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ȘEDINȚA 1

CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 3 februarie 1976. la 

Palatul Republicii, a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte, ca invitați, vi- 
ceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de or
gane centrale, precum și pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliul

In ziua de 3 februarie 1976 a avut Ioc ședința de lucru a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

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

Comitetul Central a luat în discuție rezultatele privind îndeplinirea pla
nului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, 
în perioada 1971—1975.

Comitetul Central a constatat cu satisfacție că obiectivele stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român cu 
privire Ia cincinalul 1971—1975 au fost realizate în bune condițiuni și inainte 
de termen.

H O T À

In perioada cincinalului 1971—1975 au fost asigurate modernizarea și dez
voltarea puternică a forțelor de producție și îmbunătățirea repartizării teritori
ale a acestora, s-au înregistrat rezultate bune în dezvoltarea intensivă a agricul
turii, au avut loc transformări înnoitoare în toate domeniile de activitate, în toate 
județele țării, s-a realizat creșterea continuă a nivelului de trai material și spi
ritual al întregului popor. S-a dovedit încă o dată rolul hotăritor al politicii de 
industrializare socialistă pentru progresul tot mai accelerat al țării, sporirea bu
năstării celor ce muncesc, ridicarea gradului de civilizație al întregii societăți.

In legătură cu îndeplinirea planului cincinal 1971—1975, Comitetul Cen
tral a adoptat o hotărîre care se dă publicității.

Comitetul Central a discutat, de asemenea, unele probleme în legătură cu 
Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare« 
a dop tind hotăriri corespunzătoare.

R I R E A
i

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
cu privire la îndeplinirea planului cincinal 1971-1975

Central al Partidului Comunist Român,- analizind 
realizării planului național unic de dezvoltare eco- 

cu 
sarcinilor

în cadrul ședinței, 
de Stat a dezbătut și _adoptat 
următoarele decrétte : 
privind înființarea, organizarea 
și funcționarea unităților de 
producție, cercetare, proiectare 
și servicii pentru integrarea înT 
vățămîntului superior cu pro
ducția și cercetarea științifică ; 
Decretul privind extinderea la 
cooperația de consum a activi
tății de contractări și achiziții 
de produse agricole de la gos
podăriile populației ; Decretul 
pentru aprobarea Metodologiei 
generale de tehnică legislativă 
privind pregătirea și sistemati
zarea proiectelor de acte norma
tive ; Decretul pentru modifica
rea Decretului nr. 367/1971 pri
vind regimul armelor, muniții
lor și materiilor explozive, de
venit Legea nr. 77/1971 ; De
cretul pentru modificarea De
cretului nr. 623/1973, privind or
ganizarea și funcționarea Came
rei de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România, de
venit Legea nr. 141/1973.

Consiliul de Stat a ratificat : 
Acordul pe termen lung de co
laborare economică și coopera
re industrială și tehnică între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Federal al 
Austriei, semnat la București, la 
14 iulie 1975 ; Acordul de coo
perare economică, industrială și 
tehnică pe termen lung _ între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Turcia, încheiat la București, ia 
29 august 1975 ; Acordul intre 
Guvernul Republicii Socialiste 
România ți Guvernul Republicii 
Portugalia privind cooperarea 
în domeniul turismului, încheiat 
la Lisabona, la 15 martie 1975 ; 
Convenția între Guvernul Repu
blicii Socialiste România jl Ou-

Decretul

vernul Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord 
pentru evitarea dublei impuneri 
cu privire la impozitele pe venit 
și ciștiguri în capital, ‘semnată 
la București, la 18 septembrie 
1975 ; Convenția sanitară vete
rinară între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Irak, semnată 
la București, la 3 octombrie 
1975 ; Protocolul întocmit la 
Paris, la 30 noiembrie 1972 de 
modificare a Convenției semna
te la Paris, la 22 noiembrie 
1928, privind expozițiile interna
ționale ; Convenția nr. 108 pri
vind actele naționale de identi
tate pentru personalul navigant, 
adoptată la Geneva, la 13 mai 
1958, de Conferința Generală a 
Organizației Internaționale a 
Muncii. Totodată. Consiliul de 
Stat a hotărit aderarea Repu
blicii Socialiste România la Con
venția privind măsurarea tona
jului navelor de navigație in
terioară, încheiată la Geneva, la 
15 februarie 1966 și la Conven
ția internațională asupra măsu
rării tonajului navelor, încheiată 
la Londra, la 23 iunie 1969.

Toate decretele menționate au 
fost, în prealabil, avizate favo
rabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adun&ri 
Naționale, precum și de Consi
liul Legislativ.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și aprobat Programul cu privire 
la analizele ce se vor efectua în 
anul 1976 de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale în legătură cu modul 
în care se asigură aplicarea le
gilor în diferite domenii de ac
tivitate.

In continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității 
curente. _ ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul

afacerilor externe 
al Danemarcei

Comitetul 
rezultatele 
nomico-socială a României pe perioada 1971-1975, constata 
vie satisfacție îndeplinirea cu succes a obiectivelor ți 
fundamentale stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., Directivele 
acestuia fiind realizate ia producția globalâ industrială cu 6 luni mai 
devreme, iar limita maximă a planului cincinal - cu 2 luni inainte 
de termen.

încununare a unor ani de muncă eroică ți avintată, de partici
pare patriotică a întregului popor la edificarea economică-socială 
ți politică a țării, succesele obținute in dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei ți culturii constituie o minunată manifestare a for
ței creatoare a oamenilor muncii, a capacității lor de a traduce in 
viață obiectivele grandioase ale politicii partidului de înflorire ți 
prosperitate a patriei, de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți inaintare a României spre comunism.

Realizarea in bune condițiuni ți inainte de termen a sarcinilor 
planificate pe perioada 1971-1975 demonstrează caracterul realist 
al hotăririlor Congresului al X-lea ți Conferinței Naționale, al pre
vederilor cincinalului. Ele sint, totodată, o expresie elocventă a 
consecvenței cu care partidul nostru iți indeplinețte misiunea is
torică de conducător politic al națiunii socialiste, asigurind poporu
lui o viață liberă ți demnă, de bunăstare ți civilizație.

In cincinalul 1971-1973 - primul cincinal al perioadei istorice de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate - au fost asi
gurate o puternică dezvoltare a forțelor de producție, transformări 
înnoitoare ți progrese însemnate in toate domeniile economiei ți 
vieții sociale, crețterea nivelului de trai al întregului nostru popor.

Producția industrială a României echivalează la sfirțitul cincina
lului cu producția industrială a 31 de Românii din perioada de vîrf 
a regimului burghezo-moțieresc ți depățețte in 1975 cu aproape 85 
la sută nivelul anului 1970. S-au produs importante schimbări pozi
tive in structura industriei, dezvoltindu-se mai accelerat ramurile 
legate de cuceririle moderne ale științei ți tehnicii. S-a dovedit incă 
o dată justețea politicii marxist-Ieniniste a partidului de continuare 
cu consecvență a industrializării socialiste ca factor hotăritor al 
creșterii ți stabilității economiei, folosirii raționale a potențialului 
material ți uman ai țării, ridicării gradului de civilizație a întregii 
societăți, întăririi independenței naționale, participării eficiente a 
României la diviziunea internațională a muncii.

Pe baza creșterii gradului de mecanizare ți chimizare, a ex
tinderii lucrărilor de irigații s-au înregistrat progrese însemnate in 
dezvoltarea intensivă a agriculturii, care, in ciuda condițiilor cli
matice nefavorabile, a inundațiilor ți secetei din această perioadă, 
a realizat o producție cu peste 25 la sută mai mare decit in cin
cinalul 1966-1970, asigurind crețterea contribuției acestei ramuri 
economice la satisfacerea nevoilor de consum ale populației, la 
progresul general al țării.

Cincinalul 1971-1975 a marcat îmbunătățirea generală a renta
bilității în toate ramurile economiei naționale. Venitul național a 
crescut intr-un ritm mediu anual de 11,3 la sută, superior rit
mului de creștere a produsului social, ceea ce reflectă crețterea 
eficienței activității economice.

Rezultatele obținute au demonstrat justețea orientărilor stabilite 
de Congresul al X-lea ți Conferința Națională privind modul de 
repartiție a venitului național. Alocarea a circa 66 la sută pentru 
fondul de consum și a circa 34 la sută pentru fondul de dezvol
tare a asigurat, atit ridicarea nivelului de trai al poporului, cit și 
înfăptuirea unui amplu program de investiții.

Politica de investiții, orientată hotărit spre dezvoltarea ți moder
nizarea bazei tehnico-materiale a societății noastre ți îmbunătă
țirea repartiției teritoriale a forțelor de producție a asigurat pro-

sformări adinei in viața orațelor ți satelor. Pretutindeni pătrund cu 
vigoare elementele civilizației socialiste, oamenii muncii se buăiră 
tot mai mult de condiții superioare de muncă și viață, de accesul 
neingrădit la cuceririle științei și tehnicii, la bunurile culturii 
artei.

In această perioadă s-au obținut cele mai mari progrese 
domeniul creșterii bunăstării materiale și

în 
oamenilor 

muncii. S-a aplicat noul sistem de retribuire care a așezat mai ferm 
la baza remunerării in toate domeniile principiile noi de repartiție 
bazate pe etica și echitatea socialistă.

Retribuția reală a sporit cu circa 20 la sută, iar veniturile reale 
totale ale întregii populații - cu 46 Ia sută, respectiv cu 74 mi
liarde lei. Au fost majorate pensiile, alocațiile pentru copii, bursele 
elevilor și studenților, s-a realizat un vast program de construcții 
de locuințe, care dau o nouă înfățișare localităților patriei, s-au 
înălțat noi edificii social-culturale, noi dotări edilitare, s-a extins 
rețeaua comercială și a crescut considerabil volumul desfacerilor de 
mărfuri către populație. Toate acestea s-au resimțit pozitiv în viața 
fiecărei familii, a fiecărui cetățean.

Au cunoscut o continuă dezvoltare învățămîntul și cultura, s-a 
lărgit rețeaua așezămintelor școlare și s-a perfecționat baza ma
terială a invățămintului, s-a generalizat invățămintul de 10 ani, s-au 
realizat progrese de seamă pe calea integrării invățămintului cu 
producția și cercetarea, corespunzător cerințelor de progres ale 
societății. S-au alocat importante resurse pentru ocrotirea sănătății 
poporului. Activitatea instituțiilor de cultură și artă, literatura 
arta nouă, socialistă, au îmbogățit viața spirituală 
muncesc.

Vastul proces de dezvoltare multilaterală a țării a 
schimbările pozitive în structura socială a populației, a imprimat 
un conținut nou claselor și păturilor sociale ce compun societatea 
noastră socialistă. Clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea 
sint nu numai producătoare ale bunurilor materiale și spirituale, ci 
și stăpine ale mijloacelor de producție, participante active la con
ducerea societății.

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

S-a dezvoltat democrația socialistă, cadrul organizatoric de parti
cipare largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea acti
vității economice și sociale.

S-au produs profunde transformări în conștiința oamenilor muncii, 
afirmindu-se tot mai pregnant principiile eticii și echității socia
liste, trăsăturile omului nou, spiritul de abnegație și devotament 
față de interesele patriei, față de cauza socialismului și comu
nismului. Dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului și-a găsit o 
expresie elocventă în amploarea întrecerii socialiste pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen, in fermitatea cu care oa
menii muncii înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist 
Român.

In strânsă legătură cu dezvoltarea economică-socială a țării s-a 
amplificat și diversificat colaborarea economică internațională a 
României, participarea la schimbul mondial de valori. Volumul co
merțului exterior s-a dublat in 1975 față de 1970, a crescut compe
titivitatea produselor românești, s-a extins cooperarea in producție 
cu alte state.

Marile succese dobindite de poporul român in acești ani, in 
întreaga operă de edificare a socialismului in România, constituie 
o contribuție de seamă la cauza intăririi forțelor socialismului, pro
gresului social și păcii. Totodată, România a desfășurat o intensă 
activitate internațională pentru promovarea unei politici noi în 

,_____ .___ , , _ lume, pentru destindere și colaborare între toate statele,
greșul puternic, pe multiple planuri, al tuturor zonelor patriei, tran- . S-au extins considerabil relațiile externe ale României cu țările

spirituale a

și
a celor ce

accentuat

socialiste, cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, 
cu foaie statele lumfi, fără deosebire de orînduire socială. România 
socialistă și-a făcut auzit glasul in toate marile probleme interna
ționale, și-a adus contribuția la promovarea noilor relații de egali
tate și respect al independenței și suveranității naționale, la rea
lizarea unei noi ordini economice și politice internaționale, la 
lupta antiimperialistă și anticolonialistă, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte. Ca urmare, țara noastră se bucură de un 
bine meritat prestigiu mondial, are tot mai mulți prieteni pe toate 
meridianele.

Progresele remarcabile obținute în îndeplinirea cu succes a pla
nului cincinal, in dezvoltarea generală a țării au necesitat o intensă 
activitate organizatorică și politică a organelor și organizațiilor de 
partid, a organelor de stat centrale și locale, eforturi deosebite din 
partea tuturor oamenilor muncii. După cum se știe, in această pe
rioadă a trebuit să învingem o serie de greutăți - calamități na
turale -, precum și consecințe ale crizei economice din lumea ca
pitalistă. Oamenii muncii - români, maghiari, germani și de alte 
naționalități -, conduși de partidul comunist, au știut insă să in- 
fringă greutățile, să înlăture impedimentele, să depășească neajun
surile, demonstrind incă o dată superioritatea orinduirii socialiste, 
capacitatea creatoare a poporului nostru liber, stăpîn pe destinele 
sale.

In acești ani eroica noastră clasă muncitoare - clasa conducă
toare a societății - a știut să fie la înălțimea misiunii sale istorice, 
și-a dovedit incă o dată capacitatea de a infringe greutățile, de a 
aplica cu consecvență politica partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Pentru toate aceste succese, Comi
tetul Central al partidului felicită călduros clasa noastră munci
toare, care, prin minunatele exemple de abnegație, disciplină și 
organizare, a avut rolul decisiv in marea biruință a îndeplinirii cin
cinalului inainte de termen !

La succesele dobindite în acești ani, o contribuție de mare preț 
a adus harnica noastră țărănime care, în pofida greutăților na
turale, a asigurat creșterea producției, progresul neîntrerupt al agri
culturii românești. Comitetul Central felicită țărănimea cooperatistă, 
pe toți lucrătorii din agricultură pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea economică și socială a țării I

Comitetul Central adresează, de asemenea, felicitări intelectuali
tății care, ințelegindu-și inalta îndatorire față de popor, și-a pus 
cu devotament cunoștințele și puterea minții in slujba înfloririi 
patriei I

Adresăm felicitări tuturor oamenilor muncii - români, maghiari, 
germani și de alte naționalități - femeilor, tineretului, ostașilor for
țelor armate, tuturor categoriilor de oameni ai muncii, care au 
asigurat prin eforturile lor neobosite strălucitele rezultate din acești

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit. în 
ziua de 3 februarie, pe K. B. 
Andersen, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei.

La întrevedere au 
tovarășii George 
ministrul afacerilor , ,
Gheorghe Ploieșteanu, ambasa
dorul României la Copenhaga.

Au fost de față Niels Boci, 
ambasadorul Danemarcei la 
București, și J. Korsgaard- 
Pedersen, director în M.A.E.

Șeful statului român și mi
nistrul afacerilor externe al 
Danemarcei au trecut în revistă 
progresele înregistrate în dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări, constatînd cu satis
facție că aceste raporturi se în
scriu pe o linie ascendentă, 
cunosc o evoluție favorabilă, pe 
multiple planuri. Schimbul de 
opinii a relevat interesul co
mun pentru intensificarea și a- 
profundarea legăturilor poli-

participat 
Macovescu, 
externe, și

tice, economice, comerciale, teh- 
nico-științifice și culturale, pen
tru valorificarea mai deplină a 
posibilităților existente in acest 
sens, pentru promovarea unei 
cooperări rodnice în industrie, 
cercetare, dezvoltare tehnolo
gică, și în alte sectoare de ac
tivitate.

în cursul întrevederii, s-a 
subliniat că întărirea conlucră
rii multilaterale dintre Româ
nia și Danemarca este atit în 
folosul ambelor țări și popoare, 
cit și al afirmării spiritului nou 
în relațiile intereuropene, care 
și-a găsit o pregnantă- expresie 
în încheierea cu succes a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare.

Reliefîndu-se marile schim
bări care s-au produs pe con
tinentul nostru și în lume, s-a 
apreciat că hotărîtoare pentru 
continuarea procesului înfăp
tuirii unei securități și păci

(Continuare în pag. a V-a)

ani, făcind ca România socialistă să devină tot mai puternică 
înfloritoare I

Comitetul Central adresează tuturor comunițtilor, organelor 
organizațiilor de partid, de masă ți obștești, organelor puterii 
administrației de stat, conducerilor întreprinderilor industriale 
agricole, ale tuturor instituțiilor, felicitări pentru străduințele depuse 
în vederea organizării ți unirii eforturilor oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea hotăririlor Congresului al X-lea ți ale Conferinței Na
ționale I

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, exprimindu-ți 
satisfacția deosebită față de rezultatele obținute de țara noastră 
in ultimii cinci ani, atit pe plan intern, cit ți pe plan extern, apre
ciază că toate succesele sint indisolubil legate de vasta și neobo
sita activitate, pătrunsă de un profund spirit revoluționar, de o 
înaltă competență ți spirit de răspundere pentru destinele patriei

si 
Și 
Și

LA POSTURILE
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 9,00 posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct ȘEDIN
ȚA DE DESCHIDERE A CONGRESULUI CON
SILIILOR POPULARE JUDEȚENE SI AL PRE
ȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE.

(Continuare în pag. a V-a)

Un tablou însuflețitor al înfloririi României socialiste
în cincinalul pe care l-am încheiat

C OM U NICAT
cu privire la îndeplinirea planului național unic de dezvoltare

economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1971-1975
TEXTUL COMUNICATULUI ÎN PĂCI NI LE 2-3-4

Tineretul țării salută

Agenda politică a' țării . con
semnează un eveniment de î- 
naltă semnificație : astăzi se 
deschid lucrările primului Con
grès al consiliilor populare. 
Tînăra generație a patriei în- 
timpină importantul eveni
ment cu un profund sen
timent de responsabilitate, 
conștientă de marile îndatoriri 
ce îi revin în procesul fău
ririi noii orînduiri, al partici
pării active, creatoare, la în
treaga viață social-politică a 
țării. Prezenți în tot ceea ce se 
înfăptuiește și beneficiind de 
îndrumarea și grija perma
nentă a partidului, tinerii mo
bilizați de organizația lor re-

voluționară, sînt în mod firesc 
angajați în activitatea con
siliilor populare, atit ca . cetă
țeni ai orașelor și satelor pa
triei, cit și ca reprezentanți a- 
leși în organele de conducere 
ale acestora. Iată de ce, salutul 
pe care tineretul îl adresează 
din inimă forumului național ăl 
consiliilor populare, reprezintă 
de fapt asumarea unui anga
jament ferm de a contribui cu 
întregul său elan revoluționar, 
cu toată capacitatea de __
la înfăptuirea hotăririlor ce vor 
fi adoptate de Congres, știind 
că aplicarea lor în viață va 'in-

(Continuare In pag. a IV-a)

miîncă
știind
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COMUNICAT
cu privire la indeplinirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România in perioada 1971-1975

în perioada 1971—1975, poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a 
parcurs o etapă importantă în făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
a obținut remarcabile realizări’ în în
deplinirea obiectivelor de dezvoltare econo
mico-socială stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, ridicînd întreaga țară pe o 
treaptă nouă, superioară de prosperitate și 
progres. Bilanțul général al înfăptuirilor din 
cincinal reflectă pregnant dezvoltarea ac
centuată a bazei tehnico-materiale a socia
lismului, creșterea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale, modernizarea 
forțelor de producție ale țării, sporirea veni
tului național și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai al întregului popor, per
fecționarea relațiilor de producție, a condu
cerii și organizării întregii vieți economice 
și sociale. Un factor esențial în accelerarea 
dezvoltării economice l-a constituit marea

— procente —

Nivelul anului 1975 față de 1970

Prevederi
- Reali- 

zări

Realizări 1975 
față de 

realizări 1974Directivele 
Congresului 

al X-lea

Plan 
cincinal

Produsul social 165,0 109,6
Venitul național 145 —150 169—176 170.6 109,8
Producția globală industrială
Producția globală agricolă (me

dia anuală 1971—1975, față de

150 —157 169—176 184,7 112,4

1986—1970)
Volumul total al comerțului exte

rior (perioada 1971—1975, față de

128 —131 136-149 125,4 102,5

1966—1970)
Volumul total al investițiilor din 

fondurile centralizate ale statului 
(perioada 1971—1975, față de

140 —145 161—172 206,1 106,6

1966—1970)
Valoarea fondurilor fixe puse în 

funcțiune din fondurile centrali
zate ale statului (perioada 1971—

148 —153 165 168,3 116,6

1975, față de 1966—1970) 
Volumul total al traficului de

167,8 114,2

mărfuri
Creșterea numărului de personal în

194-211 154,8 121,9

economia națională
Productivitatea muncii pe un lu

crător în :

107,8—109,8 119,6 123,3 104,6

— industrie 137 —140 142 137,0 107,1
—. construcții-monta j 127 —131 135 146,1 108,0
— transporturile feroviare 

Reducerea cheltuielilor de producție 
la 1 000 lei producțic-marfă în in-

133 —135 133 127,2 103,3

dustria republicană
Desfacerile de mărfuri cu amănun-

6—7 11- 12 9,2 2,7

tul prih comerțul socialist 130 —135 140—147 148,3 107,7
Volumul serviciilor pentru populație 110 —145

116 -<-120
155—161 168,6 107,3

Retribuția reală 120 circa 120 106,8
Veniturile reale totale ale populației 140—146 146 106,5
Venitul național pe locuitor 137 —142 162,6 108,7

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

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

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

O trăsătură caracteristică a cincinalului 
1971—1975 a constituit-o promovarea con
tinuă în toate . ramurile economiei națio
nale a, progresului tehnic, asimilarea de noi 
produse cu parametri tehnici superiori, îm
bunătățirea calității produselor, introduce
rea și extinderea procedeelor tehnologice 
avansate. Perfecționarea și modernizarea 
proceselor de producție, folosirea mai bună 
a capacităților de producție, creșterea cali
ficării și specializării cadrelor au determi
nat ridicarea eficienței . în toate ramurile 
economiei ; a sporit productivitatea muncii, 
s-au redus cheltuielile de producție, a cres
cut rentabilitatea producției.

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

Succesele obținute în dezvoltarea econo
mică a țării, în creșterea venitului național, 
au constituit baza ridicării continue a bu
năstării materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al întregii activități 
a partidului și statului. Au fost luate mă
suri suocesive de majorare a veniturilor tu
turor oamenilor muncii și îndeosebi a celor 
cu venituri mai. mici. în cursul anului 1975 
au avut loc creșteri însemnate ale retribu
țiilor și, ca urmare, în lima decembrie re
tribuția medie nominală a ajuns la 1 975 lei, 
ceea ce a asigurat îndeplinirea și depășirea 
garcinilor stabilite de Conferința Națională 

întrecere socialistă declanșată de hotărîrea 
Conferinței Naționale a partidului din 1972 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen. Sub imboldul acestei chemări pa
triotice, oamenii muncii din toate domeniile 
de activitate au muncit cu pasiune și ener
gii sporite, repurtind victorii însemnate în 
creșterea potențialului productiv al țării, în 
sporirea avuției naționale.

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

a partidului din anul 1972. în condițiile 
menținerii nivelului general , al prețurilor 
în limitele planificate, retribuția reală a 
sporit cu circa 20 la sută, iar veniturile reale 
totale ale întregii populații cu 46 la sută, 
indeplinindu-se astfel prevederile Directive
lor Congresului al X-lea al P.C.R.

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

în cursul cincinalului, economia națională 
a fost confruntată cu unele greutăți care 
au avut repercusiuni asupra rezultatelor 
din unele ramuri și sectoare de activitate. 
Condițiile climatice nefavorabile din unii 
ani — inundații, seceta și alte fenomene 
meteorologice — au provocat pagube agri
culturii, au stînjenit activitatea industrială 
de pe șantierele de construcții, din trans
porturi și telecomunicații. Fenomenele de 
criză economică ce s-au manifestat în lu
mea capitalistă, procesul inflaționist accen
tuat pe plan mondial au influențat într-o 
anumită măsură și asupra economiei noas
tre. Avînd în vedere toți acești factori ne
favorabili, cu atît mai însemnate apar suc
cesele obținute in dezvoltarea generală a 
țării. Ele demonstrează superioritatea eco
nomiei socialiste, forța și vitalitatea orîn- 
duirii noastre noi, capacitatea poporului de 
a învinge orice greutăți, de a asigura mer
sul ascendent al țării pe calea progresului 
și civilizației socialiste.

Pe baza programului stabilit de Congre
sul al X-lea și Conferința Națională a par
tidului din 1972, a fost adoptat un complex 
unitar de măsuri privind îmbunătățirea 
continuă a organizării societății noastre, 
perfecționarea conducerii economiei, a tu
turor sectoarelor vieții Sociale. S-au înfăptuit 
un șir de măsuri de concentrare a activității 
industriale. în vederea unei mai bune spe
cializări a producției, concentrării forțelor 
în unități puternice ; a fost perfecționată 
activitatea centralelor economice ; s-au 
adus îmbunătățiri structurilor organizato
rice în toate domeniile vieții economice și 
sociale ; au fost întreprinse măsuri pentru 
întărirea rolului statului în gestiunea eco
nomiei, în organizarea și conducerea vie
ții economice și sociale, pentru simplificarea 
și îmbunătățirea cadrului organizatoric al 
aparatului de stat, concomitent cu o am
plă activitate pentru reglementarea pe baze 
de norme și legi a activității tuturor or
ganismelor statului.

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

I. INDUSTRIA
Continuarea cu intensitate sporită a pro

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

Ministerele economice și consiliile popu
lare au îndeplinit planul cincinal la pro

ducția globală industrială, după cum ur
mează : Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei cu 102,7 la,,, sută ; Ministerul In
dustriei Metalurgice cu 105.5 la sută ; Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de Mașini 
cu 107,0 la sută ; Ministerul Industriei Chi
mice cu 98,3 la sută : Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construcții cu
103,5 la sută ; Ministerul Industriei Ușoare 
cu 113,2 la sută : Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare (activitatea industria
lă) cu 96,1 la sută ; Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor (activitatea in
dustrială) cu 110,9 la sută ; întreprinderile 
industriale ale consiliilor populare cu 108,3 
la sută. Printr-o gospodărire mai bună a 
resurselor energetice, îndeplinirea și depă-

U.M. Realizări 1975
Realizări 1975 

în % față de :
1974 1970

Energie electrică mil. kWh 53 685 109,4 153,0
Cărbune extras mii tone 29 385 100,6 128,7
Țiței extras mii tone 14 590 100,7 109,1
Gaz metan extras mii. mc 27 001 111,5 135,2
Oțel mii tone 9 549 107,9 146.5

din care :
— iței aliat mii tone 872 116,1 210,3

Laminate finite pline din oțel mii tone 6 810 108,9 151,2
Aluminiu primar și aliaje din 

aluminiu mii tone 204 109,1 201,6
Produse ale industriei electro

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

electronice mii, lei 12 008 135,3 327,4
Din totalul producției electro

tehnice și electronice :
— aparate electrice de mă

sură și control, mijloace 
de automatizare și ale 
tehnicii de calcul mii. lei 5 251 133,5 508,9

— motoare electrice de 0,25 
kW și peste MW 6 521 110,3 230,1

— aparate de radio mii buc. 712 118,3 156,5
— televizoare mii buc. 512 113.6 182,7
— frigidere mii buc. 332 118,8 245,5

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor mii. lei 3 155 142,1 400,6

Produse ale industriei de me
canică fină și optică mii. lei 2 616 133,4 334,3

Tractoare buc. 50 003 112,2 170,7
Locomotive diesel și electrice 

magistrale buc. 334 97,4 126,0
Autocamioane, autobasculante 

și autotractoare buc. 35 965 114,0 102,7
Autoturisme de oraș buc. 55 511 103,4 341,6
Autoturisme de teren buc. 12 502 90,5 170.0
Nave maritime pentru trans

portat mărfuri mii tdw 281 235.2 V 485,8
Produse sodice (100%) mii tone 1 259 100.6 ' 138,0
Acid sulfuric mii tone 1 448 106,7 145,6
îngrășăminte chimice (100" 0 

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

sintetice (100" n) mii tone 347 122.5 168,2
Fibre și fire chimice mii tone 159 99,7 206,9
Cauciuc sintetic mii tone 99 107.1 161,6
Medicamente mii. Iei 3 088 110.2 183,8
Ciment mii tone 11520 102,9 141,8
Plăci din particule aglomerate 

și fibrolemnoase mii tone 827 108,1 193,1
Mobilă mii. lei 10 0.Ì1 110,1 179,2
Hirtic, cartoane și mucavale mii tone 649 103,4 126,4
Geamuri trase mii mp. echiv.

2 mm grosime 51 230 94,9 134,3
Țesături mii. mp 866 100,3 142,5
Tricotaje mii. buc. 203 90,1 145,5
Confecții textile mii. lei 28 610 112,1 224,5
încălțăminte mil. per. 87 95,7 132,0
Carne mii tone 713 106,2 167,6
Unt mii tone 33 108,8 107,5
Brînzeturi mii tone 96 100,8 140,7
Ulei comestibil mii tone 321 96,8 117,2
Zahăr mii tone 516 100,0 137,0

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

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

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

minereurilor feroase)
Metalurgia neferoasă (inclusiv extracția 

minereurilor neferoase)
Construcții de mașini și prelucrarea 

metalelor
Chimic
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului 

din care prelucrarea lemnului
Industria ușoară
Industria alimentară

In anii cincinalului s-a realizat un larg 
program de cercetări geologice privind 
descoperirea și punerea în evidență de noi 
rezerve de substanțe minerale utile și 
lărgirea bazei de materii prime și ener
getice. Au fost identificate noi zăcă
minte de minereuri cuprifere în zonele 
Moldova Nouă și Roșia Poieni. S-au realizat 
creșteri însemnate, in 1975 față de 1970, la 
extracția de materii prime minerale : pro
ducția de minereuri cuprifere a crescut cu
73,9 la sută, cea de minereuri complexe cu
31.7 la sută, iar cea de bauxită cu 11,2 la 
sută. în aceeași perioadă, producția de sub
stanțe nemetalifere a crescut cu 70,8 la 
sută, iar extracția sării cu 39,8 la sută. In 
forajul și extracția țițeiului s-au aplicat 
metode noi de prospectare și de punere în 
valoare a zăcămintelor, au fost extinse me

șirea producției industriale planificate s-a 
obținut cu o cantitate mai mică de com
bustibil și energie decît prevederile cinci
nalului.

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

în cincinalul 1971—1975 s-au obținut 
creșteri însemnate la toate produsele in
dustriale după cum urmează : 

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

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

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

Ritmul mediu anual de creștere 
1971—1975 — %

Directivele
Congresului Plan cincinal Realizat 

al X-lea

8,5— 9,5 11,0—12,0 13,1
10,8—11,8 9.8
6,0— 7,1 5,0

9,0— 9.9 11,3

9,0—10,4 9,9

11,5—12 14,1—15.6 18,4
13 —14 16,2—17,5 15,9
12 —13 12,8—14,2 9,8
2,5— 2,7 2,8— 3,5 6,2

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

todele de recuperare secundară, pe seama 
cărora s-au obținut suplimentar, pe între
gul cincinal, 7,5 milioane tone țiței.

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

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

în Industria metalurgică, producția a 

sporit de 1,7 ori. Unitățile siderurgice șă 
metalurgice au fost înzestrate cu echipa
mente moderne de înaltă performanță ; a 
fost extinsă automatizarea și au fost pro
movate tehnologii avansate. Prin realizarea 
unor indici înalți de utilizare a volumului 
util al furnalelor și aplicarea unor tehno
logii perfecționate de lucru s-a redus con
sumul specific de cocs de la 693 kg/tonă in 
1970 la 607 kg/tonă în 1975. Au avut loc o 
creștere rapidă și o îmbunătățire calita
tivă a producției de metal, perfecționarea 
structurii sortimentale a acesteia, prin spo
rirea accentuată a ponderii oțelurilor de 
calitate, dezvoltarea puternică a producției 
de aluminiu, de metale semiconductoare și 
extrapure necesare industriei electronice și 
electrotehnice, de metale și aliaje neferoa
se și refractare de mare rezistență la co
roziune. Creșteri importante s-au înregis
trat la laminate finite — cu 51.2 la sută 
în 1975 față de 1970 ; la laminate mijlocii 
și ușoare creșterea este de 34,5 la sută ; la 
tablă mijlocie și groasă de 2,6 ori ; la ta
blă subțire de 2,3 ori, iar la țevi din oțel 
de 1,5 ori. Ponderea laminatelor plate în 
totalul producției de laminate a reprezen
tat 49, 6 la sută, față de 33,5 la sută în 1970.
în industria construcțiilor de mașini, 

producția a crescut de 2,3 ori față de anul 
1970 —fiind ramura cu cea mai. dinamică 
dezvoltare. In ultimul deceniu s-au creat 
condiții ca această ramură să susțină în tot 
mai mare măsură înzestrarea cu tehnică 
modernă a întregii economii, participarea 
largă a țării noastre la cooperarea econo
mică internațională.

în cursul anilor 1971—1975 industria con
strucțiilor de mașini a înregistrat un in
tens proces de modernizare a structurii 
sale, dezvoltîndu-se în ritmuri medii anuale 
deosebit de înalte subramurile și sectoare
le de vîrf : industria electrotehnică — cu
18.7 la sută, electronică — cu 26.8 la sută, 
industria mașinilor-unelte pentru așchierea 
metalelor — cu 32,0 la sută, producția de 
mecanică fină și optică — cu 27,3 la sută ; 
producția de mașini și utilaje tehnologice 
a crescut cu 82,7 la sută, față de anul 1970, 
creșteri mai mari — de peste 2 ori — rea- 
lizîndu-se la producția de utilaje destinate 
industriei chimice și industriei miniere. 
Ponderea produselor noi și reproiectate in 
anii cincinalului în totalul producției reali
zate în 1975 de unitățile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini repre
zintă 63,6 la sută.

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

Producția industriei materialelor de con
strucții a crescut în 1975, față de 1970, cu
59.7 la sută. S-a realizat o diversificare a 
sortimentelor materialelor de construcții, 
au fost introduse în fabricație noi tipuri de 
ciment, de materiale ușoare pentru zidărie 
și de materiale izolatoare și a fost lărgită 
gama sortimentelor de prefabricate. Pro
ducția de prefabricate din beton armat a 
fost majorată cu 82 la sută, iar cea de pa
nouri mari din beton a crescut de 3,4 ori ; 
s-a dezvoltat producția de tuburi de azbo
ciment de 2,3 ori, iar cea de tuburi din be
ton armat precomprimat de 1,7 ori. în 
această ramură este necesar să fie mai in
tens folosite rezervele interne, pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă și satisfa
cerea în condiții mai bune a nevoilor e- 
conomiei naționale și populației.

în industria exploatării și prelucrării 
lemnului au fost valorificate în con
diții mai bune resursele de masă lemnoasă : 
față de 1970, în anul 1975 producția a cres
cut cu 35,4 la sută, în timp ce masa lem
noasă utilizată a fost diminuată cu 8 la sută. 
A fost diversificată producția de mobilă, 
fiind produse sortimente noi, calitativ su
perioare și c,u un grad de funcționalitate ri
dicat. In domeniul producției de plăci aglo
merate și fibrolemnoase au fost puse în 
funcțiune noi capacități moderne, ceea ce a 
permis lărgirea gamei sortimentale și valo
rificarea superioară a deșeurilor lemnoase.

în industria ușoară, producția aproapa 
s-a dublat, obținîndu-se un ritm de creș
tere superior prevederilor planului, cît 
și nivelurilor atinse în (toate cincinalele pre
cedente. S-a diversificat gama de produse, 
realizîndu-se în 1975 peste 125 mii articole, 
modele și contexturi. O atenție deosebită a

— mii toile —

Realizat
1975

Realizat
1971—1975

Medii anuale

Diferente (±) față de realizat

1968—1970 1961—1965

Cereale boabe 15 219 14 804 + 2 077 + 3 918
Floarea-soarelui 724 760 + 33 + 257Sfeclă de zahăr 4 902 4 757 + 1 244 + 2 120
Cartofi de toamnă 2 319 2 927 + 432 + 622
Legume de cîmp 2 364 2 549 + 496 + 892
Fructe 1 051 1086 — 236 + 168
Struguri 1 167 1 199 + 203 + 292

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

Cu toate creșterile înregistrate, producția 
vegetală obținută nu s-a ridicat la nivelul 
prevederilor cincinalului, datorită și unor 

fost acordată fabricației produselor care au 
asigurată, în mare măsură, baza de materii 
prime din țară. A fost extinsă folosirea fi
brelor artificiale și sintetice și a înlocuito
rilor de piele naturală. în anul 1975 s-a în
registrat o creștere a producției față de 
1970, cu 49,5 la sută la țesături de in și cî- 
nepă, cu 52,4 la sută la țesături tip lină, cu
34.9 la sută la țesături tip bumbac ; la con- 
fecții-textile, producția a crescut în cincinal 
de peste 2,2 ori, ceea ce a permis o mai 
bună aprovizionare a populației și sporirea 
exportului.

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

Industria locală de stat și-a •pwd 
producția în perioada 1971—1975 cu 50 
la sută, realizînd circa 7 la sută din pro
ducția industrială a țării. Prin valorifica
rea resurselor locale, industria locală a dez
voltat producția articolelor de uz casnic șt 
gospodăresc, de cărămizi și blocuri cera
mice, var și țiglă, mobilă și articole din 
lemn. A căpătat o mai mare extindere co
operarea , dintre industria locală și republi
cană. Ponderea industriei locale în produc
ția totală a atins 34 la sută la mobilă, 46,4 
la sută la prefabricate din beton armat și
49,5 la sută la cărămizi și blocuri ceramice.

Industria cooperatistă a adus o con
tribuție mai mare la aprovizionarea popu
lației cu bunuri de consum metalice, 
textile, confecții și produse alimentare. Co
operația meșteșugărească și-a diversificat 
volumul producției marfă și al prestărilor 
de servicii, care în anul 1975 a fost cu 84 
la sută mai mare decît în 1970, iar produc
ția unităților cu caracter industrial și ne
industrial din cadrul cooperației de consum 
a crescut cu 124.7 la sută.

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

II. AGRICULTURA
în anii cincinalului 1971—1975, in agricul

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

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

La sfîrșitul cincinalului, agricultura 
dispunea de 118 mii tractoare — cu 
aproape 11 mii mai mult decît în anul 197(F. 
Numărul combinelor autopropulsate a ajuns 
la circa 18 mii, față de numai 1,3 mii' în 
anul 1970. Au fost amenajate pentru iri
gații circa 800 mii hectare — de 1,4 ori 
mai mult decît în cincinalul 1966—1970. 
La sfîrșitul anului 1975, suprafața amena
jată pentru irigații a fost de 1 474 mii hec
tare. La aceasta se va adăuga, în primă
vara acestui an, încă o suprafață de 258 
mii hectare, pe care lucrările de amena
jare se află într-un stadiu avansat de e- 
xecuție. în perioada 1971—1975 au fost li
vrate agriculturii 4,5 milioane tone îngră
șăminte chimice substanță activă ■— cu
1,7 milioane tone mai mult decît în cin
cinalul precedent.

Pe ansamblul agriculturii, producția 
globală a anilor 1971—1975 a depășit cu 
peste 25 la sută realizările din perioadă’ 
1966—1970 și cu 55 la sută pe cele din anii 
1961—1965. Cu toate că în decursul cinci
nalului au fost 2 ani cu condiții climatice 
nefavorabile, iar în anul 1975 au avut loc 
puternice calamități naturale, agricultura a 
asigurat satisfacerea necesităților de con
sum ale populației cu produse alimentare, 
cantități sporite de materii prime pentru 
industrie, cit și unele disponibilități pentru 
export.

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

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

în cincinalul 1971—1975 s-au obținut 
creșteri însemnate la efectivele de bovine, 
porcine și păsări, iar producția animalieră’ 
a fost cu 34 la sută mai mare decît în‘ 
cei 5 ani anteriori.

Efectivele de animale pe total agricul
tură, la sfîrșitul anului 1975, se prezintă 
astfel 1

(Continuare. tn pag. a lll-a}
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cu privire la îndeplinirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1971-1975I

a
(Urmare din pag. a

la sistematizarea economico-socială a teri
toriului in vederea dezvoltării armonioase 
a orașelor și comunelor tării, s-a acordat 
o atenție deosebită creării unor centre 
puternice din punct de vedere economic, 
bine dotate edilitar, sanitar, cultural și co
mercial, folosirii raționale a fondului 
funciar, organizării judicioase a căilor de 
transport. De asemenea, s-a pus un accent 
deosebit pe crearea și amplasarea rațională 
a platformelor industriale, realizarea unei 
densități optime a construcțiilor.

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

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

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

Numărul absolvenților 
în anii 1971—1975

în % față de
1966—1970

învățămînt profesional 571 623 154,9
Cursuri de calificare de scurtă durată 1 158 570 184,9
învățămînt mediu de specialitate 223 376 147,7
învățămînt superior 154 736 133,9

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

Numărul personalului din întreprinderi și 
instituții a ajuns în anul 1975 la 6,3 mili

oane, sporind cu circa 1.2 milioane persoane 
față de anul 1970 ; industriei i-au revenit 
aproape două treimi din sporul total înre
gistrat în perioada 1971—1975. Numai în 
cursul anului 1975, personalul angajat a 
crescut cu 276 mii. Măsurile adoptate cu 
privire la perfecționarea organizării și con
ducerii vieții economice și sociale au con
dus lă modificări în structura personalului 
pe categorii. îndeosebi prin creșterea însem
nată a ponderii muncitorilor în totalul per
sonalului. de la 75 la sută în anul 1970, la 
79 la sută în anul 1975. Totodată, în această 
perioadă a sporit numărul inginerilor, eco
nomiștilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, 
cadrelor medicale și de altă specialitate.

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

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

XI. NIVELUL DE TRAI 
AL POPULAȚIEI

Creșterea continuă a producției materiale 
și a venitului național a asigurat condiții 
pentru îmbunătățirea nivelului de viață ma
terial și spiritual al întregului popor. Po
litica consecventă a partidului și statului 
nostru de ridicare continuă a bunăstării în
tregului popor își găsește deplină ilustrare 
în realizările obținute. în acest cincinal, în 
creșterea veniturilor și a puterii de cum
părare, în îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit, de muncă și odihnă, a stării de sănă
tate și a' nivelului cultural al populației. 
Repartizarea venitului național în proporție 
de 66 la sută pentru consum a determinat 
în cincinalul 1971—1975 creșterea fondului 
de consum într-un ritm mediu anual supe
rior celui obținut în cincinalele precedente 
(de la 5.3 la sută în perioada 1961—1965, la
7,5 la Sută in anii 1971—1975) și a creat pre
mise pentru sporirea veniturilor populației, 
creșterea și îmbunătățirea consumului de 
bunuri și servicii, majorarea fondurilor des
tinate învățămîntului, culturii, ocrotirii să
nătății și prevederilor sociale.

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

Veniturile din retribuirea muncii persona

X. POPULAȚIA
Și FORȚA 
DE MUNCĂ

Politica demografică activă promovată 
de partidul și statul nostru pentru stimu
larea natalității, consolidarea familiei, scă
derea mortalității generale și infantile a 
asigurat creșterea populației țării cu un 

milion persoane in perioada 1971—1975. La 
sfîrșitul anului 1975, populația Republicii 
Socialiste România a ajuns la 21 352 mii 
locuitori, din care peste 43 la sută locuiesc 
în mediul urban.

Populația ocupată în economia națională 
la sfîrșitul anului 1975 a fost de 10,2 mi
lioane, realizindu-je în anii cincinalului o 
îmbunătățire a structurii acesteia pe ramuri. 
Ponderea populației ocupate în industrie 
și în celelalte ramuri neagricole a crescut 
de la 50,9 la sută în anul 1970, la 62 la sută 
în anul 1975.

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

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

lului din întreprinderi și instituții au sporit 
în anul 1975 față de anul 1970 cu circa 51 
miliarde lei, ca urmare a creșterii număru
lui personalului, cît și datorită aplicării în 
cursul cincinalului a unor măsuri succesive 
de sporire a retribuțiilor nominale ale tu
turor categoriilor de oameni ai muncii. în 
scopul creșterii nivelului retribuțiilor au 
fost aplicate următoarele măsuri : de la 
1 septembrie 1972 retribuția tarifară minimă 
pe economie a fost ridicată de la 800 lei la 
1 000 lei lunar și au fost corectate retribu
țiile între 1 000 și 1180 lei lunar ; în anul
1973, între 1 august și 1 noiembrie s-a apli
cat prima etapă de majorare generală a 
retribuției tuturor categoriilor de personal ; 
în perioada 1 august 1974—1 noiembrie 1975 
s-a aplicat, în mod eșalonat, pe ramuri și 
activități, cea de a doua etapă de majorare 
generală a retribuției tuturor categoriilor 
<je personal. în cadrul acțiunii de majorare 
generală a retribuției începută la 1 august
1974, precum și a majorării cu 60 lei lunar 
a retribuțiilor tarifare ale tuturor catego
riilor de personal din întreprinderi și insti
tuții, de la 15 iulie 1975, s-a asigurat creș
terea retribuției tarifare minime pentru 
muncitorii calificați — de la 1 040 lei. Ia 

1 406 lei lunar — iar pentru muncitorii ne
calificați și personalul de serviciu de la 
1 000 lei la 1 200 lei lunar.

Retribuția medie nominală lunară a 
ajuns în anul 1975 la 1813 lei, cu 26.4 la 
sută mai mare comparativ cu anul 1970, iar 
la sfîrșitul anului 1975 a atins 1 975 lei. Ca 
urmare a politicii de creștere a retribuțiilor 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii și 
a menținerii prețurilor în limitele planifi
cate, retribuția reală a crescut cu circa 20 
la sută, îndeplinindu-se sarcinile stabilite 
de Congresul al X-lea al partidului.

In acțiunile de majorare a retribuției no
minale s-a urmărit aplicarea principiilor 
echității socialiste, asigurîndu-se creșterea 
mai accentuată a retribuțiilor mici și reali
zarea unui raport just și, în același 
timp, stimulator între veniturile mari 
și cele mici. Ca efect al aplicării 
măsurilor de majorare a retribuțiilor, s-au 
produs modificări substanțiale în reparti
zarea personalului pe grupe de retribuire ; 
ponderea personalului cu retribuții de pină 
la 1 400 lei scade de la 57.6 la sută, în anul 
1970, la numai 15 la sută, în anul 1975. In a- 
ceeași perioadă, ponderea personalului cu 
retribuții lunare de peste 2 000 lei a crescut 
la 38 la sută, față de 14,2 la sută în anul 
1970.

In anii cincinalului au fost luate în con
tinuare măsuri pentru sporirea veniturilor 
țărănimii. In anul 1971 s-a introdus venitul 
lunar minim garantat, fapt ce a asigurat 
condiții pentru permanentizarea, în tot 
cursul anului, a veniturilor bănești pen
tru țăranii cooperatori. Au fost adoptate 
măsuri succesive de majorare a venitului 
garantat lunar ce Se acordă membrilor 
C.A.P. Astfel, pentru cooperatorii din zoo
tehnie, acesta a fost majorat la 800 lei în 
anul 1972, la 1 200 lei în anul 1973 și la 1 300 
lei în anul 1974 ; pentru cooperatorii care 
lucrează în legumicultură și viticultură, 
venitul garantat lunar a fost majorat la 
900 lei în anul 1973 și la 1 000 lei în anul 
1974 ; pentru cei care lucrează în pomicul
tură majorarea s-a făcut la 800 lei în anul 
1973 și la 1 000 lei în anul 1974 ; venitul ga

rantat lunar al cooperatorilor care lucrea
ză in formațiile permanente de udători a 
fost stabilit în anul 1974 la 1 300 lei și a 
fost majorată la 35 lei pe zi retribuirea la 
culturi de păioase, prășitoare. plante teh
nice și furajere, la lucrările de fertilizare, 
de erbicidare. de combatere a dăunătorilor. 
1a. servirea mașinilor și utilajelor agricole, 
la încărcări, descărcări și transporturi. S-au 
aplicat scutiri și reduceri de impozit pe 
veniturile realizate în gospodăriile agricole 
aparținînd membrilor C.A.P. și producăto
rilor individuali. Prin majorarea în anul 
1973 a preturilor de contractare pentru bo
vine, porcine și tineretul ovin crescut pen
tru carne și acordarea de prime pentru con
tractarea tineretului bovin și a laptelui de 
vacă, s-a asigurat creșterea suplimentară 
a veniturilor producătorilor agricoli. Veni
turile bănești ale țărănimii de la unitățile 
socialiste au crescut cu 28,7 la sută față 
de anul 1971.

întărirea economico-organizatorică a coo
perativelor agricole de producție a creat 
posibilitatea ca. începînd cu 1 ianuarie 1971, 
să se efectueze majorarea pensiilor țărani
lor cooperatori. De asemenea. începînd da 
la 1 iulie 1971, membrilor C.A.P.. coopera
torilor pensionari și membrilor de familie

Cheltuieli social-
culturale în anlî Tn % față de perioadele:

1971—1975
mild, lei 1966—1970 1961—1965

TOTAL 219,7 153,6 242,8
din care :
— invățămint 55,9 137,9 204.6
— sănătate 42,7 144,6 207,3
— alocații și ajutoare de stat pentru copii 33,2 191,6 278,9
— asigurări sociale de stat 74,7 166,3 332,9

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

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

A fost îmbunătățit regimul de acordare a 
burselor, prin majorarea. începînd din anul 
1972, a plafoanelor de venituri nete lunare 
pentru acordarea burselor în învățămîntul 
de cultură generală și de artă, în institu
tele pedagogice de învățători și educatoare 
și în învățămîntul superior, iar începînd cu 
anul universitar 1974/1975 a fost majorată 
bursa studenților destinată alocației pentru 
hrană. In anul 1975, statul a cheltuit 13 500

U.M. 

I. Produse alimentare

Carne și produse din carne
(în echivalent carne proaspătă) mii tone 502,2 152,5

Slănină-untură mii tone 27,2 180,9
Ulei comestibil mii tone 150,6 111,7
Lapte, lapte praf și produse lactate

proaspete (in echivalent lapte) mii hi. 9 011,4 150,2
Brînzeturi mii tone 80,3 136,1
U n t mii tone 20.7 141,5
Ouă mii. buc. 1 315,6 215,5
Pește mii tone 57,0 108,3
Conserve și semiconserve de pește mii tone 31,4 119,4
Zahăr mii tone 302,5 129,7
Produse zaharoase mii tone 105,5 131,8
Legume proaspete mii tone 682,7 105,1
Cartofi mii tone 474.2 122,2
Fructe proaspete mii tone 174.8 163,3
Vin vagoane 26 079 111,8
Bere mii hi. 7 237,2 170,4

II. Textile-incălțăminte

Țesături de bumbac mii. lei 3 511,6 120,9
Țesături de lină mii. lei 2 915,6 134,1
Tricotaje mii. lei 6 529,2 164,0
Confecții mii. lei 10 226,1 157,9
încălțăminte mii. Iei 5 735,8 138,7

III. Bunuri de folosință îndelungată

Frigidere mii buc. 260,2 180,7
Televizoare mii buc. 395,6 162.9
Aparate de radio mii buc. 399,5 141,9
Mașini de cusut mii buc. 84,5 115.7
Mașini de spălat rufe mii buc. 149,3 136,1
Mașini și reșouri de gătit cu gaze mii buc. 209,6 162,5
Mobilă mii. lei 4 952,8 152,4
Autoturisme mii buc. 45,5 178,4
Aspiratoare de praf mii buc. 75,8 117,4

ai acestora li se asigură în mod gratuit în
treținere. medicamente și materiale sani
tare pe timpul internării in spitale : tot
odată. femeile, membre ale C.A.P., benefi
ciază de concediu plătit pentru sarcină și 
lehuzie. De la 1 ianuarie 1972, membrii 
C.A.P. primesc ajutoare pentru Incapaci
tate temporară de muncă și pentru fiecare 
copil în vîrstă pînă la 16 ani.

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

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

lei pentru un student, 1 660 lei pentru 
un elev din învățămîntul primar și gim
nazial și 3 500 lei pentru un elev din 
liceele real-umaniste și de specialitate.

Creșterea veniturilor oamenilor muncii, 
dezvoltarea și diversificarea continuă a 
producției bunurilor de consum au asigurat 
îmbunătățirea sistematică a aprovizionării 
populației în anii cincinalului, planul des
facerilor de mărfuri pe această perioadă 
fiind depășit. Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin unitățile co
merțului socialist (în preturi comparabile la 
1. I. 1971) a sporit în anul 1975, compa
rativ cu 1970, cu 48,3 la sută, față de 40—47 
la sută cît s-a prevăzut în planul cincinal. 
Desfacerile de mărfuri alimentare au spo
rit cu 47,7 la sută, din care produsele ali
mentare industrializate cu 46,9 la sută ; vîn- 
zările de produse nealimentare au crescut 
cu 48.9 la sută, din care produsele de 
îmbrăcăminte și încălțăminte cu 43,2 la 
sută, iar bunurile de folosință îndelungată 
cu 83.7 la sută. Pe întreaga perioadă a cin
cinalului, volumul mărfurilor desfăcute 
peste plan însumează 6 miliarde lei.

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

Desfaceri de mărfuri Nivel 1975 în % 
în anul 1975 față de 1970

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

proaspete 300 mii tone, în creștere cu 13.2 
la sută, struguri 93 mii tone, în creștere 
cu 55 la sută.

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

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

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

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

In perioada 1971—1975 au beneficiat de 
odihnă și tratament, prin unitățile specia

lizate din stațiunile balneoclimaterice, 6,1 
milioane persoane, cu 56,7 la sută mai 
mult decît în cincinalul anterior ; din a- 
cestea, peste 2.5 milioane persoane au fost 
trimise prin asigurările sociale de stat, be
neficiind de bilete cu reducere de tarif sau 
gratuite.

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

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

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

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

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

In cincinalul 1971—1975 s-au luat impor
tante măsuri pentru ocrotirea sănătății ; a 
fost dezvoltată rețeaua de asistentă sani
tară, s-au lărgit acțiunile profilactice și de 
asistentă medicală, s-a îmbunătățit calita
tea asistenței, s-a modernizat dotarea uni
tăților spitalicești. S-a lărgit și s-a îmbu
nătățit baza materială pentru ocrotirea să
nătății ; numărul paturilor de asistentă me
dicală a crescut de la 168,1 mii în 1970, la 
196 mii în 1975, revenind în medie 9,2 pa
turi la 1 000 locuitori în anul 1975, față de
8,3 paturi în 1970.

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

In această perioadă s-au dat în folosință 
32 noi unități spitalicești, din care în orașele : 
Baia Mare, Galați, Alexandria, Miercurea 
Ciuc, Slatina. Pitești, Brașov, Vaslui. Rîmni- 

I cu-Vîlcea, Focșani, București (38 August și 
Berceni), Alba Iulia, Bistrița, Satu-Mare, 
Timișoara, Piatra Neamț, Ploiești, Buzău. 
Reșița, Tirgoviște, Tulcea, Tîrgu Jiu, Bîrlad; 
au fost extinse 27 spitale existente, s-au 
construit complexe și hoteluri sanatoriale 
cu bază de tratament la Vatra Doraei, 
Félix, Slănic Moldova, Căciulata. Amara, 
Băile Herculane, Sîngeorz-Băi, Techirghiol. 
Mangalia. Sovata, Covasna, Brădetu, Băl- 
tățești ; 34 policlinici, din care 23 pe lingă, 
spitale, noi dispensare medicale.

în anîi cincinalului s-a construit «n 
număr însemnat de creșe și cămine pen
tru copii, cu o capacitate de 75,2 mii 
locuri.

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

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

S-au îmbunătățit, în continuare, condițiile 
de locuit ale populației ; în anii cincinalu
lui s-au construit la orașe și sate peste 
750 mii locuințe, din care 511.7 mii din 
fondurile statului și cu sprijinul statului 
(308,4 mii apartamente din fondurile statu
lui și 203,3 mii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului), iar popu
lația a construit din fonduri proprii 239 
mii locuințe. în această perioadă s-au mutat 
în locuințe noi peste 2,3 milioane persoane.

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

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

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

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

(Urmare din pag. I) 
semna un aport fundamental 
la înflorirea tuturor localităților 
patriei, la îmbunătățirea traiu
lui fiecărui cetățean.

Importanța deosebită ■ a eve
nimentului rezultă, in primul 
rînd, din faptul că anul 1976 
coincide cu lansarea unui nou 
cincinal — cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, etapă istori
că hotăritoare, menită să dea 
viață proiectelor consacrate de 
cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului în Programul făuri
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. Sem
nificația aparte a evenimentu
lui se degajă, totodată, și din 
faptul că forumul național, al 
consiliilor populare se desfășoa
ră la circa un an de la alegerile 
de deputați pentru organele cen
trale și locale ale puterii de stat. 
Situat pe asemenea coordonate, 
Congresul este în mod firesc 
chemat să efectueze un prim 
bilanț al activității miilor de de- 
putați ai consiliilor populare în 
vederea onorării mandatelor în
credințate de cetățeni în primă
vara trecută, să procedeze la o 
amplă trecere în revistă a felului 
în care cerințele înscrise în 

Manifestul Frontului Unității 
Socialiste cu prilejul alegerilor 
se reflectă în eforturile repre
zentanților cetățenilor în vederea 
înfăptuirii obiectivelor dezvol
tării complexe a patriei, obiec
tive legitimate de istoricele 
hotărîri elaborate la cel de al 
Xl-lea Congres al P.C.R.

Intervalul de timp la care ne 
referim a fost caracterizat de 
angajarea însuflețită a poporu
lui pentru îndeplinirea îna
inte de termen a cincinalului 
recent încheiat, de preocuparea 
constantă pentru perfecționarea 
calitativă a tuturor domeniilor 
de activitate, a forțelor de pro
ducție pu prioritate. Sub condu
cerea partidului, a secretarului 
său general, președintele re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, națiunea noastră so
cialistă a repurtat victorii re
marcabile pe toate planurile vie
ții economico-sociale. adăugind 
noi trepte la mărețul edificiu 
al civilizației materiale și spi
rituale socialiste, la creșterea 
bunăstării tuturor oamenilor 
muncii.

Ținind seama de conținutul 
actualei etape pe care o străba
tem, de exigentele imperioase 

1 

ale intensificării ritmului de 
dezvoltare a țării, ale perfecțio
nării întregii activități sociale, 
Congresul va defini rolul spe
cific ce revine consiliilor popu
lare în atingerea obiectivelor 
actualului cincinal. Din ordinea 
de zi a Congresului, dată pu
blicității. se evidențiază faptul 
că în centrul dezbaterilor este 
plasată problematica de natură.

Primul Congres al consiliilor
economică. Rațiunea acestei 
opțiuni politice este justificată 
de dezideratul esențial al cin
cinalului 1976—1980 — situarea 
României în rindurile țărilor 
lumii avansate din punct de ve
dere ecoiîomic — realizarea a- 
cestui scop depinzînd decisiv de 
impetuoasa ascensiune a for
țelor de producție, a industriei 
cu precădere, de sporirea efi
cienței economice pe baza asi
milării cuceririlor științei și teh
nicii contemporane, de atrage
rea în circuitul economic mo
dern a tuturor județelor țării 

prin amplasarea armonioasă a 
mijloacelor de producție în te
ritoriul național. Problematica 
ce va fi discutată include un 
registru variat — de la activi
tatea în domeniul investițiilor, 
la sistematizarea teritoriului, 
de la oonservarea și dezvol
tarea fondului forestier la a- 
menajarea bazinelor hidrogra
fice, de la pregătirea forței de 

muncă pînă la problemele lega
te de învățămînt, cultură și 
sănătate publică.

Aceste comandamente de a 
căror împlinire este legat în
suși viitorul țării solicită în
tărirea răspunderii consiliilor 
populare în înfăptuirea politicii 
generale a partidului, exercita
rea la un nivel superior a atri
buțiilor ce le revin în organiza
rea și îndrumarea tuturor acti
vităților pe plan local. In vir
tutea experienței acumulate, 
prin analiza pe care o vor în
treprinde, prin propunerile pe 

care reprezentanții cetățenilor 
le vor face. Congresul va di
namiza neîndoielnic activitatea 
de înfăptuire a politicii parti
dului pentru înflorirea multila
terală a patriei. în spiritul 
Programului partidului, al indi
cațiilor secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Congresul va pune în fața de- 
putaților consiliilor populare 

ca sarcini de viitor preocuparea 
mai insistentă îndreptată spre 
adaptarea structurilor la rea
litățile dinamice in care trăim, 
astfel incit să răspundă cores
punzător nevoilor progresului 
țării, așezarea pe baze mai e- 
ficiente, raționale a tuturor ac
tivităților economice și social- 
cetățenești.

După cum demonstrează în
săși viata, dinamizarea parti
cipării nemijlocite a cetățenilor 
la luarea, hotăririlor, la condu
cere, constituie factorul fun
damental care asigură consi

liilor populare posibilitatea în
deplinirii optime a atribuțiilor 
lor. Și aceasta, in condițiile în 
care, privind lucrurile într-o 
perspectivă mai amplă trasată 
de esența orinduirii noastre, de
mocrația socialistă își validează 
superioritatea prin crearea per
manentă a unui cadru institu
țional tot mai adecvat parti
cipării tuturor categoriilor de 

oameni ai muncii, indiferent de 
naționalitate, sex sau vîrstă la 
conducerea vieții econpmice, po
litice. sociale a țării. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „este necesar să 
luăm toate măsurile pentru 
îmbunătățirea și perfecționarea 
întregii activități a consiliilor 
populare, pentru atragerea cit 
mai largă a tuturor cetățenilor 
la rezolvarea marilor probleme 
ce stau în fața fiecărui con
siliu popular“.

Desfășurarea conferințelor 
județene ale consiliilor popu

lare care au pregătit deschide
rea Congresului, caracterul lor 
de lucru, responsabilitatea, spi
ritul analitic, critic și auto
critic ce-aU însoțit lucrările 
lor, numeroasele propuneri și 
sugestii legate nemijlocit de 
problemele de muncă și viață 
ale oamenilor făcute de parti- 
cipanți, analiza efectuată asu
pra căilor de înfăptuire a 
complexelor sarcini implicate 
de dezvoltarea economică, so- 
cial-culturală și edilitar-gospo- 
dărească a județelor, în actualul 
cincinal, conferă un climat de 
dezbatere propice, de bun augur, 
forumului național al deputa- 
ților consiliilor populare.

Prin măsurile pe care le va 
adopta, Congresul ce se des
chide astăzi se înscrie ca un 
eveniment remarcabil al vieții 
noastre politice, expresie eloc
ventă a programului și metodei 
de lucru a partidului, privind 
conlucrarea și consultarea sis
tematică cu masele largi popu
lare în vasta operă de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul 
românesc. Așa cum a reieșit din 
telegramele pe care participan- 
ții la conferințele județene 

le-au adresat Comitetului Cen
tral al P.C.R., Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din chemările a- 
dresate tuturor locuitorilor 
județelor țării, Congresul va a- 
firma voința fermă a oamenilor 
muncii de a acționa cu toată 
energia și elanul lor patriotic 
pentru realizarea exemplară a 
hotăririlor Congresului al Xl- 
lea al partidului, a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia nenumăra
telor vizite de lucru întreprin
se în toate colțurile țării. Se 
demonstrează prin aceasta, o da
tă în plus, temeinicia politicii 
generale a partidului și statu
lui, unitatea de nezdruncinat a 
poporului, în procesul ridicării 
tării pe noi culmi de civiliza
ție și progres, de împlinire ma
terială și spirituală a personali
tății umane, de asigurare a unor 
condiții de viață tot mai bune.

Dind glas voinței .și senti
mentelor de care sint animați 
toți tinerii României socialiste, 
conștienți de răspunderea pe 
care o au față de prezentul și 
viitorul patriei, exprimăm cele 
mai sincere urări de succes lu
crărilor primului Congres al 
consiliilor populare.
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România în perioada 1971-1975

(Urmare din pag. a Il-a)

Efectivul existent Diferențe (±) față de existent la :

— mii capete —

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

Bovine — total 6 126 + 910 + 1191
din care :
— vaci, bivolițe și juninci 3 030 + 405 + 702

Porcine — total 8 812 + 2 453 + 3 447
din care :
— scroafe de prăsilă 821 + 139 + 360

Ovine — total 13 867 + 49 + 742
din care :
— oi și mioare >10 382 — 274 + 530

Păsări — total 78 611 + 24 278 + 38 527

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

In perioada 1971—1975 s-a obținut o pro
ducție medie anuală de 1 768 mii tone 
carne în viu, 42 338 mii hectolitri lapte, 

.30,4 mii tone lînă și 4 642 milioane ouă — 
cu circa 490 mii tone carne, 3 850 mii hec
tolitri lapte, 1,2 mii tone lînă și 1 484 mi
lioane ouă mai mult decît producția medie 
anuală obținută în perioada 1966—1970.

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

In cincinalul 1971—1975 s-a acționat cu 
fermitate pentru întărirea în oontinuare 
a bazei tehnico-materiale și organizarea 
mai bună a activității productive a între
prinderilor agricole de stat. Producția 
globală agricolă realizată de întreprinde
rile agricole de stat în perioada 1971—1975 
a depășit cu 37 la sută nivelul pro- 

' ducției celor 5 ani precedenți. Ponde
rea întreprinderilor agricole de stat în 
totalul intrărilor în fondul de stat a fost. în 
.cincinalul 1971—1975. de 29,5 la sută la 
grîu, 21,3 la sută la floarea-soarelui. 34,9 la 
sută Ia fructe, 57,5 ?a sută la carne de 
porc, 67,5 la sută la carne de pasăre, 32,4 
la sută la lapte de vacă și 60,4 la sută la 
ouă.

In anii cincinalului a continuat procesul 
de dezvoltare și consolidare economică și 
organizatorică a cooperativelor agricole de 
producție. Producția globală a crescut cu 
18,8 la sută față de cincinalul 1966—1970. 
Prin realizarea unui volum sporit de in
vestiții din credite acordate de stat și prin 
mobilizarea într-o proporție mai accentuată 
a resurselor proprii la fondul de dezvoltare, 
s-au construit obiective importante care au 
contribuit la întărirea și modernizarea ba
zei tehnice-materiale a cooperativelor. La 
sfirșitul anului 1975, suprafața amenajată 
pentru irigat a fost de 998 mii hectare — 
de peste 2 ori mai mare decît în anul 
1970. A sporit simțitor cantitatea de îngră
șăminte chimice folosite în sectorul coope
ratist ; în anul 1975, la un hectar teren 
arabil au revenit cu 56 la sută mai multe 
îngrășăminte chimice decît în 1970.

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

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

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

III. SILVICULTURA
în cincinalul 1971—1975 au fost între

prinse măsuri în vederea apărării, con
servării și dezvoltării fondului forestier. 
Lucrările de împăduriri s-au desfășurat 
într-un ritm mai rapid ; s-a îmbunătățit 
compoziția pădurilor prin introducerea unor 
specii de arbori de înaltă productivitate, 
repede crescătoare ; au fost împădurite 
importante suprafețe degradate și nepro
ductive ; au sporit suprafețele pe care 
s-au executat operațiuni de igienă. în pe
rioada 1971—1975 au fost efectuate împă
duriri pe o suprafață de 408 mii hectare — 
cu 18,9 la sută peste prevederile planu
lui și de 1,5 ori mai mult decît în cin
cinalul precedent.

în scopul asigurării unui regim normal 
de exploatare a fondului forestier, s-a di
minuat treptat volumul de masă lemnoasă 
dată în producție, astfel incît, în ultimii 
ani. acesta s-a încadrat in cota normală 
de tăiere. Planul producției unităților sil
vice a fost realizat în proporție de 117,9 la 
sută, obținindu-se o producție suplimen
tară, față de prevederile cincinalului, de 
912,0 milioane lei.

în anul 1975 a fost elaborat Programul 
de măsuri pentru conservarea și dezvol
tarea fondului forestier în perioada 
1976—2010, a cărui realizare va asigura 

Realizări
1971—1975

— mild, lei —

din care : 
1975

— mild, lei —

%
1971—1975

1966—1970

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

apelor 76,8 18,9 189,6
Transporturi și telecomunicații 54,4 14,1 162,9
Cercetare științifică și dezvoltare

tehnologică 3,8 0,9 223,5

creșterea însemnată a aportului silvicul
turii la dezvoltarea economiei naționale, la 
continua îmbunătățire a mediului încon
jurător.

IV. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII
iDezvoltarea transporturilor și telecomu

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

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

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

Flota comercială maritimă a fost dotată 
cu nave care însumează 696 mii tdw, prin
tre care petroliere de 85 mii tdw și mine
raliere de mare capacitate. Față de anul 
1970, traficul maritim de mărfuri a fost în 
anul 1975 mai mare cu 77 la sută. La sfir
șitul anului 1975, capacitatea flotei mariti
me comerciale a ajuns la 1 205 mii tdw, 
fiind de 2,4 ori mai măre decît în anul 1970 
și de peste 8 ori față de anul 1965. Flo
ta maritimă comercială românească a fost 
practic creată în ultimul deceniu.

Flota fluvială a fost dotată în perioada 
1971—1975 cu 14 remorchere, 110 șlepuri și 
10 nave de pasageri. La sfîrșitul anului 
1975, capacitatea flotei fluviale a ajuns la 
73,6 mii CP la remorchere, 469 mii tone la 
șlepuri și aproape 6 000 locuri la navele de 
pasageri. în vederea satisfacerii nevoilor 
de transport ale marilor combinate indus
triale, au fost sporite capacitățile porturi
lor Tulcea și Galați și s-au efectuat lu
crări de modernizare și amenajare a celor
lalte porturi fluviale. Transportul fluvial de 
mărfuri a fost în anul 1975 mai mare cu
54.3 la sută față de anul 1970, iar cel de 
călători cu 39,5 la sută.

Transportul aerian a fost dotat în cinci
nal cu 26 aeronave de călători de capaci
tăți și viteze sporite. S-au executat lu
crări de modernizare și dotare cu instalații 
de dirijare și protecție a navigației la aero
porturile existente. Comparativ cu anul 
1970, transportul aerian de călători a cres
cut cu 90,6 la sută.

Cu toate progresele înregistrate, față de 
necesitățile economiei se constată încă o 
răminere în urmă a transportului fluvial 
și aerian.

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

V. INVESTIȚII- 
CONSTRUCȚII

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

Volumul total al investițiilor realizate în 
economia națională în anii cincinalului a 
totalizat, în condiții comparabile, 544,7 mi
liarde lei, din care 136.9 miliarde lei în a- 
nul 1975. Semnificativ pentru forța dinamică 
a economiei noastre este faptul că în anii 
1971—1975 s-a investit mai mult decît în 
celelalte două cincinale precedente luate 
împreună.

Prevederile planului cincinal 1971—1975 
la investițiile din fondurile centralizate ale 
statului au fost îndeplinite în proporție de
101,9 la sută.

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

Eforturile principale de investiții au fost 
orientate spre construirea de capacități și 
obiective productive. Repartizarea pe 
ramuri a investițiilor oglindește conti
nuarea fermă a procesului de indus
trializare socialistă a țării ; investițiile 
din industrie au fost utilizate cu pre
cădere pentru dezvoltarea ramurilor de bază
— energie electrică și termică, meta
lurgie, construcții de mașini și chimie — 
care au. primit 62 la sută din volumul a- 
cestora. S-au accentuat eforturile pentru 
lărgirea bazei de materii prime și punerea 
în valoare a resurselor minerale și ener
getice naționale și dezvoltarea industriilor 
avansate — electronică, automatizări, me
canică fină, utilaje tehnologice, petrochimie 
și altele. De importante fonduri de inves
tiții au beneficiat industriile producătoare 
de bunuri destinate consumului populației. 
Fonduri importante de investiții au fost utili
zate îndeosebi pentru creșterea parcului de 
tractoare, mașini și utilaje agricole, pentru 
înfăptuirea programului de irigații, îndiguiri 
și desecări și dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a zootehniei. în transporturi in
vestițiile au fost destinate pentru mo
dernizarea parcului de locomotive, va
goane și autovehicule de marfă, electri
ficarea liniilor principale de cale ferată și 
modernizarea drumurilor, dezvoltarea flotei 
maritime comerciale, extinderea rețelei de 
telefonie urbană și interurbană.

In cursul cincinalului 1971—1975 au fost 
date în exploatare 1 869 obiective și capa
cități de producție industriale și 388 agro
zootehnice mai importante, s-au moderni
zat și reutilat un număr însemnat de în
treprinderi și secții din toate ramurile eco
nomiei. Fondurile fixe în economia națio
nală au crescut in această perioadă cu 440 
miliarde lei, ajungind la sfîrșitul anului 
1975 la circa 1 200 miliarde lei. Din totalul 
fondurilor fixe existente, 805 miliarde lei 
sînt puse în funcțiune în ultimii zece ani.

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

în industria energiei electrice și termice
— hidrocentralele Lotru, Tarnița, Rîmnicu- 
Vîlcea — Govora, centralele termoelec
trice Brăila și Rovinari. în industria meta

Realizări
1971—1975

din care : 
1975

%
1971—1975

- mild, lei — — mild, lei — 1966—1970

Construcții de locuințe (inclusiv din fondurile
populației cu sprijinul statului) 37,7 10.8 215,9

Gospodărie comunală 12,8 3,8 185,5
învățămînt, cultură și artă, ocrotirea sănătății 11,3 2.9 143,0
Comerț, alimentație publică, turism 15,6 4,2 190,2

în cincinalul expirat s-a acționat pentru 
îmbunătățirea eficienței investițiilor ; s-a 
realizat reducerea ponderii lucrărilor de 
construcții-montaj la investițiile din fon
durile statului — de la 47.1 la sută, în anul 
1970, la 39,8 la sută, în anul 1975 — sporind 
ponderea utilajelor și instalațiilor ; s-a ac
ționat pentru reducerea supradimensionări
lor și finisajelor inutile, utilizarea unor ma
teriale noi, reducerea investiției specifice 
și a duratelor de execuție. Cu toate rezul
tatele obținute, în activitatea de investiții 
s-au manifestat unele lipsuri, constînd în 
elaborarea cu întîrziere a documentației 
tehnico-economice, neasigurarea la timp a 
unor utilaje tehnologice din țâră și din. im
port, slaba organizare a execuției lucrărilor 
pe șantiere — deficiențe care au influențat 
eficienta investițiilor și au determinat pu
nerea în funcțiune cu întîrziere a unor ca
pacități de producție.

în anii cincinalului a început construcția 
și au continuat lucrările pe șantierele unor 
mari obiective de investiții în toate ramu
rile economiei, care vor asigura ridicarea 
economică a țării pe o nouă treaptă de dez
voltare în cincinalul 1976—1980.

VI. INTRODUCEREA 
PROGRESULUI 
TEHNIC,
CERCETAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 
Șl DEZVOLTAREA 
TEHNOLOGICĂ

Promovarea progresului tehnic, activita
tea de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică, în anii 1971—1975, au fost sub
ordonate dezvoltării bazei de materii pri
me și energetice, aplicării unor noi tehno
logii de fabricație și perfecționării celor 
existente, asimilării de noi mașini, utilaje, 
aparate și instalații, diversificării gamei bu
nurilor de consum și creării de noi mijloace 
de apărare a sănătății populației și de pro
tecție a mediului înconjurător.

în perioada 1971—1975 au fost asimilate 
numeroase tipuri de mașini, utilaje și in
stalații noi, de tehnicitate și complexitate 
sporită, nave maritime de 55 mii tdw, 
noi sortimente de materiale, precum și o 
gamă largă de produse și sortimente de bu
nuri de consum. Pe ansamblul industriei, 
ponderea produselor noi și reproiectate 
puse în fabricație in cincinal a reprezentat 
circa 44 la sută din valoarea producției in
dustriale a anului 1975.

Au fost aplicate In producție 156 tehno
logii noi, din care ciroa 70 la sută se ba
zează pe concepție proprie, ceea ce a con
dus la valorificarea superioară a resurse
lor naturale, reducerea consumurilor spe
cifice, creșterea eficienței economice și la 
diversificarea sortimentală a producției.

în domeniul asimilării de produse noi. al 
introducerii și extinderii tehnologiilor avan
sate. au existat unele neajunsuri care au 
influențat procesul de promovare a progre
sului tehnic în industrie. Nu au fost res
pectate în totalitate sarcinile de asimilare 
a produselor, existind rămîneri în urmă 
față de prevederile planurilor. Deși s-au 
obținut unele rezultate pozitive în scurta
rea ciclului de asimilare a produselor și de 
introducere a tehnologiilor noi, durata a- 
cestui proces, de la concepție și proiectare 
pînă la aplicarea in producție, a continuat 
— în unele cazuri — să fie încă mare, ceea 
ce a avut consecințe negative asupra efi
cientei în industrie.

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

lurgică — Combinatul de oțeluri speciale 
Tirgoviște, întreprinderea de alumină Tul
cea ; s-au dezvoltat sectoarele de oțelărie și 
de laminare la combinatele siderurgice Ga
lați, Hunedoara și Reșița, capacitatea între
prinderilor de țevi „Republica“ București, 
Iași. Roman, a întreprinderii de aluminiu 
Slatina. în industria construcțiilor de ma
șini — întreprinderea de rulmenți și între
prinderea de panouri și tablouri electrice 
Alexandria, întreprinderea de strunguri 
Tirgoviște. întreprinderea de vagoane Cara
cal, întreprinderea de utilaj pentru indus
tria materialelor de construcții și refractare 
Bistrița, întreprinderea de elemente pneu
matice și automatizări Bîrlad, întreprin
derea „Tehnoton“ Iași, întreprinderea de 
armături industriale din fontă și oțel Zalău, 
întreprinderea de dispozitive, ștanțe, ma
trițe și scule așchietoare Focșani, întreprin
derea de aparataj electric de instalații Titu. 
In industria chimică — Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia, instalațiile de 
amoniac și uree de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Turnu-Mă- 
gurele de anhidridă maleică și ftalică, di- 
metiitereftalat de la Combinatul petro
chimic Brazi, de acid fosforic de la Combi

natul de îngrășăminte chimice Năvodari, de 
anilină de la Combinatul chimic Făgăraș, de 
acid sulfuric, tripolifosfat de sodiu și de 
săruri fosfatice de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Valea Călugărească, 
de fibre polinitrilacrilice — melană de 
la Combinatul de fibre sintetice Săvineșți, 
de fire poliesterice de la Combinatul de fi
bre sintetice Iași, rafinărie — etapa a Il-a 
de la Combinatul petrochimic Pitești. In 
industria de prelucrare a lemnului — 42 ca
pacități noi ; în industria ușoară — 26 în
treprinderi de textile și incălțăminte . 6 fa
brici de sticlărie, de menaj și porțelan ;.în 
industria alimentară — 7 fabrici de lapte 
praf ; 6 fabrici de bere , abatoare, fabrici 
de pîine și altele.

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

în industria chimică s-au elaborat tehno
logii noi privind obținerea cauciucului po- 
liizoprenic și polibutadienic, elaborarea de 
rășini și lacuri pentru industria electroteh
nică, obținerea alcoolului oleic prin hidro- 
genarea acidului oleic, diversificarea sorti
mentelor de copolimeri acrilici auxiliari 
pentru industria textilă și de pielărie, obți
nerea de fibre chimice cu modul umed ridi
cat, sinteze de noi medicamente, realizarea 
de rășini epoxidice pentru confecționa
rea modelelor pentru turnătorie, și a cutii
lor de miez, obținerea de erbicide necesare 
culturilor de porumb, floarea-soarelui și 
altor plante.

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

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

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

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

în industria lemnului, celulozei și hîrtiei 
s-au aplicat noi tehnologii pentru producția 
unor sortimente de hirtie cu gramaje scă
zute. au fost extinse utilizările sortimente
lor inferioare de masă lemnoasă și ale de
șeurilor, folosirea unor noi specii lemnoase 
ca materie primă pentru producția de ce
luloză, s-au elaborat noi tehnologii și ma
teriale pentru industria mobilei și prefabri
catelor din lemn.

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

în agricultură și silvicultură au fost rea
lizate noi soiuri de grîu, porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, noi hi
brizi de găini ouătoare, a fost elaborată 
tehnologia pentru fabricarea concentratelor 
proteice de soia ; s-au îmbunătățit tehnolo
giile de executare mecanizată a principale
lor lucrări silvice, precum și cele de pro
ducere a puieților necesari împăduririlor.

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

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

VII. RELAȚII 
ECONOMICE 
EXTERNE
Dezvoltarea accelerată a economiei na

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

în cincinalul 1971—1975 s-au dezvoltat și 
diversificat relații de cooperare în produc
ție — formă superioară a relațiilor econo
mice internaționale — care asigură o mai 
mare stabilitate în raporturile dintre state, 
creează condiții favorabile pentru accesul 
la progresul tehnic, la resursele financiare 
și piețele de desfacere, punînd mai bine în 
valoare resursele proprii și ale parteneri
lor ; au fost încheiate o serie de convenții 
și acorduri pentru realizarea, prin eforturi 
comune, de capacități de producție, precum 
și pentru specializarea în producție.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Producția globală industrială • Numărul județelor
1965 1970 13JS

Pînă la 5 miliarde lei 30 19 8
5,1—10 miliarde lei « > 12 11
10,1—15 miliarde lei 3 5 7
15,1—25 miliarde lei — 3 11
Peste 25 miliarde lei •— 2

Numărul personalului angajat în între
prinderi și instituții ce revine Ia 1000 lo
cuitori a crescut în județele mai puțin 
dezvoltate : de la 219 la 281 în județul Gorj, 
de la 191 la 232 în județul Vîlcea, de la 
210 la 260 în județul Tulcea, de la 142 la 
200 în județul Olt, de la 255 la 312 în ju
dețul Harghita, de la 203 la 287 în județul 
Dîmbovița. In anul 1975, numărul județe
lor cu peste 200 persoane angajate la 1 000 
locuitori a ajuns la 32, față de 27 in 1970 
și 18 județe în 1965.

VIII. CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ECONOMICE

în anii 1971—1975 s-a îmbunătățit eficien
ța activității economice în toate ramurile 
producției materiale, a fost foloăit mai in
tensiv potențialul de producție, s-a accen
tuat: procesul de valorificare superioară a 
materiilor prime și. materialelor ; în întrea
ga economie s-a desfășurat un intens pro
ces de raționalizare a consumurilor . speci
fice, de folosire mai judicioasă a resurselor 
energetice, de reducere a cheltuielilor ma
teriale, de utilizare cu productivitate spo
rită a forței de muncă, de creștere genera
lă a rentabilității producției.

Ridicarea gradului de înzestrare tehnică 
a muncii, extinderea mecanizării, automati
zarea și introducerea tehnologiilor avansate, 
creșterea calificării și organizarea mai bună 
a producției au determinat sporirea produc
tivității muncii pe un lucrător în industrie 
— cu 37,0 la sută în anul 1975. față de 
1970, intr-un. ritm mediu anual de 6,5 la 
sută. Aproape 55 la sută din sporul pro
ducției industriale s-a realizat pe seama 
creșterii productivității, muncii. Productivi
tatea muncii în activitatea de construcții- 
montaj a sporit cu 46.1 la sută, iar în trans
porturile feroviare cu 27,2 la sută.

Deși au fost obținute creșteri importante, 
nivelurile prevăzute în planul cincinal nu au 
fost realizate integral de către toate minis
terele, datorită unor neajunsuri în organi
zarea producției și a muncii.' în folosirea 
utilajelor și a timpului de muncă.

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

în cincinalul 1971—1975 s-.au înregistrat, 
de asemenea, importante progrese în valo
rificarea materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei electrice. Con
sumul productiv de energie electrică la 
1 000 lei venit național s-a redus cu 8 la 
sută. în anul 1975, comparativ cu 1971, va
loarea produselor obținută pe unitâtâa de 
materie primă prelucrată a sporit' în : in
dustria construcțiilor de mașini și prelu
crării metalelor — cu 42,9 la sută ; . indus
tria produselor din cauciuc — cu 16,4 la 
sută ; industria exploatării și prelucrării 
lemnului — cu 42,1 la sută ;< industria țe
săturilor de bumbac și tip bumbac — cu
36.5 la sută ; industria încălțămintei cu fețe 
din piele naturală cu 23,3 la sută. ■

Cheltuielile totale pentru 1 000 Iei produe- 
ție-marfă în industria republicană au 
scăzut, în condiții comparabile, ,, în a- 
nul 1975, față de anul 1970, cu 81.9 
lei, iar cele materiale cu 58,7 lei, 
obținindu-se , economii Ia cheltuielile 
totale pe întreaga perioadă a cincinalu
lui de circa 85 miliarde lei. Reduceri de 
cheltuieli s-au obținut și în celelalte ramuri 
ale economiei față de anul 1970 : în con- 
strucții-montaj antrepriză — cu1 56 lei ; în 
agricultura de stat — cu 34 lei.; în trans
porturi feroviare cheltuielile . pentru 1 000 
tone-km convenționale sînt mai miei — cu
10.6 la sută iar în transporturi auto — cu 
13.1 la sută.

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

IX. DEZVOLTAREA 
FORȚELOR
DE PRODUCȚIE 
PE TERITORIU
în perioada 1971—1975 s-a acționat cu 

fermitate pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea repartizării forțelor de 
producție pe teritoriul tării, urmărindu-se 
lichidarea treptată a diferențelor în dezvol
tarea economică a diferitelor zone, crearea 
condițiilor pentru ridicarea tuturor locali
tăților la un nivel mai înalt de civilizație 
materialȘ și spirituală.

In acest scop, față de creșterea de 1,7 ori 
a volumului de investiții realizat pe ansam
blul economiei, comparativ cu cincinalul 
precedent. în județele mai puțin dezvolta
te. investițiile au sporit în ritmuri mai ac
centuate : de 3,2 ori în Dîmbovița, de circa
2.9 ori în Gorj și Tulcea. de 2,1—2.5 ori in 
Sălaj, Bistrița-Năsăud. Vaslui, Botoșani. 
Alba, Satu-Mare și de circa 2 ori în Har
ghita, Covasna, Vîlcea. Că urmare, au avut 
loc importante modificări în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a județelor. In timp 
ce în anul 1965 numai 4 județe dispuneau 
de fonduri fixe între 10—25 miliarde lei, iar 
în 35 județe valoarea fondurilor fixe nu 
depășea 10 miliarde lei. la începutul anului 
1975, 22 județe dispuneau de fonduri fixe 
productive între 10—25 miliarde lei, 8 ju
dețe peste 25 miliarde lei și 9 județe pînă 
la 10 miliarde lei.

In cincinalul 1971—1975 s-au construit noi 
obiective industriale de interes republican 
în circa 180 orașe și în alte peste 120 loca
lități rurale.

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

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

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

S-a trecut la înfăptuirea hotăririi Con
ferinței Naționale a partidului cu privire

(Continuare in pag. a IV-a)
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HOTÂRlREA
Comitetului Central al Partidului
Comunist Român cu privire la 

îndeplinirea planului cincinal 1971-1975

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe 
al Danemarcei

(Urmare din pag. I)

socialiste, desfășurată de secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, tovarășul blicolae Ceaușescu.

Comitetul Central dă o înaltă apreciere contribuției de inestima
bilă valoare pe care secretarul general al partidului a adus-o atît 
la elaborarea politicii partidului și statului, cit și la aplicarea con
secventă in viață a acestei politici, la găsirea soluțiilor menite să 
asigure progresul neintreiupt al societății noastre în toate domeniile. 
Comitetul Central prețuiește în mod deosebit activitatea secretaru
lui general al partidului, președintele Republicii, în promovarea 
politicii externe principiale, active și consecvente a României, în 
lupta pentru rezolvarea marilor și complexelor probleme care 
confruntă omenirea contemporană, în interesul dezvoltării libere 
și independente a tuturor națiunilor lumii.

★
In prezent, întregul nostru popor, toți oamenii muncii, fără deo

sebire de naționalitate, au pășit în cincinalul 1976-1980 - etapă 
nouă, superioară în făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate - cu hotărirea fermă de a îndeplini întocmai Directivele 
Congresului al Xl-lea, de a traduce cu consecvență in viață gran
diosul Program al partidului.

Noul cincinal a stabilit obiective mărețe, care deschid în fața 
poporului nostru insuflețitoare perspective de muncă și noi în
făptuiri, de valorificare superioară a resurselor materiale și ener
giilor sale creatoare, de înaintare fermă a României pe calea ci
vilizației socialiste și comuniste. Pentru traducerea in viață a aces
tui program este necesar să sporim eforturile in întreaga activitate 
economică-socială, să valorificam tot mai deplin experiența, elanul 
revoluționar și gindirea cutezătoare ale clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate, să ridicăm spiritul de răspun- 

‘ dere în toate compartimentele societății. Numai astfel vom face 
ca cincinalul 1976-1930 să reprezinte un nou pas înainte în pro
gresul multilateral al societății noastre, spre binele și fericirea po
porului român, pentru prosperitatea și măreția patriei I

Să indeplinim exemplar toate prevederile noului cincinal, acordind 
o atenție deosebită creșterii eficienței economice și sporirii produc
tivității muncii, asigurind introducerea mai rapidă a progresului 
tehnic, automatizarea și mecanizarea proceselor de producție, 
permanenta ridicare a calificării oamenilor muncii, organizarea ști
ințifică, modernă a producției și a muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate unitățile și la fiecare loc de muncă I

Să acționăm cu fermitate pentru imbunățățirea calității produ
selor, pentru reducerea cheltuielilor de producție, pentru folosirea 
rațională a materiilor prime, a combustibililor și energiei, luptind 
cu hotărire împotriva risipei, promovind spiritul de economie în 
toate domeniile.

Congresul al Xl-lea al partidului a hotărît ca in cincinalul 
1976-1980 să se asigure afirmarea deplină a revoluției tehnico-ști- 
ințifice în întreaga societate românească. Să asigurăm promova
rea și introducerea perseverentă a noului in producție, a celor mai 
avansate cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, valorificarea

cit mai rapidă și eficientă a roadelor inteligenței creatoare, a 
științei românești I

Să acționăm cu energie sporită în vederea obținerii unor produc
ții tot mai mari in agricultură, folosind din plin dotarea tehnico- 
niaterială de care dispunem, aplicînd cele mai noi cuceriri ale ști
inței agrozootehnice, acordind o deosebită atenție bunei gospodă
riri a pămîntului. Să facem totul pentru ca activitatea din agri
cultură să se desfășoare în mod organizat și disciplinat apropiin- 
du-se tot mai mult de caracteristicile muncii industriale.

in actualul cincinal avem de realizat un volum de investiții uriaș 
- de aproape 1 000 de miliarde lei - care va amplifica în mod 
considerabil baza dezvoltării economice și sociale a tuturor județe
lor țării. Să depunem toate eforturile pentru ca noile obiective ale 
cincinalului să fie realizate la timp și în cele mai bune condițium, 
la parametrii proiectați, acordind o mai mare atenție organizării 
exemplare a producției și muncii.

Să intensificăm eforturile pentru extinderea relațiilor economice 
externe ale țării, pentru sporirea volumului exportului și diminuarea 
importului la strictul necesar, pentru ridicarea competitivității pro
duselor românești pe piața externă, pentru creșterea eficienței ge
nerale a comerțului exterior, asigurind o prezență demnă, presti
gioasă a României în schimburile cu alte țări, în colaborarea eco
nomică internațională.

România va milita și in viitor, cu toată fermitatea, pentru a-și 
aduce contribuția la promovarea unei politici noi, bazată pe egali
tate deplină, pe stimă și respect intre națiuni, la continuarea și 
consolidarea cursului destinderii, la întărirea securității mondiale. 
Vom continua să dezvoltăm relațiile de alianță, solidaritate și 
colaborare cu toate țările socialiste, vom intensifica raporturile cu 
țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, vom lărgi 
colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. Să facem totul pentru ca, prin succesele sale economice, 
sociale și politice, România socialistă să poată contribui tot mai 
eficient la instaurarea noii ordini economice și politice internațio
nale, la cauza edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră I

Avem un program de viitor cu adevărat grandios ! Dispunem de 
toate condițiile și posibilitățile pentru al duce cu succes Ia înde
plinire I Stă în puterea noastră, in forța unită a poporului să asi
gurăm realizarea cu succes a tuturor prevederilor noului cincinal, 
să transformăm această etapă în care intrăm într-o nouă și glori
oasă pagină a înfloririi multilaterale a României socialiste.

Comitetul Central adresează întregului partid, întregului nostru 
popor, tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — chemarea vibrantă ca, 
strins uniți in jurul partidului comunist, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însuflețiți de 
cele mai profunde sentimente patriotice, de o nestrămutată voință 
de succes, să acționeze cu energie, spirit revoluționar și înaltă res
ponsabilitate comunistă pentru înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru, pentru a face din 
România socialistă o țară mereu mai bogată, mai puternică, asi
gurind înaintarea ei fermă spre zările luminoase ale comunismului.

Azi, la Innsbruck, încep întrecerile ediției a XlI-a a

OLIMPIADEI ALBE
începînd de astăzi atenția amatorilor de sporturi de iarnă din 

întreaga lume va fi îndreptată spre cunoscuta stațiune tiroleză 
Innsbruck, gazda celei de-a 12-a ediții a Jocurilor olimpice 
de iarnă.

Marele eveniment sportiv, 
care se desfășoară din patru în 
patru ani, reunește la actuala 
ediție peste 1000 de concurenți 
și concurente din 36 de țări, 
printre care și România. Timp 
de 12 zile pe pîrtiile de la 
Patscherkofel, Axamer-Lizum, 
Seefeld, la Stadionul olimpic, la 
„Messehalle“, la Bergisel și alte 
locuri de întreceri, cei mai buni 
schiori, biatloniști, boberi, ho- 
cheiști și patinatori își vor dis
puta într-o atmosferă de spor
tivitate prețioasele medalii o- 
limpice. Organizatorii Olimpia
dei albe și-au încheiat pregăti
rile, menite să asigure desfășu
rarea în condiții optime a între
cerilor olimpice.

Festivitatea de deschidere a

Jocurilor olimpice va avea loc 
astăzi pe Stadionul de iarnă de 
la Bergisel unde, după defilarea 
delegațiilor țărilor participante, 
va fi adusă torța olimpică, se 
va rosti jurămîntul olimpic și 
va fi înălțat steagul Jocurilor. 
In programul zilei de astăzi mai 
figurează întreceri la săniuțe și 
exercițiile impuse în proba de 
dansuri.

La actuala ediție a J.O. de 
iarnă. România va participa la 
concursurile de bob, biatlon, 
schi alpin și la grupa secundă 
a turneului de hochei pe ghea
tă. Din delegația sportivilor ro
mâni fac parte, printre alții, 
Ion Panțuru, Dragoș Panaitescu,

Gheorghe Gîrniță, Gheorghe 
Voicu, Nicolae Cristoloveanu, 
Victor Fontana. Dan Cristea, 
Eduard Pană. Doru Tureanu, 
Valerian Netedu și Dumitru 
Axinte.

Probele în care vor lua star
tul sportivii români sînt pro
gramate în zilele de 5 februarie 
(schi alpin — coborîre), 6 fe
bruarie (biatlon — 20 km indi
vidual ; bob — echipaje de două 
persoane — primele două man
șe). 9 și 10 februarie (schi al
pin — slalom uriaș în două 
manșe). 13 februarie (biatlon — 
ștafeta 4x7,5 km ; bob — echi
paje de patru persoane — pri
mele două manșe) și 14 februa
rie (schi alpin — slalom spe
cial ; bob — echipaje de patru 
persoane — ultimele două 
manșe).

o ÎN CADRUL CON
CURSULUI INTERNAȚIO
NAL DE LUPTE LIBERE 
desfășurat la Tbilisi, Con
stantin Moldovan s-a clasat 
pe locul doi Ia categoria 62 
kg, ciștigată de Boris Bo- 
zaev (U.R.S.S.). Un alt lup
tător român, Stelieă Morcov 
s-a situat pe locul 3 la ca- 
teg. 90 kg. La turneu au 
participat 150 luptători din 
9 țări.

• Ieri Ia Innsbruck, în 
turneul de calificare pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă, 
echipa de hochei pe gheață 

a Finlandei a întrecut cu 
scorul de 11—2 (0—1, 4—0, 
7—1) formația Japoniei.

• Schiorul elvețian Bern- 
hard Russi a realizat cel 
mai bun timp la coborîre în 
primul antrenament oficial 
desfășurat pe pîrtia de pe 
muntele Patscherkofel, de 
lingă Innsbruck. Russi a 
parcurs distanța de 3145 m 
în timpul de i’48“01 100, co- 
rectînd cu 7 secunde recor
dul pîrtiei. Iată și rezultate
le altor schiori : Jim Hun
ter (Canada) l’48“86/100, 
Roux (Elveția) 1’48“92/100 ; 
Kiammer (Austria) 1’48“95/ 
100.

(Urmare din pag. I)
autentice este traducerea în via
ță a principiilor existente în 
documentele Conferinței ge- 
neral-europene și a tuturor an
gajamentelor asumate de state
le participante prin semnarea 
Actului final. A fost evocată, 
în context, necesitatea adoptă
rii unor măsuri efective de 
dezangajare militară, de înce
tare a cursei înarmărilor, în
deosebi a celei nucleare, pentru 
o dezarmare reală. Convorbi
rea a evidențiat faptul că apro
fundarea cursului spre destin
dere este, de asemenea, strins 
legată de rezolvarea pe cale 
politică a conflictelor din Ori-

entul Mijlociu, din Cipru și din 
alte părți ale lumii, că atît 
cauza păcîi cît și a progresului 
reclamă lichidarea subdezvoltă
rii. a marilor decalaje economi
ce existente, instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale.

în acest cadru, au fost releva
te responsabilitatea ce revine 
tuturor țărilor, rolul crescînd al 
statelor mici și mijlocii, în so
luționarea justă și durabilă a 
problemelor .contemporaneității, 
corespunzător intereselor tutu
ror națiunilor și realităților lu
mii de astăzi.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă cordialitate 
și prietenie.

COMITETULUI CENTRAL AL MIȘCĂRII POPULARE

PENTRU ELIBERAREA ÂNGOLEI
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a declanșării luptei ar

mate in Angola, ne este deosebit de plăcut să vă transmitem căl
duroase felicitări, împreună cu mesajul nostru de prietenie și soli
daritate militantă.

Cei 15 ani de luptă grea, plină de abnegație și sacrificii desfă
șurată de poporul angolez pentru libertate și independentă națio
nală, au fost încununați de victoria sa istorică încheiată cu lichi
darea politicii de dominație a colonialismului, ceea ce a deschis 
perspectiva unei dezvoltări de-sine-stătătoare a țării, pe calea pro
gresului economic și social.

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

România socialistă a salutat cu adincă satisfacție proclamarea 
Independenței de stat a Angolei și a stabilit raporturi de colabo
rare cu guvernul creat de M.P.L.A.. reprezentant legitim al po
porului angolez. Exprimînd îngrijorarea României, a poporului ro
mân pentru situația existentă în Angola și. îndeosebi, pentru in
tervenția imperialistă și rasistă care încalcă integritatea și suve
ranitatea tării, președintele Republicii Socialiste România, secreta
rul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat, în expunerea la Marea Adunare Națională 
din 18 decembrie 1975, că țara noastră se pronunță ferm pentru 
retragerea din Angola a trupelor Republicii Sud-Africane. pentru 
încetarea oricărei intervenții străine, astfel ca poporul angolez să-și 
poată rezolva singur problemele interne, în conformitate cu inte
resele sale vitale, și să realizeze întărirea unității naționale, apă
rarea independentei și integrității teritoriale, dezvoltarea democra
tică a tării pe calea progresului și civilizației.

Republica Socialistă România va acorda întregul său sprijin 
poporului angolez în munca și lupta pentru dezvoltarea sa econo- 
mico-socială independentă. In spiritul bunelor relații, de prietenie 
și solidaritate, dintre partidele și popoarele noastre, vom acționa 
pentru dezvoltarea continuă a colaborării româno-angoleze, consi- 
derind că aceasta corespunde pe deplin intereselor ceior două țări, 
și. totodată, servește cauzei luptei împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, pentru pace și colaborare inter
națională.

Ne exprimăm convingerea că. în noile condiții pe care le creează 
dobindirea independenței de stat, va avea loc o puternică dezvol
tare a raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
popoarele noastre.

Vă urăm, clin toată inima, dragi tovarăși, succes deplin în opera 
de reconstrucție națională, în lupta pentru o Angolă liberă, inde
pendentă, unită și prosperă.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PmMgKI LA

PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, succesiv, în cursul zi
lei de marți, în vizită protoco
lară de prezentare pe ambasa
dorii acreditați în țara noastră 
— al Republicii Ruandeze, II- 
dephonse Munyeshyaka ; Tailan- 
dei, Sanong Nisalak, și Repu
blicii Zambia, Alberto Nkanda 
Kalyati.

★
In cursul aceleiași zile, pri

mul ministru a primit pe Er- 
win Wickert, ambasadorul R. F. 
Germania la București, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, au fost discu

tate probleme referitoare la 
dezvoltarea cooperării econo
mice și tehnico-științifice din
tre cele două țări,

PLECARE
Marți dimineața a plecat Ia 

Paris delegația Partidului Co
munist Român, formată din to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Vasile Șan- 
dru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care va partici
pa la lucrările celui de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Co
munist Francez.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Mișcării Socialiste Panelene 

(P.A.S.O.K.) condusă 
de Andreas Papandreu, președintele 

partidului
Marți după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Parti
dului Mișcării Socialiste Pan
elene (P.A.S.O.K.), condusă de 
Andreas Papandreu, președinte
le partidului, care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră. Din 
delegație fac parte Sylva Acri
tă, . deputată în Parlamentul 
elen, Iannis Fioros, deputat în 
Parlamentul elen, Akis Tso- 
chatzopoulos, membru al Se
cretariatului executiv al 
P.A.S.O.K., Nikos Michalopou- 
los, secretar al Secției 
P.A.S.O.K. pentru tineret, An- 
tonis Carras, membru al Se
cretariatului Secției P.A.S.O.K. 
pentru autoadministrarea locală, 
Michel Ziagas, secretar parti
cular al lui A. Papandreu, Di- 
mitris Maroudas, ziarist, respon
sabilul Biroului de presă al 
P.A.S.O.K., George Massavetas, 
ziarist.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., 
Radu Enache. secretar al C.C. 
al U.T.C., Dumitru Ghișe, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Suzana 
Gâdea, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prorector al 
Institutului politehnic Bucu
rești, Ion Mărgineanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., di
rector general al Agerpres, Ilie 
Șalapa, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie.

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Elene 
la București, Dimitri Papadakis.

Plecarea delegației conduse de ministrul 
tineretului, culturii populare și sportului 

din R.P. Benin
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația condusă de 
François Kouyami, ministrul 
tineretului, culturii populare 
și sportului din R.P. Benin, 
care a efectuat o vizită în 
țara noastră. La plecare, pe 
aeroportul București-Otopeni,

delegația a fost salutată de 
tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, ministrul pentru pro
blemele tineretului, de mem
bri ai Secretariatului C.C. al 
U.T.C. și de reprezentanți ai 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al Danemarcei
La Ministerul Afacerilor Exter

ne s-au desfășurat marți după- 
amiază convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al Danemar
cei, K. B. Andersen.

Au fost examinate căile con
crete de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale, evidențiindu-se do
rința de a intensifica eforturile 
în vederea unei conlucrări fruc
tuoase în diverse domenii de ac
tivitate, a sporirii substanțiale 
a schimburilor comerciale, lăr
girii cooperării economice, teh
nico-științifice și culturale. A 
avut loc, totodată, un schimb de 
opinii în probleme ale vieții in 
ternaționale. în acest context 
s-a subliniat necesitatea tradu
cerii în viață a Actului final al 
Conferinței europene pentru se
curitate și cooperare în vederea 
creării in Europa a unui climat 
de pace și colaborare între toate 
statele.

La convorbiri, desfășurate în
tr-o atmosferă de prietenie si 
înțelegere reciprocă, au partici
pat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Constantin Stanciu, adjunct al

ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, Gheorghe Ploieșteanu, 
ambasadorul României la Co
penhaga, funcționari superiori 
din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
Niels Boel, ambasadorul Dane
marcei la București, celelalte 
persoane oficiale care ți însoțesc 
pe oaspete în vizita in țara 
noastră. ■

•4r
Oaspetele danez a vizitat, în 

aceeași zi, Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Danemarcei, K. B. Andersen, și 
soția au oferit, marți, un dineu 
în onoarea ministrului afacerilor 
externe al României, George 
Macovescu, și a soției sale.

Au luat parte Vasile Bum- 
băcea și Emil Nicolcioiu, miniș
tri, Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale 
și politice, precum și oficialită
țile române și daneze prezente 
la convorbiri.

în timpul dineului, cei doi 
miniștri de externe au rostit 
scurte toasturi.

(Agerpres)

A APĂRUT „ERA SOCIALISTĂ"
nr. 3/FEBRUARIE 1976

CASA DE CULTURĂ 
A SECTORULUI 6

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 
ANUNȚĂ 

deschiderea cursuri
lor de :

- DACTILOGRAFIE 
- SECRETARIAT, 
curs rapid com
plet de 15 zile, o 
lună și două luni, 
începerea la data 
înscrierii. METO
DA DUPLOYEN.

- DEPANARE RA
DIO Șl TELEVI
ZOARE.

- DESEN TEHNIC.
- COSMETICĂ.
- CROITORIE.
— Limbi străine: EN

GLEZA, FRAN
CEZA, GERMA
NA.

Informații și înscrieri 
la sediul CASEI DE 
CULTURĂ, Calea Ra- 
hovei nr. 151, telefon 
236661.

BREVIAR OLIMPIC • BREVIAR OLIMPIC
• La „Mesehalle" din In- 

nsbruck s-au disputat alte două 
jocuri de calificare pentru tur
neul olimpic de hochei pe 
gheață. Reprezentativa Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul 
de 14—1 (3—0, 6—1, 5—0) for
mația Bulgariei, iar selecțio
nata R. F. Germania a dispus 
cu 5—1 (1—0. 2—0, 2—1) de 
echipa Elveției.

In urma acestor rezultate, e- 
chipele Cehoslovaciei și R. F. 
Germania vor evolua în prima 
grupă a turneului olimpic.

• 500 de milioane de telespec
tatori vor urmări zilnic între
cerile J.O. de la Innsbruck.

Probele sportive vor fi transmi
se in direct în 29 de țări. • In 
ciuda creșterii prețurilor la bi
letele de intrare, locuitorii In- 
nsbruck-ului se arată favorabili 
organizării „Olimpiadei albe“ in 
orașul lor. Intr-un ultim son
daj, 73,5 la sută din persoanele 
chestionate și-au exprimat opi
nii pozitive în legătură cu or
ganizarea olimpiadei de iarnă. 
• Întărirea măsurilor de secu
ritate in orașul jocurilor a 
permis poliției repurtarea unui 
prim succes : în cursul nume
roaselor controale efectuate au 
fost arestați 44 de hoți și es

croci • La 12 ani și jumătate 
Elena Vodorezova din Moscova 
este cea mai tinără concuren
tă participantă la Jocurile o- 
limpice de iarnă. Această micu
ță fetită, care poartă părul 
lung, este o mare speranță a 
patinajului artistic feminin din 
U.R.S.S. Tehnica sa este deja 
-foarte sigură, ea reușește saltul 
triplu, iar la Campionatele eu
ropene de la Geneva de anul 
acesta, prima sa competiție in
ternațională, a terminat pe lo
cul 8. Elena Vodorezova este, 
după părerea unanimă a teh
nicienilor, campioana de mîine.

LUNĂ CÂR.ȚII LÄ SATE
1-29 februarie

Tradiționala manifestare cultural-educati- 
vă de masă „Luna cărții la sate“, organizată 
de Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
și de Uniunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum, a ajuns la a 16-a ediție. în acest 
an ea are semnificații deosebite deoarece se 
desfășoară în atmosfera de muncă susținută 
pentru înfăptuirea sarcinilor noului cincinal.

Prietenii cărții de la sate sînt invitați să 
participe la numeroasele acțiuni ce se des
fășoară la librăriile sătești, căminele cultu
rale, școli și cluburi, întîlniri cu scriitorii și 
reprezentanții editurilor, expoziții de cărți, 
concursuri literare, simpozioane etc.

Printr-o largă rețea de librării, raioane, 
puncte de desfacere și prin difuzorii de cărți, 
cooperația de consum asigură răspîndirea 
cărților în mediul rural. O formă modernă 
de servire a cititorilor de la sate este, și 
cartea la domiciliu. Astfel, cooperația de con
sum are 30 de secții județene „Cartea prin 
poștă“, precum și o secție centrală în Bucu
rești, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 
6, care expediază la domiciliu cărțile coman
date prin scrisori.
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Concedii, excursii, 
cură balneară

Doriți să cunoașteți cele mai frumoase zone turistice din 
țară în această perioadă ?

Doriți să petreceți un concediu reconfortant ?
Stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, CĂCIULATA 

CĂ.LIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA. OCNA SIBIULUI, 
BAZNA, HERCULANE, MONEASA, GEOAfelU. SÎNGEORZ, 
SOVATA. TUȘNAD, LACUL ROȘU, SLANIC-MOLDOVA. 

EFORIE, MANGALIA, AMARA, PUCIOASA vă oferă aces
te posibilități.

Pentru informații și procurarea biletelor de odihnă și cură 
balneară vă puteți adresa tuturor OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTE
LURI și RESTAURANTE BUCUREȘTI.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

PUBLITURISM
A

DIN SUMAR :
• Andrei Ccrvcncovici : 

Consiliile populare în pro
cesul adîncirii democra
ției socialiste ; • Gheor
ghe Șică : Investițiile și e- 
conomia de muncă socială ; 
• Dumitru Ghișe : Revolu
ția științifică-tehnică și con
diția umană ; o Gheorghe 
Stroia : Militantismul vieții 
sociale și al culturii noastre 
socialiste ; • Alexandru Bo- 
lintineanu : Respectarea și

întărirea legalității interna
ționale — componentă esenr 
țială a unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale.

Și obișnuitele rubrici : • 
CONSULTAȚII ; a ȘTIIN- 
ȚA-ÎNVĂȚĂMÎNT ; a PA
GINI DE ' ISTORIE ; •
CREAȚIA LITERAR-AR- 
TISTICA ; • DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE ; • CURENTE 
ȘI IDEI ; CĂRȚI ȘI SEM
NIFICAȚII : • CUVÎNTUL 
CITITORILOR.

PROGRAMELE 1 ȘI 2

In jurul orei 9,00 — transmisie 
directă: ȘEDINȚA DE DESCHI
DERE A CONGRESULUI CONSI
LIILOR POPULARE JUDEȚENE 
ȘI AL PREȘEDINȚILOR CONSI
LIILOR POPULARE.

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limbă rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber, vă recoman
dăm... 17,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,30 
Mult e dulce... 17,50 Tragerea Pro- 
noexpres. 18,00 Lecții TV pentru

lucrătorii din agricultură. 18.25 
Ateneu popular TV. Emisiune de
dicată preocupărilor consiliilor 
populare în domeniul activității 
cultural-educative de masă. 18.55 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri:
Ucenicul zugravului — de Octav 
Pancu-Iași. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. 20,20 Tele- 
cinemateca. Ciclul „Mari ecrani
zări“ : „Marile speranțe“ — pro
ducție a studiourilor engleze. 22,15 
24 de ore. 22,35 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
20,00 Studio ’76. 20.30 Inscripții 

pe celuloid. 20,50 Telex. 20,55 Fi
larmonica „Banatul“ din Timișoa
ra. Dirijor Nicolae Boboc. în pro
gram: P. I. Ceaikovski. 21,35 Ro- 
man-foileton: „Forsyte Saga“ (V). 
22,25 închiderea programului.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ
Șl FARMACIE-BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ CURSURI DE PREGĂTIRE

In vederea CONCURSULUI DE ADMITERE 
la Facultățile de medicină generală, pedia
trie, stomatologie și farmacie în perioada 15 
februarie-4 iulie a.c., între orele 9-13, în 
fiecare duminică.

Cursurile de pregătire vor avea loc în Bd. 
Dr. Petru Groza nr. 8, pentru Facultățile de 
medicină generală, pediatrie și stomatologie, 
și în str. Traian Vuia nr. 6, pentru Facultatea 
de farmacie.

înscrierea se face numai pe baza recoman
dării liceelor.

Programul cursurilor de pregătire este afișat 
la sediul facultăților.



Imperativul unei noi ordini 
economice internaționale 

ÎN DEZBATERILE REUNIUNII MINISTERIALE
A „GRUPULUI CELOR TT

Necesitatea unei noi ordini 
economice internaționale este 
tema principală a dezbaterilor 
celei de-a treia reuniuni la ni
vel ministerial a „Grupului ce
lor 77“, ale cărei lucrări conti
nuă Ia Manila. în cadrul ședin
ței de marți au fost prezentate 
rapoartele adoptate la reuniu
nile ministeriale regionale des
fășurate la Caracas, Alger și 
Djakarta, care au precedat ac
tuala întilnire de la Manila. 
Documentele insistă asupra ne
cesității stabilirii unor noi re
lații economice între state, ba
zate pe egalitate și justiție, care 
să ducă la înlăturarea fenome
nelor de subdezvoltare, la lichi
darea anacronicei împărțiri a 
lumii între țări bogate și țări 
sărace.

Luînd cuvîntul, Gamani 
•Corea, secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), a evidențiat ro
iul de prim plan pe care îl 
dețin, în lumea de astăzi, țările 
în curs de dezvoltare, a căror 
unitate este o necesitate pri
mordială, ce trebuie să se ma
nifeste și dincolo de obiective
le generale. Cooperarea între 
țările lumii a treia, a spus el, 
va fi un element major al a- 
cestui ultim sfert de secol și 
face parte integrantă din stra
tegia globală pentru dezvolta- . 
re. în continuare, Gamani Co
rea a subliniat că a venit 
timpul să fie luate în conside
rare dezideratele țărilor în curs 
de dezvoltare care tind spre 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale. „Adu
narea Generală a O.N.U. a fi
xat obiectivele, acum trebuie 
ca acestea să fie transpuse în 
fapte“, a spus el.

Pe de altă parte, în ședința 
plenară de marți au fost dis-

. cutate problemele de procedu
ră și au fost alese grupurile de 
lucru. Au fost aleși cîte zece 
reprezentanți ai fiecărui grup 
regional — Asia,. Africa și A- 
merica Latină — în Comitetul 
de coordonare, după care acest 
organism a ales, la rîndul lui, 

•un președinte și a stabilit gru
purile de lucru însărcinate cu 
pregătirea proiectelor 
mentelor finale. ~ 
lucru urmează 
probleme referitoare la expor
tul de materii prime, proble
me financiare și cele legate de 
sistemul monetar internațional, 
cooperarea economică între ță
rile în curs de dezvoltare, 
transferurile de tehnologie și 
probleme instituționale.

docu-
Grupurile de 
să examineze

• TOVARĂȘUL NICOLAEM. 
NICOLAE, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, conducă
torul delegației României la 
cea de-a treia reuniune minis
terială a „Grupului celor 77“ de 
Ia Manila, a avut, marți, o în
trevedere cu Carlos Romulo. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Filipine, președintele 
reuniunii. Cu acest prilej, au 
fost discutate aspecte ale rela
țiilor româno-filipineze și 
chestiuni privind problematica 
reuniunii ministeriale a „Gru
pului celor 77“.

„Scînteia

tineretului

de lucru româno

mexican“ de colaborare

în domeniul petrolier

Semnarea ,,Programului

în prezența președintelui Sta
telor Unite Mexicane, Luis 
Echeverria Alvarez, Ia Ciudad de 
Mexico a avut loc ceremonia 
oficială de semnare a „Progra
mului de lucru româno-mexi- 
can“ pe anul în curs, privind 
cooperarea bilaterală in dome
niul petrolier. Documentul a 
fost semnat de ministrul român 
al minelor, petrolului și geo
logiei, Bujor Almășan, și de di
rectorul general al întreprin
derii de stat „Petroleos Mexi- 
canos“ (P.E.M.E.X.), Jaime Do- 
vali.

La ceremonia semnării au 
luat parte Dumitru C. Mihail, 
ambasadorul țării noastre în 
Mexic, și membrii delegației 
române.

iOO.Ow

în țările occidentale au loc numeroase demonstrații aie absolvenților unor școli superioare care se 
-s- -a.i«- „Șomajul cu diplomă" — o realitate amară, cu care este con-

in imagine : un aspect de la o asemenea demonstrație, desfășurată 
în Franța.

află în căutarea unui loc de muncă, 
fruntat tineretul din aceste țări.

Orientul
Apropiat

Climatul politic italian
sub semnul incertitudinilor

Conferința internațională
de solidaritate cu lupta poporului

angolez

Pe agenda viitoarei 
conferințe la nivel inalt 

a țărilor nealiniate
Ziarul iugoslav „Borba“ a 

publicat un interviu al primu
lui ministru al Republicii Sri 
Lanka, Sirimavo Bandaranaike, 
care s-a’ referit la agenda vi
itoarei conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, ce se va 
desfășura. în luna august, la 
Colombo. Premierul a arătat că, 
între problemele ce vor fi dis
cutate, se va afla și aceea pri
vind proclamarea Oceanului 
Indian — zonă a păcii. Alte 
probleme care vor fi abordate 
vor fi cele politico-economice 
cu caracter internațional. in
clusiv cele privind dezvoltarea. 
Vor fi examinate, de asemenea, 
modalitățile de promovare a 
cooperării țărilor nealiniate și 
rolul ce revine politicii de ne
aliniere în cadrul relațiilor in
ternaționale, precum și proble
ma întăririi eficienței Organi
zației Națiunilor Unite.

Vorbind, despre dezvoltarea 
mișcării țărilor nealiniate, Si
rimavo Bandaranaike a relevat 
că. de la' numărul inițial de 25 
de state, s-a ajuns ca la prima 
conferință la nivel înalt a aces
tor țări, desfășurată la Belgrad 
în 1961, Să participe reprezen- 

' fanții a 75 de state, urmînd 
numărul țărilor participante 
conferința de la ’Colombo 
treacă de 80.

In cuvlntarea rostită la des
chiderea, lucrărilor Conferinței 
internaționale de solidaritate cu 
lupta poporului angolez, sub 
conducerea M.P.L.A., împotriva 
agresiunii imperialiste și rasis
te, președintele Republicii Popu
lare Angola, Agostinho Neto, a 
reafirmat politica de nealiniere 
a R.P. Angola și hotărîrea gu
vernului său de a nu permite, 
sub nici o formă, amestecul 
străin în treburile interne ale 
țării, știrbirea suveranității sa
le. în ceea ce privește politica 
internă a guvernului, Agostinho 
Neto a spus : „Pentru a realiza 
obiectivele noastre de indepen-

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

Marți, în 
Conferinței, 
prezentanți _ .
prezente care au exprimat spri
jinul pe care-1 acordă popoare
le și guvernele lor luptei poporu
lui angolez împotriva agresiunii 
imperialiste și rasiste, pentru 
făurirea unei vieți libere și in
dependente. Reprezentanți ai or
ganizațiilor și comitetelor de 
solidaritate au dat, de aseme
nea, citire mesajelor de solida
ritate adresate conferinței.

cea de-a doua zi a 
au luat cuvîntul re- 

ai unor delegații

Comisia militară mixtă 
egipteano-israeliană, alcătuită în 
baza acordului interimar de de
zangajare militară în Sinai. ana
lizează, într-un punct din Sinai, 
chestiunile legate de construirea 
instalațiilor electronice de pre- 
alarmă, a anunțat un purtător 
de cuvînt al forțelor O.N.U. în 
Orientul Mijlociu. Membrii ce
lor două delegații s-au întîlnit 
într-un punct situat în zona- 
tampon, aflată sub supraveghe
rea forțelor O.N.U. Intrarea în 
funcțiune a acestor instalații — 
amenajate de specialiști ameri
cani — trebuie să devină efec
tivă, conform programului, la 
22 februarie a.c.

ca 
la 
să

• LA BELGRAD au avut 
loc convorbiri intre Dușan 
Popovici, membru al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, ' și o delegație a 
Partidului Socialist Portughez, 
condusă de Mario Cardia, mem
bru al Secretariatului național 
al aceștui partid. Au fost abor
date aspecte ale relațiilor de 
cooperare dintre U.C.I. și P.S.P., 
precum și unele probleme pri
vind activitatea desfășurată pe 
plan internațional de cele două 
partide — relatează agenția 
Taniug.

Guvernul Islandei a respins 
propunerile britanice 

în „conflictul codului“
Primul ministru Geir Hall- 

grimsson a anunțat într-o de
clarație făcută în Althing (parla
ment) că guvernul Islandei con
sideră inacceptabile ultimele 
propuneri prezentate de Marea 
Britanie în timpul convorbirilor 
recente de la Londra dintre pri
mii miniștri ai celor două țări 
cu privire la soluționarea așa 
numitului „conflict al codului“. 
După cum se știe, guvernul bri
tanic a propus Islandei să ac
cepte ca traulerele sub pavilion 
englez să pescuiască o cantitate 
de 85 000 tone de cod pe an in 
interiorul zonei naționale de 
pescuit islandeze, stabilită de 
guvernul de la Reykjavik la 200 
de mile. La rîndul său, guvernul 
Islandei s-a declarat dispus să 
accepte ca această cotă să fie 
de 60 000 tone de cod anual.

Anunțînd poziția guvernului 
său față de propunerile britani
ce, premierul Geir Hallgrimsson 
a făcut cunoscut că Islanda este 
gata să negocieze cu Marea 
Britanie un acord cu o valabili
tate de trei luni. Motivînd de
cizia de a respinge propunerile 
britanice, premierul Hallgrim
sson s-a referit la importanța vi
tală a rezervelor piscicole pen
tru economia națională a Islan- 
dei, precizînd că peștele repre
zintă 80 la sută din totalul ex
porturilor țării.

După declarația făcută în fața 
membrilor parlamentului de că
tre primul ministru, ministrul 
de externe islandez, Einar A- 
gustsson. a făcut cunoscut că 
toți membrii cabinetului au fost 
de acord cu această hotărîre.

Forțele militare egiptene au 
preluat, de la forțele O.N.U. în 
Orientul 
tiune de 
Sinai, în 
vederile 
egipteano-israelian de 
gajare militară în Sinai. Aceas
ta este cea de-a patra zonă din 
sectorul amintit preluată de for
țele militare egiptene, în baza 
programului prevăzut în anexa 
la acord.

Mijlociu, o nouă por- 
teren din Peninsula 
conformitate cu pre- 
acordului interimar 

dezan-

Climatul politic italian conti
nuă să se afle sub semnul in
certitudinilor în ceea ce privește 
posibilitățile și modalitățile de 
rezolvare a crizei guvernamen
tale declanșate la 7 ianuarie. In 
eforturile sale de a alcătui un 
nou cabinet, premierul desem
nat, Aldo Moro, s-a întîlnit, 
marți, cu specialiștii în econo
mie ai partidului său (democrat- 
creștin) pentru a definitiva pro
gramul P.D.C. de înlăturare a 
efectelor perioadei de recesiune.

Noul program al democrației- 
creștine urmează să fie prezen
tat liderilor Partidului Socialist 
cu care Aldo Moro se va întîlni 
miercuri, precum și reprezen
tanților partidelor republican și 
socialist-democratic.

Observatorii politici din Roma 
apreciază că un acord asupra 
măsurilor necesare redresării 
economiei va fi dificil de reali-

zât, avînd în vedere pozițiile 
diferite ale democrat-creștinilor 
și republicanilor, pe de o parte, 
și socialiștilor, pe de altă parte. 
După cum relevă agenția 
France Presse problema alcătu
irii unui nou guvern s-a com
plicat deoarece Partidul Socia
list Democratic a făcut cunos
cute rezervele sale în legătură 
cu constituirea unui guvern 
monocolor democrat-creștin, opi- 
nînd că un astfel de cabinet nu 
prezintă garanții de stabilitate, 
deoarece nu dispune de o ma
joritate parlamentară suficientă.

Incertitudinile climatului po
litic se manifestă pe fondul 
persistenței dificultăților econo
mice. Astfel, Institutul italian 
pentru cercetarea conjuncturii 
(I.S.C.O.) relevă în ultimul său 
raport că, după recesiunea eco
nomică din 1975, la începutul a- 
cestui an au apărut o serie de 
„tensiuni monetare“.

F,FORTURI PENTRU SOLUȚIONAREA SITUAȚIEI
Consiliul militar superior, care 

supraveghează aplicarea acor
dului de încetare a focului în 
Liban, a anunțat că, în cursul 
zilei de marți, nu a fost înre
gistrat nici un incident sem
nificativ pe teritoriul țării. La 
Beirut străzile cunosc din zi în 
zi o animație specifică activității 
normale, iar aprovizionarea se 
desfășoară în condiții bune.

DIN ULSTER
SESIUNEA CONVENȚIE! CONSTITUȚIONALE DIN IRLANDA DE NORD

Bel- 
Con-

Ir- 
de

Marți după-amiază, la 
fast au început lucrările 
venției constituționale din 
landa de Nord, convocată 
guvernul britanic cu scopul de
a găsi o formulă de guvernare 
a provinciei acceptabilă atît 
majorității protestante, cit și 
minorității catolice din provin
cie. Această nouă sesiune a

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Eveniment de seama 
în cronica relațiilor 

româno-sovietice
.A. n cronica relațiilor de prietenie româno-sovieti- 

ce, ziua de 4 februarie 1948 se înscrie ca un 
moment de o deosebită însemnătate. La aceas
tă dată, de la care s-au scurs 28 de ani, a avut 
loc semnarea primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre România

și Uniunea Sovietică — act politic care și-a adus contribuții 
pozitive la amplificarea raporturilor frățești dintre cele două 
țări, dintre popoarele lor.

Aniversarea semnării primului Tratat oferă prilejul, o da
tă in plus, pentru evocarea legăturilor tradiționale dintre 
popoarele noastre, a sentimentelor de adîncă stimă, prețui
re reciprocă, care le-au unit și Ie unesc în lupta pentru 
idealurile eliberării naționale și sociale, ale cauzei socialis
mului. Mărturii concludente ale prieteniei și solidarității 
dintre popoarele noastre sint relațiile cu vechi tradiții care 
și-au găsit expresie în acțiunile de sprijin internaționalist 
dintre forțele revoluționare din cele două țări în trecutul 
de luptă. Participarea revoluționarilor români la apărarea 
tinerei republici sovietice, manifestările de solidaritate cu 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie s-au înscris pen
tru totdeauna în cadrul tradițional al relațiilor româno-so
vietice. Prietenia dintre popoarele noastre s-a pecetluit in 
anii războiului antihitlerist prin singele vărsat in comun 
de ostașii români și sovietici în lupta pentru eliberarea în
tregului teritoriu ai patriei noastre, apoi a Ungariei și Ceho
slovaciei, în marea bătălie a popoarelor împotriva robiei 
fasciste — cauză la al cărei triumf Uniunea Sovietică a 
adus contribuția principală, decisivă.

Victoria insurecției naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste, dobîndită de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a deschis un capitol nou în a- 
nalele relațiilor româno-sovietice. Dezvoltate pe temelia de 
nezdruncinat a principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, pe co
munitatea orînduirii de stat și a ideologiei, a țelurilor so
cialismului și comunismului, relațiile multilaterale dintre ță
rile și popoarele noastre au cunoscut un curs ascendent în 
cele mai variate domenii de activitate. Acordînd o înaltă pre
țuire prieteniei și colaborării româno-sovietice, poporul 
nostru, Partidul Comunist Român, România socialistă mani
festă o preocupare constantă, majoră, pentru dezvoltarea în 
continuare a prieteniei, alianței și conlucrării cu Uniunea 
Sovietică. Reflectînd dorința comună de a ridica pe trepte 
superioare raporturile reciproc avantajoase, noul Tratat de - 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat la 7 iu
lie 1970, continuă și dezvoltă prevederile primului Tratat, 
relevă posibilitățile sporite existente pentru dezvoltarea le
găturilor de colaborare ca urmare a succeselor dobîndite de 
cele două state în edificarea socialismului și comunismului, 
ca și a noilor evoluții pozitive din viața internațională.

Un rol esențial, hotărîtor în amplificarea, și extinderea re
lațiilor româno-sovietice, pe toate planurile, au avut și au 
legăturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., contactele dintre conducătorii de partid 
și de stat români și sovietici, în primul rind întîlnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev. Prilej 
de schimburi rodnice de opinii și experiență, asemenea În
tâlniri s-au remarcat ca fiind contribuții de prim ordin Ia 
extinderea colaborării bilaterale, servind interesele fun
damentale ale popoarelor noastre, cauzei generale a socia
lismului, păcii și înțelegerii internaționale.

în spiritul devotamentului profund față de ideile interna
ționalismului socialist România situează cu consecvență în 
centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea cu toa
te țările socialiste, în Raportul la cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Aș dori 
să relev cu multă satisfacție, și cu acest prilej, dez
voltarea relațiilor cu Uniunea Sovietică, care ocupă primul 
loc în schimburile și colaborarea economică internațională a 
României. Dorim să afirmăm și Ia acest Congres hotărîrea 
Partidului Comunist Român, a României socialiste de a ac
ționa în continuare, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea 
relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu 
Uniunea Sovietică, considerînd că aceasta corespunde inte
reselor ambelor partide și popoare, cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume“.

Domeniu rodnic al colaborării româno-sovietice, schimbu
rile economice, în dinamica lor. oferă un exemplu grăitor 
pentru creșterea continuă a legăturilor dintre cele două țări. 
Astfel acordul comercial de lungă durată (1976—1980) preve
de sporirea livrărilor reciproce de mărfuri în actualul cinci
nal cu circa 70 la sută, în prețuri curente, față de perioada 
1971_ 1975. în ansamblul schimburilor, evidențiind nivelul
atins de economiile naționale ale celor două state, un ritm 
mai rapid de creștere vor cunoaște livrările de mașini și 
utilaje. De asemenea, s-a amplificat colaborarea în domeniul 
tehnico-științific, al invățămîntului, ocrotirii sănătății, turis
mului și sportului.

In viața internațională, România și U.R.S.S., ca state so
cialiste vecine și prietene, desfășoară o amplă activitate 
pentru afirmarea idealurilor de pace, securitate și progres, 
militează statornic împotriva politicii imperialiste, a colo
nialismului și neocolonialismului, pentru promovarea unui 
climat de înțelegere și colaborare internațională, spre binele 
tuturor popoarelor.

Aniversarea semnării primului Tratat româno-sovietic 
constituie un nou prilej pentru poporul nostru de a 
transmite popoarelor U.R.S.S. un călduros salut și urarea 
frățească de a obține succese și mai mari in construirea co
munismului, în lupta pentru idealurile păcii și progresului 
in lume.

IOAN TIMOFTE

Convenției face parte din e- 
forturile depuse de guvernul 
premierului Wilson pentru a 
găsi o soluție politică în con
flictul din Ulster.

în prima sa ședință, Con
venția a adoptat o moțiune în 
care se cere președintelui a- 
cestui organism, Sir Robert 
Lowry „să organizeze convor
biri separate între partidele re
prezentate în cadrul Conven
ției“. Prin aceasta, Convenția 
și-a suspendat temporar lucră
rile, pentru a permite efectua
rea convorbirilor între repre
zentanții partidelor și grupă
rilor politice protestante și ca
tolice, „în vederea găsirii unei 
soluții de compromis“ — cum 
scrie ziarul Times. Primele 
consultări au avut loc imediat 
după ședința plenară a Conven
ției. între reprezentanții parti
dului social-democrat și labu
rist, partidul alianței și partidu
lui unionist al Irlandei de 
Nord.

Ziarul Daily Telegraph, citind 
opinii din capitala nord-irlan- 
deză, scrie că „sesiunea începe 
fără să existe sentimente de 
optimism în legătură cu fap
tul că cei 78 membri vor 
putea ajunge Iă un acord pri
vind crearea guvernului de coa
liție“. La rîndul său, Financial 
Times menționează „Avertis
mentele guvernului britanic pri
vind gravele consecințe ce ar 
urma în cazul în care conven
ția eșuează“. Printre altele, se 
arată că „paralel cu eforturile 
depuse pentru a-i convinge pe a_ 

ei", la 
la le- 
în ca- 
nu va

școli și familie este 
întilnit și în acele 
instituții de învăță- 
mînt frecventate, in 
majoritate, de copii 
aparținind 
mai înstărite, 
găsesc astfel 
luție pentru 
un teren de 
ticare a „1_ .___
văzute la T.V. sau în 
romanele unor preoți 
ai violenței, atît de a- 
bundente pe Piața a- 
mericană.

Așa-zisa libertate a 
societății de consum 
este în fond libertatea 
oricui de a ucide 
oricine ; atunci 
comerțul cu arme 
înfloritor, cine se 
miră că 60 la 
dintre puștii din 
Ianta sint permanent 
înarmați ?

„Avem nevoie de o 
reinstaurare a spiritu
lui de disciplină și 
moralitate în întregul 
nostru sistem național 
de învățămint" — 
menționa, în acest 
sens, Terrel H. Beli, 
împuternicit federal 
pentru problemele e- 
ducației. S-a ajuns 
deja să se aprecieze 
că acest fenomen nu 
mai poate fi eliminat 
definitiv pe parcursul 
unei generații sau 
două. Unele școli sint 
dotate cu pază și sis
teme speciale de alar
mă. Alții, căutind so
luții pe termen lung, 
se pronunță pentru 
schimbări sociale de 
esență. Dar nimeni nu 
încearcă să facă ceva 
efectiv pentru curma
rea valului de vio
lență și teroare din 
școlile americane.

și in 
de 

frecventate, 
de 
păturilor 

care-și 
o so- 
spleen, 
prac- 

„lecțiilor“

nul școlar trecut, nu
mărul atacurilor orga
nizate de elevi au 
crescut de la 566 Ia 
830, jafurile de la 119 
Ia 195. violurile de la 
6 la 22 ; atacurile a- 
supra profesorilor sau 
personalului adminis
trativ au ajuns la 225“. 
La San Francisco, a- 
semenea evenimente 
au devenit cotidiene 
Și nimeni nu pare să 
le mai acorde atenție.

„Violența și vanda
lismul în școlile pu
blice din S.U.A. tind 
să capete proporții e- 
pidemice, devenind, in 
ultimii cinci ani, una 
dintre cele mai im
portante probleme ale 
acestor instituții 
învățămint. Un raport 
recent publicat relevă 
că, în 1973, au cres
cut cu 18 la sută nu
mărul asasinatelor co
mise de elevi, cu 40 
la sută violurile sau 
tentativele de viol ; 
numărul jafurilor or
ganizate de elevi a 
sporit și el cu 37 la 
sută, iar atacurile 
împotriva profesorilor 
cu 77 la sută“.

Datele primite ulte
rior — arată articolul 
— confirmă că, pe 
scară națională, a 
continuat să se agra
veze fenomenul cri
minalității în rîndu- 
rile elevilor, pe fon
dul creșterii crimina
lității în 
general, 
toamna 
New York s-a consta
tat o sporire a numă
rului de crime sau 
acte violente cu 56 Ia 
sută. în oraș există 
aproximativ 80 000 de 
consumatori de stupe
fiante, mulți dintre ei 
aflați la vîrsta șco
lară. Sint, de aseme
nea, cunoscute peste 
350 de bande alcătuite 
din tineri. Deși ilega- 
lizate, comercializarea 
și consumul substan
țelor stupefiante au 
luat amploare în 
rîndul tineretului, de
venind o problemă ce 
nu mai poate fi con
trolată“.

„La Dade County 
(Miami), numai în a-

de

false alarme sau a 
amenințărilor cu ex
plozia bombelor, intru- 
eît în numeroase școli, 
îndeosebi secundare, 
s-a instaurat un real 
sentiment al teroarei 
și disperării. Iar cînd 
Se ajunge ca elevilor 
Și profesorilor să Ie 
fie teamă să meargă 
la școală, atunci este 
deja degradat acel 
mediu ambiant nece
sar pentru desfășura-

Teroare in școli
Un articol din revista

americană „U.S. News and

ele, dar ni- 
s-a gîndit să 
„efectele — 
sau pe ter-

World Report"

S.U.A., 
„Numai 
trecută,

în 
în 
Ia

*
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MANUSCRISELE IEROGLIFICE MAYA“, editate recent la 
Leningrad, cuprind traducerea în limba rusă a străvechii scrieri 
indiene 'maya, care a rămas nedescifrată de mai multe generații 
de lingviști. Iuri Knorozov, după ce a cercetat legitățile gene
rale ale ieroglificii, le-a aplicat la cazul particular al scrierii 
aborigenilor din Yucatan și a reușit să citească textele în 
această scriere ale cărei urme au dispărut în secolul al XVI-lea. 
In Europa. lucrări realizate în această scriere au fost descope
rite în secolul al XlX-lea, sub forma a trei manuscrise, aduse 
de spanioli de pe continentul american. Abia în urmă cu doi 
ani a devenit cunoscută existența unui al patrulea manuscris, 
aflat Intr-o colecție particulară din New York • UN ORI
GINAL DISPOZITIV... ANTIRECHIN este încercat de oceano- 
logul canadian Louis Lourmais, cunoscut prin experiențele sale 
privind supraviețuirea scufundătorilor în ape înghețate. De di
mensiunile unul termos, acesta are posibilitatea de a produce 
șocuri electrice, sau degajări de gaze pe care răpitorii mări
lor nu le suportă. „Am experimentat aparatul, a spus el, 
atit' în zori, cit și la apusul soarelui — cele două perioade ale 
zilei cind rechinii atacă frecvent. Am fost de citeva ori încon
jurat pur și simplu de niște exemplare impresionante ca talie, 
inclusiv de rechinii ciocan, renumiți prin ferocitate, dar nici
odată nu s-a apropiat vreunul la mai mult de 20 de metri. In 
plus, cu cît rechinul este mal mare, cu atît se va intensifica 
reacția lui la impulsurile electrice“ • UN NOU ASTEROID, 
descoperit la începutul acestui an, și denumit „1976 Aa“, se 
bucură de atenția cercetătorilor de la Pasadena (California), 
fiind apreciat câ unul, din cele mai mici elemente ale siste
mului nostru solar. O primă ipoteză avansată a fost aceea
că asteroidul ar reprezenta nucleul unei foste comete. El se
află mal aproape de Pămînt ca oricare alt corp ceresc (în afară 
de Lună) și, în acest sens, este privit ca un posibil loc de
debarcare pentru o navă spațială cu echipaj uman cu atît mai 
mult cu cît s-a stabilit că posedă un cîmp gravitațional foarte 
redus. Există — apreciază, totodată, specialiștii — o probabi
litate de 75 la sută ca asteroidul să se „ciocnească“ cu Pămîn- 
tul, provocînd, în acest caz un crater cu, o rază de aproxima
tiv 32 kilometri. Putem fi însă liniștiți: această probabilitate 
se poate materializa în următorii... 24 milioane de ani a EXPE
RIMENTUL „MERIDIANUL NORILSK“ a fost început, recent, 
de o expediție geofizică sovietică. Acțiunea se înscrie în Pro
gramul internațional de cercetare a ionosferei pe perioada 1976— 
1980 șl la el participă numeroase țări ale lumii. Se apreciază 
că lunile februarie șl martie constituie sezonul celor mai frec
vente aurore boreale în regiunea transpolară, iar geofizicienii 
consideră aceste fenomene ca indicatori ai activității solare în 
zona Arcticii. Pe meridianul ce trece prin Norilsk, la o dis
tanță de 2 000 km una de alta, au fost instalate două stații de 
cercetare înzestrate cu puternice aparate fotoelectrice. Ele pot 
lua imagini ale fenomenului pe secțiuni, element deosebit de 
important pentru studierea generală a aurorelor boreale o GOA
NA DUPĂ VITAMINE. Marea majoritate a oamenilor nu au 
nevoie de drajeurl ce conțin vitamine artificiale, întrucît cel 
mal adesea cantitatea necesară de vitamine este asigurată de 
hrana zilnică — a declarat Harold Harper, de la Universitatea 
din California, specialist în probleme de nutriție. El a arătat 
că goana după vitamine, întreținută în S.U.A. de reclama in
tensă a fabricilor producătoare, este o adevărată nebunie care, 
în ultimă instanță, dăunează grav organismului uman.

Dar ceea ce se în
tâmplă în școli — a- 
rată articolul — nu 
mai este demult o 
simplă problemă a 
crizei, fiind afectat, în 
ultimă instanță, însuși 
sistemul de învăță- 
mînt. Desigur, poate 
fi calculat în dolari 
prețul unor acțiuni cri
minale, pagubele pro
duse de 
meni nu 
măsoare 
imediate 
men lung — pe care 
climatul de teamă și 
teroare care există 
astăzi în școli îl are 
asupra educației co
piilor în general. în 
afară de aceasta, mul
te ore de clasă se 
pierd din pricina unor

rea normală a proce
sului de instruire“.

Căutînd să răzbată 
în hățișurile cauzelor 
acestui fenomen, au
torul arată că statis
tici recente scot în 
evidență faptul că ac
tele de violență comi
se de elevi sint și ele 
unul din rezultatele 
crizei economice a so
cietății capitaliste. Se 
pune în evidență fap
tul că o 
din autorii 
sint elevi 
din familii 
aparținînd 
lor etnice.
se precizează — nu 
se poate trage în 
acest sens o conclu
zie, pentru că feno
menul criminalității în

mare parte 
delictelor 
proveniți 

sărace sau 
minorități- 

Dar —

pe 
cînd 
este 
mai 
sută 
At-

nord-irlandezi că trebuie 
jungă la un aoord între 
Londra se lucrează deja 
gislația ce va fi aplicată 
zul in care Convenția „ 
ajunge la o soluție acceptabilă. 
Potrivit aprecierilor ziarului 
„Times“ legislația respectivă 
„va inaugura o nouă perioadă 
de conducere directă a provin
ciei de către Westminster“.

• PREMIERUL HAROLD 
WILSGN a declarat, luni seara, 
că Marea Britanie este pe cale 
să cîștige bătălia angajată împo
triva inflației și pentru redresa
rea economiei.

. Wilson a admis, totuși, că șo
majul va continua să se men
țină la același nivel încă o pe
rioadă' de timp.

Redresarea ■ economiei britani
ce. — a spus primul ministru — 
se bazează pe creșterea expor
turilor și pe sporirea investițiilor 
în industrie.

întilnire prietenească 
la Ambasada română din Moscova
Cu prilejul împlinirii a 28 de 

ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între 
România și Uniunea Sovietică, 
ambasadorul țării noastre in 
U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a 
organizat, la 3 februarie, în sa
loanele ambasadei, o întilnire 
prietenească.

Au participat : N.N. Rodio
nov, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
G.A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.,

*
La Kiev, cu același prilej, a 

avut loc o adunare festivă la 
care au participat O.I. Kasia- 
nenco, ministrul industriei u- 
șoare al Ucrainei, președintele 
Filialei ucrainene a Asociației, 
de Prietenie Sovieto-Române, 
membri ai conducerii Asociați
ei Ucrainene de Prietenie și 
Relații Culturale cu Străinăta
tea, precum și Alexandru Un
gur, consulul general al Româ
niei la Kiev, și membri ai Consu
latului general.

Despre semnificația eveni-

G.G. Sotnikov și A.G. Țukano- 
va, prim-vicepreședinți ai con
ducerii centrale a Asociației de 
Prietenie Sovieto-Române 
(APSR), generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

A luat parte delegația ARLUS, 
condusă de Maria Groza, mem
bră a Biroului Consiliului Ge
neral ARLUS. aflată în U.R.S.S. 
la invitația APSR.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★ *
mentului au vorbit O.I. Kasia- 
nenco și Alexandru Ungur.

După adunarea festivă a ur
mat un spectacol artistic.

Tovarășa Maria Groza, mem
bră a Biroului Consiliului Ge
neral ARLUS. conducătoarea de
legației ARLUS, s-a întâlnit cu 
V.I. Konotop, prim-secretar al 
Comitetului Regional- Moscova 
al P.C.U.S., președintele 'con
ducerii centrale a APSR. Cu 
acest prilej, au fost ' discutate 
aspecte ale dezvoltării colabo
rării între asociațiile de priete
nie din cele două țări.

• LA SEDIUL ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE 
PENTRU DEZVOLTARE IN
DUSTRIALĂ (O.N.U.D.I.) a avut 
loc o întilnire între directorul 
executiv al organizației, Ab- 
delrahman Khane, și ambasado
rul Dumitru Aninoiu, președin- 
,te în exercițiu al Consiliului 
pentru dezvoltare industrială.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire privitoare la proble-. 
mele actuale ale O.N.U.D.I., in 
perspectiva sporirii rolului or
ganizației în ce privește spri
jinirea eforturilor de industria
lizare a țărilor în curs de dez
voltare, realizarea obiectivelor 
noii ordini. economice interna
ționale.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme privind coopera-

rea dintre O.N'U.D.I. și Româ
nia în domeniul dezvoltării in
dustriale.

• REPUBLICA UNITA A CA
MERUNULUI a anunțat recu
noașterea Republicii Populare 
Angola.

Camerunul este al 25-lea stat 
african care a recunoscut Repu
blica Populară Angola.

UN DISCURS AL 
PREMIERULUI IRANIAN

Politica externă a Iranului 
continuă să se bazeze pe prin
cipiile coexistenței pașnice, res- 

' pectului reciproc, cooperării și 
înțelegerii cu toate statele lu
mii, a declarat primul ministru 
iranian, Amir Âbbas Hoveyda, 
intr-un discurs rostit marți în

Majlis (Adunarea Națională 
Consultativă). Referindu-se la 
relațiile de cooperare pe care 
Iranul le întreține cu alte state 
ale lumii, el a subliniat, între 
altele, că, după semnarea, la 
Alger, la 6 martie anul tre
cut, a acordului 
kian, raporturile 
două 
curs spre consolidarea 
niei și cooperării.

tură științifică în vederea con
tinuării' cercetărilor spațiului 
cosmic.

iraniano-ira- 
dintre cele 

state au înregistrat un 
priete-

• LA GENEVA a avut loc 
marți o nouă întilnire între de
legațiile U.R.S.S. și S.U.A., in 
cadrul convorbirilor sovieto-a- 
mericane privind limitarea înar
mărilor strategice, relatează a- 
genția TASS.

„COSMOS-800"
La 3 februarie. în Uniunea 

Sovietică a fost lansat, satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-SOO“, avind la bord apara-

• POTRIVIT UNOR DATE 
oficiale publicate la Londra, 
aproximativ 66 000 de absol
venți ai școlilor medii din 
Anglia nu găsesc de lucru. 
Presa londoneză apreciază că 
nu se întrevăd posibilități de 
ameliorare a situației în a- 
cest domeniu, în viitorul a- 
propîat și că numărul tine
rilor șomeri lipsiți de pregă
tire profesională va crește 
vertiginos.

• REPREZENTANTUL STA
TELOR UNITE LA O.N.U., Da
niel Patrick Moynihan, și-a pre
zentat demisia președintelui 
Gerald Ford — a anunțat luni 
seara purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Nessen.

„ZILELE CULTURII 
ROMÂNEȘTI" IN MEXIC

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

• Comitetul de Coordonare a 
Mișcării de Ajutorare pentru 
Chile (COMACHI), a adresat 
Organizației Națiunilor Unite o 
telegramă in care solicită inter
venția acestui for internațional, 
in vederea obținerii imediate a 
eliberării secretarului general al 
Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan — informea
ză agenția Prensa Latina. 
COMACHI a adresat, de aseme
nea, o telegramă similară șefu
lui juntei militare chiliene, ge
neralul Augusto Pinochet.

• LEOPOLDO BENITES 
(Ecuador) a fost ales luni pre
ședinte al Comisiei Națiunilor 
Unite pentru drepturile omului.
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