althing (parlament) că guvernul Is- 
landei consideră inacceptabile ulti
mele propuneri prezentate de Marea 
Britanie în timpul convorbirilor re
cente de la Londra dintre primii mi
niștri ai celor două țări cu privire la 
soluționarea așa-numitului „conflict 
al codului". După cum se știe, gu
vernul britanic a propus Islandei

' accepte ca traulerele sub pavilion. en->. 
glezsă’’pescuiască o cantitate de 
8» 000 tone de cod pe an in interio
rul zonei naționale de pescuit is
landeze, stabilită de guvernul de la 
Reykjavik la 200 de mile. La rîndul 
său. guvernul Islandei s-a declarat 
dispus să accepte ca această cotă să 
fie de 60 000 tone de cod anual.

Anunțind poziția guvernului său 
față de propunerile britanice, pre
mierul Geir Hallgrimsson a făcut 
cunoscut că Islanda este gata să ne
gocieze cu Marea Britanie un acord 
cu o valabilitate de trei luni. Mo- 
tivînd decizia de a respinge propu
nerile britanice, premierul Hallgrims
son s-a referit la importanța vitală 
a rezervelor piscicole pentru econo
mia națională a Islandei.

nistru al industriei și energiei al 
Algeriei. A fost efectuat un schimb 
de opinii asupra situației interna
ționale actuale.

0 sosiuno a Conducerii Parti
dului. de Stingă — Comuniștii din 
Suedia și-a desfășurat lucrările la 
Stockholm. A fost examinat stadiul 
pregătirilor in cadrul partidului 
pentru alegerile parlamentare și co
munale care vor avea loc la 19 sep
tembrie 1976. La sesiune a fost rea
les' Comitetul Executiv al Partidului 
de Stingă — Comuniștii din Șuedia.

Funcția de minsstâu al 
comerțului al Statelor U- 
nita 3 fost preluată oficial de 
Elliott Richardson. El îi succede lui 
Rogers Morton, care și-a prezentat 
demisia in luna noiembrie.

în cursul vizitai sala Ia 
EOÎIÎI, ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Max Van Der Stoel, a 
avut convorbiri cu colegul său vest- 
german, Hans. Dietrich-Gepscher, și 
a fost primit de cancelarul .Helmut 
Șchmidt și de președintele Walter 
Scheel.

A28-a aniversare a primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală

dintre România și U.R.S.S.

La temelia prieteniei trainice, 
a ini colaborări fructuoase

Se împlinesc astăzi 28 de ani de la 
semnarea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea Sovietică 
— act politic de înaltă semnificație, 
care a marcat o pagină memorabilă 
la ampla cronică a relațiilor fră
țești dintre cele două țări și po
poare. Aniversarea acestui eveniment 
prilejuiește an de an sublinierea deo
sebitei importante, principiale și 
practice, a acestui document, a pro
fundelor sale repercusiuni pozitive 
asupra evoluției relațiilor prietenești, 
multilaterale, dintre cele două țări și 
popoare, clădite pe temelia principii
lor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar și potențate de 
comunitatea de orinduire, de ideolo
gie și țeluri.

Timp de peste două decenii, pri
mul tratat româno-sovietic a asigurat 
un prețios cadru juridico-politic, 
o bază trainică pentru amplificarea și 
adîncirea conlucrării dintre România 
și U.R.S.S. Spre satisfacția ambelor 
popoare, în perioada care a trecut 
de atunci, principiile fundamentale 
consemnate în acest document s-au 
materializat în evoluția mereu ascen
dentă a legăturilor bilaterale pe tă- 
rîm politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural etc. Prevederile esen
țiale ale tratatului din 1948 și-au gă
sit o fericită continuare și dezvoltare 
în noul tratat de prietenie — semnat 
la 7 iulie 1970 — ilustrare a voinței 
comune de a multiplica și adînci mai 
departe relațiile de colaborare dintre 
ceie două state și popoare în noua 
etapă de mari înfăptuiri în opera de 
construire a socialismului și comu
nismului. Această voință își găsește 
expresie în numeroase documente 
ale conducerilor de partid și de stat 
din cele două țări : „Noi — se a- 
rată în telegrama. semnată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și adresată 
conducerii de partid și de stat so
vietice cu prilejul celei de-a 58-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie — dăm o înaltă 
prețuire relațiilor de prietenie, a- 
lianță și colaborare multilaterală 
dintre țările și partidele noastre și 
ne exprimăm convingerea că ele vor 
cunoaște în continuare o dezvoltare 
ascendentă, pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, în interesul poporu
lui român și popoarelor Uniunii So
vietice, al cauzei generale a socialis
mului, păcii și colaborării interna
ționale".

De asemenea, în telegrama sem
nată de tovarășul Leonid Brejnev și 
adresată conducerii noastre de partid 
și de stat cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării Româ
niei se subliniază : „Oamenii so
vietici remarcă cu satisfacție realiză
rile poporului român frate, dau o 
înaltă apreciere prieteniei și. legătu
rilor diverse între țările, noastre. a 
căror lărgire și întărire este favori
zată de Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală intre 
Uniunea Sovietică și Republica So
cialistă România".

In acest spirit, animat de calde 
sentimente frățești față de po
poarele U.R.S.S., poporul român ur
mărește cu profundă simpatie vasta

★

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul îm
plinirii a 28 de ani. de la semnarea 
primului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, ambasado
rul țării noastre in U.R.S.S., Gheor-

@ @

In fogentina,în cadrul acti_ 
vității pentru definitivarea datei la 
care se vor desfășura alegerile pen
tru desemnarea noii conduceri lo
cale și naționale, inclusiv a viitoru
lui șef al statului, la Buenos Aires 
a avut loc o reuniune a președin
telui țării, Maria Estela Martinez de 
Peron, cu conducerea Partidului 
Justițialist, de guvcrnămînt. Vineri 
urmează să se întrunească Direcțiu
nea partidului de opoziție — Uniu
nea Civică Radicală.

Șeful statalul nigerian, 
generalul Murtala Muhammed, a 
rostit o cuvintare radiodifuzată în 
cursul căreia a făcut cunoscute o 
serie de hotărîri importante ale gu
vernului. Generalul Muhammed a 
anunțat crearea a șapte noi state in 
cadrul federației nigeriene, care de 
acum înainte se va compune din 19 
state. De asemenea, el a anunțat ho
tărîrea de a se muta capitala Nige
riei undeva în centrul țării, într-o 
zonă cu climat bun și resurse de 
apă, cu o populație redusă și nedo
minată de nici un gru.p etnic.

„Cosmos-200". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pă.mintului „Cosmos-800", 
avînd la bord aparatură științifică în 
vederea continuării cercetărilor spa
țiului cosmic. Aparatura de la bor
dul lui „Cosmos-800" funcționează 
normal, anunță agenția T.A.S.S. 

activitate constructivă desfășurată în 
marea țară socialistă vecină, se bu
cură sincer de succesele pe care le 
repurtează oamenii sovietici, de re
marcabilele realizări cu care întîm- 
pină în aceste zile apropierea Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S. — 
eveniment de o deosebită însemnă
tate în viața politică și social-econo- 
mică a popoarelor Uniunii Sovietice.

Așa cum demonstrează realitățile 
vieții, factorul esențial al dezvoltării 
relațiilor româno-sovietice îl consti
tuie raporturile de solidaritate și co
laborare tovărășească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., o deosebită importanță a- 
vînd în acest sens contactele directe 
între conducerile de partid și de stat 
din cele două țări, întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brej
nev, care, de fiecare dată, au stimu
lat puternic conlucrarea pe cele mai 
diverse tărîmuri.

Pe plan economic, cursul fructuos 
al relațiilor româno-sovietice șl-a 
găsit materializare, în anii din urmă, 
într-un șir de noi și importante a- 
corduri, protocoale, înțelegeri de co
laborare. Odată cu lărgirea neîntre
ruptă a schimburilor comerciale — 
pentru anii cincinalului 1976—1980 
prevăzîndu-se o creștere cu circa 
la sută a livrărilor reciproce de m 
furi în raport cu perioada corespt- . 
zătoare anterioară — se extind și . ,5b 
diversifică legăturile de cooperare și 
specializare în producție, inclusiv 
prin ridicarea în comun a unor noi 
capacități și obiective în sectoare in
dustriale importante, cum ar fi, de 
pildă, nodul hidrotehnic Stînca-Cos- 
tești de pe Prut, combinatul minier 
de preparare a azbestului de la 
Kiembai, fabrica de celuloză de la 
Ust-Ilim și altele.

O dezvoltare continuă cunosc, de 
asemenea, schimburile de experien
ță în multiple domenii, vizitele reci
proce ale reprezentanților diferite
lor organizații obștești, colaborarea 
tehniCo-științifică, schimburile pe tă- 
rîm cultural, relațiile in domeniile li
teraturii, artei, învățământului — 
care contribuie la apropierea tot mai 
strinsă între cele două popoare, la 
întărirea prieteniei lor.

Tabloul constructiv al ansamblului 
de relații bilaterale este completat 
de conlucrarea în sfera relațiilor in
ternaționale, România și U.R.S.S. 
militînd cu hotărîre pentru afirmarea 
aspirațiilor de securitate, înțelegere 
și colaborare ale popoarelor de pre
tutindeni, pentru pace și progres, 
pentru triumful cauzei socialismului.

Profund devotată ideilor interna
ționalismului proletar, situînd neabă
tut pe prim plan prietenia și cola
borarea cu toate țările socialiste, 
România va acționa în continuare 
pentru întărirea solidarității și le- 

^gățurilor multilaterale cu Uniu
nea Sovietică. Cu prilejul ani
versării de astăzi, poporul român 
adresează popoarelor sovietice un 
cald salut frățesc și sincere fe
licitări, le urează din inimă 
noi și mari izbînzi în munca și 
lupta lor dedicate înfloririi continue 
a Uniunii Sovietice pe calea comu
nismului, idealurilor de pace și pro
gres în lume.

*
ghe Badrus, a organizat la 3 februa
rie, în saloanele ambasadei, o întîl
nire prietenească.

Au participat : N. N. Rodionov, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., G. A. Kiseliov, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., G. G. Sotnikov și A. G. 
Țukanova, prim-vicepreședinți ai 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

A luat parte delegația A.R.L.U.S., 
condusă de Maria Groza, mem
bru al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., aflată în U.R.S.S. la invi
tația A.P.S.R.

întilnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Cu același prilej, la Kiev a. 
loc. o adunare festivă la care Ăi r - 
ticipat O. I. ' Kasianenco, minis'-Pjl 
industriei ușoare al Ucrainei, pre'< 
ședințele filialei ucrainene a Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
membri ai conducerii Asociației 
ucrainene de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit O. I. Kasianenco și Alexan
dru Ungur, consulul general al Româ
niei la Kiev.

După adunarea festivă a urmat un 
spectacol artistic.

Tovarășa Maria Groza, mem
bru al Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., conducătoarea delegației 
A.R.L.U.S., s-a intilnit cu V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetului 
Regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Conducerii Centrale a 
A.P.S.R. Cu acest prilej, au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării colabo
rării intre asociațiile de prietenie din 
cele două țări.

• CU VELIERUL SPRE 
VÎRFUL... ETNEI. O echipă 
de vulcanologi francezi, condusă 
.de Haroun Tazieff, a escaladat 
vulcanul Etna cu ajutorul unui... 
velier. Vulcanologii trebuiau să 
urce cît mai aproape de vîrful 
vulcanului — 3 295 metri — ma- 

• terial științific, cu toate că dru
murile practicabile se opreau 

. la o altitudine de aproxima
tiv 2 500 metri. In aceste con
diții, ei au ’ ajuns la conclu
zia că unicul vehicul utilizabil 
ar fi un velier care să fie ac
ționat de energia eoliană ofe
rită, din belșug, de natură. In 
consecință, au confecționat un 
fel de barcă din material plas
tic, pe care au montat o velă 
enormă (greutatea totală împre- 
tură cu aparatura — 300 kg) și 
au lansat-o pe gheață. împinsă 
de vînt, barca a început să urce.

încet, panta, ajungînd la altitu
dinea necesară.

• SCRIEREA MAYA A 
FOST DESCIFRATĂ. Omu] 
de știință Iuri Knorozov a ’ rea
lizat traducerea în limba rusă a 
străvechii scrieri indiene maya, 
care a rămas pînă acum nedes
cifrată de lingviști. După ce a 
cercetat legitățile generale ale 
ieroglificii, Knorozov le-a apli
cat la cazul particular al scrie
rii aborigenilor din Yucatan și 
a reușit să citească textele in a- 
ceastă scriere, ale cărei, urme 
au dispărut în secolul ăl XVI- 
lea. In Europa, lucrări realizate 
în această scriere au fost desco
perite în secolul al XIX-lea, sub 
forma a trei manuscrise, aduse 
de spanioli de pe (continentul 
american. Abia In urmă cu doi 
ani a devenit cunoscută existen

ta unui al patrulea manuscris, 
aflat intr-o colecție particulară 
din New York. Pe baza tradu
cerii celor trei documente.
Knorozov a elaborat cartea 
,(Manuscrisele ieroglifice maya" 
care a fost editată la Lenin
grad.

• DIN NOU CON
TROVERSĂ ÎN JURUL
VIVISECȚIEI Vechea contro
versă a oamenilor de știință în
legătură cu problema vivisec
ției a reizbucnit recent in 
Italia. Motivul imediat,îl consti
tuie apariția, in editura Rizzoli, 
a volumului „împărăteasa goa
lă" a publicistului napolitan, 
de origine elvețiană. H. Ruesch, 
care consideră experimentele pe 
animale vii ca o chinuire inuti
lă a acestora, deoarece anima
lele ar reacționa altfel decit

De pretutindeni
omul la experimentele respecti
ve. Dacă Ruesch și-a găsit unii 
partizani, în schimb marea ma
joritate a oamenilor de știință 
italieni resping teoriile sale, a- 
firmînd că remarcabilele pro- • 
grese ale medicinei ar fi de ne- 
.conceput fără experiențele pe 
animale de laborator ; ei subli
niază, totodată, că tehnicile 
moderne de anesteziere, practic, 
suprimă orice dureri pe durata 

' experimentelor.

• UN MUZEU CON
SACRAT CAILOR va fi 
deschis într-una din aripile cas
telului Kozienice, din voivoda
tul Radom (R.P. Polonă). Caste

lul, care și-a recăpătat înfățișa
rea inițială, gratie lucrărilor de 
restaurare recent terminate, se 
află intr-o regiune celebră pen
tru hergheliile sale.

• PERLE COLORATE. 
Culoarea perlelor veritabile de
pinde, in mare măsură, de con
ținutul de sare al apei în care 
trăiește scoica. La această, con
cluzie au ajuns cercetătorii ja
ponezi care se ocupă, de mai 
multă vreme, de studiul acestei 
probleme. Deosebit de prețioase 
sint. de pildă, perlele roz. S-a 
constatat că perlele capătă a- 
ceastă culoare atunci cînd con
centrația de mangan din apă 
este sporită. In baza acestor

constatări, în Japonia se adaugă 
acum in apa in care sint cres
cute «scoici pentru perle man
gan, precum și alte metale. Ca 
urmare, scoicile produc perle 
de culoare albastră, verde, por
tocalie etc.

• TELEVIZIUNE PEN
TRU ESCHIMOȘI. La Cape 
Canaveral a fost lansat, cu a- 
jutorul unei rachete americane, 
uji satelit canadian menit să a- 
sigure retransmiterea unor pro
grame de televiziune și radio 
în zonele nord-vestice ale Cana
dei. Beneficiarii acestui proiect, 
denumit „Steaua de fier" ? In
dienii și eschimoșii care trăiesc 
în aceste îndepărtate teritorii.

• POLUARE IN HI
MALAIA. Traseele cele mai

umblate ale Himalaiei arată din 
ce în ce mai mult ca niște 
uriașe depozite de „reziduuri 
turistice" — cutii de conserve, 
hîrtii, sticle etc. — lăsate în ur
ma lor de echipe de alpiniști ne
păsători față de mediul înconju
rător. Sesizînd această situație 
la UNESCO, expertul nepalez 
Kamal K. Shrestah a atras a- 
tenția și asupra unui alt aspect, 
mai grav : focurile de tabără, 
ce se aprind mereu în aceleași 
locuri, pun în primejdie pădu
rile, și așa rare și sărace la a- 
ceste altitudini. Se apreciază că 
numai în 1974 cei 14 649 alpiniști 
înregistrați în acel an au ars nu 
mai puțin de 800 tone de lemn.

• CAPRICIILE VREMII.
Regiunile din nord-estul și ves
tul mijlociu al Statelor Unite au 
fost afectate in ultimele 24 de 
ore de viscole puternice, care

au provocat perturbări ale tra
ficului aerian, feroviar și ru
tieri Temperaturile au coborit 
cu mult sub zero, la Detroit în- 
registrîndu-se, de pildă, minus 
24 de grade. Școlile și o serie 
de oficii publice au fost tempo
rar închise.

Totodată, se anunță că marile 
gjmpii ale statelor Kansas, 
Oklahoma, Texas și Colorado, 
cunoscute drept grînarul State
lor Unite; sînt în prezent puter
nic afectate de secetă. Departa
mentul Agriculturii a anunțat 
că circa 5,3 milioane de hectare 
de terenuri agricole însămînța- 
te cu grîu sînt în pericol de a fi 
erodate de vîntul uscat și pu
ternic care bate în zona dropii
lor statelor sudice. Deja, peste 
500 000 ha de pămînturi Insă- 
mințate cu grîu au fost distru
se.
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