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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului 

de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România în perioada 1966-1970

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

Planul cincinal pe anii 1966— 
1970 a fost îndeplinit cu succes 
de poporul nostru; s-au obținut 
realizări de seamă în toate do
meniile vieții economice și so
ciale ; activitatea economică 
s-a ridicat pe o treaptă cali
tativ superioară. Succesele do- 
bîndite confirmă justețea liniei 
generale a politicii Partidului 
Comunist Român îndreptată 
spre dezvoltarea accelerată a 
forțelor de producție și per
fecționarea relațiilor de pro
ducție, în vederea sporirii ne
întrerupte a avuției naționale, 
ridicării nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii.

Venitul național realizat în 
perioada 1966—1970 prin mo
bilizarea mai intensă a rezer
velor din economie a depășit 
prevederile planului cu circa 
13,6 miliarde lei, crescînd în- 
tr-un ritm mediu anual de
7.7 %. Din totalul venitului 
național pentru consum s-a 
alocat 69,7 %, reali zîndu-se pe 
întregul cincinal volumul 
fondului de consum prevăzut 
în plan. Resursele create au 
permis, totodată, repartizarea 
unor fonduri sporite pentru 
acumulare a cărei pondere 
în venitul național a re
prezentat 30,3 % din care
23.7 % pentru dezvoltarea ra
murilor producției materiale 
și 6,6% pentru construcția de 
locuințe, asigurarea bazei ma
teriale a acțiunilor social-cul- 
turale și serviciilor destinate 
populației. Această repartiție 
a permis asigurarea creșterii 
an de an a nivelului de trai 
material și cultural al po
porului, precum și înfăptuirea 
unui vast program de investiții 
pentru progresul continuu al 
economiei,. științei și culturii.

A continuat intens procesul 
de industrializare socialistă ; 
producția industrială s-a dez
voltat în ritmuri înalte, supe
rioare celor prevăzute în pla
nul cincinal, accentuîndu-se

rolul industriei ca factor prin
cipal al dezvoltării economiei, 
al progresului întregii noastre 
societăți. Realizări însemnate 
au fost obținute în agricul
tură, în construcții, transpor
turi și în celelalte ramuri. Ca 
rezultat al preocupărilor spo
rite pentru dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de producție, 
pe întregul teritoriu național, 
s-au înregistrat succese în ri
dicarea economică și social- 
culturală a județelor și loca
lităților țării. A crescut parti
ciparea României la schimbu
rile economice internaționale, 
s-a intensificat colaborarea și 
cooperarea economică și teh- 
nico-științifică cu alte țări.

în înfăptuirea sarcinilor 
planului cincinal, un deosebit 
accent a fost pus pe laturile 
calitative ale dezvoltării eco
nomice ; s-au realizat progre
se în modernizarea structurii 
producției materiale, extin
derea tehnicii și tehnologii
lor moderne, in diversifi
carea, înnoirea și ridicarea 
calității produselor. A crescut 
numărul salariaților, s-a îm
bunătățit calificarea și utili
zarea forței de muncă. Ac
tivitatea economică din acest 
cincinal s-a caracterizat prin 
rezultate importante obținute 
în valorificarea superioară a 
resurselor naturale, creșterea 
productivității muncii, redu
cerea nivelului cheltuielilor 
materiale de producție, în ri
dicarea eficienței economice 
generale, ceea ce a asigurat 
noi surse de sporire a veni
tului național al țării.

Pe temelia dezvoltării pro
ducției materiale, a creșterii 
venitului național, au sporit 
veniturile reale ale tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, s-a 
extins construcția de locuințe, 
au fost majorate an de an 
cheltuielile statului pentru în- 
vățămînt, cultură, ocrotirea

sănătății și alte acțiuni so
ciale.

Perioada 1966—1970 a fost 
marcată de importante reali
zări în traducerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al 
IX-leă al P.C.R., ale Confe
rinței Naționale din 1967 
a partidului și ale Con
gresului al X-lea al P.C.R. pri
vind reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării, sim
plificarea aparatului de stat, 
perfecționarea conducerii și 
organizării activității econo
mice și a întregii vieți socia
le, îmbunătățirea legislației 
economice — ceea ce a permis 
manifestarea largă a inițiati
vei creatoare a maselor de oa

meni ai muncii, adîncirea de
mocrației socialiste, fructifica
rea mai intensă a marilor po
sibilități de progres pe care le 
generează socialismul.

La sfîrșitul cincinalului 1966 
—1970 — etapa cea mai rodni
că a edificării socialismului în 
patria noastră — România se 
înfățișează ca o țară cu o e- 
conomie dinamică și sănătoa
să, în plin proces de moder
nizare, capabilă să înainteze 
hotărît pe drumul progresului 
și civilizației.

Principalii indicatori care 
caracterizează dezvoltarea eco- 
nomico-socială în perioada 
1966—1970 se prezintă astfel:
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Produsul social 151 8,5
Venitul național 145 7,7
Investițiile din fondurile centrali-

zate ale statului 169 11,1
Fondurile fixe economice și social-

culturale puse în funcțiune din in-
vestițiile centralizate ale statului 172 11,5

Numărul salariaților 119 3,5
Producția globală industrială 175 11,8
Producția de construcții-montaj 171 11,3
Producția globală agricolă 124*) —
Volumul comerțului exterior 175 11,8
Productivitatea muncii pe un sala-

riat din industria de stat 145 7,7
Veniturile reale pe un locuitor 122 4,1
Vînzările de mărfuri cu amănuntul

prin comerțul socialist 149 8,3
Cheltuieli pentru acțiuni social-cul-

turale de la bugetul de stat 160 9,8
* Media anuală 1966—1970 față de me dia anuală 1961--1965.

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

Plenara a analizat rezultatele îndeplinirii planului de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste România în 
perioada 1966—1970. Comitetul Central constată cu satisfacție 
că planul cincinal a fost realizat cu succes, poporul român 
obținînd în această perioadă realizări remarcabile în toate 
domeniile activității economice și social-culturale. Plenara dă 
o înaltă apreciere muncii creatoare, pline de abnegație și 
devotament desfășurate în acești ani de muncitori, țărani și 
intelectuali, de toți oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, pentru realizarea și depășirea planului de stat, pen
tru înflorirea patriei, pentru progresul societății noastre socia
liste și le adresează cele mai calde felicitări.

Succesele dobîndite în această perioadă pun baze trainice 
activității poporului nostru pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a societății socialiste, elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Comitetul 
Central cheamă clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
activul de partid și de stat, pe toți oamenii muncii să-si în
chine întreaga energie și capacitate creatoare realizării 
acestui măreț program, dezvoltării necontenite a industriei, 
agriculturii, comerțului, științei și culturii, ridicării pe o treaptă 
calitativ superioară a întregii activități economice și sociale, 
asîgurînd astfel îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață 
materială și spirituală a poporului, mersul înainte pe drumul 
civilizației socialiste a patriei noastre.

Plenara a aprobat Comunicatul cu orivire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico-socială a Republicii Socia
liste România în perioada 1966—1970, comunicat care se dă 
publicității.

Plenara a dezbătut raportul Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor cu privire la activitatea desfășurată 
de sindicate și sarcinile ce le revin acestora în etapa actuală 
a construcției socialiste. Subliniind rezultatele pozitive obținute 
de organele și organizațiile sindicale, plenara a relevat tot
odată neajunsurile și deficiențele din activitatea acestora. Au 
fost făcute recomandări pentru perfectionarea în continuare 
a activității sindicatelor în sensul : dezvoltării democrației 
muncitorești, al asigurării participării clasei muncitoare, a tu
turor salariaților la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, 
a întregii societăți socialiste : sporirii rolului sindicatelor în 
soluționarea problemelor sociale ale celo' ce muncesc, ore- 
cum și în educația socialistă a maselor. Plenara a indicat 
măsuri pentru democratizarea structurii organizatorice si a 
conducerii activității sindicale, pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale sindicatelor.

Plenara a recomandat ca aceste probleme să fie lara dezbă
tute de către oamenii muncii și să fie puse apoi în dezbaterea 
apropiatului Conares al Uniunii Generale n Sindicatelor. Tn 
leaătură cu aceasta, este necesar să se elaboreze un nou 
statut, precum si o nouă lege a sindicatelor din Republica 
Socialistă România.

Plenara a aprobat măsurile luate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. în legătură cu îmbunătățirea organizării și con
ducerii activității de comerț exterior. Analizînd proiectul legii 
cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socia
liste România, ea a hotărît ca acesta să fie publicat și dezbă
tut, iar după aceea supus adoptării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Central a adoptat Hotărîrea cu privire la perfec
ționarea pregătirii cadrelor de partid, de stat și ale organi
zațiilor de masă în problemele conducerii activității econo
mice și sociale, hotărîre care va fi dată publicității.

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

Plenara a aprobat informările Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R. cu privire la efectivul, compoziția și structura orga
nizatorică a partidului, la compoziția și mișcarea cadrelor din 
nomenclatura organelor de partid și de stat.

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

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

Cei cu un salariu tarifar
pînă la 1 500 lei plătesc 0,50 la sută ;
de la 1 501 lei la 2 000 plătesc 0,75 la sută ;
de la 2 001 lei la 2 500 plătesc 1 la sută ;
de la 2 501 lei la 3 500 plătesc 1,50 la sută ;
peste 3 501 lei plătesc 2 la sută.
Pentru cei care nu sînt retribuiți pe baza salariului tarifar — 

țărani, oameni de literatură și artă, lucrători din unitățile 
cooperației meșteșugărești și alții — cotele de mai sus se vor 
aplica la veniturile de bază realizate".

Aplicarea acestei hotărîri se va face de la 1 februarie a. c.
Plenara Comitetului Central a recomandat Uniunii Generale 

a Sindicatelor și Comitetului Central al Uniunii Tineretului Co
munist să reducă, la rîndul lor, cotizațiile pe care le plătesc 
membrii acestor organizații.

în legătură cu necesitatea ridicării continue a nivelului 
muncii de partid în conducerea tuturor domeniilor construcției 
socialiste, Plenara Comitetului Central a aprobat măsurile 
cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la îmbunătățirea activității organelor de partid și de stat.

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

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

Plenara a hotărît :
— Alegerea tovarășului Manea Mănescu în Prezidiul Per

manent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
— Recomandarea alegerii tovarășului Virgil Trofin, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., în funcția de președinte al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. în legătură cu aceasta, tovarășul Virgil 
Trofin a fost eliberat din funcția de secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, recomandîndu-se tot
odată eliberarea sa din funcția de președinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

— Recomandarea eliberării din funcția de președinte al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a tovarășului 
Florian Dănălache, care urmează să primească însărcinări pe 
linie de stat.

— Alegerea tovarășului Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, în funcția de secretar al C.C. al P.C.R., 
recomandîndu-se eliberarea sa din funcțiile de prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. și ministru pentru problemele tineretului.

— Alegerea ca membri supleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. a tovarășilor : Constantin Băbălău — prim-se- 
cretar al Comitetului județean de partid Dolj, Mihai Telescu 
— prim-secretar al Comitetului județean de partid Timiș, losif 
Uglar — prim-secretar al Comitetului județean de partid Satu 
Mare, Richard Winter — prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Sibiu.

în cursul desfășurării plenarei au luat cuvîntul : Gheorghe 
Năstase, Gheorghe Necula, Mircea Malița, Carol Kiraly, Petre 
Dănică, Vasiie Malinschi, Gheorghe Tănase, Barbu Zaharescu, 
Trandafir Cocîrlă, Victor lonescu, Simion Dobrovici, Gheorghe 
Vasilichi, Gheorghe Munteanu, Petre Bunea, Nicolae Mă
nescu, Suzana Gâdea, Remus Bucșe, Ion Ursu, Marin Enache, 
Tiberiu Grecu. ,

în încheierea lucrărilor plenarei a vorbit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Exigențe ale calității de utecist
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In aceste zile, premergătoare Con
gresului, angajamente ferme fi 
eforturi susținute însoțesc activi

tatea obișnuită a tinerilor

’ la întreaga viață a organizației
Consfătuirea pe țară a pro

movat ca unul din principiile 
importante ale îmbunătățirii ac
tivității educative a organizației, 
al lărgirii permanente a sferei 
sale de cuprindere și influen
țare, atragerea masei de uteciști 
la acțiunile inițiate nu pe baza 
unor mobilizări exterioare, ci 
ca urmare a participării active a 
acestora, ca realizatori și bene
ficiari direcți ai activității în 
care sînt chemați să se integre
ze. în perioada care a trecut de 
atunci numeroase organizații au 
resimțit consecințele pozitive ale 
aplicării în practică a acestei 
concepții de desfășurare a ac
țiunilor, ca urmare a înțelegerii 
noțiunii de participare largă în 
sensul unei mai mari mobilități, 
a unor mai profunde legături în 
stabilirea dialogului dintre tineri 
și organizație.

Ancheta pe care am între
prins-o în cîteva organizații din 
județele Arad și Bihor ne-a rele
vat toate acestea cu pregnanță, 
reliefînd, în același timp, cîteva 
aspecte practice ale problemei

Sentimentul
răspunderii

de FLORENTIN POPESCU
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asupra cărora se pare că merită 
să stăruim. La Arad, de altfel, 
am și reținut o definiție — a fi 
activ, mi se spunea la un mo
ment dat, înseamnă angajare 
fundamentală în procesele di
namice ale vieții.

— Poți propune- o acțiune care 
demarează cu dificultăți, afirma 
Tudor RAȘINAKU, strungar la 
Uzina de vagoane din Arad. Ție 
ți se pare în schimb interesantă 
și utilă. Ce e de făcut ? Să a- 
bandonezi ? Nici gînd. Trebuie 
să argumentezi că ai dreptate, 
să le-o dovedești și celorlalți, 
să-ți asiguri sprijinul lor.

— Totul depinde, remarca Lu- 
creția CHIȘCAN, tehnolog prin
cipal în cadrul Trustului de ali
mentație publică din Arad, de 
modul în care folosești ideile, de 
conținutul pe care izbutești să-l 
imprimi prin intermediul lor ac
țiunilor.

Concluziile interlocutorilor 
mei își descopereau argumen
tele in experiența organizațiilor 
din care făceau parte, in propria 
lor experiență. De pildă, la

Uzina de strunguri, Sabin COS- 
TEA remarcase într-o vreme că 
printre tineri se purtau discuții 
mai aprinse decît în alte dăți în 
legătură cu consumurile de me
tal. N-a putut rămîne indiferent, 
a sesizat că prin modificarea u- 
nor tehnologii se ajunge la so
luții care răspund preocupărilor 
generale. Inginerul Filip ROTA
RU, de la serviciul constructor- 
șef, biroul modernizări al uzi
nei arădane, a vorbit despre 
asta în cadrul cercurilor de ri
dicare a calificării.

— Ca să reușim, precizează el, 
trebuiau învățate cîteva lucruri 
noi. Băieții s-au entuziasmat și 
cu toții ne-am pus pe treabă.

— Cred, își amintea Sabin 
Costea, că rezultatele ar fi fost 
altele, cred că nu ne-am fi asi
gurat o participare activă dacă 
inițiativele noastre n-ar fi ținut 
seama de imperativele actualită-

CE RĂSPUNSURI AȘTEAPTA UTECIȘTII 
DE LA FORUMUL ORGANIZAȚIEI

• Ioana Burtea : Urmărim prezența la 
cursuri. Dar asta nu e prea puțin, totuși ?

• Octavian Tudoricâ : Obiective mai pre
cise privind elevii școlilor profesionale

• Leonard Arsene : Organizația ne cere să 
folosim la maximum timpul de lucru. Ca
binetul tehnic al uzinei ne-ar putea arăta 
și cum să procedăm

• Tiberiu Dumitrescu : Practica ucenicilor — 
în răspunderea directă a organizației 
U.T.C. !

• Gheorghe Dragomir : Legături mai strînse 
între asociațiile studențești și organiza 
țiile U.T.C. din întreprinderi

Imaginea care-mi stăruie de mai mult timp în memorie § 
< ' ................ '
fiteatru în care și-au dat deopotrivă înfîlnire elevul din Ma
ramureș cu tînârul cooperator de pe cîmpiile nesfîrșite ale 
Bărăganului, studentul din Timișoara cu cercetătorul din 
dulcele tîrg al leșilor, unifi într-un amplu și rodnic colocviu 
al tinereții, veniți aici cu limpezimea izvoarelor în priviri, 
cu gîndul și sufletul arzînd la înalta tensiune a răspunderii 
sociale a timpului nostru. Integrafi pe deplin și prin tot ce 
avem mai de preț într-un complex proces de maturizare și 
de împlinire o dată cu întreaga țară (de la Dunăre și pînă 
în Maramureș, din Banat și pînă în Moldova), o maturizare 
în care bătăile clipelor, orelor și zilelor capătă certitudinea 
unor împliniri ce se pot numi simplu Lotru, Porfile de Fier, 
Borzești, Giurgeni-Vadu Oii sau oricum altfel, după nume
le obiectivelor și șantierelor de pe tot cuprinsul patriei, în 
această primăvară atît de bogată în evenimente scumpe 
nouă și pline de semnificații pentru tot ce e „rîu și e ram" 
în România socialistă ( de la împlinirea celor 150 de ani 
de la mișcarea lui Tudor din Vladimiri si pînă la sărbători
rea jumătății de veac de la crearea P.C.R.), acum — ajunși 
în preajma Congresului U.T.C. — ne simțim chemați _ să 
răspundem prin întreaga noastră putere de creație și de 
muncă imperativelor organizației din care faCem parte; 
Congresul capătă, astfel, semnificația unei întîlniri în care 
vom raporta partidului și patriei împlinirile de pînă acum 
dar — în același timp — acest amplu colocviu al conștiințelor 
constituie și un preludiu al înfăptuirilor viitoare, un preludiu 
al construcțiilor la care ne angajăm să participăm deopo
trivă cu trupul, cu mintea și inima.

Sentimentul acesta al responsabilității fiecăruia dintre 
noi l-am avut în urmă cu cîțiva ani cînd — lîngă sălbăticia 
pietrelor și a arborilor tulburați pentru prima oară din li
niștea lor seculară 
ale unui proaspăt 
Cluj, abia descins 
l-am avut și atunci 
bucurat alături de 
ceava de inaugurarea noii și modernei lor 
cursuri și seminarii. Dar acest sentiment l-am 
otunci cînd — aflîndu-mă în mijlocul elevilor 
Buzău — am fost întrebat ce m-a îndemnat

I
— aflam aîndurile și planurile de viite' 
inginer, absolvent al unei facultăți din 
pe șantierul Hidrocentralei de pe Lotru, 
cînd — la un alt canat de fără — m-am 
studenții Institutului pedagoaic din Su- 

clădiri nentrij 
avut mai al<=s 
unei scoli din 
sâ scriu «' să

(Continuare în pag. a II-a)
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Cecul în alb
al încrederii

— marginalii la prima sesiune

de comunicări a tinerilor specialiști

din metalurgie

Cu cîteva zile In urmă tine.I 
specialiști din metalurgie s-au 
întilnit în amfiteatrele Politeh
nicii bucureștene, pe care unii 
dintre ei le-au părăsit nu de 
mult, ca participanți la prima se
siune de comunicări științifice a 
tineretului din această ramură. 
Bilanțul reuniunii a fost rodnic: 
peste o sută de lucrări științifice 
care se referă la domenii dintre 
cele mai actuale de cercetare din 
industria metalurgică. Procedee 
noi, tehnologii îmbunătățite, re
comandări menite să ducă la 
sporirea producției și la îmbu
nătățirea calității produselor — 
acestea sînt rezultatele muncii 
de cercetare a tinerilor specia
liști din metalurgie.

Eficiența acestor studii se ci
frează la multe milioane de lei. 
Dincolo de valoarea economică, 
de perspectivele deosebite de a- 
plicare a lucrărilor prezentate, 
sesiunea a relevat potențialul 
creator însemnat pe care îl con
stituie ținerii cercetători;

Am stat de vorbă cu cițiva din
tre ei. In ciuda vîrstei, aborda
seră și rezolvaseră cu compe
tență probleme dintre cele mai 
dificile. De pildă, un grup de ti
neri specialiști de la Institutul 
de cercetări metalurgice a obți
nut rezultate importante în do
meniul reducerii directe a mine
reurilor de fier. Metoda lor per
mite obținerea fierului printr-o 
tehnologie simplă, în care nu 
mai sînt necesare clasicile dar 
costisitoarele furnale, fără de 
care, pînă nu de mult, nici nu 
ne-am fi putut închipui siderur
gia. Procedeul elaborat în insti
tut a fost brevetat sau este 
în curs de brevetare în țări ca 
Franța. S.U.A.. Venezuela etc. 
Alte țări ca R.F.G., Iugoslavia, 
R.D.G.. Australia se interesează 
de valorificarea pe piața mon
dială a procedeului românesc.

— Conducerea institutului ne-a 
acordat o încredere deosebită, 
încredințindu-ne spre rezolvare 
o temă studiată în întreaga lume 
de cele mai prestigioase institu
te de cercetări și aceasta ne-a 
stimulat mult. îmi mărturisea 
ing. E. STOICOVICI. unul dintre 
cercetătorii care au pus la punct 
noul procedeu. Pentru noi, cei 
care am încheiat nu de mult pe
rioada de stagiatură, însăși abor
darea unei asemenea teme con
stituia un act de curaj. A inter
venit însă dorința de a răspunde 
încrederii acordate, de a onora 
acest ..cec în alb".

In colectivul rare studia la
minarea oțelurilor speciale a 
fost cooptat și inginerul PETRE 
IANC. care a terminat facul
tatea în anul 1968. Problema pe 
care o aveau în studiu cercetă
torii este foarte nouă în Europa, 
însă pe plan științific experiența 
românească în acest domeniu 
este deja recunoscută. După 
cum subliniau colegii mai vîrst- 
nici, tlnărul inginer a reușit să 
se integreze într-un timp foarte

UTECIȘTII < 

ZI DE ZI

0 inter
venție 

salutară
...Sectorului feroviar uzinal 

ii revine sarcină de a tran
sporta ritmic spre secțiile 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara materiile prime și 
materialele necesare procesu
lui tehnologic. Nefuncționa- 
rea unei singure locomotive 
din parcul existent are im
plicații imediate asupra a- 
provizionării locurilor de 
muncă, dereglînd activitatea 
întregii întreprinderi. Iată 
de ce. cînd, zilele trecute, 
s-a defectat o locomotivă, ti
nerii din organizația U.T.C. 
de la depoul-triaj au in
tervenit prompt, angajîndu-se 
să o repare ei, rapid, ră- 
mînînd la lucru după orele 
de program. La chemarea lui 
Petru Iorgoni. secretarul bi
roului organizației de bază 
U.T.C.. 17 uteciști, printre 
care Axente Coțofan. Gheor- 
ghe Popa. Petru Dăneasa, 
Ioan Jurj au trecut la ac
țiune. După cîteva ore de 
muncă încordată. locomotiva 
era din nou în stare de func
ționare. gata de drum pe 
magistralele de oțel

Confirmată de către mai
stru, valoarea lucrărilor astfel 
executate se ridică la peste 
16 000 lei, dar mai impor
tant decît această cifră este 
faptul că aprovizionarea sec
țiilor a decurs normal, fără 
nici o dificultate. Pentru in
tervenția aceasta uteciștii de 
la depou-triaj au primit fe
licitări călduroase din par
tea direcției de transporturi 
a combinatului. Fapta lor 
poartă pecetea dăruirii în 
muncă și abnegației cu care 
Întregul tineret al țării în- 
tîmpină în aceaste zile Con
gresul al IX-lea al U.T.C.

AL. BĂLGRADEAN

scurt în colectivul de cercetare, 
aducîndu-și din plin aportul la 
rezolvarea problemelor dificile 
ce se iveau. Comunicarea sa a- 
supra laminării de table groase 
din oțeluri speciale la Combina
tul Siderurgic Galați, prezentată 
în cadrul sesiunii, a obținut un 
prestigios premiu I în cadrul 
secției metalurgie fizică — utili
zarea oțelului.

Enumerarea unor asemenea 
exemple poate continua. Poate fl 
chat și numele unui tînăr cer
cetător ca inginerul RADU 
GELU, care, sprijinit de un co
lectiv de tineri specialiști de la 
Uzinele „Republica", a pus la 
punct, pentru prima dată în țară, 
un procedeu de laminare la cald 
și la rece a țevilor din oțeluri 
inoxidabile, speciale, destinate 
să reziste la temperaturi ridica
te și la medii corozive. Prin a- 
pllcarea lui încă în anul acesta 
la Uzina „Republica" din Bucu
rești se vor obține economii în
semnate.

Nu mai puțin eficiente sînt 
cercetările efectuate la Combi
natul siderurgic Hunedoara de 
către un tînăr fizician, BELA 
BENDE. Lui i-a fost încredința
tă o parte din planul de optimi
zare a producției din combinat. 
Este vorba de modelarea proce
selor de la oțelăria Siemens 
Martin. Din studiul acestui mo
del matematic, efectuat de tină- 
rul specialist, a rezultat o repar
tizare optimă a șarjelor pe cup
toare, o întrebuințare judicioasă 
a mașinilor ce deservesc, elabo
rarea șarjei. Timpii morți. acei 
timpi de așteptare care făceau 
ca instalațiile să funcționeze, 
practic, cu numai o parte din 
capacitatea lor au fost eliminați. 
Productivitatea a crescut foarte 
mult.

Fără îndoială că exemplele ar 
putea continua. Considerăm însă 
că aceste date sint suficiente 
pentru a ilustra creativitatea ti
neretului, posibilitățile largi de 
afirmare care i-au fost deschise 
în anii noștri. Despre această 
problemă, despre modalitățile de 
antrenare a tinerilor specialiști 
în rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale producției 
ne-a vorbit șl tov. IOSIF WAL
TER, secretar al C.G. al U.T.C.

— Sesiunea tinerilor specialiști 
din metalurgie, organizată de 
minister, I.C.E.M. și C,C. al 
U.T.C., este prima acțiune de 
mare amploare de acest fel. 
Ne-am oprit la această ramură 
a industriei, deoarece aici lu
crează un mare număr de tineri, 
nu numai In institutele de cer
cetări și de lnvățămînt superior, 
ci și în laboratoarele uzinale sau 
direct în producție. Potențialul 
de creație al acestor specialiști 
este deosebit de însemnat. Din 
păcate, o dată cu terminarea fa
cultății, lipsește un cadru orga
nizat pentru afirmarea creației 
lor. Această lipsă ne-am gîndit 
să o suplinim prin organizarea 
unor sesiuni de comunicări știin
țifice ale tineretului din princi
palele domenii ale economiei 
noastre. Asemenea manifestări, 
organizate de U.T.C., în colabo
rare cu institutele de cercetări 
de specialitate, vor oferi tineri
lor posibilitatea de a se întîlni, 
de a schimba păreri și opinii 
științifice, de a se familiariza cu 
unele, dintre cele mai acute pro
bleme ale cercetării și practicii 
de producție din domeniul lor 
de activitate.

PETRE JUNIE

(Urmare din pag. 1)

ții, dacă nu i-ar fi situat pe ti
neri într-un domeniu de cea mai 
profundă Ș> mai palpabilă actua
litate.

A fost constatarea pe care 
ne-a ilustră t-o Cu pregnanță 
realitatea existentă în majo
ritatea organizațiilor inves
tigate. Cîteva exemple. Pentru 
eliminarea atitudinilor de impo
litețe sau indiferență față de 
consumatori, Lucreția NETEDA, 
din organizația U.T.C. a Trustu
lui de alimentație publică Arad, 
a insistat să fie reactivată bri
gada artistică de agitație asu- 
mîndu-și, totodată, responsabili
tatea transpunerii în practică a 
ideii, ea însăși o pasionată a 
dansurilor și a cupletelor ustu
rătoare cîntate cu haz pe scenă.

— Și n-aș putea spune, îmi 
mărturisea Lucreția Chișcan 
că i-a fost simplu să se descurce, 
întîmpinăm mereu dificultăți în 
organizar'ea activității culturale 
într-un cadru specific, tineresc, 
pentru că sîntem puși, de fie
care dată, în situația să purtăm 
lungi discuții, să convingem fac
torii cu care colaborăm pentru 
că, în fond, ei sînt aceia care 
dispun de baza materială adec
vată. Nouă nu ne rămîne decît 
organizarea și, oricît de bună ar 
fi aceasta, ni se mai întîmplă să 
ratăm intenții bune din cauza 
unor neînțelegeri mărunte a fap
tului că nu ne sînt puse întot
deauna la dispoziție mijloacele 
necesare. Cînd izbutim, sîntem 
bucuroși ca de o mare perfor
manță ; cînd nu, ne consolăm cu 
explicația că se mai află și alții, 
destui, în aceeași situație 
Maria BUZA, croitoreasă la uni
tatea de confecții a Combinatu
lui textil Oradea, a avut satis
facția nu numai de a-și vedea 
acceptată propunerea organizării 
unei olimpiade interjudețene Bi
hor. Cluj. Satn Mare, pentru de
semnarea ..celui mai bun croi
tor" dar s-a numărat printre 
principalii organizatori ai fazei 
bihorene, a fost una din compe-

Obiective mai 

precise privind 

elevii școlilor 

profesionale
Practica în producție a •- 

levilor din școlile profesiona
le este, fără îndoială, una 
din problemele de cea mal 
mare actualitate îndeosebi 
pentru noi, cei care ne pre
gătim să devenim muncitori 
cu temeinice cunoștințe în 
profesia aleasă. Din experi
ența de pînă acum, am con
statat că nu întotdeauna se

acordă atenția cuvenită aces
tui deloc neglijabil aspect al 
procesului instructiv-educa

Ce răspunsuri așteaptă uteciștii

DE LA FORUMUL
ORGANIZAȚIEI

Legături mai 

strinse intre 

asociațiile 

studențești și 

organizațiile U.T.C. 

din întreprinderi 
Desigur, în agenda lucrări

lor Congresului un loc va reveni 
și dezbaterii ridicării gradului de 
pregătire profesională a tuturor 
oategoriilor de tineri, din toate 
domeniile de aotivitate. In acest 
context, o preocupare majoră a 
studenților este aceea a cercetării 
Științifice. Deși, în ultima vreme, 
în această direcție s-au făcut nu
meroși pași înainte, rămîn încă 
suficiente resurse a căror valori
ficare poate aduce un spor de 
calitate acestei importante activi
tăți. După părerea mea, una din
tre aceste resurse se referă la în
tărirea legăturii directe între fa
cultăți, respectiv studenții care 
abordează o tematică de cerceta
re științifică, și organizațiile

Organizația 

ne cere să folosim 

la maximum timpul 

de lucru. Cabi

netul tehnic al 
uzinei ne-ar putea 

arăta și cum 

să procedăm

titoarele de frunte și, în cele din 
urmă, câștigătoarea primului loc 
al întrecerii. Nicolae GYORI, 
croitor la aceeași unitate, n-a 
fost doar autorul inițiativei ca 
fiecare tînăr să cunoască în pro
cesul firesc și absolut necesar al 
ridicării calificării cel puțin șase 
faze ale procesului tehnologic, 
ci unul din instructorii cei mai 
autorizați ai pregătirii practice 
a celorlalți.

— Pentru că eu cunosc aproa
pe toate operațiile deși sînt vreo 
60. îmi preciza Nicolae Gybri.

Pe parcursul desfășurării an
chetei am pus, de altfel, adese
ori întrebarea : „Dv. sînteți un 
participant activ la viața orga
nizației din care faceți parte ?" 
Am sesizat, aproape de fiecare 
dată cu o clipă înainte de a pri

A PARTICIPA ACTIV
mi răspunsul, existența unui 
moment de reținere. Ceea ce era 
mai greu de realizat în cazurile 
acelea nu se referea la răspun
sul ca atare, pentru că el era 
inevitabil afirmativ, ci la deli
mitarea exactă a cotei de contri
buție personală a celui care vor
bea în ansamblul inițiativelor 
organizației. Augustin DRUIA, 
lăcătuș la secția finisaj II din 
Uzinele de strunguri Arad, își 
descoperise forța de influență și 
prestigiul organizatorului capa
bil în ziua în care le-a vorbit ti
nerilor din secția lui despre ceea 
ce se întîmplă în atelierul vecin, 
de sablat.

— Au greutăți, le explicase el 
tovarășilor lui. e nevoie acolo 
de o mînă de ajutor. După ce mi 
se termină schimbul trec pe la 
ei vreo oră. două. Cine mai 
merge ?

Au mers toți.
Departe de a aduce acalmie,

Scrisori pe adresa 
CONGRESULUI

V.T.C. din unitățile economice 
în care ea este întreprinsă. Mă 
gîndesc, în primul rînd, la spri
jinul și colaborarea fructuoasă cu 
cadrele tehnice tinere din între
prinderi care sînt și membri ai 
U.T.C. Realizarea unui schimb 
de experiență permanent între 
aceștia și studenți, bazat pe date
le concrete ale realității com
plexe a întreprinderilor, ar fi 
bine venit. Ar fi un factor fertil, 
pentru o cunoaștere mai bună 
de către studenți a problemelor 
practicii, în raport de nevoile 
reale ale întreprinderilor unde 
își desfășoară activitatea științifi
că. Totodată, acest fapt ar con
cura la finalizarea temelor de 
cercetare abordate, conferindu-le 
timbrul unei utilități nu numai 
teoretice, dar mai ales practice, 
a căror valoare se verifică prin 
contactul nemijlocit cu produc
ția.

GHEORGHE DRAGOMIR 
student anul III Facultatea 

de studii economice 
Universitatea Craiova

Pînă la Congres a mai ră
mas destul de puțin timp, su
ficient pentru a verifica și 
mai ales pentru a ne sistema
tiza ideile asupra cărora ne

departe de a fi izolată într-o 
aureolă inaccesibilă, forța exem
plului personal se definește ca 
una din laturile mobilizatoare e- 
scnțiale ale înscrierii masei de 
tineri pe orbita unei participări 
active, intense la tot ceea ce fră- 
mîntă viața organizației, a orga
nizării nemijlocite a acțiunilor 
proprii.

— Faptul că tu te dovedești, 
la un moment dat, mai activ de
cît alții, sau ai o propunere mai 
bună, îmi spunea Luica BlZO- 
CA, muncitoare la Fabrica „So
lidaritatea" din Oradea, nu-i de
zarmează pe ceilalți. Dimpotri
vă, tu aduci un punct de vedere 
și asta trezește ambiții, mîndria 
celorlalți, dorința de a argumen
ta, la rîndul lor, că au idei tot 
atît de bune, sau poate chiar 

mai bune, că au aceleași drep
turi ca membri ai organizației. 
Stimularea competitivității toc
mai pe această bază a unei per
manente confruntări de idei și 
inițiative, de proiecte utile, rea
liste, realizabile, menține un cli
mat persistent de combativitate, 
de continuă emulație și organiza
rea propriu-zisă a unei activități 
devine procesul îmbunătățirii, al 
îmbogățirii treptate a propunerii 
inițiale prin participarea activă 
și a celorlalți. La noi, de pildă. 
Pe mine mă preocupa problema 
integrării absolvenților școlii 
profesionale în ritmul normal al 
producției. Am și propus ceva 
în acest sens, dar eu n-am făcut 
decît să stîrnesc o pasionantă 
confruntare de idei și, pînă la 
urmă, propunerea acceptată nu 
numai de noi dar și de condu
cerea fabricii a fost a Măriei 
BOT.OGA : o bandă nouă pentru 
elevi aprovizionată în aceleași 

tiv. Vina poate porni din mai 
multe părți și nu în cele din 
urmă eficiența orelor de 
practică depinde de cum răs
pundem și interesul în care 
le fructificăm noi elevii. Se 
știe că, începînd cu acest an 
școlar, s-a schimbat întrucît- 
va regulamentul de desfășu
rare a practicii. Cu toate a- 
oestea, rezultatele nu sînt în
totdeauna cele scontate. Ne 
izbim deseori și acum de a- 
celeași deficiențe : lipsă de 
sprijin din partea școlii, lip
să de interes din partea în
treprinderii (de cele mal 
multe ori și viitorul loc de 
muncă). In felul acesta s-a 
întîmplat, de pildă, anul tre
cut la I.A.I.C. Alexandria, 
unde maiștrii nu se Interesau 
aproape deloc de noi și unde 
sprijinul școlii noastre se re

Urmărim prezența 

la cursuri. Dar 

asta nu e prea 

puțin, totuși ?
Aștept congresul- U.T.G. cu 

speranța că delegații. . noștri 
vor ridica, printre altele, și 
problema cursurilor dș ca
lificare și de ridicare a cali
ficării. Așa cum sînt ele or
ganizate în prezent,-nu au b,; 
desfășurare normală; iar. con- 
îribuția organizației U.T.C. 
aste minimă, limitlndu-se de 
cele mai multe ori la simpla 
mobilizare a tinerilor, la 
urmărirea prezenței. Eu cred 
că e prea puțin pentru or
ganizația noastră, pentru 
răspunderile cu care este 
Investită. Aceste cursuri de 
aerfecționare profesională 
slnt urmate însă, evident, a- 
oroape In întregime de ti

vom opri în discuțiile noastre. 
Aspectul la care aș vrea să 
mă refer este găsirea, poate 
chiar „instituirea" pe linie de 
organizație sau administrativ, 
a unor modalități mai efi
ciente, cu rezultate sigure, în 
folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru. Cînd spun a- 
ceasta am în vedere în pri
mul rînd — pe lingă faptul că 
sînt secretarul unei organiza
ții dintr-o intreprindere unde 
problema menționată ne-a dat 
de gîndit — importanța mai 
largă a acestui aspect, privind 
întreaga noastră economie. 
Pentru aceasta mă gîndesc că 
în lucrările Congresului s-ar 
putea discuta și despre o ne
cesară restructurare și îmbu
nătățire a îndatoririlor „cabi

condiții cu ale fabricii și func- 
ționind după aceleași criterii, 
după exigențele acelorași ope
rații care să le asigure adapta
rea treptată, încă din timpul 
practicilor, cu normele curente 
în fabrică. Un succes pe care îl 
apreciem așa cum se cuvine pen
tru că, se știe, despre calificare 
se vorbește în general mult dar 
practic se face puțin.

Există, ne-am dat și de data 
aceasta seama, pentru o deplină 
reușită a întruchipării practice a 
unității termenilor unei reale 
participări active a tinerilor la 
viața organizației, o soluție si
gură — să realizezi întotdeauna 
ceea ce ți-ai propus, să faci, cu 
alte cuvinte, pasul următor ace
luia care presupune recoltarea 
ideilor. Discuțiile sterile se sol

dează întotdeauna, oricît de 
mustoase ar fi proiectele enun
țate, cu o oboseală care deschide 
larg porțile pasivității, cu o e- 
puizare inutilă de energie pe do
meniile căreia consumul de vor
be, flecăreala, vor să țină locul 
acțiunii propriu-zise. O confir
mare a faptului ne-a oferit-o 
situația existentă în cadrul or
ganizației U.T.C. a Liceului nr. 
4 din Oradea. Proiecte pline de 
grandomanie ale cîtofva membri 
ai comitetului pe școală vor să 
se substituie consultării siste
matice a peste 900 de băieți și 
fete care alcătuiesc un colectiv 
de multă vreme neantrenat de
cît sporadic la acțiuni ocazionale 
sau mai puțin semnificative. 
Continuitatea stimulent plin de 
vitalitate al unei participări ac
tive la organizarea propriilor 
activități, se menține cu stăruin
ță în eclipsă, după cum cu ace
eași stăruință se mențin în eclip

ducea la unele „sondaje" cu 
totul întâmplătoare.

Aș avea de propus în acest 
sens aplicarea unui mai bine 
închegat sistem de practică, 
în care cointeresarea atît a 
elevilor practicanți, cit și a 
profesorilor și maiștrilor, să 
fie mai substanțial precizată, 
precum și datoriile unora șl 
altora. De asemenea, nu văd 
de ce 1* oongresui nostru nu 
s-ar stabili niște atribuții, 
niște obiective mal exacte și 
pentru organizația U.T.C., 
care are, desigur, datorii cel 
puțin egale cu ale celorlalți 
factori la acest capitol.

OCTAVIAN TUDORICA
Școala profesională de 
ucenici Alexandria

neri, ceea ce impune ca a- 
tribuțiile organizațiilor U.T.C. 
să fie mai clare și la un ni
vel de exigență mai înalt 
formulate. Sînt necesare, aș 
crede eu, și alte acțiuni care 
să însoțească desfășurarea 
cursurilor, să completeze cu
noștințele asimilate în cadrul 
lor prin altele, cu un caracter 
mai mult legat de practică. 
Tn general, utilitatea prac
tică a cursurilor, precum și 
o mai limpede precizare a 
soopului lor final sînt 
lucruri pe care organizația 
U.T.C. le-ar putea include pe 
agenda de lucru a preocu
părilor sale nemijlocite, 
căutînd astfel să le spo
rească eficiența.

IOANA BURTEA
Țesătoria „Teleormanul" 

Roșiorii de Vede

netelor tehnice" și ale „servi
ciilor tehnice", ale căror șe
dințe de informare tehnică să 
nu mai fie doar simple forma
lități. Este de dorit ca, alături 
de informarea propriu zisă, 
acestea să urmărească și alte 
aspecte ale procesului de pro
ducție, între care locul de 
frunte trebuie să-l obțină fo
losirea conștientă, cu maximă 
responsabilitate, a fiecărui mi
nut de lucru, precum și aflarea 
unor metode de acțiune care 
să nu-l stînjenească. O opinie 
și o atitudine sănătoasă în 
acest sens ar fi fără îndoială 
o chezășie și a succeselor mul
tor altor activități.

LEONARD ARSENE
Uzina de reparații 
Roșiorii de Vede

să activitățile proprii dispuse pe 
registrul amplu care să cores
pundă vîrstei și resurselor de e- 
nergie, imaginației prolifice, ta
lentului. diversității de gusturi, 
preocupări, aptitudini ale tineri
lor din Liceul nr. 4 din Oradea.

In cadrul comitetului U.T.C. pe 
școală își desfășoară activitatea 
numeroase comisii. Dar, în stilul 
de muncă al acestora, s-a strecu
rat o metodologie greoaie, func
ționărească, nesesizată pînă a- 
cum, Realizarea unor acțiuni iz- 
vorîte ca urmare a dialogului 
viu, permanent purtat cu tinerii 
nu a devenit trăsătura unei con
cepții de lucru. Activitatea orga
nizației de aici rămîne încă da
toare elevilor. Chiar în condițiile 
unor premise favorabile cum sînt 
acelea apărute prin stabilirea 
unui patronaj, ce e drept, 
deocamdată modest, al școlii de 
către uzina de alumină, ea nu 
izbutește să adopte acele măsuri 
organizatorice ferme care să de
termine valorificarea completă a 
împrejurărilor create, să ampli
fice sensurile educative ale legă
turilor directe cu una dintre cele 
mai mari uzine din oraș.

Or, trebuie să înțelegem, și 
dispunem de suficiente exemple 
în această privință, ancheta 
noastră n-a prezentat decît o 
parte din ele, dispunem de e- 
xemple culese în organizațiile 
amintite mai sus dar și in altele, 
încă nemenționate, de Ia I.L.L. 
„Bihoreana", Uzina de alumină, 
Uzina de accesorii pentru mij
loace de transport etc. toate a- 
cestea chiar din Oradea, care 
demonstrează convingător că 
participarea activă a tinerilor, 
organizarea propriilor activități 
contribuie Ia dezvoltarea perso
nalității tinărului, Ia cultivarea 
spiritului său organizatoric-, gos
podăresc, oă Influențele lor edu
cative specifice formelor de au- 
toeducație ale organizației noas
tre sînt suficient de energice ca 
să merite pretutindeni atenția 
cuvenită.

Practica uceni
cilor — in răspun

derea directă 

a organizației 
U. T. C. !

„Sînt secretarul organizației 
U.T.C. de la Montaj general — 
vopsitorie, Uzina de autoturis
me — Pitești, de cîteva luni, 
de la alegerile din toamnă. Am 
o organizație mare în răspun
derea mea, formată din 233 
uteciști. Numărul mare nu 
este însă decît aparent o pie

dică în realizarea intențiilor 
pe care le urmărește secreta
rul. Mai degrabă depinde de 
trăinicia acestor intenții.

Eu, de exemplu, cînd am 
fost propus și desemnat can
didat la Congres, m-am gîn
dit imediat că trebuie să fac 
cunoscut faptul tuturor ute- 
ciștilor din secție. Mă gîn- 
deam că, o dată ce îi repre
zint la un eveniment atît de 
important, trebuie să le cu
nosc cît mai profund păreri
le și gîndurile, să duc cu ade
vărat cuvîntul lor la Congres. 
Acolo nu mă voi afla la o 
simplă adunare pe secție sau 
sector și va trebui să fiu din 
timp pregătit cu problemele 
cele mai serioase ale activită
ții noastre.

Prilejul cel mai nimerit mi 
s-au părut adunările generale 
ale organizațiilor de bază din 
luna ianuarie. Am fost pre
zent Ia toate cele cinci adu
nări și în toate am comunicat 
tinerilor că eu sînt delegatul 
lor și că îi rog să-mi dea toate 
propunerile și observațiile pe 
care vor să ridic la Con
gres. Unele mi-au fost date’ 
pe loc, în adunări, altele mai 
tîrziu, în scris. Mă aflu acum 
în posesia multor sugestii, 
unele deosebit de interesante.

Una din ele se referă la uce
nici, la integrarea lor în disci
plina de producție și de or
ganizație. Organizația U.T.C., 
mi s-a spus, ar trebui să ia în 
răspunderea sa directă prac
tica ucenicilor. O alta cerea 
cît mai multă exigență și se
riozitate în pregătirea tineri
lor, înainte de primirea lor în 
U.T.C., astfel îneît, o dată in
trat în organizație, tînărul să 
fie de la bun început un om 
de încredere, pe care să te 
poți baza pe deplin.

în general, de altfel, sînt 
convins că Congresul nostru 
va prilejui un amplu schimb 
de experiență, pe aceste teme 
va fi un for de dezbateri pro
funde și de rodnice hotărîri, 
de pe urma cărora organiza
țiile U.T.C. vor avea mult de 
cîștigat".

TIBERIU DUMITRESCU

Sentimentul
răspunderii

>
(Urmare din pag. I) 

încredințez tiparului prima mea carte de versuri iar un e- 
lev vorbind pe. înțelesul tuturor celor din sală a compara1 
sufletul poetului cu un arbore în care trebuie să-și gâseas 
că rezonanță, înainte de toate., sentimentele de dragoste de 
țară ale oamenilor ; elevul acela mi s-a părut a fi, de fapt, 
exponentul unei întregi categorii de tineri creatori' sau citi 
tori convinși de menirea și răspunderea lor socială, hotărîf 
să-și situeze idealurile pe înalte trepte de perfecțiune artis 
tică, resimțind ca pe o necesitate opera de artă valoroasă 
actuală, inspirată din viața și munca constructorilor socialis
mului.

în aceste zile dinaintea Congresului U.T.C., mi-am rea 
mintii cuvintele acelui, elev și m-am gîndit cît de mult ne 
simțim datori, ca tineri scriitori, nu numai să participăm cu 
gîndul și sufletul, la Congres dar și să medităm mai profund 
asupra pregătirii și menirii noastre, asupra paginilor pe 
care le scriem, asupra posibilităților pe care le avem fieca 
re, conform, varietății talentului, de a ne face ecoul frămîn- 
tarilor, sentimentelor și aspirațiilor milioanelor de oameni 
tineri și vîrstnici despre care și pentru care scriem. în cu 
vîn.tarea rostită la întîlnirea cu oamenii de artă și cultură ț 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia datoria patriotică pe < 
care scriitorii, artiștii o au de a pune în centrul operei lor J 
investigarea omului nou, de astăzi, al societății socialiste ■ ,
„Tocmai acești oameni noi trebuie să fie eroii operelor < 
scriitorilor și artiștilor, pentru acești oameni trebuie scris < 
compus, pictat și sculptat”. "

Ne simțim mai mult ca oricînd animați de înalte senti < 
mente de responsabilitate, prin suflet ne răsună — aidomr ( 
unor imnuri imense fluturînd peste țară — cuvintele poetu ' 
lui „Cei ce nu ard dezlănțuiți ca noi / în flăcările noastrr < 
se destramă...*. ,

FESTIVALUL 
TINERILOR 
MUZICIENI

Miercuri ți joi Ateneul Ro
mân a găzduit una dintre 
cele mai interesante manifes
tări culturale inițiate în cin
stea celui de al IX-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
Comunist: Primul Festival al 
tinerilor muzicieni din Bucu
rești.

Cîțiva dintre cei mai ta- 
lentați violoniști pianiști și 
violonceliști din clasele licee
lor de muzică și Conservato
rului „Ciprian Porumbescu" 
și-au dat contribuția la o «ui
tă de recitaluri instrumentale 
oare au făcut demonstrația 
unei înalte pregătiri artistice.

I. S.

iNTlLNIRI
Șl SIMPOZIOANE 
ALE TINERILOR 

GĂLĂȚENI
Recent, în cadrul ciclului de ac

țiuni inițiate de Comitetul ju
dețean Galați al U.T.C. în cins
tea celui de-al IX-lea Congres al 
U.T.C. au avut loc întîlniri cu 
vechi militanți ai mișcării munci
torești, la Combinatul siderurgic, 
Șantierul naval, Uzina de repa
rații auto din Tecuci, Casa de 
cultură a studenților. In această 
suită de manifestări se integrează 
și simpozioanele „România pe 
meridianele lumii" și „Odă Ro
mâniei Socialiste", concursurile 
„Realizări ale României Socia
liste", precum și manifestări cui- 
turăl-artistice ca „Festivalul cân
tecului și poeziei patriotice" și 
ștafeta „Ce e nou în sat la noi".

ALEX. MOCANU

lin cerc 
de prieteni 
ai filozofiei

La sugestia tinerilor, 
Comitetul municipal Ora
dea al U.T.C. a organizai 
cercul „Prietenii filozo
fiei" cu o tematică inte
resantă, răspunzînd ce
rințelor și exigențelor 
participanților. Intre su
biecte se află și „Con
tribuția P.C.R. la dezvol
tarea filozofiei marxiste", 
„Momente principale ale 
gîndirii filozofice româ
nești". Ca invitați vor 
participa și cercetători pe 
tărîm filozofic din Bucu
rești și Cluj — ne infor
mează cititorul nostru O- 
vidiu Someșan.
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UNICAT
cu privire la îndeplinirea pianului de dezvoltare economico- 

socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966-1970
(Urmare din pag. 1)

1. Industria
In anii cincinalului, dezvol

tarea viguroasă a industriei a 
consolidat poziția acesteia de 
ramură conducătoare în eco
nomie. Odată cu creșterea can
titativă a producției, au avut 
loc schimbări calitative în 
profilul industriei ; dezvolta
rea rapidă a ramurilor și sub- 
ramurilor de mare importanță 
pentru înzestrarea tehnică su
perioară și progresul general 
al întregii economii a accen
tuat procesul de făurire a u- 
nei structuri moderne a indus
triei. A crescut complexitatea 
producției, s-a amplificat ac
țiunea de îmbunătățire a 
calității produselor. Acti
vitatea industriei a fost 
consecvent orientată spre ri

dicarea eficienței economice.
In industrie s-a desfășurat 

un intens proces de îmbună
tățire a formelor de conduce
re și de organizare ; înființa
rea Centralelor, combinatelor 
și grupurilor de întreprinderi, 
preocuparea pentru așezarea 
pe baze științifice a organiză
rii producției și a muncii au 
asigurat premise pentru o mai 
bună funcționare a întregului 
mecanism economic, pentru u- 
tilizarea la un nivel superior 
a mijloacelor materiale și a 
forței de muncă.

Sarcinile cincinalului la 
producția globală pe întreaga 
industrie și pe principalele ra
muri s-au îndeplinit după cum 
urmează :

Preparate și conserve

Cherestea mii mc. 5003,6 5304,6 106 —;
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase mii tone 262,8 428,1 163 89
Mobilă mii. lei 2781,0 5609,6 202 110
Țesături mii. mp 430,8 607.9 141 106
Tricotaje mii. buc. 77,9 139,7 179 107
Confecții mii. Iei 7060 12615 179 105
încălțăminte mii per. 42566 65804 155 110
Televizoare mii buc. 100.6 280,0 278 104
Aparate de radio mii buc. 323,1 455,0 141 106
Răcitoare electrice mii buc. 125,2 135,1 108 84
Carne mii tone 308 425 138 94

din carne mii tone 7.3 143 197 —
Pește mii tone 46 60 130 88
Lapte de consum

(inclusiv lapte praf) mii hl 2706 4336 160 116
Brînzeturi tone 53061 68178 128 91
Unt tone 21753 30713 141 105
Zaiiăr mii tone 402 377 94 79
Ulei comestibil mii tone 172 274 159 108
Conserve de legume

sterilizate mii tone 71 136 191 107
Bere mii hl 2665 4375 164 106

— procente —
Nivelul anului Ritmul mediu
1970 față de 1965 anual de eres-

tere realizat 1966-
Plan Realizat 197»

INDUSTRIE -- TOTAL 166—173 175 11,8
— Grupa A 170—177 182 12,7
— Grupa B 160—165 160 9,9

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

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

din care ;
— chimie — 264 21,4
— celuloză și hîrtie — 195 14,3
Materiale de construcții 166—167 177 12,1
Exploatarea și prelucrarea

lemnului 135—138 138 6,7
Industria ușoară 153—160 173 11,6
Industria alimentară 153—156 136 6,3

Producția globală industria
lă realizată în această perioa
dă depășește cu 26,9 miliarde 
lei limita superioară prevăzu
tă în legea planului cincinal. 
Sporul absolut al producției 
anului 1970 față de 1965 re
prezintă 125,8 miliarde lei, 
ritmul mediu anual de crește
re fiind de 11,8%, față de 
10,6—11,6% cit s-a prevăzut. 
Producția globală industrială 
obținută în anul 1970 este e- 
gală cu cea realizată în în
treaga perioadă 1950—1956.

O creștere rapidă a cunos
cut producția mijloacelor de 
producție (grupa A). Dezvolta
rea prioritară a producției de 
energie electrică și termică, 
a metalurgiei, construcțiilor 
de mașini și chimiei — ra
muri hotărîtoare pentru pro
gresul economic și tehnic, 
pentru valorificarea superioa
ră a resurselor naturale și de 
muncă — a avut ca efect im
portante schimbări structura
le ; la sfîrșitul cincinalului, 
ponderea acestor ramuri în 
producția industrială a țării 
a fost de 52,4%, față de 43,2% 
în 1965.

Creșterea producției în in
dustria ușoară și alimentară, 
precum și în sectoarele pro
ducătoare de mărfuri pentru 
populație din industria con
strucțiilor de mașini, chimie, 
industria lemnunlui și din 
alte ramuri a asigurat spori
rea producției de bunuri de 
consum (grupa B) într-un 
ritm mediu anual de aproa
pe 10%.

Nivelul atins în dezvoltarea 
industrială a țării este reflec
tat de faptul că, în ultimul 
an al cincinalului, o producție 
echivalentă cu cea a întregu
lui an 1938 s-a realizat in 
numai 22 de zile, iar in unele 
ramuri industriale, intr-un in
terval și mai scurt : 5 zile in 
chimie, 6 zile in ramura ener
giei electrice și termice, 8 zile 
in construcția de mașini, 16 
zile in metalurgia feroasă. In 
industria ușoară producția a- 
nului 1938 s-a realizat in 26 
zile.

Producția principalelor pro
duse industriale în perioada 
1966—1970, comparativ cu 
prevederile planului cincinal, 
se prezintă astfel :

U.M.
1965 1970

Producția 
realizați a oi 

a
5 a•oo ®

Oțel

Energia electrică miid. kWh
Cărbune extras mii tone
Țiței extras mii tone
Benzine mii tone
Gaze naturale mii. mc

din care :
— gaz metan

extras mii. mc
Fontă mii tone

mii tone
din care :
— oțeluri aliate 

Laminate finite
mii tone 
mii tone

Țevi de oțel mii tone
Aluminiu primar

și aliaje din aluminiu tone 
Motoare electrice de

0,25 kW și peste MW 
Mașini-unelte pentru 

așchierea metalelor buc. 
Mijloace de automa

tizare mii. lei
Excavatoare buc.
Locomotive Diesel și 

electrice magistrale buc. 
Vagoane de marfă pen

tru linii magistrale eschiv.

Autocamioane, autobascu
4 osii

lante și autotractoare buc, 
Autoturisme de oraș buc. 
Tractoare mii buc.
Produse sodice mii tone
Acid sulfuric monohi-

drat mii tone
îngrășăminte minerale

(100%'» mii tone
Negru de fum tone 
Materiale plastice și ră

șini sintetice (100%) mii tone 
Fibre și fire chimice tone 
Anvelope auto, tractor

avion
Cauciuc sinteti

mii buc. 
tone

Hîrtie mii tone
Ciment mii tone
Prefabricate

din beton armat mii mc
Geamuri trase (echiv.

2 mm grosime) mii mp

17,2 35,1 204
12 094,7 22 835,2 189
12 571,1 13 376,8 106

2 457,8 2 786.1 113
17 452,5 25 030,7 143

13 038,3 19 970,8 153
2 019,2 4 210,2 209
3426,3 6516,6 190

192,8 414,4 215
2347,3 4504,3 192

586,1 767,2 131

8578 101283 12 ori

1255,3 2834,2 226

7163 14138 197

145,4 956,5 658
465 732 157

110 265 241

6994 8218 118

14306 35018 245
— 16250 —

15,8 29,3 185
592,0 921,2 156

540,6 994,4 184

292,8 895,3 306
36704 72474 197

75,5 206,2 273
20956 76613 366

1222,0 2456,8 201
30820 61234 199
244,1 431,4 177

5405,6 8126,6 150

894,8 2271,1 254

26234 38150 145

104
102
101
104

102
101
100

91
100
100

121

114

109

147

106

100

105
155
100
101

71

93
95

110
100

97
104

Aceste realizări marchează 
dezvoltarea puternică a bazei 
energetice și de materii pri
me, creșterea dinamică a in
dustriei prelucrătoare, spori
rea ponderii produselor care 
înmagazinează munca com
plexă, de calificare supe
rioară. S-au asigurat astfel 
noi premise pentru menține
rea ritmului rapid de creștere 
a economiei noastre, pentru 
satisfacerea mai bună a cerin
țelor populației, pentru spo
rirea și diversificarea ex
porturilor, pentru ridicarea e- 
ficienței activității economice, 

în concordanță cu necesită
țile crescînde ale economiei 
naționale, au fost intensificate 
eforturile pentru lărgirea BA
ZEI DE MATERII PRIME, 
prin descoperirea și punerea 
în valoare a noi rezerve de 
țiței, gaz metan, cărbuni, mi
nereuri feroase, neferoase și 
nemetalifere. în perioada 
1966—1970, au fost investite din 
fondurile centralizate ale sta
tului, pentru explorări geolo
gice și lucrări de foraj, 13,6 
miliarde lei.

în cadrul resurselor de e- 
nergie primară, o creștere mai 
accentuată s-a înregistrat la 
producția de cărbuni și gaze 
naturale, care în 1970 a repre
zentat două treimi din totalul 
resurselor. în industria cărbu
nelui producția a crescut de 
1,9 ori ; s-a dezvoltat înde
osebi extracția lignitului la su
prafață, care a sporit de peste 
5 ori față de anul 1965. în ex
tracția țițeiului, s-a intensifi
cat aplicarea metodelor de re
cuperare secundară, care pe 
întregul cincinal a asigurat o 
producție de 8,5 milioane tone. 
Față de anul 1965, producția 
a crescut de peste 2 ori la mi
nereuri cuprifere, de 1,5 ori la 
minereuri complexe, de 1,6 ori 
la pirită, de 3,6 ori la bauxită, 
în aceeași perioadă, producția 
de minereuri nemetalifere a 
crescut cu 73%, iar extracția 
sării a ajuns la 2,9 milioane 
tone anual.

O dezvoltare rapidă a cu
noscut INDUSTRIA ENER
GIEI ELECTRICE ȘI TER
MICE, a cărei producție a 
crescut de 2,2 ori față de 
1965, într-un ritm mediu a- 
nual de 17,1 %, față de 16,0— 
16,3% planificat.

La sfîrșitul anului 1970, pu
terea țoală instalată în centra
lele electrice s-a ridicat la 
7 300 MW, fiind cu circa 4 000 
MW mai mare decît cea exis
tentă în anul 1965. Puterea a- 
gregatelor energetice puse în 
funcțiune în cincinalul 1966— 
1970 depășește de 5,4 ori în
treaga putere a centralelor 
electrice existente în România 
în anul 1950. Peste 70% din 
puterea instalată se află con
centrată în centrale mai mari 
de 100, MW. înzestrarea cen
tralelor electrice cu echipa
mente moderne, avînd para
metrii tehnici ridicați, a per
mis o mai bună utilizare a re
surselor de combustibil ale 
țării.

INDUSTRIA METALURGI
CĂ s-a dezvoltat într-un ritm 
suținut; producția de fontă, 
oțel și laminate a crescut de 
2 ori în comparație cu 1965. 
Sarcina la oțeluri aliate s-a 
îndeplinit însă în proporție de 
91%. Creșterea producției, in
troducerea în fabricație a 118 
noi mărci de oțeluri și a peste 
320 sortimente de laminate și 
țevi a asigurat satisfacerea 
mai bună a nevoilor sporite de 
metal ale economiei. O creș
tere considerabilă a avut loc 
în industria de aluminiu, pro
ducția ajungînd în 1970 la 
peste 100 mii de tone; s-a 
dublat producția de zinc și 
cupru electrolitic.

INDUSTRIA CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI și-a du
blat producția, ritmul mediu 
anual realizat în cincinal fiind 
de 15,9%. Pe baza programe
lor speciale elaborate pe par
cursul cincinalului, a fost ac
celerată dezvoltarea sectoare
lor moderne, strîns legate de 
progresul tehnico-științific 
contemporan: în industria 
electronică producția a cres
cut de 2,8 ori, în e- 
lectrotehnică de 2,4 ori, în 
mecanica fină și optică de 
2 ori, iar la mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor de 
2,5 ori. Ca rezultat, ponderea

acestor subramuri a crescut 
simțitor în producția indus
triei construcțiilor de mașini. 

Prin echiparea sa modernă, 
prin creșterea calificării și ex
perienței cadrelor, industria 
construcțiilor de mașini a a- 
juns să abordeze și să rezol
ve probleme tehnice de o tot 
mai înaltă complexitate. Gama 
de produse s-a extins prin a- 
similarea în fabricație a 
peste 3 400 tipodimensiuni de 
mașini, aparate și instalații ; 
ponderea produselor noi și 
modernizate în valoarea to
tală a producției acestei ra
muri a fost în anul 1970 de 
peste 60%. Astăzi se produc 
grupuri hidroenergetice cu pu
teri pînă Ia 175 MW și sînt 
în curs de fabricație grupuri 
termoenergetice de 330 MW ; 
se realizează mașini-unelte cu 
comandă program numerică, 
diverse tipuri de motoare Die
sel, motoare electrice, transfor
matoare de mare putere și 
înaltă tensiune, elemente și 
instalații de automatizare, 
tuburi cinescoape și altele. 
S-au pus bazele industriei na
ționale de mașini electronice ; 
au fost asimilate și se produc 
mai multe tipuri de mașini e- 
lectronîce și electromecanice 
de birou și s-a trecut la pro
ducția de calculatoare electro
nice din generația a IlI-a. în 
acest cincinal, a început pro
ducția de serie a autoturisme
lor. S-a trecut la fabricarea 
de instalații tehnologice com
plexe, în special pentru side
rurgie, industria materialelor 
de construcții și chimie. Nu
mărul tipurilor de mașini-unel
te a crescut de la 72, cîte au 
fost fabricate în anul 1965, la 
132 în anul 1970, de tractoare 
de la 5 la 12, de utilaje pen
tru construcții de la 17 la 72 ; 
față de două tipuri de locomo
tive Diesel ce se produceau în 
1965, în anul 1970 s-au fabricat 
6 tipodimensiuni de locomotive 
Diesel și electrice. Fabricăm 
o gamă largă de aparate de 
radio, televizoare, aparate e- 
lectrocasnice.

Industria constructoare de 
mașini satisface mai mult de 
2/3 din necesarul de mașini și 
utilaje al economiei naționale, 
iar în unele sectoare și ramuri 
cum sînt : forajul și extracția 
țițeiului, transportul auto și 
feroviar, agricultura, industria 
cimentului, exploatarea lem
nului, industria frigorifică, ne
voile de dotare sînt aproape în 
întregime acoperite din pro
ducția internă.

în INDUSTRIA CHIMICA, 
ramură care a înregistrat cel 
mai înalt ritm mediu anual de 
dezvoltare, producția a crescut 
de peste 2,6 ori ; au fost puse 
în funcțiune mari combinate 
și instalații cu un grad ridicat 
de tehnicitate. Un avînt deose
bit a cunoscut petrochimia, a 
cărei producție a sporit în 
cincinal de peste 4 ori, contri
buind într-o proporție tot mai 
mare la valorificarea supe
rioară și complexă a resurse
lor de țiței, gaze naturale, 
sare și alte materii prime. în 
anul 1970, petrochimia a de
ținut în ansamblul producției 
industriei chimice o pondere 
de 39,8%, față de 25,2% în a- 
nul 1965

O creștere însemnată a cu
noscut producția de fibre și 
fire chimice — 3,7 ori, din 
care fibrele și firele sintetice 
(relon, melană, teron) au cres
cut de 8,9 ori, ceea ce a lăr
git baza de materii prime pen
tru industria textilă. Produc
ția de materiale plastice a 
sporit de 2,7 ori, dintre care 
polietilena de 8,4 ori, permi- 
țînd realizarea unei game bo
gate de înlocuitori ai metalu
lui. lemnului și altor produse. 
La îngrășăminte producția a 
crescut de peste 3 ori.

Au fost introduse în fabri
cație peste 1 000 produse și 
sortimente noi, printre care : 
fibre și fire poliesterice, rețele 
cord relon, butanol și anhi
dridă ftalică pe bază petro
chimică, glicoli, biostimula- 
tori : s-a lărgit gama pro
ducției de îngrășăminte, anti- 
dăunători, materiale plastice, 
reactivi, catalizatori, coloranți, 
lacuri și vopsele, anvelope, 
medicamente și altele.

în INDUSTRIA MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII, pe 
baza măsurilor luate, volumul

producției a depășit prevede
rile planului cincinal, crește
rea față de 1965 fiind, de 1,8 
ori. Producția de ciment a în
trecut cu aproape 10% nivelul 
prevăzut pentru anul 1970. Au 
fost introduse în fabricație noi 
produse cu caracteristici supe
rioare printre care: tuburi din 
azbociment și plăci din gresie, 
panouri mari din azbociment, 
produse izolatoare de calitate 
superioară, prefabricate ușoare 
din beton celular autoclavizat, 
geamuri securizate curbate. 
Lărgirea gamei materialelor 
de construcții a contribuit la 
creșterea gradului de industri
alizare a construcțiilor.

în INDUSTRIA DE EXPLO
ATARE ȘI PRELUCRARE A 
LEMNULUI, producția globală 
a crescut cu. 38% față de 1965, 
deși masa lemnoasă exploatată 
s-a menținut aproximativ la 
același nivel. S-a extins utili
zarea industrială a fagului, a 
altor esențe și a deșeurilor de 
lemn, realizîndu-se economii 
la consumul de material lem
nos din rășinoase. Creșterea 
producției de plăci aglomerate 
și fibrolemnoase, dublarea pro
ducției de mobilă au mărit în
tr-o măsură însemnată gradul 
de prelucrare și valorificare a 
lemnului. Concomitent cu spo
rirea producției de plăci aglo
merate și fibrolemnoase și de 
mobilă, s-a îmbunătățit cali
tatea acestora și a fost asimi
lată producția unor noi sorti
mente.

în INDUSTRIA CELULO
ZEI ȘI HÎRTIEI, producția a 
crescut cu 95%, îmbogățindu- 
se gama de sortimente.

Producția INDUSTRIEI U- 
ȘOARE a crescut față de 1965 
cu 73%, depășindu-se astfel 
limita superioară prevăzută 
în cincinal ; s-au produs peste 
plan 148 milioane mp țesături, 
26 milioane buc. tricotaje, 22 
milioane perechi de încălță
minte. Pe baza prevederilor 
planului cincinal și a progra
mului de creștere suplimen
tară a producției de bunuri de 
consum, au fost puse în func
țiune numeroase obiective do
tate cu utilaje moderne, s-au 
introdus tehnologii noi de fa
bricație. Odată cu sporirea 
producției, s-a îmbunătățit ca
litatea produselor și s-a diver
sificat gama sortimentală, asi- 
milîndu-se în fabricație mii de 
noi sortimente de țesături, tri
cotaje, confecții, încălțăminte 
și obiecte de uz casnic.

In INDUSTRIA ALIMEN
TARĂ, producția a crescut cu 
36% față de 1965, fără a se 
realiza însă prevederile planu
lui cincinal. Cu toate greută
țile în aprovizionarea cu ma
terii prime, determinate în u- 
nii ani de condițiile nefavora
bile din agricultură, producția 
a crescut în 1970 față de anul 
1965, la lapte și produse lac
tate cu 45%, la carne cu 38%, 
la preparate și conserve de 
carne cu 97%, la conserve de 
legume sterilizate cu 91%. 
S-au produs noi sortimente de 
alimente congelate, semipre- 
parate culinare, sucuri de le
gume și fructe, lapte concen
trat, produse dietetice.

INDUSTRIA LOCALĂ DE 
STAT și-a sporit producția cu 
55%, depășind prevederile pla
nului cincinal ; s-a lărgit gama 
și s-a îmbunătățit calitatea 
bunurilor de consum produse 
și serviciilor pentru populație. 
Dezvoltarea industriei locale a 
avut ca urmare valorificarea 
mai bună a resurselor locale 
de materii prime în toate ju
dețele țării.

La sfîrșitul anului 1970. CO
OPERAȚIA MEȘTEȘUGĂ
REASCĂ dispunea de 14 mii 
de unități ; producția totală a 
cooperației meșteșugărești a 
crescut în anii cincinalului de 
2,2 ori depășindu-se prevede
rile cu peste 4 miliarde lei. 
Volumul mărfurilor pentru 
piața internă a crescut în a- 
nii 1966—1970 de 2,7 ori. Con
fecțiile, încălțămintea, tricota
jele, articolele de marochină- 
rie, obiectele de artă populară 
și artizanat, realizate în serii 
mici, au contribuit la diversi
ficarea bunurilor pentru con
sumul populației.

în anii cincinalului, în toate 
ramurile industriei a crescut 
nivelul tehnic al producției, 
s-au extins automatizarea și 
mecanizarea, au fost introduse 
noi procedee tehnologice. Ma
rea majoritate a unităților 
construite în perioada 1966— 
1970, îndeosebi în siderurgie, 
energie electrică, chimie, con
strucții de mașini, au fost în
zestrate cu instalații, mașini 
și utilaje cu performanțe teh
nice și economice dintre cele ■ 
mai ridicate.

Producția obținută în insta
lații automatizate a reprezen
tat la sfîrșitul cincinalului a- 
proape 100 la sută la amoniac, 
polietilenă și azotat de amo
niu, 78% la acid sulfuric, 73% 
la anvelope, 72% la celuloză, 
86% la ulei comestibil rafinat. 
Gradul de mecanizare a eres- i 
cut în 1970 față de 1965 la în
cărcarea cărbunelui și sterilu
lui la înaintări în galerii de la 
17% la 32%; la prepararea a-

mestecurilor de formare în 
turnătorii de la 89% la 96% ; 
la doborîtul și secționatul lem
nului de la 59% la 92%.

A sporit gradul de înzestrare 
energetică a muncii ; consu
mul de energie electrică pe un 
salariat din industrie a sporit 
cu circa 60%, de la 7 000 kWh 
în 1965 la 11 000 kWh în 1970. 
în diferite unități industriale 
s-a introdus conducerea proce
selor de producție și tehnolo
gice cu ajutorul mașinilor e- 
lectronice.

S-a extins utilizarea proce
deelor tehnologice moderne. în 
industria metalurgiei feroase, 
peste 72% din producția de 
oțel s-a obținut prin folosirea 
oxigenului, iar aproape întrea
ga producție de lingouri de 
oțel calmat s-a realizat prin 
utilizarea de materiale termo- 
gene și plăci termoizolante ; 
în industria construcțiilor de 
mașini s-a extins sudura au
tomată și semiautomată sub 
strat de flux, turnarea piese
lor din fontă cu grafit nodu
lar, folosirea curenților de in
ducție la tratamente termice 
etc. ; în industria minieră, 
peste 64% din producția de 
cărbune s-a realizat în aba
taje cu susținere metalică ; în 
extracția petrolului, s-a intro
dus forajul cu jet, iar în pre
lucrarea petrolului s-a extins 
reformarea catalitică a benzi
nei; s-au extins procesele de 
piroliză în industria chimică; 
în industria textilă s-au apli
cat pe scară mai largă proce
deele de finisare superioară a 
țesăturilor ; în industria ali
mentară 65% din producția de 
ulei s-a obținut în instalații de 
extracție continuă și 65% din 
cea de zahăr în instalații de 
difuzie continuă.

în principalele ramuri indu
striale au fost efectuate analize 
și studii, au avut loc consfă
tuiri de lucru care au contri
buit puternic la evidențierea 
și punerea în valoare a rezer
velor, la stabilirea de măsuri 
în vederea îmbunătățirii ac
tivității economice, promovă
rii metodelor de conducere și 
de gestiune întemeiate pe cri
terii de eficiență. în unitățile 
economice din industrie, spo
rirea rentabilității, asigurarea 
unor beneficii mai mari, ridi
carea eficienței economice au 
fost puse in centrul întregii 
activități productive. A fost 
extinsă pe scară tot mai largă 
acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii 
în întreprinderi, s-au accen
tuat preocupările pentru in
troducerea metodelor moderne 
de programare și conducere a 
producției. Pe baza programu
lui special elaborat, în ultimii 
3 ani a fost accelerat ritmul 
de introducere în economia 
națională a echipamentelor 
moderne de calcul și prelucra
re a datelor.

S-au înregistrat rezultate 
pozitive în Utilizarea capacită
ților de producție și a forței 
de muncă, în creșterea pro
ductivității muncii. Pe ansam
blul industriei de stat, produc
tivitatea muncii a fost in 1970 
cu 45 % mai mare față de 
1965, depășindu-se prevederile 
cincinalului; pe seâma crește
rii productivtății muncii s-a 
realizat 2/3 din sporul produc
ției industriale.

A crescut gradul de prelu
crare și valorificare a materi
ilor prime. în anul 1970, va
loarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței prelucrat 
a fost cu 8,4 % mai mare 
decît în 1965 ; valoarea supli
mentară obținută pe întregul 
cincinal ca urmare a valorifi
cării superioare a țițeiului e- 
chivalează cu o producție ob
ținută din prelucrarea a 4,5 
milioane tone țiței. Valoarea 
produselor realizate dintr-o 
tonă de metal a sporit cu circa 
39 %, iar cea obținută dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă 
exploatată cu 37 %.

Acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumurilor speci
fice de materii prime, mate
riale, energie și combustibil, 
pentru 'folosirea mai bună a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, au avut ca efect redu
cerea nivelului cheltuielilor 
materiale de producție. în 
comparație cu anul 1965, ni
velul
1 000 lei producție a fost în 
1970 
ansamblul industriei socialiste. 

Realizările obținute in spo
rirea productivității muncii, în 
valorificarea mai bună a ma
teriilor prime și în reducerea 
cheltuielilor materiale s-au re
flectat în nivelul prețului de 
cost, care s-a redus la produc
ția marfă comparabilă din in
dustria republicană cu 10,6 % 
în 1970 față de 1965, sar
cina prevăzută în planul cin
cinal fiind îndeplinită și depă
șită. Ca rezultat al eforturilor 
pentru creșterea eficienței e- 
conomice în industrie, s-a mă
rit rentabilitatea producției, 
a sporit volumul acumulărilor 
bănești la 1 000 lei fonduri de 
producție.

cheltuielilor materiale Ia

cu 4 % mai redus pe

2. Agricultura
și silvicultura

în anii cincinalului 1966— 
1970, statul nostru a făcut am
ple eforturi pentru dezvoltarea 
și modernizarea bazei tehnice- 
materiale a agriculturii ; s-au 
aplicat măsuri de îmbunătă
țire a organizării, conducerii 
și planificării acestei ramuri, 
au fost elaborate și se înfăp
tuiesc programul național de 
dezvoltare a zootehniei și cre
șterea producției animaliere, 
precum și programul național 
privind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinde
rea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și de combatere 
a eroziunii solului.

Investițiile alocate agricul
turii din fondurile centralizate 
ale statului au reprezentat, în 
perioada 1966—1970, aproape 
37 miliarde lei, depășindu-se 
prevederile cincinalului cu 1.2 
miliarde lei. în același timp, 
cooperativele agricole de pro
ducție au investit peste 11 mi
liarde lei din fonduri proprii. 
Investițiile din agricultură au 
fost îndreptate îndeosebi spre 
mecanizare, lucrări de irigații, 
executarea de complexe mo
derne de tip industrial pentru 
creștera și îngrășarea anima
lelor, fabrici de nutrețuri com
binate, construirea de sere și 
solarii legumicole, extinderea 
plantațiilor de vii și pomi, a- 
sigurîndu-se astfel orientarea 
agriculturii spre o producție 
intensivă și eficientă.

La sfîrșitul anului 1970, a- 
gricultura dispunea de un parc 
de 107,5 mii tractoare, mai 
mare cu 26 mii decît în 1965, 
precum și de 50,2 mii combine 
cerealiere, cu 10 mii mai 
multe decît în 1965. Suprafața 
arabilă în medie pe un tractor 
fizic a fost în 1970 de 91 hec
tare, față de 121 hectare în a- 
nul 1965.

S-au pus în funcțiune ame
najări pentru irigații pe o su
prafață de 578 mii hectare ; 
față de prevderile planului, 
realizările sînt mai mici cu 72 
mii hectare. La sfîrșitul anului 
1970, suprafața amenajată 
pentru irigații a fost de 729 
mii hectare.

în perioada 1966—1970, s-au 
executat lucrări de indiguiri și 
desecări pe o suprafață de 567 
mii hectare ; la sfîrșitul anu-

lui 1970, suprafața protejată 
de inundații a ajuns la 1,5 mi
lioane hectare, prevederile pla
nului cincinal fiind îndepli
nite.

Au fost puse în funcțiune 
sere legumicole de mare ran
dament, suprafața totală de 
sere ajungînd la sfîrșitul anu
lui 1970 la 847 hectare.

Agricultura a primit în anii 
cincinalului 2,7 milioane tone 
îngrășăminte chimice (sub- 
sthnță activă). Cu toate că a- 
ceastă cantitate este cu 1,3 mi
lioane tone mai mică decît s-a 
planificat, ea reprezintă de a- 
proape 3 ori volumul de în
grășăminte chimice primit de 
agricultură în cei cinci ani an
teriori.

La sfîrșitul anului 1970, e- 
fectivele de animale au fost 
mai mari decît cele din 1965 
cu 280 mii bovine, 993 mii por
cine, 688 mii ovine. Numărul 
vacilor și junincilor a crescut 
cu 295 mii capete, al scroafe
lor d<? prăsilă cu 220 mii ca
pete, al oilor și mioarelor cu 
730 mii capete. Sporirea efec
tivelor la bovine și porcine s-a 
realizat cu deosebire în com
plexe zootehnice moderne, ba
zate pe metode industriale de 
creștere a animalelor.

Ca rezultat al dezvoltării și 
modernizării bazei tehnice a 
agriculturii, folosirii mai efi
ciente a pămîntului, promovă
rii proceselor intensive, mai 
bunei organizări a producției 
și a muncii, producția globală 
agricolă a crescut in perioada 
1966—1970 cu 24% față de 
cei cinci ani precedenți. Cu 
toate acestea, datorită condi
țiilor climatice nefavorabile 
din ultimii trei ani, producți
ile obținute sînt inferioare 
prevederilor planului. La ne- 
realizarea integrală a planului 
au contribuit și deficiențele 
manifestate într-o serie de u- 
nități în executarea lucrărilor 
agricole, în asigurarea cu se
mințe de calitate, în organiza
rea recoltării.

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

— media anuală —

C.M

Difernța (4-) față de :

1966—1970 Plan 
I960—1970

Realizat
1961—1965

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

greutate vie 1271 + 121 + 289
Lapte-total mii hl 38605 +481 + 6969
Lînă mii tone 29,1 + 0,5 + 5,1

în întreaga perioadă 1966— 
1970 s-au realizat, față de anii 
1961—1965, sporuri de produc
ție la : grîu-secară 1,7 milioa
ne tone, porumb 6,8 milioane 
tone, sfeclă de zahăr 4,7 mili
oane tone, legume 2,2 milioane 
tone, fructe și struguri 2,5 mi
lioane tone, carne 1,4 milioane 
tone, lapte 34,8 milioane hec
tolitri, lînă 25,5 mii tone.

în întreprinderile agricole de 
stat, producția globală agricolă 
la 100 hectare a crescut în pe
rioada 1966—1970 cu 26 % 
față de 1961—1965.

Ca urmare a extinderii lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare, aceste unități dispuneau 
la sfîrșitul anului 1970 de 236 
mii hectare amenajate pentru 
irigații. Au fost construite noi 
sere legumicole, astfel că su
prafața totală a serelor din în
treprinderile agricole de stat 
reprezenta la sfîrșitul anului 
trecut 494 hectare.

Au fost date în funcțiune 
noi complexe de tip industrial 
de creștere și îngrășare a por
cilor cu o capacitate anuală 
de 1,5 milioane capete, com
plexe avicole cu o capacitate 
de 1,6 milioane locuri pentru 
pui și 3,5 milioane locuri pen
tru găini. La sfîrșitul anului 
1970, efectivele de animale din 
întreprinderile agricole de stat 
au fost mai mari decît la în
ceputul cincinalului cu 22,5 % 
la bovine, de peste 2 ori Ia 
porcine, cu 8,8 % la ovine și 
85,1 % la păsări.

Cooperativele agricole de 
producție au obținut, în peri
oada 1966—1970, o producție 
globală agricolă la 100 hectare 
cu 18 % mai mare decît 
în cei cinci ani precedenți.

S-au executat noi amenajări 
pentru irigații, la sfîrșitul anu- 
ului 1970 suprafața totală a- 
menajată ajungînd la 475 mii 
hectare; la aceeași dată, co
operativele agricole de pro-

ducție dispuneau de aproape 
300 hectare sere.

Din fonduri proprii și din 
credite acordate de stat, co
operativele agricole de produc
ție au dat în folosință un nu
măr însemnat de grajduri 
pentru bovine, maternități și 
îngrășătorii pentru porcine, 
saivane pentru oi. Prin acțiuni 
intercooperatiste au fost con
struite complexe de tip indus
trial pentru creșterea și îngră
șarea animalelor și sere legu
micole.

Pentru creșterea continuă a 
gradului de mecanizare a lu
crărilor din agircultura coope
ratistă, a fost sporit potenția
lul tehnic al întreprinderilor 
pentru mecanizarea agricultu
rii, prin dotarea lor cu un nu
măr însemnat de tractoare și 
mașini agricole perfecționate. 
La sfîrșitul anului 1970, aceste 
unități dispuneau de aproape 
76 mii tractoare agricole, 44,6 
mii semănători mecanice. 35,7 
mii combine cerealiere și nu
meroase alte mașini agricole, 
în anii cincinalului, întreprin
derile pentru mecanizarea a- 
griculturii au efectuat un vo
lum de lucrări cu peste 34 % 
mai mare decît în peri
oada 1961—1965, prevederile 
planului cincinal fiind depă
șite cu 7,9 la sută. Reorgani
zarea acestor întreprinderi 
creează condiții pentru utili
zarea mai eficientă a mijloa
celor tehnice de care dispun, 
pentru o mai bună conlucrare 
cu cooperativele agricole în 
sporirea producției.

în silvicultură s-au investit 
în anii cincinalului din fon
durile centralizate ale statului 
1,5 miliarde lei, cu 38,4 % 
mai mult decît în perioada 
1961—1965, cea mai mare 
parte a fondurilor alocate fi
ind utilizată pentru lucrările 
de refacere și cultură a pădu-

(Continuare în pag. a IV-a)
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rilor. In cadrul fondului fore
stier, s-au efectuat împăduriri 
și completări pe o suprafață 
totală de 269 mii hectare, pre
vederile planului fiind depă

3. Transporturi
și telecomunicații

Dezvoltarea industriei, a în
tregii economii naționale, a 
determinat necesitatea spori
rii volumului transporturilor 
și a asigurat, totodată, extin
derea și modernizarea lor. în 
anul 1970, volumul mărfurilor 
transportate a întrecut cu
67,5 ’/o pe cel din anul 1965 ; 
ritmul mediu anual de creș
tere realizat în această peri
oadă a fost de 10,9 %, preve
derile planului cincinal fiind 
depășite.

în transportul pe calea fe
rată s-a intensificat acțiunea 
de modernizare a mijloacelor 
de tracțiune ; calea ferată a 
fost dotată cu 688 locomotive 
Diesel și electrice, 45 mii va
goane de marfă (în echivalent 
vagoane pe două osii), 1080 
vagoane pentru trenuri de 
călători și alte mijloace de 
transport. Ponderea tracțiu
nii Diesel și electrice în vo
lumul total al transporturi
lor feroviare a crescut de la 
40% în 1965 la 79,3% în 
anul 1970. Au fost electrificate 
liniile București—Brașov și 
Craiova—Caransebeș și au fost 
extinse liniile cu cale dublă, 
instalațiile de bloc automat de 
linie și centralizarea electro- 
dinamică a stațiilor.

Unitățile de transport auto 
au fost dotate în anii cinci
nalului cu circa 29 000 auto
vehicule de marfă și peste 4 000 
autovehicule pentru călători. 
S-au modernizat 2 614 km dru
muri publice cu trafic intens, 
față de 2 900 km planificat, iar 
pentru îmbunătățirea drumuri

4. Investiții-construcții
La baza dezvoltării impe

tuoase a economiei naționale 
în cincinalul 1966—1970 a stat 
înfăptuirea unui amplu pro
gram de investiții. Alocarea u- 
nor importante resurse mate
riale și financiare pentru in
vestiții a fost posibilă prin 
repartizarea sistematică a unei 
părți însemnate din venitul 
național pentru acumulare ; 
în întreaga perioadă a cinci
nalului, fondul de acumulare 
a reprezentat 30,3 % din tota
lul venitului național.

în perioada 1966—1970, in
vestițiile din fondurile centra

— miliarde lei —

1966—1970 Procent de 
îndeplinire 
a planuluiPlan Realizat

fOTAL 280,5 289,7 103,3
din care >

— industrie 156,6 160,7 102,7
— construcții 6,6 11,1 167,8
— agricultură 35,7 36,9 103,5
— transporturi și tele

comunicații 32,2 33,2 103,1
— comerț, alimentație 

publică, hoteluri, 
silozuri și baze 
de depozitare 6,0 8,4 141,6

— învățămînt, știință, cui 
tură, ocrotirea sănă
tății 9,3 9,4 101.3

— gospodărie comunală 6,3 6,8 108,9

Cea mai mare parte a fon
durilor de investiții — 86 la 
sută din total — a fost orien
tată spre construirea de obiec
tive productive, în vederea 
creșterii potențialului econo
mic al țării. Din întregul vo
lum de investiții, 55,5 % au 
fost realizate în industrie, 
12,7 % în agricultură, 11,5 % 
în transporturi și telecomuni
cații.

Valoarea fondurilor fixe 
puse în funcțiune din fondu
rile centralizate ale statului, 
în anii cincinalului ,a fost de 
251 miliarde lei ; _ fondurile 
fixe nou construite în cincinal 
reprezintă peste o treime din 
totalul fondurilor fixe exis
tente în economia națională la 
sfîrșitul anului 1970.

Au fost date în exploatare 
circa 1 500 capacități și obiec
tive principale industriale, ceea 
ce a creat condiții pentru va
lorificarea mai eficientă a re
surselor naturale și a forței de 
muncă, a asigurat ridicarea 
economică și socială a județe
lor țării. Printre noile obiec
tive și capacități realizate în 
anii cincinalului se mențio
nează :

în industria energiei electri
ce, s-au dat în exploatare Hi
drocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș, prime
le două grupuri de 175 MW de 
la Hidrocentrala Porțile de 
Fier, centralele termoelectrice 
Tvlintin—Deva. Oradea. Galați 
etc ; au fost dezvoltate cen
tralele termoelectrice din Cra

șite cu 7,7 ’/«. A continuat 
acțiunea de extindere a cul
turii speciilor valoroase de ră- 
șionase și foioase repede cres
cătoare, care au reprezentat
86,5 % din suprafața nou îm
pădurită.

lor cu trafic mai redus s-au 
aplicat îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe circa 5 700 km, de- 
pășindu-se cu peste 70° km 
sarcina p1 .riifi ;ata. S-Pi. dat 
în folosință două benzi ck cir
culație ale viitoarei autostră”' 
București—Pitești. A fost con
struit și dat în exploatare po
dul rutier peste Dunăre de la 
Giurgeni—Vadul Oii.

Flota comercială maritimă a 
fost dotată în această perioadă 
cu nave însumînd o capacitate 
de 360,3 mii tdw, ceea ce re
prezintă de peste două ori ca
pacitatea flotei existente în 
anul 1965. Capacitatea portului 
Constanța a fost mărită prin 
lucrări de extindere și siste
matizare, precum și prin dota
rea cu instalații perfecționate 
de încărcare-descărcare.

Transportul aerian a fost în
zestrat cu 10 aeronave pentru 
pasageri ; s-au dat în exploa
tare aeroportul internațional 
Otopeni—București și aeropor
tul din Tîrgu Mureș și s-au 
modernizat aeroporturile Su
ceava, Baia Mare, Oradea, 
Cluj, Iași și Sibiu.

în telecomunicații au fost 
puse în funcțiune 8 stații de 
radiodifuziune, 8 stații de tele
viziune și 70 stații translatoare 
de televiziune ; rețeaua de ca
bluri telefonice interurbane 
a crescut cu peste 2 980 km. 
Toate orașele reședință de ju
deț sînt înzestrate în prezent 
cu centrale telefonice auto
mate ; s-a introdus telefonia 
automată interurbană.

lizate ale statului au totalizat 
289,7 miliarde lei, depășindu-se 
cu 3,3 ’/o prevederile. Sem
nificativ pentru forța di
namică a economiei noastre, 
pentru marile sale resurse și 
posibilități, este faptul că, în 
anii 1966—1970, s-a investit 
din fondurile centralizate ale 
statului mai mult decît în cei 
zece ani precedenți (1956— 
1965).

Pe ramuri ale economiei na
ționale, prevederile planului 
cincinal au fost realizate ast
fel : 

iova, Luduș, Borzești, Bucu
rești—Sud ; au fost construite 
linii electrice de 220 și 400 kV, 
cu o lungime de peste 2 000 km.

în industria minieră, au fost 
deschise și dezvoltate impor
tante exploatări miniere de 
huilă în bazinul din Valea 
Jiului, de lignit în bazinele 
Rovinari și Motru, de mine
reuri neferoase la Baia Mare, 
Bălan și Moldova Nouă ; a 
fost dată în exploatare insta
lația de brichetate Coroiești.

în industria prelucrării ți
țeiului, au fost date în func
țiune rafinăriile Pitești și Cri- 
șana, noi instalații la rafină
riile Brazi, Teleajen și Plo
iești.

în industria metalurgică au 
intrat în producție : laminorul 
de tablă groasă, laminorul 
slebing, laminorul de benzi la 
rece, fabrica de aglomerare a 
minereului, sectorul furnale, 
sectorul oțelărie, toate din ca
drul Combinatului siderurgic 
din Galați ; un furnal de 
1 000 mc și laminorul bluming 
de 1 300 mm la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara ; la- 
minoarele de 6 țoii la Uzina 
de țevi din Roman și Uzina 
„Republica" din București ; U- 
zina de sîrmă și produse din 
sîrmă de la Buzău.

în industria construcțiilor 
de mașini, au fost puse în 
funcțiune unități noi ca : Fa
brica de elemente de automa
tizare din București, Uzina de 
autoturisme din Pitești. Uzina 
de mașini grele din București,

Fabrica de motoare electrice 
din Pitești, Fabrica de frigi
dere din Găiești, Uzina de 
cinescoape din București, Fa
brica de osii și boghiuri din 
Balș, Fabrica de mașini de 
calcul electromecanice din 
Tîrgu Mureș.

în industria chimică, au fost 
date în exploatare : Combi
natul de îngrășăminte azotoa- 
se din Tîrgu Mureș, Uzina de 
fibre sintetice Iași, Combi
natul petrochimic Pitești, Com
binatul chimic Rîmnicu Vîl- 
cea, Uzina de lacuri și vopse
le „Policolor" București. Au 
fost puse în funcțiune fabrici 
de amoniac, uree și azotat de 
amoniu la combinatele de la 
Craiova și Turnu Măgurele. Au 
fost de asemenea date în ex
ploatare noi capacități de pro
ducție pentru fire și fibre 
sintetice la Săvinești, de pre
lucrare a materialelor plasti
ce la Iași, pentru produse so
dice la uzinele Govora și Ocna 
Mureș.

în industria materialelor de 
construcții, au fost date în ex
ploatare noi linii de ciment la 
fabricile de la Bîrsești-Tîrgu 
Jiu, Medgidia ; s-au pus în 
funcțiune noi unități de pro
duse ceramice pentru con
strucții la Iași, Sătuc-Buzău, 
Zalău, întreprinderi de pre
fabricate din beton la Călărași 
și Hunedoara.

în industria de prelucrare a 
lemnului, au intrat în pro
ducție Complexul pentru in
dustrializarea lemnului Cîm- 
perii, fabrici de mobilă îa 
Constanța, Oradea, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Vaslui ; 
s-au creat noi unități de pro
ducție de plăci aglomerate din 
lemn în cadrul combinatelor 
din Caransebeș și Reghin, de 
plăci fibrolemnoase la Bacău, 
de furnire la Sighetul Mar- 
mației, Constanța, Rîmnicul 
Vîlcea etc ; de asemenea s-a 
dezvoltat producția de plăci 
aglomerate din lemn la combi
natele din Tîrgu Jiu și Gherla 
și de plăci fibrolemnoase la 
Combinatul din Blaj.

în industria ușoară, au în
ceput să producă Fabrica de 
talpă și încălțăminte din cau
ciuc Drăgășani, Tăbăcăria mi
nerală Corabia, Fabrica de nas
turi București, Țesătoria de 
mătase „Victoria" Iași, Filatu
ra pentru fire din fibre chi
mice și bumbac Oltenița, în

5. Cercetarea științifică
Activitatea de cercetare 

științifică desfășurată în anii 
cincinalului a adus o contri
buție valoroasă la rezolvarea 
unor probleme importante în 
activitatea economică și so
cială.

în această perioadă, s-a 
extins și s-a organizat rețeaua 
unităților de cercetare științi
fică, punîndu-se accentul pe 
dezvoltarea capacităților de 
cercetare din domeniul știin
țelor tehnice, cu aplicații mai 
ales în construcția de mașini 
și sectoarele ei de vîrf, în chi
mie și energia atomică. Nu
mărul personalului din uni
tățile de cercetare a crescut 
în anii 1966—1970 de 1,5 ori.

Cercetările efectuate au con
tribuit la valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, 
a materiilor prime și materia
lelor, la obținerea de noi pro
duse și înlocuitori, utilaje și 
aparate, la extinderea auto
matizării proceselor de pro
ducție și perfecționarea tehno
logiilor de fabricație.

Ca rezultat al aplicării cer
cetărilor științifice, s-au pus 
în funcțiune noi instalații in
dustriale la combinatele pe
trochimice din Pitești și Plo
iești, Grupul industrial petro
chimic din Borzești, Combina
tul chimic din Tirnăveni. Uzi
na chimică „Sinteza" din O- 
radea. Uzina de fire și fibre 
sintetice din Săvinești, Uzina 
de medicamente din Bucu
rești ; s-au realizat noi utilaje 
tehnologice la Uzina „1 Mai" 
din Ploiești, Uzina construc
toare de mașini din Reșița, 
Uzina „Electroputere" din Cra
iova ; s-au elaborat procedee 
pentru fabricarea în țară de 
noi mărci de oțeluri aliate, 
elastomeri și polimeri sinte

6. Desfacerea
mărfurilor pentru
consumul

Ca urmare a creșterii veni- 
. turilor populației, a sporirii 
și diversificării producției bu
nurilor de consum, volumul 
desfacerilor de mărfuri cu a- 
mănuntul prin comerțul de 
stat și cooperatist a crescut 
în anul 1970 comparativ cu 
anul 1965 — în prețuri com
parabile cu 49 % față de 
55 % cît s-a prevăzut în cin- 

treprinderea de țesături și fire 
din lină, fibre artificiale și 
sintetice „Argeșana" Pitești, 
fabricile de tricotaje tip lînă 
„Tricodava" București și Mier
curea Ciuc, Fabrica de trico
taje din bumbac Suceava, fa
bricile de confecții Craiova și 
Tîrgul Secuiesc, Fabrica de 
ață de cusut Odorheiul Se
cuiesc.

în industria alimentară, au 
început să producă : Fabrica 
de ulei Slobozia, fabricile de 
zahăr Buzău, Corabia și Ora
dea, fabrici de conserve de 
legume și fructe la Calafat, 
Fetești, Turnu Măgurele, Ca
racal, fabrici de produsp lacta
te la Bîrlad, Buz Craiova, 
Iași, Ploiești, Orade Slobozia 
etc, fabricile de bere de la 
Constanța, Craiova, Pitești ; 
complexe de morărit și pani
ficație la Iași, Sibiu ; Fabrica 
de amidon Tîrgu Secuiesc.

în toate ramurile economiei 
sînt în curs de execuție lucră
rile la o serie de obiective im
portante, care asigură legătu
ra dintre cele două cincinale 
și creează frontul corespunză
tor de construcții pentru sus
ținerea ritmurilor de crește
re economică prevăzute pen
tru anii 1971—1975.

Creșterea în ritm susținut 
a volumului de investiții a im
pus dezvoltarea industriei 
construcțiilor. Producția de 
construcții-montaj a fost în 
anul 1970 mai mare cu 71 % 
față de anul 1965. în pe
rioada 1966—1970 din fondu
rile centralizate ale statului 
au fost alocate investiții în 
valoare de 11,1 miliarde lei, 
depășindu-se cu 4,5 miliarde 
lei prevederile cincinalului. 
Cea mai mare parte din aces
te fonduri a fost destinată do
tării cu mașini, utilaje și dis
pozitive de lucru a organi
zațiilor de construcții-montaj. 
Aceasta a permis creșterea gra
dului de mecanizare a lucră
rilor de construcții și a con
dus, împreună cu tipizarea o- 
biectelor și elementelor de 
construcții și creșterea gradu
lui de folosire a prefabricate
lor, la intensificarea indus
trializării construcțiilor. Pro
ductivitatea muncii în con
strucții-montaj a fost în 1970 
cu 31,7 °/o mai mare de
cît în 1965, realizîndu-se pre
vederile planului.

tici, antidăunători pentru a- 
gricultură, coioranți, medica
mente și produse anorganice, 
auxiliari pentru industria 
textilă și pielărie, cimenturi 
cu întărire rapidă, brichete 
din cărbuni necocsificabili, 
piese diferite pentru radio
receptoare și televizoare, con
densatori de forță.

Paralel cu cercetările geo
logice s-au definitivat și a- 
plicat tehnologiile de valori
ficare a minereului cuprifer 
de la Leșul Ursului, a sulfu
lui din Munții Căliman și a 
baritei de la Ostra, s-au în
cheiat cercetările pentru ex
tracția metalelor din cenușile 
de pirită.

Rezultate importante au fost 
obținute și în cercetările din 
domeniul științelor matemati
ce, fizice, al chimiei și biolo
giei.

în agricultură, s-au realizat 
noi hibrizi de porumb și floa
rea soarelui, soiuri de grîu de 
toamnă, orz și de alte plante.

Au fost finalizate cercetări 
științifice în medicină ; s-au 
extins cercetările în științele 
sociale și umanistice.

în perioada cincinalului, 
s-au efectuat cercetări în do
meniul științei conducerii, al 
informaticii și ciberneticii eco
nomice ; aplicațiile acestor 
cercetări au contribuit la îm
bunătățirea organizării pro
ducției și a muncii în diferi
te unități economice. S-a tre
cut la introducerea de siste
me informatice pentru condu
cerea producției în unele în
treprinderi cum sînt : Uzina 
„Tractorul" din Brașov, Fa
brica de mașini unelte și a- 
gregate, Combinatul textil 
„Dacia" și Uzina de anvelope 
„Danubiana" din București.

populației
cinai. Volumul desfacerilor 
de mărfuri alimentare (inclu
siv alimentația publică) a cres
cut de 1,4 ori, iar de mărfuri 
nealimentare de aproape 1,6 
ori.

La principalele mărfuri di
namica desfacerilor prin co
merțul socialist în anii cinci
nalului se prezintă astfel j

V.M. 1S6S 1970 1970 în pro-
cente față 

de 1965

Pîine albă, integrală și
I. Mărfuri alimentare

specialități miii tone 1615,6 1905,4 117,9
Făină albă mii tone 167,1 224,3 134,2
Paste făinoase mii tone 38,1 48,3 126,8
Biscuiți mii tone 34,9 65,8 188,5
Mălai mii tone 359,2 334,3 93,1
Orez mii tone 53,4 66,8 125,1
Pește proaspăt șl con

gelat mii tone 27,3 52,7 193,0
Conserve de pește mii tone 6,8 12,3 180,9
Semiconserve de pește mii tone 14,0 14,1 100,7
Carne mii tone 156,6 185,6 118,5
Păsări vii mii tone 12,1 24,2 200 o
Preparate din carne mii tone 54,1 94,1 17;
Conserve de carne mii tone 7,8 16,9 216,7
Slănină — untură mii tone 11,8 15,0 127,1
Ulei mii tone 114,5 134,0 117,0
Unt mii tone 10,3 14,7 142,7
Lapte mii hl 2499 4152 166,1
Brînzeturi mii tone 38,0 59,0 155,3
Zahăr mii tone 189,6 233,1 122,9
Produse zaharoase șl

de cofetărie mii tone 58,9 80,1 136,0
Legume proaspete mii tone 320.2 638,6 199,4
Cartofi mii tone 322,8 388,2 120,3
Fasole uscată mii tone 22,2 20,9 94,1
Conserve de legume mii tone 43,2 79,9 185,0
Fructe proaspete mii tone 48,4 106,1 219,2
Struguri mii tone 23,3 35,6 152.8
Ouă mii. buc. 314,1 610,3 194,3Vin vagoane 20697 23356 112,8Bere mii hl 2663,2 4240,7 159,2
Rachiuri naturale dai. 159,2 205,1 128,8

II. Textile — încălțăminte

îndelungată

Țesături din bumbac mii. mp
Țesături din lină mii. mp
Confecții mii. lei
Tricotaje mii. lei
încălțăminte — total mii. lei

III. Bunuri de folosință
Răcitoare electrice mii buc.
Televizoare mii buc.
Aparate de radio mii buc.
Mașini de cusut mii buc.
Mașini de spălat rufe
Mașini de gătit cu

mii buc.

gaze mii buc.
Autoturisme mii buc.
Aspiratoare de praf mii buc.
Mobilă mii. lei

149,6 171,6 114,7
17,9 20,6 115,1
4116 6540 158,9
2609 4112 157,6
3028 4230 139,7

117,4 143,4 122,1
159,2 242,9 152.6
267,8 281,5 105,1

55,1 72,5 131,6
84,3 109,7 130,1

,44,3 129,1 291,4
9,2 25,5 277,2

60,4 66,8 110,6
1912 3277 171,4

Au fost puse la dispoziția 
populației cantități sporite de 
bunuri alimentare și neali
mentare, într-un sortiment 
mai bogat și de mai bună cali
tate, satisfăcîndu-se într-o mă
sură mai mare cererea de con
sum a populației. Cu toate a- 
cestea, s-au ivit unele greutăți 
în aprovizionarea populației 
determinate și de lipsurile or
ganizatorice care s-au mani
festat, în unele perioade, în 
distribuirea fondului de marfă 
pe teritoriu.

în perioada 1966—1970 popu
lația a cumpărat peste 1,1 mi
lioane televizoare, peste 1,4 
milioane aparate de radio, 97 
mii autoturisme, 690 mii răci- 
toare electrice, 508 mii mașini 
de spălat rufe, 436 mii mașini 
de gătit cu gaze, 338 mii ma
șini de cusut și 287 mii aspira
toare.

Rețeaua de desfacere a co
merțului de stat și cooperatist 
a continuat să se dezvolte și 
să se diversifice ; la sfîrșitul 
anului 1970 funcționau la orașe 
și sate 61,6 mii unități comer

7. Dezvoltarea 
forțelor de producție 
pe teritoriul țării

în perioada 1966—1970, s-au 
realizat progrese însemnate în 
îmbunătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de produc
ție, în dezvoltarea economică 
și socială a județelor țării. O 
coordonată de bază a politicii 
de investiții în această peri
oadă a fost amplasarea unor 
importante obiective indus
triale, agrozootehnice și soci- 
al-culturale în județele mai 
puțin dezvoltate, ceea ce a asi
gurat un ritm mai intens în 
ridicarea județelor respective 
din punct de vedere economic 
și social și a permis, totodată, 
punera mai largă în valoare 
a potențialului material și u- 
man al întregii țări. Noua or
ganizare administrativ-terito-- 
rială a țării a constituit un 
cadru favorabil pentru înfăp
tuirea, într-o măsură mai 
mare a acestui important obi
ectiv al cincinalului.

în timp ce pe ansamblul e- 
conomiei naționale, volumul 
investițiilor a crescut în anii 
1966—1970 de 1,7 ori față de 
cei cinci ani precedenți, în ju
dețele mai puțin dezvoltate, 
investițiile au sporit după cum 
urmează : de peste 4 ori în 
Mehedinți, de 3,8 ori în Vîlcea, 
de 2—2,5 ori în Argeș, Buzău, 
Covasna, de 1,8—2 ori în Dîm
bovița, Gorj, Ialomița, Satu 
Mare.

Au fost puse în funcțiune 
sau sînt în curs de realizare 
însemnate obiective ale indus
triei republicane într-un nu
măr de peste 150 orașe și în 
numeroase localități rurale. în 
orașe ca Alexandria, Băilești, 
Balș. Bistrița. Calafat, Caracal, 
Corabia, Drăgășani, Fetești, 
Filiași, Găești, Miercurea Ciuc, 

ciale, din care 47,5 mii unități 
pentru desfacerea mărfurilor 
alimentare și nealimentare și 
14,1 mii unități de alimentație 
publică.

Rețeaua comercială din me
diul rural cuprindea, la sfîrși
tul anului 1970, un număr de 
28,3 mii unități, cu peste 3 
mii mai mult decît în anul 
1965 ; din numărul total, 74 % 
sînt unități pentru desface
rea mărfurilor alimentare și 
nealimentare și 26% de ali
mentație publică.

A fost extins numărul uni
tăților care practică forme mo
derne de servire, precum și a 
celor, specializate. S-au înfiin
țat tipuri noi de unități de a- 
limentație publică în orașe și 
îndeosebi în centre turistice.

Volumul prestărilor de ser
vicii pentru populație a fost în 
1970 cu circa 60 % mai 
mare decît în 1965 ; au fost 
construite, într-o serie de lo
calități, complexe pentru îm
bunătățirea deservirii cetățe
nilor.

Motru, Odorheiul Secuiesc, 
Slobozia, Tîrgul Secuiesc, Za
lău și alte localități mai puțin 
dezvoltate au fost construite o- 
biective industriale care con
tribuie la ridicarea economi
că și socială, și totodată, la 
dezvoltarea urbanizării lor.

Prin punerea în funcțiune a 
numeroase și importante ca
pacități de producție industria
le, în majoritatea județelor 
mai puțin dezvoltate s-a reali
zat un ritm mediu anual de 
creștere a producției globale 
industriale, superior mediei pe 
țară : peste 20 la sută în ju
dețele Dolj și Ialomița ; între 
15—20 la sută în județele Ar
geș, Olt, Buzău, Gorj, Iași ; 
între 12—15 la sută în județele 
Vîlcea. Brăila, Teleorman, Să
laj, Mureș, Mehedinți, Vaslui, 
în județele Argeș, Buzău, Dolj, 
Gorj, Ialomița, Iași și Olt, 
producția industrială pe un 
locuitor a fost în anul 1970 de 
circa 2 ori mai mare decît în 
anul 1965.

în anii cincinalului^ în ju
dețele țării s-au creat noi ra
muri industriale și s-au dez
voltat cele existente : con
strucția de mașini în județele 
Argeș, Dîmbovița, Mureș, Olt ; 
metalurgia feroasă în județele 
Galați, Iași, Buzău ; metalur
gia neferoasă în județul Olt ; 
chimia în județele Vîlcea, Ar
geș, Ialomița, Teleorman ; e- 
nergia electrică cn județele 
Mureș, Dolj, Bacău, Hunedoa
ra, Mehedinți ; industria lem
nului în județele Mehedinți, 
Suceava. Vrancea, Vaslui ; ex
tracția lignitului în județul 

Gorj și a minereurilor nefe
roase în județele Caraș-Severin 
și Suceava.

în cincinalul 1966—1970, ca 
urmare a dezvoltării forțelor

1965 1970
Pînă la 2 miliarde lei 14 5
2—4 miliarde lei 13 12
4—10 miliarde lei 9 14
10—15 miliarde lei 3 5
peste 15 miliarde lei — 3

‘V
îmbunătățirea repartizării 

teritoriale a forțelor de- pro
ducție a produs modificări 
semnificative în structura 
populației ocupate, prin creș
terea numărului salariaților, 
îndeosebi în industrie. Numă
rul total al salariaților la 
1 000 locuitori a crescut din 
1965 pînă în 1970 de la 116 la 
162 în județul Ilfov, de la 220 
la 265 în județul Argeș, de la 
185 la 229 în județul Covasna, 
de la 196 la 245 în județul Ia
lomița, de la 153 la 199 în ju
dețul Mehedinți, de la 144 la 
190 în județul Vîlcea și de la 
213 la 251 în județul Har
ghita.

Construirea de fabrici și u-

Comerțul exterior
In anii 1966—1970, dezvol

tarea în ritm rapid a econo
miei naționale a creat posibi
lități tot mai mari pentru 
creșterea schimburilor comer
ciale externe. In anul 1970, 
volumul total al comerțului 
exterior a fost cu 75 % mai 
mare decît în 1965, depășind 
într-o măsură însemnată 
creșterea planificată de 50 %—■ 
55 %. România și-a intensifi
cat astfel participarea la cir
cuitul economic mondial.

S-a îmbunătățit structura 
fondului de mărfuri exporta
te, ponderea produselor cu 
grad ridicat de prelucrare — 
mașini și utilaje, produse chi
mică, niărfuri industriale de 
larg consum — reprezentând
48,5 % din totalul exportului, 
față de 36 % în anul 1965. în 
acest cincinal, s-au exportat 
produse noi sau perfecționate 
printre care : instalații de fo
raj F-125, F-200 și 3 DH 400, 
tractoare de 40 și 65 CP pe 
roți și șenile, tipuri noi de 
autoutilitare, locomotive Die
sel hidraulice de 1 250 CP, a- 
gregate de cimentare AC 700, 
strunguri paralele clasa 450— 
550, mașini de alezat și frezat 
orizontal AF 85—150, micro- 
motoare, televizoare, radio
receptoare, elemente de auto
matizare, fibre poliesterice, 
sortimente noi de confecții și 
tricotaje din fibre sintetice.

Au fost extinse relațiile e- 
conomice cu țările socialiste ; 
mai mult de jumătate din vo
lumul comerțului exterior al 
României fiind efectuat cu 
aceste țări. în același timp, 
au fost lărgite schimburile co
merciale cu celelalte țări care 
figurează de mulți ani prin
tre partenerii noștri, stabilin-

9. Populația
și nivelul de trai

Populația țării a fost Ia 1 
anuarie 1971 de 20,4 milioane 

locuitori, cu 1,3 milioane mai 
mare decît Ia sfîrșitul anului 
1965 ; sporul mediu anual al 
populației din acest cincinal 
fiind de 2 ori mai ridicat de- 
cit în cincinalul anterior.

Procesul de urbanizare a 
cunoscut o continuă dezvol
tare ; la sfîrșitul anului 1970, 
locuia în municipii, orașe și 
comune suburbane 41 la sută 
din populația țării.

în anii cincinalului, au fost 
realizate progrese însemnate în 
folosirea resurselor umane ale 
țării. Ca urmare a dezvoltării 
și consolidării bazei tehnico- 
materiale a economiei, s-au 
creat 800 de mii de noi locuri 
de muncă, numărul salariați- 
lor ajungînd în 1970 la 5,1 
milioane. Au fost atrase în 
măsură mai mare femeile în 
activitatea economico-socială; 
față de anul 1965 numărul fe
meilor salariate a sporit în 
1970 cu peste 300 de mii.

în structura populației ocu
pate s-au produs modificări 
însemnate. Ponderea salariați
lor, a meseriașilor din coope
rația meșteșugărească și a ce
lor din cooperativele agricole 
de producție a crescut de la 
46 % în 1965 la 54 % în 
1970. Proporția populației 
care lucrează în agricultură s-a 
redus la mai puțin de jumă
tate din populația ocupată a 
țării.

Creșterea în ritm susținut a 
producției materiale și a veni
tului național a constituit baza 
sporirii veniturilor oamenilor 
muncii, a îmbunătățirii consu

de producție pe întregul teri
toriu al țării gruparea județe
lor după volumul producției 
globale industriale s-a modi
ficat astfel : 

zine, locuințe, dotări social- 
culturale și edilitare, în ora
șele mai puțin dezvoltate de
venite reședințe de județ, cre
ează condiții pentru ca acestea 
să se ridice la nivelul func
țiilor politico-administrative 
ce le revin

Progresele obținute în do
meniul dezvoltării armonioase 
și echilibrate a județelor și 
localităților țării au avut 
drept rezultat valorificarea 
mai bună a resurselor natu
rale, folosirea mai judicioasă a 
forței de muncă, au creat 
condiții mai bune pentru ca 
toți cetățenii patriei să se 
bucure de roadele construc
ției socialiste.

du-se totodată legături econo
mice cu noi state. România 
întreține în prezent relații 
comerciale cu 110 țări, din 
care cu mai mult de o treime 
s-au încheiat acorduri bilate
rale de durată.

în cincinalul 1966—1970, a 
fost promovată — ca o formă 
superioară a relațiilor econo
mice externe — cooperarea 
industrială cu țările socialiste 
și cu alte state. Astfel, au 
fost încheiate acorduri de coo
perare în domeniul industriei 
energetice, în producția de 
nave, mașini-unelte, autotu
risme și aeronautică, în in
dustria chimică, minieră, pe
trolieră, în executarea unor 
sisteme de irigații, în efec
tuarea de cercetări geologice 
și în alte domenii. România 
are încheiate în prezent acor
duri de cooperare economică 
și tehnico-științifică cu 60 de 
țări. Aceste acorduri privesc 
realizarea de obiective econo
mice în țara noastră, asimila
rea în fabricație a unor pro
duse și cooperarea în pro
ducție, livrarea de instalații, 
mașini și utilaje românești și 
acordarea de asistență tehni
că pentru realizarea de obiec
tive economice în alte țări.

Cu toate succesele obținu
te în perioada 1966—1970 în 
dezvoltarea comerțului exte
rior, exportul a crescut cu 
68 %, iar importul cu 81 %, 
ceea ce a influențat balanța 
de plăți externe.

S-a intensificat turismul in
ternațional. Numărul turiștilor 
străini care au vizitat Româ
nia în anul 1970 a fost de 2,3 
milioane, de 3,4 ori mai mare 
decît în 1965.

mului de bunuri și servicii, a 
creat condiții pentru dezvolta
rea construcției de locuințe, a 
învățămîntului, culturii și o- 
crotirii sănătății, a asigurat ri
dicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al populației, 

în anii cincinalului, fondul 
de consum pe un locuitor a 
crescut cu 27%. Au fost a- 
plicate măsuri de sporire sis
tematică a veniturilor popu
lației provenite din retribui
rea muncii, de majorare și 
utilizare mai eficientă a fon
durilor sociale de consum.

în întreaga economie, na
țională s-a generalizat un nou 
sistem de salarizare, care a- 
sigură o mai strînsă corelație 
între cuantumul retribuției și 
munca depusă, o mai judi
cioasă proporție între venitu
rile diferitelor categorii de sa- 
lariați. Prin noul sistem de 
salarizare, precum și prin alte 
măsuri adoptate, s-a asigurat 
o mai deplină traducere în 
viață a principiilor de echitate 
socială caracteristice societății 
noastre.

O atenție deosebită s-a acor
dat în această perioadă creș
terii salariilor mici ; salariul 
minim a sporit cu 40 %, 
ajungînd în 1970 la 800 lei, 
față de 570 lei cît a reprezen
tat în anul 1965. Au fost scuti
te de impozite salariile pînă 
la 850 lei și reduse cotele de 
impozit pentru salariile între 
850—1 210 lei.

în anii cincinalului s-a îm
bunătățit continuu structura 
salariaților pe grupe de salarii 
realizate :

(Continuare în pag. a V-'a)
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Salarii realizate lunar
1965 1970

—total salariați — 100,0 100,0
r- pînă la 900 lei 39,6 7,0

— 901 — 1 100 lei 23,1 20,3
— 1 101 — 1 500 lei 23,4 37,7
•- 1 501 — 2 000 lei 10,1 20,8
— 2 001 — 2 500 lei 2,6 8,2
— peste 2 500 lei 1,2 6,0
în 1970 peste 70 •/« din nu

mărul muncitorilor au reali
zat salarii mai mari de 1100 
Iei, in timp ce in 1965 numai 
34 */• din muncitori realizau 
asemenea venituri.

1965 1970

1. Salariul mediu lei lunar 1115 1435
2. Indicele salariului mediu % 100,0 128,7
3. Indicele prețurilor mărfu-

rilor și tarifelor serviciilor % 100,0 104,6
4. Indicele salariului real % 100,0 120,0

Veniturile din salarii ale 
populației au fost în anul 1970 
cu 31,5 miliarde lei mai mari 
decit în anul 1965, crescînd cu 
peste 50 la sută ; aceste veni
turi au sporit în principal ca 
urmare a măsurilor de majo
rare a salariilor tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii 
și a creșterii numărului de sa
lariați.

în această perioadă au fost 
reduse prețurile la o serie de 
sortimente de țesături din 
bumbac, tricotaje, confecții, 
încălțăminte, mobilă, articole 
din mase plastice, articole e- 
lectrotehnice, articole pentru 
copii etc. în același timp, din 
necesități de așezare pe crite
rii economice și de rentabili
zare a unor sectoare de activi
tate, precum și pentru sporirea 
cointeresării producătorilor a- 
gricoli, au fost majorate pre
țurile cu amănuntul la unele 
produse, tarifele la uneie ser
vicii și chiriile.

în anul 1970, pe ansamblu, 
indicele prețurilor și tarifelor 
a fost mai ridicat cu 4,6 la 
sută față de 1965. Datorită însă 
sporirii însemnate a salariului 
mediu și anume cu 28,7 la 
sută, puterea de cumpărare a 
salariilor a fost cu 20 la sută 
mai mare, dînd posibilitate 
salariaților să achiziționeze 
cantități sporite de bunuri și 
să folosească un volum mai 
mare de servicii.

Creșterea salariului real a 
fost realizată la limita minimă 
stabilită în Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

La sporirea veniturilor popu
lației o contribuție importan
tă a avut-o acordarea, an de 
an, a unor fonduri tot mai 
mari de la buget pentru ac
țiuni social-culturale. în ca
drul acestora s-au acordat fon
duri sporite pentru creșterea 
alocației de stat pentru copii, 
a burselor și ajutoarelor de a- 
bigurări sociale. în anul 1967, 
s-a introdus indemnizația de 
1 000 de lei ce se acordă la 
naștere pentru al treilea copil 
și următorii ; de la 1 martie 
1969 s-au mărit la 130 de lei 
lunar, în mediul urban și la 
80 de lei lunar în mediul ru
ral, alocațiile pentru copiii sa
lariaților cu salarii pînă la 
1 300 lei ; începînd cu anul 
1968 s-au mărit bursele stu
denților.

Fondurile alocate pentru 
plata pensiilor au fost de 2,2 
ori mai mari decît în anul 
1965. Nivelul mediu al pensiei 
pentru limită de vîrstă a fost 
în anul 1970 cu 32 la sută mai 
mare decît în anul 1965.

Ca urmare a creșterii chel
tuielilor social-culturale de la 
bugetul statului, veniturile su
plimentare de care a. benefi
ciat în medie o familie — în 
afara veniturilor provenite din 
retribuirea muncii — au cres
cut de Ia 3 600 lei In 1965 la 
5 500 lei în 1970.

Veniturile realizate în ca
drul unei familii au crescut și 
ca urmare a sporirii număru
lui de persoane salariate din- 
țr-o familie.

în perioada 1966—1970, au 
avut loc transformări impor
tante în viața oamenilor mun
cii de la sate. Au continuat să 
se îmbunătățească consumul 
alimentar și condițiile de lo
cuit, înzestrarea satelor cu a-
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învățămînt 9229 141
Cultură și artă 921 125
Sănătate 6926 145
Ajutorul de stat pentru copii 4132 152
Asigurări sociale de stat 11257 217

Proporția salariaților pe 
grupe de salarii 
realizate —% —

In perioada 1966—1970, sa
lariul real, adică puterea de 
cumpărare a salariului mediu 
a crescut, așa cum rezultă din 
următoarele date : 

șezăminte de cultură și învă- 
țămînt, cu unități medico-sa- 
nitare ; s-a extins rețeaua u- 
nităților comerciale și presta
toare de servicii.

în anii cincinalului au cres
cut veniturile țărănimii și ale 
celorlalte categorii de oameni 
ai muncii de la sate. Alături 
de veniturile din agricultură, 
o pondere însemnată în buge
tul familiilor din mediul ru
ral o dețin veniturile realizate 
de către membrii acestora 
care lucrează ca salariați în 
unitățile economice, adminis
trative și social-culturale. Nu
mărul noilor angajați prove- 
niți din rîndul țărănimii a 
fost de circa 600 mii.

în ultimul an al cincinalului 
au fost adoptate măsuri pen
tru a se trece la asigurarea 
unui venit minim garantat tu
turor țăranilor cooperatori 
care participă cu regularitate 
la muncă.

Prin instituirea sistemului 
de pensii pentru membrii coo
peratori și acordarea ’’de In
demnizații familiilor cu mulți 
copii, au fost create surse su
plimentare de creștere a ve
niturilor bănești ale țărănimii, 
în anul 1970, pensiile plătite 
cooperatorilor au însumat a- 
proape un miliard lei.

Cu toate că veniturile țără
nimii au crescut, datorită con
dițiilor climaterice nefavora
bile din ultimii ani, care au 
influențat nivelul producției 
agricole, prevederile cincina
lului nu au fost realizate in
tegral.

O expresie a creșterii nive
lului de viață la sate o con
stituie sporirea volumului des
facerilor de mărfuri. Față de 
1965, în anul 1970 s-au vîndut 
în mediul rural cu 32 la sută 
mai multe mărfuri nealimen
tare. Vînzările au crescut la 
tricotaje de 1,5 ori, la confec
ții de 1,6 ori, la mobilă de 1,8 
ori, la televizoare de 2,3 ori, 
la răcitoare electrice de 2,4 
ori, mașini de gătit cu gaze 
de 2,7 ori, mașini de spălat 
rufe de 1,9 ori, mașini de cu
sut de 1,5 ori etc.

In ultimii 5 ani, populația 
din mediul rural a construit 
peste 260 000 de case ; au fost 
electrificate 4 077 de sate, la 
sfirșitul anului 1970 fiind e- 
lectrificate peste patru cin
cimi din numărul satelor.

în acest cincinal a început 
și se află în curs de desfășu
rare, acțiunea de sistematiza
re a localităților rurale.

Concomitent cu creșterea 
veniturilor provenite din mun
că, populația de la orașe și 
sate a beneficiat de fondurile 
sociale de consum alocate de 
stat pentru finanțarea învăță- 
mintului, activității culturale, 
ocrotirii sănătății și alte ne
voi sociale. Cheltuielile făcu
te de stat în aceste domenii — 
care s-au ridicat în anii cin
cinalului la aproape un sfert 
din totalul cheltuielilor buge
tare — s-au răsfrînt în mod 
direct asupra traiului fiecărui 
cetățean, al fiecărei familii.

Cheltuielile de la bugetul 
de stat pentru acțiuni social- 
culturale au fost în anul 1970 
de 35,7 miliarde lei, față de 
22,4 miliarde lei în 1965.

Pe principalele acțiuni, aces
te cheltuieli s-au repartizat 
astfel:

Învățămîntul a cunoscut în 
anii cincinalului o continuă 
dezvoltare. S-a extins rețeaua 
și s-a dezvoltat baza materială 
a învățămîntului. Volumul in
vestițiilor efectuate în anii 
cincinalului a fost de peste 4 
miliarde lei.

Au fost construite circa 
13.400 săli de clasă pentru în 
vățămîntul de cultură genera
lă, profesional și tehnic, noi 
laboratoare, ateliere școlare, 
internate și cantine pentru e- 
levi. în învățămîntul superior 
s-au dat în folosință spații de 
învățămînt însumînd aproape 
153 mii mp, cămine studențești 
cu circa 18 mii locuri și can
tine pentru aproape 15 mii 
persoane.

S-au construit și dat în folo
sință clădiri noi pentru Insti
tutul politehnic București, In
stitutul pedagogic Suceava, A- 
cademia de studii economice, 
Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu", Institutul de arhi
tectură București, Institutul a- 
gronomic și Facultatea de sto
matologie Cluj, Institutul agro
nomic Iași și altele. Sînt în 
curs de execuție construcții noi 
pentru Facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic Bra
șov și pentru Institutul de pe
trol Ploiești.

Ca urmare a dezvoltării în
vățămîntului, populația școla
ră a ajuns la sfirșitul cincina
lului la aproape 4 milioane, 
fiecare al cincilea locuitor al 
țării fiind astăzi elev sau stu
dent. Este în plină desfășura
re generalizarea învățămîntu
lui de 10 ani și a fost încheia
tă în linii generale, acțiunea 
de cuprindere ' școli a copii
lor în vîrstă de 6 ani.

In școlile de cultură generală 
învață în prezent 2,9 milioane 
elevi ; în licee 506 mii elevi, 
din care 119 mii elevi în licee 
de specialitate ; învățămîntul 
profesional cuprinde 282 mii 
elevi ; numărul studenților se 
ridică la 152 mii.

S-au creat forme noi de în
vățămînt. Astăzi funcționează 
226 licee de specialitate, din 
care 137 cu profil tehnic și 41 
cu profil economic. In cadrul 
învățămîntului superior, au 
luat ființă facultățile de sub- 
ingineri. Au început să fie or
ganizate în mod sistematic 
cursuri de perfecționare pro
fesională, prin policalificare și 
reciclare.

în perioada 1966—1970, au 
fost pregătiți în școli aproape 
369 mii muncitori calificați, iar 
un număr de aproape 1,2 mi
lioane s-au calificat ori și-au 
ridicat calificarea la locul de 
muncă. Ponderea muncitorilor 
calificați a crescut de la 77% 
la 82%.

Economia națională a primit 
în anii cincinalului peste 148 
mii cadre cu pregătire medie 
de specialitate, 116 mii cadre 
cu pregătire superioară, din 
care 43,3 mii ingineri, 8,3 mii 
economiști, 7,7 mii medici și 
farmaciști. La sfirșitul anului 
1970 numărul cadrelor cu pre
gătire superioară a ajuns la 
315 mii, iar al celor cu pre
gătire medie la 750 mii.

S-a desfășurat o amplă ac
tivitate de răspindire a cultu
rii. S-au construit și dat în fo
losință Centrul de televiziune 
București, 19 cinematografe cu 
peste 10 mii locuri, se află în 
curs de construcție Teatrul 
Național București și teatrele 
din Craiova și Tîrgu Mureș. 
Numărul stațiilor principale de 
televiziune este în 1970 aproa
pe dublu față de cele din 1965, 
iar numărul orelor de pro
gram a crescut în același 
interval cu 92,6%. Numă
rul abonamentelor la radio 
și radioficare a ajuns la sfîr- 
șitul anului 1970 la peste 3 
milioane, iar numărul abona
mentelor la televiziune la a- 
proape 1,5 milioane, de 3 ori 
mai mult decît în 1965. Numă
rul spectatorilor la teatre și in
stituții muzicale a fost în anul 
1970 de aproape 12 milioane, 
iar la cinematografe de aproa
pe 200 milioane. în studiourile 
românești, în perioada 1966— 
1970 s-au produs 62 filme ar
tistice de lung metraj. 656 fil
me documentare și 378 jurnale 
cinematografice.

In anii cincinalului în editu
rile de stat au apărut aproape 
19 mii titluri de cărți și bro
șuri, cu un tiraj de 348 milioa
ne exemplare. în anul 1970, ti
rajul ziarelor a crescut cu 14,3

CONSILIUL 

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CF-NTRA’Ă 
DE STATISTICĂ

la sută față de 1965, iar al re
vistelor și al altor publicații 
periodice cu 39,6 la sută.

Au fost înființate noi orga
ne locale de presă, astfel încît 
în prezent în fiecare județ al 
țării apar ziare proprii ; pentru 
tipărirea în bune condițiuni a 
acestora au fost construite și 
date în funcțiune 3 tipografii 
județene, alte 12 fiind în curs 
de execuție.

S-a dezvoltat baza materială 
a învățămîntului și culturii în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare.

Pentru ocrotirea sănătății 
populației, s-au dat în folosin
ță importante unități spitali
cești în Suceava, Hunedoara, 
Constanța, Craiova, Slobozia, 
Oradea și Cluj, noi policlinici, 
dispensare, creșe și alte unități 
sanitare. S-a îmbunătățit în
zestrarea unităților sanitare cu 
aparatură modernă, asigurîn- 
du-se condiții tot mai bune 
pentru deservirea medicală a 
populației. A început construc
ția a 9 complexe sanatoriale 
din care 3 se realizează dir. 
fondurile centralizate ale sta
tului și 6 din fondurile Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. Numărul paturilor 
de asistență medicală a crescut 
cu 24 mii, revenind în medie 
8,3 paturi la 1000 locuitori, 
față de 7,6 paturi în 1965. Nu
mărul locurilor în creșe a 
crescut față de 1965 de 2,5 ori.

La sfirșitul anului 1970, în 
țara noastră existau circa 30 
mii medici, revenind un medic 
la 676 locuitori ; numărul ca
drelor medii sanitare a crescut 
în anii cincinalului cu 23 mii, 
ajungînd la 101 mii.

în anii cincinalului 1966— 
1970 s-au asigurat condiții 
mai bune pentru securitatea si 
protecția muncii în toate ra
murile economiei. Volumul 
cheltuielilor destinate în acest 
scop a însumat peste 7 miliar
de lei, cu 87,7 la sută mai 
mult decît în anii 1961—1965.

în perioada 1966—1970, au 
beneficiat de odihnă și trata
ment prin unitățile specializa
te din stațiunile balneoclima
terice 3.9 milioane persoane.

S-au îmbunătățit în conti
nuare condițiile de locuit ale 
populației. în anii cincinalu
lui, au fost construite Ia orașe 
și sate aproape 660 mii lo
cuințe, din care 344 mii din 
fondurile statului sau cu cre
dite acordate de stat, depășin- 
du-se prevederile planului. în 
această perioadă, peste 2 mi
lioane de persoane s-au mutat 
in locuințe noi,

Pentru dezvoltarea gospo
dăriei comunale, în anii cinci
nalului au fost alocate inves
tiții în valoare de 6,8 miliarde 
lei, depășindu-se prevederile 
planului cu 8,9 la sută. Au fost 
realizate noi capacități și ex
tinse instalațiile existente de 
alimentare cu apă din orașe, 
cantitatea de apă potabilă dis
tribuită fiind în 1970 cu 76 la 
sută mai mare Ca în 1965 ; re
țeaua de apă potabilă a fost 
extinsă în anii cincinalului cu 
aproape 1450 km, iar rețeaua 
conductelor de canalizare cu 
aproape 950 km. S-au asigurat 
condiții mai bune în domeniul 
transportului orășenesc în co
mun, parcul de vehicule cres
cînd cu 40 la sută.

Cincinalul 1966—1970 a mar
cat un nou pas înainte pe dru
mul făuririi unor condiții de 
trai demne de eforturile eroice 
și pline de abnegație ale oa
menilor muncii în edificarea 
orînduirii socialiste.

★
Marile realizări obținute în 

toate domeniile, în anii cinci
nalului 1966—1970, sînt rodul 
activității creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, inte
lectualității, a tuturor oameni
lor muncii din țara noastră, 
care și-au consacrat întreaga 
energie, talentul și priceperea 
înfăptuirii neabătute a politicii 
științifice a Partidului Comu
nist Român.

Bilanțul rodnic al perioadei 
1966—1970 constituie o bază 
trainică pentru înfăptuirea o- 
■biectivelor însuflețitoare ale 
programului de dezvoltare e- 
conomică și socială a țării 
elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, pentru continuarea cu 
succes a operei de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră.

ECONOMIC

IHTE8NAJI0NJLEIE UNIVERSITARE DE TENIS DE MASA

Sportivii sovietici 
din nou pe primele 

locuri
După 6 zile de întreceri pal

pitante, dîrze și spectaculoase 
a căzut, în fine, cortina peste 
acest prim și tumultos turneu 
internațional universitar de te
nis de masă. Am urmărit — 
alături de numeroșii și devota
ți! spectatori — zborurile line 
sau traiectoriile curioase ale 
sferei albe, propulsată de pa
letele multicolore mînuite dibaci 
de campioni mondiali șl euro
peni, de campioni naționali sau 
de tineri aflați de-abia la în
ceputul ascensiunii lor în ma
rea performanță.

Mărturisim sincer că totul a 
fost atît de frumos, atît de bine 
organizat și de migălos pregă
tit, încît necazul pe care ni 
l-au pricinuit reprezentanții 
noștri nu poate fi trecut cu ve
derea 1 Rînd pe rînd echipele 
noastre și-au pierdut pe drum 
componenții pentru ca la ultima 
fază a competiției, finala, tenis- 
menii români să fie doar sim
pli... spectatori I încă din prima 
zi a întrecerilor reproșam an
trenorului A. Ardeleanu că nu 
găsise cea mai bună formulă 
pentru formația masculină, dar 
apelul nostru (căci era și un 
apel) a rămas fără ecou. Ne 
întrebăm, acum, cînd toate 
„ostilitățile", sînt încheiate : 
de ce a fost creditat acest an
trenor cu puteri nelimitate de 
selecționer unic ?! Știe oare 
oineva (cum știm noi I) că spe
cializarea profesorului Ardelea
nu e^te ski și nu tenis de 
masă ? In fine, poate că nu a- 
c»st lucru este cel mai impor
tant, dar trecînd peste evoluția 
oăieților, maniera și forma ma
nifestată de fete au fost menite 
Să ne îngrijoreze. In echipa 
noastră universitară au jucat 
Carmen Crișan și Eleonora 
Mihalca, care sînt și în echipa 
națională a României, iar la 
orizont apar C.M. de la Na
goya I Lăsăm însă aceste „a- 
mănunte" în seama federației 
de specialitate, trecînd la pre
zentarea, sumară, a electrizan
telor finale de ieri. La simplu 
fete, sovieticele au dominat ca
tegoric, în finală întîlnindu-se

Comitetul de organizare al 
Festivalului „Cerbul de aur" de 
la Brașov a organizat ieri o con
ferință de presă la care s-au co
municat ultimele amănunte lega
te de cea de a IV-a ediție a 
popularei manifestări muzioale. 
Festivalul va avea loc între 2—7 
martie și va reuni un număr re- 
oord de concurenți : peste 30, 
din 29 de țări. Sîntem în măsu
ră să vă anunțăm și cîteva dintre 
vedetele ce vor cînta în cadrul 
galelor „hors concours", Alain 
Barriâre, Charles Trenet, Enrico 
Macias, Dalida (Franța), Lola 
Iovanovici (Iugoslavia), Massiel 
(Spania), Sergio Endrigo (Italia), 
Maria Toldi (Ungaria), Therese 
Steinmetz (Olanda) — cîștigă- 
toarea ediției precedente a con
cursului. Se duc încă tratative 
pentru contractarea unei vedete 
din Statele Unite.

Din păcate, nu avem posibili
tatea să vă anunțăm și... vedete
le române. Se vehiculează deo
camdată numele Margaretei Pîs- 
laru, Doinei Badea și Angeled 
Similea. O deaizie definitivă va 
fi luată în jurul datei de 20 fe
bruarie, cînd va avea loc o ulti
mă triere și în cazul concuren
telor (vor fi alese două — dintre O. U.
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MIHAI VITEAZUL (ambele serii 
— ecran panoramic — color) — 
rulează la Sala Palatului (onele 
15,45; 20,15).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Patria (orele 9; 11 30; 14; 
16,30; 19; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

AMBASADOR AL UNIUNII SO
VIETICE : rulează la Victoria 
(orgie 16; 18,30; 20,45).

CINTECELE MARII : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30), Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Excelsior (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

INCINERATORUL : rulează la 
Central (orele 16; 18,30; 21).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

BĂTĂLIA PENTRU ALGER: 
rulează la Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

Z : rulează la Buzești (orele
15,30; 18; 20,30).

ȘOIMII : rulează la Rahova fo
ra 20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză la Cotrocenl (orele 14,15; 18,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RĂI : 
rulează la Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45: 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8,45: 10,45; 12,45;
14.45; 16,45; 19; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Favorit (orele 9,15: 11,30, 
’?,45, 16; 18,15; 20,30) Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mo
dem (orele 9; 11,13; 13,30; 18; 18,15; 

prima (Zoia Rudnova) și... ulti
ma (Bella Anisimova) paletă a 
echipei U.R.S.S. A cîștigat Rud
nova, cu 3—1, dar n-a reușit să 
ne convingă prin ceea ce a a- 
rătat în finală, că este supe
rioară tinerei sale partenere. La 
simplu băieți, sovieticul Go- 
moșkov s-a întîlnit, din nou, cu 
cel mai temut adversar al său 
din acest turneu : cehoslovacul 
laroslav Kunz. Meciul a fost 
dramatic, a durat aproape o 
oră, iar viotoria a revenit pri
mului jucător cu 3—2, datorită 
unui plus de experiență și Sînge 
rece.

Subliniind, încă o dată, auto
ritara dominare a sportivilor 
sovietici, dăm mai jos numai re
zultatele celorlalte finale, rezul
tate care nu mai necesită co
mentarii. Dublu femei : Rud
nova, Pogosova — Anisimova, 
Eremenko : 3—0 ; Dublu băieți : 
Gomoșkov, Strelnikov —
Gomoșkov, Strelnikov — 
Schluter, Weinmann (Austria) : 
3—0 ; Dublu mixt : Rudnova, 
Gomoșkov — Anisimova, Eren- 
tiuc : 3—0.

La sfirșitul concursului a avut 
■loc o emoționantă festivitate de 
premiere în cadrul căreia s-au 
oferit cîștigă tori lor medalii și 
diplome, ultimul punct al pro
gramului fiind tradiționalul 
„Gaudeamus igitur" cîntat întîi 
de corul Universității Bucu
rești, apoi de întreaga asis
tență I

HORIA ALEXANDRESCU

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 7 

(din 14 februarie 1971)

Florentina — Catania 1
Foggia — NapoH X
Internazlonale — Bologna 1 X
Juventus — Verona 1

Lanerossl — Roma 1 X
Lazio — Torino 1 X
Sampdorla — Milan X 3
Varese — Cagliari X

Casertana — Como 1
Catanzaro — Arezzo 1
Massese — Taranto X
Nonza — Palermo X
Modena — Atalanta 1X2

Corina Chiriac, Ruxandra Ghiață 
și Cătălina Marinescu). Toate a- 
ceste hotărâri vor fi luate de că
tre consiliul artistic prezidat de 
către președintele Uniunii Com
pozitorilor, Ion Dumitrescu. 
Menționăm că pregătirea concu
rentelor noastre a început cu 
trei luni în urmă sub îndruma
rea unui colectiv format din 
compozitorul Paul Urmuzescu, 
dirijorul Sile Dinicu, regizorul A- 
lexandru Bocăneț și prof. Jean 
Bănesou. Directorul festivalului 
va fi tot Tudor Vornicii, iar pre- 

AL PATRULEA 
„CERB DE AUR"
ședințele juriului internațional — 
vicepreședintele Radioteleviziunii 
române, Valeiriu Rîpeanu. Regi
zorul principal al festivalului va 
fi Alexandru Bocăneț, iar pre
zentarea va fi asigurată, oa și 
anul trecut, de cuplul format din 
Valeria Gagealov și Andrei Ma- 
gheru. De menționat că anul a- 
cesta nu se va decerna „Premiul 
criticii". Dintre membrii juriu
lui se cuvin amintiți Jacques 
Hustin (Belgia) — cîștigătorul 
primei ediții a concursului, Ke
vin Roche (Irlanda), Dick van 
Bommel (Olanda), George Sbâr- 
oea (România), Julio Herrero

20,30),  Central (orele 8,30; 11; 13,30).
VAGABONDUL : rulează la Lu

mina (orele 9—12,30 în continua
re ; 16,15; 19.45) : Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE*: rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în conti
nuare) ; VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDE
ȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU (orele 
19; 20,45).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la Grivița (orele 9,30; 11,30; 16;
18,15; 20,30).

B.D. INTRA ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Dacia (orele 8,45;—20,30 
în continuare) ; Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

ȘARADA • rulează la Bucegi 
(orele 15,30; 18; 20,30), Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

OROLOGIUL KREMLINULUI : 
rulează la înfrățirea (orele 17,45; 
20).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la înfrățirea 
(ora 15,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 19).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Munca (orele 18; 20).

FABLIO MAGICIANUL : rulea
ză la Munca (ora 16).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Vii
torul (orele 15,30: 18: 20.15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9: 11.15: 13.30; 15,45: 18; 20.15).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

D E C R
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Florian 
Dănălache a fost numit în 
funcția de ministru al trans
porturilor.

Joi dimineața, a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația Comisiei pentru 
afaceri externe a Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, care, 
la invitația Comisiei pentru 
politică externă a Marii A- 
dunări Naționale, a făcut o vi
zită în țara noastră.

A apărut „MAGAZIN ISTORIC“.nr. 2/1971 
cu un bogat conținut, din care spicuim:

• Ștefan cel Mare : O domnie — o epocă ; Cronica 
nescrisă în confruntarea cu realitatea ; Izvoare puțin cunos
cute despre iscusința diplomatică a voievodului moldovean. 
20 de pagini consacrate unei glorioase cîrmuiri. Semnează 
Constantin C. Giurescu, Ion lonașcu, Șerban Papacostea.

• Momente de la Procesele din București și Craiova 
(1933—1934), evocate de Gheorghe Vasilichi.

• Mînia pămîntului, de Gheorghe I. loniță : episoade 
din lupta P.C.R. pentru făurirea alianței muncitorești-țără- 
nești.

• Înfruntarea dintre regele Hen-ric II si arhiepiscopul 
Thomas Becket, în Prima poveste din Canterbury, de Mihnea 
Gheorghiu.

• Comuna din Paris, de Constantin Antip.
• Fostul arhitect personal al lui Hitler, mare demnitar 

nazist, îsi povestește amintirile : Albert Speer sau falsul 
pocăit, de Nicolae Minei.

• Cînd? Cine? Cum? Unde? A doua serie din între
bările concursului nostru.

• Victor Hugo și românii : mărturii inedite semnalate de 
Dan Berindei.

• Un cuplu celebru — lustinian, cel mai mare împărat 
și cel mai rău dintre tirani, și Teodora, o superbă dansa
toare și împărăteasă celebră, frumoasă și inteligentă, dar 
aventurieră și pizmașă, pe cît de adorată, pe atît de hulită. 
Din Istoria secretă a lui Procopius din Caesareea.

• Un concert de scrîșnete, o greșeală a lui Leonardo da 
Vinci, un ceas care coboară în buzunar, o eră a luminii s 
Civilizația Renașterii, de Jean Delumeau.

• După 6 milenii, din nou la drum, de Gheorghe Can- 
tacuzino.

• Sarcofagul roman și istoria Statelor Unite, de WHcomb 
E. Washburn.

• Cărți sosite la redacție i Un căpitan care-i învață pe 
generali.

(Spania), Kenneth Baynes (An
glia).

Dintre ooncurenți numele oele 
mai cunoscute sînt Kiki Dee (An
glia), Helena Vondrackova 
(Cehoslovacia), Dickie Roc (Ir
landa), John O’Hara (Scoția), 
Zsuzsa Koncz (Ungaria), Compo
zitorii cei mai solicitați par a fi 
Ion Cristinoiu („Nici o lacrimă", 
„N-am noroc"), Vasile Veselov- 
schi („Hăulita", „O mască râde, 
o mască plînge"), menționăm de 
asemenea alegerea de către oon
curenți străini a cunoscutelor 

melodii „Ora cântecului" de Flo
rin Bogardo, „Glasul tău" de 
Alexandru Mandy și „Ploaia și 
noi" de Vasile Vasilache Jr. Ca 
titlu informativ, transcriem și 
melodiile pe care le repetă în a- 
ceste zile oonourentele noastre : 
Corina Chiriac („Va veni o cli
pă", „Noapte fermeoată", „Inimă 
nu fii de piatră"); Ruxandra 
Ghiață („Nu știu", „O mască 
râde, o mască plînge", „Glasul 
tău"); Cătălina Marinescu („Fas
cinație", „N-am știut", „Poate 
totuși mă iubești"). Acompania
mentul va fi asigurat — ca și la 
edițiile anterioare — de orches
tra Radioteleviziunii române, di
rijată de Sile Dinicu.

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Flacăra (ore
le 15,30: 17,45; 20).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR t rulează la Vitan (ora 20,15).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,15).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI • 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

Opera Română : MIREASA VÎN- 
DUTA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala Stu
dio) ; CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 20 ; Teatrul 
de Comedie : CHER ANTOINE — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20 ; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : LA GRADI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; (Cal.

E T E
Printr-un alt decret al Con

siliului de Stat. tovarășul 
Pavel Ștefan a fost eliberat 
din funcția de ministru al 
transporturilor, primind alte 
însărcinări.

Joi, a părăsit Capitala dele
gația Ministerului Comerțului 
Interior al R. P. Ungare, con
dusă de ministrul Istvan 
Szurdi, care a semnat la 
București protocoalele pe anul 
1971 privind schimbul direct 
de mărfuri și colaborarea teh- 
nico-științifică între ministe
rele comerțului interior din 
cele două țări.

Dickie Hoc, reprezentantul fn 
concurs al Irlandei — una din 
vedetele muzicii ușoare din aceas

tă țară

Jacques Hustin, triumfător la pri
ma ediție a „Cerbului", va repre
zenta în acest an Belgia în juriul 

internațional al concursului

• Victoriei) : SONATUL LUNII — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : ADIO CHAR
LIE — ora 19,30 ; (Sala Studio) ; 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : PO
VESTE NETERMINATA — ora 
9,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : ILEANA SÎNZIANA — 
ora 15 ; (Str. Academiei) : AMNA
RUL — ora 17 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" ; FLOARE DE CACTUS
— ora 19,30 ; Anșamblul „Rapso
dia Română" : CONCERT DE MU
ZICĂ POPULARĂ ROMANEASCĂ
— ora 19,30 ; Circul de Stat : IN
TERNAȚIONAL ’71 — ora 19,30.

• 10,00—11,30 Emisiuni-lecții pen
tru lucrătorii din agricultură. 
Creșterea vacilor de lapte • 17,00 
Deschiderea emisiunii. Teleșcoala. 
Emisiune în colaborare cu Minis
terul învățămîntului. Chimie — 
cl. X—XII; Legătura covalentă. 
Biologie — cl. a IX-a : Fotosinte- 
za. Matematica — cl. a XII_a : In
troducerea structurilor algebrice
• 18,00 Căminul... la Cluj • 18,40 
Lumea copiilor prezintă trei po
vești semnate de Mircea Sîntim- 
breanu și O. Pancu-Iași • 19,00 
Reflector • 19,10 Tragerea Loto
• 19,20 1001 de seri «ș 19,30 Telejur
nalul de seară o 20,30 Film artis
tic : „Simpaticul domn R“ 9 22,00 
Mai aveți o întrebare ? Tema : 
Sistemul nervos și limitele supra
solicitării • 23,00 Telejurnalul de 
noapte • 23,10 închiderea emi
siunii.



DESCHIDEREA SPRE SEMNARE

A TRATATULUI CU PRIVIRE
LA INTERZICEREA AMPLASĂRII ARMELOR 

NUCLEARE Șl A ALTOR ARME DE DISTRUGERE 
ÎN MASĂ, PE FUNDUL MĂRILOR

Șl OCEANELOR Șl ÎN SUBSOLUL LOR

Un prim pas 

spre demilitarizarea 

totală a fundului

mărilor si oceanelor
«

DIN ÎMPUTERNICIREA GUVERNULUI ROMÂN, 

TRATATUL A FOST SEMNAT DE CORNELIU MĂNESCU

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Corespondență de la Laurențiu 
Duță și Silviu Podină. La 11 fe
bruarie, la Moscova a fost deschis 
spre semnare, în prezența lui 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Tratatul cu privire la interzice
rea amplasării armelor nucleare 
și a altor arme de distrugere în 
masă pe fundul mărilor și ocea
nelor și în subsolul lor.

Din partea U.R.S.S., Tratatul 
a fost semnat de Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe, 
iar din partea Statelor Unite și 
Angliei, celelalte două țări depo
zitare, de ambasadorii lor la 
Moscova.

Din împuternicirea guvernului 
român, Tratatul a fost semnat de 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România. La semnare, 
a fost de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al României în 
U.R.S.S.

Din partea guvernelor Bul
gariei, Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane, Poloniei și Ungariei, tra
tatul a fost semnat de miniștrii 
de externe ai acestor țări.

în alocuțiunea rostită cu a- 
cest prilej, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a a- 
preciat încheierea tratatului 
drept un act pozitiv în viața in
ternațională, un prim pas spre 
demilitarizarea totală a fundului 
mărilor. în acest sens, a spus el, 
tratatul prevede continuarea ne
gocierilor asupra altor măsuri 
menite să preîntîmpine cursa 
înarmărilor pe fundul mărilor și 
oceanelor. El a subliniat, de a- 
semenea, că actualul tratat re
prezintă doar o măsură parțială 
în domeniul dezarmării. U.R.S.S., 
celelalte țări socialiste, a spus el, 
duc o luptă perseverentă pen
tru prohibirea armelor nucleare, 
chimice și bacteriologice, pentru 
lichidarea bazelor militare străine, 
pentru rezolvarea celorlalte pro
bleme ale dezarmării. Mențio- 
nînd dificultățile și divergențele 
ce pot apare în cursul negocieri
lor asupra unor măsuri din sfera 
dezarmării, Alexei Kosîghin a 
arătat că, „așa cum demonstrea
ză experiența, calea spre un a- 
cord poate fi găsită".

în prima zi, tratatul a fost 
semnat la Moscova de reprezen
tanții a 40 de țări.

în aceeași zi, minștrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., A. Gro- 
mîko, a oferit un dejun în cinstea 
miniștrilor afacerilor externe din 
țările socialiste prezenți la Mos

Implicațiile falimentului 
firmei „Rolls Royce"

Casa Albă a făcut cunoscut că 
între președintele Nixon și pri
mul ministru britanic, Edward 
Heath, există un permanent 
contact în legătură cu implica
țiile în S.U.A. ale falimentului 
financiar al cunoscutei firme 
„Rolls Royce". Se știe că „Rolls 
Royce" avea legături strînse cu 
firma americană „Lockheed", că
reia îi furniza motoare pentru 
echiparea unor reactoare.

Ministrul adjunct al apărării 
al S.U.A., David Packard, a 
afirmat că vor trece cîteva săp- 
tămîni înainte ca situația să fie 
clarificată.

Pe de altă parte, se relatează 
că firma „Lockheed", a cărei si
tuație financiară este, de aseme
nea, precară, a convocat pe re
prezentanții companiilor aeriene 
de transporturi din S.U.A. că
rora Ie furnizează avioane, pen
tru a discuta căile de salvare a 
airbus-ului american „Tristar", 
care urma să fie echipat, după 
cum se știe, cu reactoarele 
„RB—211“ produse de ..Rolls 
Rovce".

Corporația aeronautică ameri
cană „Lockheed" a anunțat că va 
concedia 6 500 de muncitori de 
la uzinele sale din Burbank și 
Palmdale, ca urmare a întîrzie- 
rilor în livrarea motoarelor bri
tanice „Rolls Royce".

După aceste întrevederi, cu
noscuta societate de transpor
turi „TWA" a oublicat un co
municat în care anunță că ar 
putea să-și anuleze comanda 
privind achiziționarea a 44 de 
trlreaotoare „Lockheed Tristar". 
în unele cercuri nu se exclude 
posibilitatea ca, avînd în ve
dere faptul că „Lockheed" li

cova cu prilejul semnării trata
tului.

*
LONDRA 11. *— Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite: Joi după-amiază, 
la Londra a avut loc ceremonia 
semnării Tratatului cu privire la 
interzicerea amplasării armelor 
nucleare și a altor arme de dis
trugere în masă pe fundul mări
lor și oceanelor și în subsolul 
lor.

După ce tratatul a fost sem
nat de ministrul afacerilor ex
terna al Angliei, Alec Douglas 
Home, și de ambasadorii Uniunii 
Sovietice și S.U.A., primul mi
nistru britanic Edward Hpath a 
rostit o scurtă cuvîntare, subli
niind importanța acestui docu
ment. A luat apoi cuvîntul mi
nistrul de externe al Angliei, care 
a invitat pe reprezentanții celor
lalte țări ce și-au exprimat do
rința de a adera la acest tratat 
să semneze documentul. Au sem
nat ambasadorii Austriei, Birma- 
niei, Canadei, Danemarcei, E- 
tiopiei, Iordaniei, Italiei, Japo
niei, Mongoliei, Norvegiei, Olan
dei, Suediei și ai altor țări.

în numele guvernului Republi
cii Socialiste România, Tratatul a 
fost semnat de ambasadorul ro
mân Ia Londra, Vasile Pungan.

*
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — Joi, a avut loc, în ma
rele auditorium al Departa
mentului de Stat, ceremonia 
semnării Tratatului cu privire la 
interzicerea amplasării armelor 
nucleare și a altor arme de dis
trugere în masă pe fundul mări
rilor și oceanelor și în subsolul 
lor.

La ceremonie a participat pre
ședintele Richard Nixon. Din 
partea S.U.A., tratatul a fost 
semnat de secretarul de stat, 
William Rogers, și de ambasa
dorul James Leonard, șeful dele
gației americane în Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva. 
Din partea celorlalte state, au 
semnat ambasadorii U.R.S.S. și 
Angliei, precum și ceilalți șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Washington.

în încheierea ceremoniei a 
luat cuvîntul președintele Nixon 
care a afirmat că tratatul „consti
tuie un modest pas spre un o- 
biectiv mult mai vast care este 
controlul armelor nucleare pe 
sol".

★

Tratatul va intra în vigoare 
după depunerea instrumente
lor de ratificare de către mini
mum 22 de guverne, inclusiv gu
vernele statelor depozitare.

vrează Pentagonului o largă 
gamă de avioane de luptă, acea
sta să fie preluată de guvernul 
american.

astronauților de pe 

„Apo!lo-14“ 
este bună

După încheierea cu succes a 
misiunii „Apollo—14", membrii 
echipajului, transferați în labo
ratorul mobil de carantină lu
nară la bordul portelicopteru- 
lui „New Orleans", au fost su
puși unui control medical, care 
a durat trei ore și jumătate. Ea 
încheierea vizitei, medicul a de
clarat că starea sănătății astro- 
nauților „este bună".

în cursul zilei de vineri, 12 fe
bruarie, laboratorul mobil ur
mează să fie transportat pe ca
lea aerului la Centrul spațial de 
la Houston. Aici, Alan Shepard, 
Edgar Mitchell și Stuart Roosa 
vor petrece restul zilelor de ca
rantină lunară, pînă la 27 fe
bruarie, în laboratorul centru
lui.

INVADAREA LAOSULUI 
CONDAMNATĂ

IN LUMEA ÎNTREAGĂ
MESAJUL 

PRINȚULUI SUFANUVONG
• AGENȚIA V.N.A. transmi

te că prințul Sufanuvong, pre
ședintele C.C. al Frontului Pa
triotic din Laos, a adresat prin
țului Suvanna Fuma, premierul 
guvernului regal laoțian, un 
mesaj urgent în legătură cu ac
țiunile întreprinse de forțele 
americano-saigoneze în Laos. 
Agresiunea americano-saigone- 
ză, se spune în mesaj, repre
zintă o încălcare a suverani
tății, independenței și neutra
lității Laosului; ea constituie 
un act care nu numai că îm
piedică eforturile depuse în ul
timul timp de Frontul Patrio
tic în vederea reglementării 
pașnice a problemei laoțiene, 
dar împinge și mai mult țara 
într-un război larg, de durată 
și atroce.

O DECLARAȚIE 
A GUVERNULUI 
R. D. VIETNAM
• GUVERNUL R. D. VIETNAM 

a dat publicității o declarație 
privind „escaladarea războiului și 
extinderea agresiunii în Laos", în 
care se arată că intervenția mili
tară americano-saigoneză încalcă 
independența, suveranitatea, inte
gritatea teritorială și neutralitatea 
regatului laoțian, violează acordu
rile de la Geneva din anul 1962 
privind Laosul, pe care S.U.A. 
le-au semnat și sînt obligate să 
le respecte.

Guvernul și poporul R. D. Viet
nam, se spune în declarație, sînt 
animate de dorința fierbinte de a 
avea la frontiera apuseană un 
Laos cu adevărat pașnic și neu
tru, de a stabili. și dezvolta cu 
acesta relații de bună vecinătate, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. _ Poziția R. D. Vietnam 
constă în aplicarea scrupuloasă 
a acordurilor de la Geneva din 
1962 privind Laosul. Guvernul 
R. D. Vietnam cere în mod hotă- 
rît guvernului S.U.A. să înceteze 
neîntîrziat războiul agresiv din 
Laos, Vietnamul de sud șl Cam- 
bodgia, să retragă trupele S.U.A. 
și ale aliaților lor din Indochina, 
pentru ca popoarele Indochinei 
să-și rezolve singure problemele 
interne.

In încheierea declarației se a- 
rată că poporul și guvernul R.D. 
Vietnam cheamă popoarele și gu
vernele țărilor socialiste frățești, 
ale țărilor iubitoare de pace și 
dreptate, organizațiile internațio
nale, popoarele din întreaga lume, 
inclusiv poporul american, să 
lupte pentru a curma la timp 
noile acțiuni militare ale S.U.A. 
în Laos și în întreaga Indochină, 
să-și intensifice sprijinul acordat 
luptei popoarelor vietnamez, lao
țian si khmer împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea națio
nală.

• GUVERNUL REVOLU
ȚIONAR PROVIZORIU al Re
publicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație care 

„Chicanos" 
și gloanțe

Un tînăr de 17 ani a fost ucis de polițiști în timpul violentelor 
ciocniri care au marcat o mare demonstrație a tinerilor „chicanos" 
(americani de origine mexicană) desfășurată la periferia estică a 
Los Angeles-ului.

Ciocnirile au început atunci cînd aproape 2 000 de tineri „chica- 
nos“ au format un lung „cortegiu de protest" pe bulevardul 
Whuttler. Cortegiul a fost organizat la încheierea unui mare miting 
inițiat de „Comitetul chicano pentru moratoriu", miting la care 
au participat aproape 6 000 de persoane și în cadrul căruia 
s-a protestat împotriva brutalităților și discriminărilor la care e 
supusă minoritatea de origine mexicană și împotriva continuării 
intervenției americane în Indochina unde sînt trimiși, într-un 
război fără sens, mulți tineri „chicanos“ (procentul de tineri „Chi
canos0 trimiși în Vietnam este mai mult decît dublu în comparație 
cu celelalte grupe ale populației S.U.A.). Contra demonstrației cal
me a tinerilor au intervenit nu mai puțin de 1 200 de polițiști înar
mați cu pistoale și puști mitralieră. Șarjelor brutale ale polițiști
lor tinerii le-au răspuns cu o ploaie de pietre. înfruntarea a luat 
forme violente și a durat peste cinci ore. Din primele momente 
polițiștii au făcut uz de arme de foc. Bilanțul a fost dureros : un

Moment tragic al ciocnirilor : un tînâr „chicanos" cade ucis 
de gloanțele polițiștilor

mort și treizeci și cinci de răniți, dintre care unsprezece în stare 
gravă, în rîndul tinerilor demonstranți. Numărul tinerilor arestați a 
depășit o sută.

Ciocnirile de la Los Angeles au atras din nou atenția asupra 
situației grele și nemulțumirii mereu mai accentuate a populației 
de origine mexicană din S.U.A. care constituie, așa cum remarca 
recent revista americană NEWSWEEK, „grupul cel mai greu lovit 
de discriminări din societatea americană, o populație a cărei si
tuație este mai grea chiar decît a negrilor11.

Un milion de „chicanos" trăiesc în marele oraș Los Angeles (mai 
exact, la periferiile acestui oraș). Alt milion e compus din mun
citori agricoli migratori, veșnic în căutare de slujbe temporare, 
ocazionale. Cîteva cifre comparative relevate de NEWSWEEK ilus
trează situația acestei populații. în 1969, venitul mediu al unui 
„chicanos“ reprezenta mai puțin de 35 la sută din venitul mediu 
global pentru restul cetățenilor S.U.A. Procentul de șomaj în rîn- 
durile „chicanos14 atinge cifra incredibilă de 41 la sută, proporția 
mortalității infantile în rîndul „chicanos“ este dublă în comparație 
cu media națională. Patru din cinci copii sau tineri „chicanos44 sînt 
nevoiți să renunțe Ia școală.

Nu este de mirare că nemulțumirile populației „chicanos44 au 
luat forme acute. Și, iarăși, nu e de mirare că tinerii din rînduri- 
le acestei populații (categorie deosebit de greu lovită prin difi
cultățile pregătirii școlare, prin șomajul foarte ridicat și prin tri
miterea, în mare număr, pe fronturile din Indochina) sînt printre 
cei mai activi în acțiunile revendicative. Una din cele mai puter
nice organizații „chicanos" este așa numita „Mayo‘‘ — oganizația 
tinerilor americani mexicani, c£re numără aproape 200 000 de 
membri.

condamnă cu fermitate inter
venția militară americano-saigo- 
neză în Laos — anunță agenția 
de presă „Eliberarea". Agresiu
nea americano-saigoneză împo
triva Laosului — subliniază de
clarația — reprezintă o nouă și 
gravă escaladare a războiului în 
Indochina, constituind, totodată, 
o . încălcare a independenței, su
veranității, integrității teritoria
le și a neutralității Laosului.

• DECLARAȚIA Ministerului 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Germane, în 
care este condamnată interven
ția americano-saigoneză în Laos, 
cere încetarea imediată a agre
siunii și retragerea neîntîrziată 
a S.U.A. și a aliaților lor din 
Indochina.

PUTERNICE MANIFESTAȚII AN
TIRĂZBOINICE ÎN S.U.A.

• IN PRINCIPALELE ORAȘE 
AMERICANE au avut loc mier
curi marșuri și demonstrații de 
protest împotriva intervenției a- 
mericano-saigoneze în Laos.

La New York, principala arteră 
de circulație — Broadway — a fost 
blocată timp de mai multe ore, în 
coloana demonstranților aflîndu- 
se, în ciuda frigului de minus 3 
grade C peste 2 500 de persoane. 
Demonstranții s-au adunat în 
piața „Times Square" unde au 
participat la un miting, în timpul 
căruia numeroși vorbitori au con
damnat noul act de agresiune îm
potriva popoarelor Indochinei.

Cea mai mare manifestație an
tirăzboinică de miercuri a avut 
loc în orașul Boston. La Balti
more, între demonstranți și poli
ție s-au produs ciocniri soldate cu 
rănirea mai multor persoane.

Demonstrații de protest au avut 
loc șl în aproape toate „campus"- 
urile universităților americane. La 
Universitatea Berkeley din Cali
fornia peste 2 006 de studenți au 
cerut să se pună capăt războiu
lui dus de S.U.A. în Indochina. 
Poliția a intervenit cu brutalitate 
folosind gaze lacrimogene pentru 
a-i împrăștia. Timp de aproape o 
oră au durat ciocnirile dintre po
liție șl studenți, în cursul cărora 
opt polițiști au fost răniți, iar un 
automobil a fost incendiat. La uni
versitatea Stanford, tot din Cali
fornia, demonstranții au pătruns 
în incinta unul centru de cerce
tări cu destinație militară, pentru 
a protesta contra participării uni
versităților americane la îndepli
nirea comenzilor Pentagonului.

APELUL ORGANIZAȚIEI DE 
SOLIDARITATE A POPOARE
LOR ASIEI Șl AFRICII
• ORGANIZAȚIA DE SOLI

DARITATE a popoarelor Asiei 
și Africii a dat publicității la 
Cairo o declarație în care con
damnă cu hotărîre intervenția 
militară americano-saigoneză în 
Laos. Declarația conține un apel 
către toate organizațiile progre
siste de a sprijini lupta justă a

E. R. 

popoarelor din Indochina îm
potriva agresiunii americane. 
Popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian trebuie să-și hotă
rască singure soarta, fără nici 
un amestec din afară — subli
niază declarația.

UN PAS PRIMEJDIOS 
PE CALEA ESCALADĂRII 
RĂZBOIULUI ÎN INDOCHINA

• INTERVENȚIA ÎN LAOS a 
trupelor saigoneze, sprijinite de 
forțele armate ale S.U.A., repre
zintă un pas primejdios pe ca
lea escaladării războiului în 
Indochina, se subliniază în de
clarația Asociației Internaționa
le a Juriștilor Democrați, dată 
publicității la Bruxelles. Asocia
ția califică această acțiune ca o 
încălcare flagrantă a Cartei 
O.N.U., a acordurilor de la Ge
neva din 1954 și 1962

Luptele din 
Cambodgia

în cursul zilei de miercuri au 
continuat luptele între forțele 
populare de rezistență cambod
giene și unitățile regimului de la 
Pnom Penh. Cele mai intense o- 
perațiuni s-au desfășurat în apro
pierea localității Skoun, situată 
la numai 67 de kilometri nord 
de Piloni Penh. De asemenea, au 
avut loc lupte de-a lungul șose
lei naționale nr. 7 — Skoun — 
Kompong Cham.

★
într-un comunicat oficial se 

arată că șeful autorităților de 
la Pnom Penh, generalul . Lon 
Noi, „a trebuit să înceteze; tem
porar orice activitate, din moti
ve de sănătate".

Citind surse din Pnom Penh, 
agenția France Presse rclătâ, 15 
11 februarie, că Lon Noi a, fost 
victima unui infarct șl ar fi par
țial imobilizat. Funcțiile lui Lon 
Noi au fost preluate de Sirik 
Matak.

în Consiliul 

de Securitate 
al 0. N. U.

FRANȚA, SIRIA, U.R.S.S., PO
LONIA, ITALIA Șl SOMALIA 
PENTRU EXPULZAREA CIAN- 

KAIȘISTULUI
Consiliul de Securitate al 

O.N.U., întrunit în prima sa șe
dință, din acest an, a hotărit 
primirea a patru noi state — 
Argentina, Belgia, Italia și So
malia — ca membri neperma- 
nenți ai Consiliului pe timp de 
doi ani. Cu acest prilej, a fost 
ridicată din nou problema re
stabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. Repre
zentantul Somaliei, Abdulrahim 
Abby Farah, și-a exprimat opo
ziția față de ocuparea ilegală a 
locului R. P. Chineze în Consi
liul de Securitate de către re
prezentantul ciankaișist. El a 
apreciat că acest organism al 
O.NiU. are dreptul și datoria de 
a se pronunța in fiecare an asu
pra validității deplinelor puteri 
ale membrilor săi, atunci cînd 
primește pe noii membri aleși 
și a cerut să se pronunțe în 
acest sens.

Reprezentanții Franței, Siriei, 
U.R.S.S., Poloniei și Italiei au 
sprijinit punctul de vedere al 
delegatului somâlbz. cerind' ex
pulzarea ciankaișistului din Con
siliul de Securitate.

în aceeași ședință, a fost 
examinată și cererea statului 
Buthan de a fi primit în Orga
nizația Națiunilor Unite.

• SENATUL AMERICAN a 
confirmat numirea lui George 
Bush, membru al Camerei Re
prezentanților, în funcția de am
basador al S.U.A. la Națiunile 
Unite. El va înlocui la viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. pe actualul ambasador a- 
merican, Charles Yost.

Protestul guvernului iugoslav 
in legătură cu incidentul 

de la Goteborg
După cum informează agenția 

Taniug, Anton Vratușa, secretar 
de stat, adjunct pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, l-a 
primit pe Lennart Finnmark, am
basadorul Suediei la Belgrad, că
ruia i-a transmis protestul guver
nului iugoslav în legătură cu pă
trunderea unor teroriști în clădi
rea Consulatului iugoslav din 
Goteborg, precum și cu șantajul 
și amenințările exercitate de a- 
ceștia împotriva a trei funcțio
nari ai consulatului.

Avioane 
și elicoptere 

inamice 
doborite 

de patriofii 
laofieni 

într-un comunicat al co
mandamentului forțelor pa
triotice laoțiene, reprodus de 
agenția France Presse, se a- 
rată că 46 de avioane și e- 
licoptere inamice au fost 
doborite în regiunea din su
dul țării, de la începutul a- 
gresiunii americano-saigone
ze în Laos, Comunicatul pre
cizează că, numai în cursul 
zilei de 10 februarie au fost 
doborite 23 de elicoptere, 
care încercau să debarce tru
pe la Cha I — o zonă situată 
în apropiere de frontiera cu 
Vietnamul de sud. Atacurile 
trupelor heliopurtate au fost 
respinse. Comunicatul arată, 
în același timp, că forțele 
patriotice laoțiene au res
pins, în localitatea Coboc, 
trei atacuri succesive declan
șate de forțele agresoare.

Simulacrul judiciar

La Seul, condamnările 
moarte au devenit o tragică 
realitate. Simulacrele judi
ciare se încheie deseori în 
fața plutoanelor de execuție. 
Este metoda preferată a dic
tatorului Pak Cijan Hi de a 
se răfui cu populația sud- 
coreeană. Regimul antipopu
lar instaurat dc ocupanții 
străini, regim a cărui șubre
zenie s-a vădit în mo
mentele de încercare, re
curge la teroare pentru a 
supraviețui. Nu-i nimic o- 
riginal în acest comporta
ment, dar la Seul represiu
nile polițienești au atins pro
porții de neînchipuit. De alt
fel., pentru slujbașii lui Pak 
Cijan Hi este caracteristic 
disprețul total chiar și față 
de legile în vigoare la Seul. 
Ei nu cunosc decit violența 
sălbatică ; crimele le comit 
cu singe rece, fără scrupule.

Știri recente ne-au adus 
la cunoștință noi fărădelegi 
săvîrșite la Seul. 14 per
soane a căror singură „vi
novăție" o reprezintă devo
tamentul nemărginit față de 
interesele poporului au ajuns 
pe banca acuzaților. Șase pa- 
trioți au fost condamnați la 
moarte, iar ceilalți opt la în
chisoare pe viață. O zi după 
ce „sentința" a fost pronun
țată, luptătorul revoluționar 
Kim Yun Hy a încetat din 
viață, din cauza schingiuiri
lor la care a fost supus de 
către „anchetatori". Aceeași 
îngrozitoare primejdie plu
tește și asupra vieților celor
lalți condamnați.

De altfel, procesul celor 14 
nu este singurul. S-a ajuns 
la situația în care cetățenii 
sînt aduși în fața tribunalelor 
pentru pretinsul delict de a fi 
purtat „corespondență" cu 
locuitori din R.P.D. Coreeană. 
Acest șir de înscenări judi
ciare reflectă intenția autori
tăților de la Seul de a înă
buși lupta maselor populare 
pentru libertate și democra
ție, pentru retragerea defini-

Stabilirea de relații 
diplomatice la rangul 
de ambasadă intre 

R. P. Chineză 
și R.f. Nigeria

Un comunicat comun chino- 
nigerian, dat publicității de a- 
genția China Nouă, anunță că, în 
conformitate cu interesele și do
rința Republicii Populare Chine
ze și Republicii Federale Nige
ria, guvernele acestor țări au ho- 
tărît să stabilească relații diplo
matice la rangul de ambasadă, 
cu efect imediat.

Anton Vratușa a cerut amba
sadorului Finnmark ca autorită
țile suedeze să ia măsurile ce se 
impun pentru curmarea amenin
țării la care sînt supuși funcțio
narii consulatului și arestarea ce
lor vinovați.

Ambasadorul suedez și-a expri
mat regretul pentru incidentul 
de la Goteborg și a promis să 
aducă în mod grabnic la cunoș
tința guvernului său cererile gu
vernului iugoslav.

„Lunohod-1" a „trăit" 
o eclipsă solară

• „ÎNGHEȚAREA" SELENEI • LUNOHODUL 
ÎN LUPTĂ CU NATURA • ÎNFRUNTAREA CU 

ECLIPSA N-A DĂUNAT MISIUNII
La 10 februarie, „Lunohod-1“ 

a „trăit" o eclipsă solară pe 
Lună. în timpul celor trei ore 
cit a durat eclipsa, suprafața 
satelitului natural al Pămîntului 
s-a răcit cu peste o sută de 
grade. „înghețarea" a permis 
experimentarea rezistenței la
boratorului autopropulsat în 
condiții și mai aspre decît cele 
ale nopții selenare, întrucît, de 
această dată, el n-a fost pregătit 
ca de obicei pentru o astfel de 
înfruntare. Această pregătire 
presupunea închiderea panoului 
bateriilor solare, care apără cu 
ajutorul stratului termoizolant 
radiatorul folosit pentru elimi
narea excesului de căldură, acu
mulat în timpul zilei. De această 
dată, panoul n-a fost închis, 
creîndu-se condiții deosebit de 
grele aparatelor de reglare a 
temperaturii din interiorul ma
șinii.

Dar iată cum descrie această 
luptă a Lunohodului cu natura 
corespondentul agenției TASS, 
aflat în acele ore la centrul de 
legături cosmice la mari dis
tanțe :
Eclipsa a început. Se știa că 

tivă și totală a trupelor de 
ocupație, desființarea bazelor 
militare străine, pentru unifi
carea Coreii pe calc pașnică 
și democratică. în pofida per
secuțiilor la care sînt supuși, 
patrioții sud-coreeni — in 
fruntea cărora se află Parti
dul Revoluționar pentru Uni
ficare — continuă lupta îm
potriva dictaturii, pentru a- 
lungarea ocupanților străini. 
In această luptă sînt angajate 
pături din cele mai largi : 
muncitori, țărani, intelectuali, 
ștudenți și elevi. Tinăra ge
nerație își afirmă în cele mai 
variate modalități aspirațiile 
de libertate, opoziția fermă 
față de regimul antipopular.

Pak Cijan Hi și acoliții lui 
duc o politică contrară inte
reselor naționale ale poporu
lui coreean, se dedau la pro
vocări împotriva R.P.D. Co
reene. Un fapt semhificativ în 
această privință s-a petrecut 
nu de mult. Din cauza condi
țiilor de zbor nefavorabile și 
a lipsei de carburanți, un a- 
vion al R.P.D. Coreene a ate
rizat forțat într-o zonă la sud 
de linia de demarcație mili
tară. Deși reprezentanții 
R.P.D. Coreene au cerut în 
repetate rînduri, în cadrul 
comisiei de armistițiu de la 
Panmunjon, restituirea avio
nului și a pilotului, partea 
sud-coreeano-americană re
fuză să satisfacă această 
cerere legitimă. Autorită
țile de Ia Seul inccarcă 
să denatureze realitățile, 
să ascundă adevărul și 
refuză eliberarea pilotului 
folosind pretexte ridicole. A- 
cestei samavolnicii trebuie 
să i se pună capăt de urgență!

Poporul român, tinăra sa 
generație, împreună cu for
țele democratice de pretutin
deni, își afirmă solidaritatea 
cu victimele represiunilor din 
Coreea de Sud, condamnă 
ferm teroarea antidemocrati
că și își afirmă convingerea 
că lupta dreaptă a patrioților 
sud-coreeni va birui.

De cîteva săptămîni, în 
întreaga Spanie se înregis
trează o puternică mișcare 
socială pentru drepturi de
mocratice și împotriva con
cedierilor masive și a închi
derii unor fabrici, hotărite de 
conducerile diferitelor între
prinderi. în semn de protest 
împotriva acestor acțiuni, în 
ultimele zile au fost declan
șate greve

Reuniune secretă
a candidaților 

democrați la alegerile 
pentru Casa Albă
Președintele Comitetului na

țional al partidului democrat din 
S.U.A., Lawrance O’Brien, a a- 
nunțat că, la Washington, a 
avut loc o reuniune secretă a 
candidaților potențiali 'ai parti
dului său la alegerile preziden
țiale din anul 1972. Au partici
pat senatorii George McGo
vern, Edmund Muskie, Hubert 
Humphrey, Henry Jackson, Ha
rold Hughes, Fred Harris și Ed
ward Kennedy. Senatorul Birch 
Bayh, care figurează, la rîndul 
său, printre pretendenții la can
didatura democrată, nu a luat 
parte la întrunire, dar el s-a de
clarat de acord cu rezultatele 
ei. După reuniune, O’Brien a 
precizat că cei opt senatori au 
consimțit să-și concentreze efor
turile în cursul viitoarei cam
panii electorale în direcția slă
birii poziției Administrației, evi- 
tînd să se „distrugă" unul pe 
altul. Cele mai mari șanse de 
a deveni candidat al Partidului 
democrat le are, potrivit unor 
comentatori, Edmund Muskie, 
care și-a început deja campa
nia electorală, fără a declara 
însă deschis acest lucru. 

înaintea ei temperatura „cen
tralei electrice solare" era de 
plus 138 grade C. Calculele au 
arătat că, în cazul în care pa
noul bateriilor solare rămîne 
deschis, Lunohodul va ceda în- 
tr-o oră tot atîta căldură cit 
pierde o persoană care efectu
ează o muncă fizică grea. Sursa 
nucleară de căldură din inte
riorul său poate compensa însă 
pierderea, cu atît mai mult cu 
cit la început mașina va ceda 
o parte din surplusul de căldură 
acumulat de la Soare. S-a avut, 
de asemenea, in vedere faptul 
că „Lunohod-1“ este o mașină 
de dimensiuni mari, că în mare 
parte el este construit din me
tal și că cedarea căldurii se 
va produce treptat. Eclipsa n-a 
dăunat Lunohodului. După a- 
proximativ trei ore de la sfîrși- 
tul eclipsei, temperatura bate
riei solare a ajuns din nou la 
plus 136 grade C. Mașina a 
primit de pe Pămînt comanda 
de a se pune în mișcare, și ea 
a pornit spre nord, tot atît de 
„docilă" ca și înainte.

„Lunohod-1“ își continuă mi
siunea.

• MINISTRUL ROMAN al 
industriei chimice, Mihail Flo- 
rescu, care, la invitația Vecei 
Executive Federale, a vizitat 
timp de patru zile Iugoslavia, 
însoțit de un grup de specia
liști, a părăsit Belgradul ple- 
cind spre București.

Joi, in ultima zi a vizitei, 
oaspetele român a avut o în- 
tîlnire cu Dușan Gligorievici, 
președintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă roniâno-iugo- 
slavă de colaborare economică, 
și cu Janko Smole, secretar fe
deral pentru finanțe. A fost 
prezent ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru.

• MINISTRUL DE FINANȚE al 
Israelului, Plnhas Sapir, care se 
află într-o vizită oficială in 
S.U.A., a avut miercuri convorbiri 
cu ministrul de finanțe american, 
John Connally. Cei doi miniștri 
au examinat probleme economice 
bilaterale, îndeosebi cererea îsrae- 
liană privind noi facilități de cre
dite pentru achiziționarea de e- 
chipamente militare furnizate de 
către S.U.A. Potrivit agenției U- 
nited Press International, Pin- 
has Sapir a solicitat, totodată, 
Administrației S.U.A. un credit de 
300 milioane de dolari pentru a- 
chiziționarea cu prioritate de bu
nuri de consum.

Naționalizări în Chile
• MINISTRUL DE INTERNE 

CHILIAN, Jose Toha, a anun
țat că 294 de latifundii din prin
cipalele zone agricole ale Chile 
au fost preluate și împărțite ță
ranilor. Un mare număr dintre 
acestea, a spus, referindu-se Ia 
vizita făcută recent în provin
ciile Cautin și Valdivia, sînt te
renuri abandonate de proprie
tarii lor sau prost gospodărite. 
Ministrul de interne chilian a 
relatat, pe de altă parte, că pro
cesul de preluare a latifundiilor 
și darea lor în folosința celor 
5?J.e „lucrează întîmpină unele 
dificultăți din cauza opoziției 
moșierilor.

i

• JOI, a plecat la Pekin o 
misiune a Ligii deputaților pen
tru normalizarea relațiilor ja- 
pono-cliineze, condusă de Aiiclii- 
ro Fujiyama, președintele ligii, 
și o delegație dc oameni de a- 
faceri condusă de Kaheita Oka
zaki. reprezentînd Oficiul me
morandumului comercial ni- 
pono-chinez. Delegațiile vor 
purta convorbiri privind rela
țiile dintre Japonia și Republi
ca Populară Chineză.

Tunel pe sub 
Canalul Mînecii
• PROIECTELE privind con- 

strucțda unui tunel pe sub Cana
lul Mînecii între Franța și An
glia au mai făcut un pas spre 
realizarea lor. John Peyton, mi
nistrul britanic al transporturilor, 
a făcut cunoscut în Camera Co
munelor că o comisie franco-bni- 
tanică urmează să decidă asupra 
studiilor privind proiectatul tunel. 
Ministrul britanic a pecizat că va 
fi publicată o Carte Albă pe a- 
ceastă temă.

Acord comercial 
chino-finlandez

• LA HELSINKI a fost sem
nat un acord comercial pe anul 
1971 între R. P. Chineză și Fin
landa, relatează agenția China 
Nouă.

Un vas de pescuit ame
rican sechestrat de 
Ecuador
• NAVE MILITARE ecuado- 

riene au sechestrat și amendat 
miercuri un nou vas de pescuit 
american surprins în apele teri
toriale ale țării, a căror limită 
a fost fixată de guvernul de la 
Quito la 200 de mile. Cu acest 
incident, numărul navelor ame
ricane care au fost reținute de 
flota militară ecuadoriană se ri
dică la 18.

i
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