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COMUNICATUL
Direcției centrale de statistică cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale a Republicii Socialiste România 

in anul 1965 și în perioada 1960 — 1965
In cursul anului 1965, ca în în

treaga perioadă a anilor 1960-1965, 
■■publica Socialistă România a cu
noscut un nou și puternic avînt 
în toate domeniile de activitate ale

I. îndeplinirea planului pe anul 1965
Realizarea prevederilor planului 

de stat pe anul 1965 este caracte
rizată de următoarele date:

In 1965 industria a continuat să 
se dezvolte într-un ritm înalt; față 
de anul 1964, producția globală in
dustrială a crescut cu 13,1 la sută. 
Ca și în anii precedenți, ramurile 
producătoare de mijloace de pro
ducție, hotărâtoare pentru progre
sul întregii economii, s-au dezvol
tat într-un ritm superior celui în
registrat de întreaga industrie. In 
ansamblu, producția industriei mij
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Importante cantități peste planul 
anual au fost obținute la oțel, fon
tă, laminate, cupru, motorină, căr
bune, motoare și generatoare elec
trice, turbine cu abur, utilaje pentru 
industriile minieră, ușoară, alimen
tară, de prelucrare a lemnului, pen
tru agricultură, produse sodice, co- 

Unitatea 
de măsură

motoare cu combustie

1959 1964 1965 1959 1964

Oțel mii tone 1 420 3 039 3 425 241 113
Fontă mii tone 846 1 924 2 019 239 105
Laminate finite pline mii tone 822 2 057 2 347 286 114
minereu de fier mii tone 1 064 1 932 2 479 233 128
cocs metalurgic mii tone 609 1 146 1 135 186 99
cărbune brut extras mii tone 7 977 11 123 12 095 152 109
țiței extras mii tone 11 438 12 395 12 571 110 101
gaz metan mii. m.c. 5 782 11 417 12 867 223 113
energie electrică mii. kWh 6 824 13 851 17 202 252 124
mașini-unelte pentru așchierea
metalelor bucăți 3 116 6 987 6 943 223 99

transformatoare de forță

internă mii C.P. 330 770 1 027 311 133
motoare electrice
peste 0,6 kW mii kW 167 1 097 l 254 269 114
generatoare electrice mii kVA 61 278 295 487 106

Mașini și utilaje pentru ex

peste 0,25 kVA mii kVA 1 2519 3 392 4 134 328 122
utilaje tehnologice pentru
prelucrarea țițeiului tone 5 348 16 579 22 742 425 137
Utilaje tehnologice pentru
industria siderurgică și tur-
nătorii tone 19 688 39 993 40 569 206 101
Utilaje tehnologice pentru
industria materialelor de con-
strucții și refractare tone 11 369 12 464 11 520 101 92

ploatarea și prelucrarea lem-
nuhii tone 4 021 5 529 6 072 151 110
Locomotive Diesel electrice
de 2100 C.P. bucăți 85 110 129
Vagoane de marfă pentru
linii magistrale bucăți 3 584 8 319 8 581 239 103
Autovehicule bucăți 9 513 22112 22 795 240 103

vieții economice și sociale, asigiirîn- 
du-se ridicarea continuă a nivelului 
de trai al poporului, progresul mul
tilateral al întregii societăți.

loacelor de producție a sporit cu
13,7 la sută,- concomitent, producția 
industriei bunurilor de consum a 
crescut cu 11,9 la sută.

Volumul producției globale reali
zat în anul 1965 echivalează cu 80 
la sută din volumul producției ob
ținut în întreaga perioadă a primu
lui plan cincinal (1951-1955).

Planul producției globale pe anul 
1965 a fost îndeplinit în proporție de 
101,3 la sută. Pe principalele minis
tere, organizații centrale, sfaturi 
populare, realizarea planului se 
prezintă astfel (în procente):

102.3
102,1
98,3

101.4
101,4
96,6

102,2
103.8
100,7
102,2

104.9
103.9
102,1 

loranți, geamuri, cherestea, placaj, 
țesături, confecții, încălțăminte, a- 
parate de radio, televizoare, mo
bilă, carne, slănină, lapte, unt, za
hăr și alte produse.

Nivelul atins la principalele pro
duse industriale și creșterea fată 
de anii 1959 și 1964 se prezintă în 
felul următor :

Producția realizată 
în anii

1965 în la 
sută 

față de;
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Unitatea 
de măsură

Rulmenți mii bucăți
Tractoare bucăți
Produse sodîcb mii tone
Acid sulfuric
(100 la sută) mii tone
îngrășăminte chimice (100
la sută substanță activă) mii tone
Lacuri și vopsele tone
Negru de fum tone
Cauciuc sintetic tone
Mase plastice și rășini
sintetice (100 la sută) tone
Fibre și fire chimice tone
Anvelope autotrartor-
avion mii bucăți
Hîrtie mii tone
Ciment mii tone
Geamuri trase (în echiva-
lent 2 mm grosime) 
Cherestea

mii mp 
mii mc

Placaj mii m.c.
Plăci fibrolemnoase mii tone
Țesături mii. mp
Tricotaje mii bucăți
Confecții din țesături mii. lei
încălțăminte mii per.
Mobilă din lemn mii. lei
Televizoare mii bucăți
Aparate de radio mii bucăți
Frigider mii bucăți
Mașini electrice de spălat
rufe pentru uz casnic mii bucăți
Carne mii tone
Slănină tone
Preparate și conserve de
carne tone
Pește tone
Lapte (inclusiv lapte praf) mii hl
Brînzeturi tone
Unt tone
Zahăr mii tone
Uleiuri comestibile mii tone

3 532 11 068 1І3 572 384 123
11 000 15 951 15 836 144 99

171 540 592 347 1Î0

199 417 541 271 130

52 219 293 562 134
17 273 38 335 43 153 250 113
22 333 35 394 36 704 164 104

— 19 373 30 820 — 159

6 565 47 673 75 497 11 ori 158
3 386 6 265 20 956 619 334

312 1 206 I 222 392 101
127 212 244 192 115

2 851 4 752 5 406 190 114

13 125 25 205 26 234 200 104
3 614 4 633 5 004 138 108

53 187 200 377 107
— 128 139 — 108

287 411 431 150 105
30 494 68 134 77 882 255 114

2 801 6 615 7 309 261 110
28 297 36 544 42 556 150 116

813 2 585 2 989 367 116
— 55 101 — 183

167 271 323 194 119
4 101 125 33 ori. 123

27 89 75 277 83
241 284 308 128 108

40 446 36 550 50 292 124 138

58 734 75 307 72 663 124 96
20 029 32 404 44 253 221 137

* 1 236 2 432 2 706 219 111
36 285 55 301 52 905 146 96
10 955 19 003 21 753 199 114

242 349 402 166 115
60 168 172 287 102

Ca urmare a importantelor in
vestiții alocate industriei, în 1965 
au fost puse în funcțiune noi în
treprinderi și secții, printre care: 
Uzina de alumină Oradea, Uzina 
de aluminiu ,,16 Februarie" Slati
na, Uzina chimico-metalurgică „Ne- 
feral" București, fabricile de amo
niac șj azotat de amoniu de la 
Combinatul chimic Craiova, fabri
cile de olefine și polietilenă de la 
Combinatul petrochimic Ploiești. 
Combinatul de celuloză și hîrtie de 
la Călărași, Fabrica de rețele cord 
viscoză și trei linii de celofibră la 
Combinatul de fibre artificiale Bră
ila, Fabrica de ciment și var Bîr- 
sești-Tg. Jiu, Fabrica de produse 
din beton celular autoclavizat Bu- 
curești-Militari, complexele pentru 
industrializarea lemnului de la 
Sighet și Turnu Severin, Fabrica 
de stofă de mobilă București, fa
bricile de produse lactate de la 
Galați șî Petroșani, Fabrica de pli
ne „Titan" București, Fabrica de 
pîine de la Galați, Antrepozitul fri- 
gorifer din Pitești. Numeroase în
treprinderi existente au fost dez
voltate și modernizate.

Productivitatea muncii a crescut 
în industrie cu 7,2 la sută față de 
anul 1964, obținîndu-se pe această 
cale 58 la sută din sporul total al 
producției globale industriale. Pre
țul de cost al producției marfă a 
scăzut cu 2,2 la sută față de cel 
din anul precedent (în condiții com
parabile).

Iri agricultură rezultatele obținute 
în producția agricolă în anul 1965 
sînt, în ansamblu, mai bune decît 
în 1964. Recolta totală, de cereale 
a fost de 12,6 milioane tone — cea 
mai mare producție obținută pînă 
acum în agricultura țării noastre.
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Producția realizată 
în anii

1965 în la 
sută 

față de :

1959 1964 1965 1959 1964

La dobîndirea acestor rezultate a 
contribuit în mod deosebit produc
ția de grîu-secară, care a fost de 
peste 6 milioane tone. Datorită con
dițiilor climaterice nefavorabile, 
producția de porumb boabe a fost 
de numai 5,9 milioane tone, cea 
de cartofi de 2,2 milioane tone. La 
floarea soarelui s-a înregistrat o 
producție de 565 000 tone, la sfeclă 
de zahăr — 3,3 milioane tone, la 
struguri — 921 000 tone, la fructe 
— 1 134 000 tone.

Producția animală a înregistrat 
creșteri față de anul 1964 Ia toate 
produsele principale. In gospodă
riile agricole de stat și cooperati
vele agricole, producția de lapte a 
sporit cu 9 la sută, cea de lină cu 
3 la sută, de ouă cu 31 la sută. Ea 
recensămîntul animalelor domestice 
din 3 ianuarie 1966 s-au înregistrat 
următoarele efective (date provizo
rii): 4 917 000 bovine, din care 
2 317 000 vaci și juninci, 5 341 000 
porcine, 13 126 000 ovine.

Fată de anul 1964 au intrat în 
fondul de stat cantități mai mari 
de cereale boabe (cu 13 la sută), 
floarea soarelui (cu 12 la sută), 
legume (cu 3 la sută), fructe (cu 
41 la sută), carne (cu 11 la sută), 
lapte de vacă și bivoliță (cu 12 
Ia sută), lină (cu 1,5 la sută), ouă 
(cu 27 la sută).

Din fondurile de stat au fost alo
cate, pentru dezvoltarea agriculturii, 
investiții însumînd 4,9 miliarde lei 
(în prețuri 1963, cu 8,4 la sută mai 
mult decît în 1964. Cooperativele 
agricole de producție au investit și 
ele însemnate sume din fondurile 
proprii și din creditele acordate 
de stat. Mijloacele fixe ale coope-

(Continuare în pag. 2-a)

Tovarășul 
Petre Borilă 

la 80 de ani
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român a adresat tovară
șului Petre Borilă, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
următoarea telegramă cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Dragă tovarășe Borilă,
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român te felicită călduros 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de viață.

Participînd activ la lupta revolu
ționară a clasei muncitoare în anii 
grei ai ilegalității și după elibera
rea țării, ai adus o contribuție de 
seamă la întărirea rîndurilor parti
dului, instaurarea puterii populare 
și construirea socialismului.

Iți dorim, dragă tovarășe Borilă, 
din toată inima sănătate, fericire, 
multi ani de viață și de activitate 
rodnică.

Comitetul Central al
Partidului Comunist Român

INOVAȚII 1966
Anul 1966 promite noi realizări 

pentru inovatorii de la U.R.U.M.P. 
Numai în prima lună a anului au 
fost înregistrate 7 inovații, printre 
care se numără „Nou tip de sigu
ranță la aparatele de sudură auto
genă", inovator Cosma loan, „Nou 
proces tehnologic în prelucrarea 
aparatelor „D.E.C.", inovator strun
garul Rus Iosif, „Cărucior platfor
mă cu înălțime reglabilă pentru în
cărcarea și descărcarea cuptoare
lor", inovatori Gorca loan și Bocșa 
loan, termiști.

Cabinetul tehnic din uzină, îm
preună cu C.I.T. au luat . o măsură 
eficientă în sprijinul inovatorilor 
— folosirea stației' de radio-amplifi- 
care a uzinei pentru popularizarea 
temelor, de inovații și a altor tenie 
de - propagandă tehnică.

ION BERTOTI . 
corespondent

Mașinile și mîinile omului 
dau firului de mătase artificială 
torsiune uniformă, luciu și fi
nețe, îl feresc de scame și pete 
pentru ca astfel produsele 
F.F-A. „Viscoza” Lupcai să 
treacă cu bine exameuol exi
gent al calității.
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rativelor agricole de producție au 
sporit în 1965 cu 1,5 miliarde lei 
față de 1964.

în cursul anului 1965, agricultura 
a fost dotată cu noi mașini și uti
laje, printre care: 9 700 tractoare, 
9 000 pluguri de tractor, 3 000 se
mănători mecanice, 5 200 combine 
pentru păioase și porumb.

Au fost date în folosință noi com
plexe de creștere și îngrășare in
dustrială a porcilor cu o capacitate 
totală anuală de circa 260 000 ca
pete și combinate avicole cu o ca
pacitate totală anuală de circa 620 000 
pui și găini de reproducție. Cu toa
te acestea. Consiliul Superior al A- 
griculturii nu a realizat în întregi
me volumul planificat de investiții, 
mai ales în ceea ce privește con
strucțiile agrozootehnice. Comitetul 
de Stat al Apelor nu a îndeplinit 
planul la lucrările de îndiguiri, de
secări și amenajări pentru irigații.

In transporturi volumul mărfuri
lor a crescut față de 1964 cu 4,2 
la sută, iar numărul călătorilor cu
5,5 la sută. In transportul feroviar 
și auto, planul de transport la măr
furile expediate nu a fost realizat 
(95,3 la sută și respectiv 89 la 
sută).

Volumul investițiilor realizate din 
fondurile statului (centralizate și 
necentralizate) în anul 1965 a fost 
de 41 miliarde lei (prețuri 1963), 
cu 8,6 la sută mai mare decît cel 
din 1964. Din cele 22,9 miliarde lei 
investite în industrie, peste patru 
cincimi au revenit ramurilor hotă- 
rîtoare: energetică, metalurgică, 
construcții de mașini și chimică.

Volumul fondurilor fixe puse în 
funcțiune în anul 1965 a fost de pes
te 34 miliarde lei, cu 17,6 la sută 
mai mult decît în 1964.

S-au desfășurat în ritm susținut 
lucrările de construcții pe marile 
șantiere ale țării Complexul hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier, hidrocentrala „Gheor- 
ghe Gheorghlu-Dej" de pe Argeș, 
Centrala electrică de termoficare 
Craiova, lucrările de deschidere de 
la minele din Valea Jiului și Va
lea Metrului, Combinatul siderur
gic de la Galați, Uzina de cupru 
Baia Mare.

Planul de investiții și de punere 
în funcțiune nu a fost însă înde
plinit integral. Sînt rămase în ur
mă unele obiective importante. Ne- 
realizarea planului de investiții și 
de punere în funcțiune a fost de
terminată în principal de lipsuri în 
asigurarea la termen a documenta
țiilor tehnice și proiectelor de exe
cuție, în contractarea și livrarea la 
timp a utilajelor din producția in
ternă, în organizarea și aprovizio
narea șantierelor, precum și de în- 
tîrzieri în contractarea unor utilaje 
din import. Intîrzierea în darea în 
exploatare a unor capacități de 
producție a contribuit la nerealiza- 
rea planului de producție al Minis
terului Energiei Electrice, precum 
și al Ministerului Industriei Chimi
ce, îndeosebi la îngrășăminte chi
mice, fibre și fire artificiale, celu
loză și hîrtie.

Prin unitățile comerțului de stat 
și cooperatist s-au yîndut în anul 
1965 mărfuri în valoare de 67,6 mi
liarde lei, cu 7,3 la sută mai mult 
decît în anul precedent. La princi
palele mărfuri alimentare și neali
mentare vînzările față de anul pre
cedent au crescut astfel: pîine in
tegrală cu 8 Ia sută, carne 7 la su
tă, conserve de carne 30 la sută, 
lapte 10 la sută, zahăr 6 la sută, 
ouă 11 la sută, țesături 4 la sută, 
confecții 12 la sută, încălțăminte cu 
fețe din piele 9 la sută, mobilă 5 
la sută, frigidere 19 la sută, tele
vizoare 33 la sută, mașini de spălat 
rufe cu 3 la sută.

In anul 1965, volumul exportului 
a crescut cu 10 la sută față de 
anul 1964, o parte însemnată re
venind produselor cu un înalt gTad 
de prelucrare; peste 4/5 din volu- 
eul total al exportului II reprezin
ți produsele industriale.

II. Dezvoltarea economiei naționale 
în anii 1960 — 1965

Sarcinile fundamentale trasate de 
cel de-al VHI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român în domeniul 
dezvoltării economiei naționale în 
perioada 1960-1965 au fost îndepli
nite cu succes.

In acești ani a continuat, în ritm 
susținut, procesul de industrializare 
socialistă a tării, a crescut gradul 
de valorificare a resurselor natura
le, au fost folosite în mai mare

Produsul social *)
Venitul național *)
Producția globală industrială
Producția de construcții-montaj
Producția globală agricolă
Volumul comerțului exterior
Volumul investițiilor
Productivitatea muncii în industrie
Numărul salariaților
Fondul de salarii
Salariul real
Vînzările de mărfuri prin comerțul 
socialist
Cheltuielile social-culturale de la 
bugetul de stat

încă din anul 1962 a fost reali
zat obiectivul stabilit de Congresul 
al Vllî-lea al Partidului Comunist 
Român — încheierea cooperativiză
rii agriculturii, care a marcat ge
neralizarea relațiilor de producția 
socialiste în întreaga economie.

In acești ani, industria, și-a afir
mat tot mai mult rolul de ramură 
conducătoare a economiei naționale; 
ponderea ei în venitul național a 
crescut de la 41 la sută în 1959 
la 48 la sută în 1965.

Producția globală industrială a 
fost în 1965 de 2,25 ori mai mare 
decît în 1959, sporind în cei șase 
ani înțr-iin ritm mediu anual de
14,5 la sută față de circa 13 la sută 
prevăzut în directive.

Total industrie
Industria construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor
Industria chimiei, celulozei și hîr- 
tiei
Industria energiei electrice și ter
mice
Industria combustibilului
Industria metalurgiei feroase (in
clusiv extracția minereurilor fe
roase
Industria metalurgiei
neferoase (inclusiv extracția mine
reurilor neferoase)
Industria materialelor de construcții 
Industria de exploatare și prelu
crare a lemnului
Industria ușoară
Industria alimentară

Baza tehnică materială a indus
triei a crescut prin intrarea în 
funcțiune a unui număr de 502 în
treprinderi și secții, printre care; 
5 centrale termoelectrice cu o pu
tere instalată totală de 800 MW, 
10 hidrocentrale pe Bistrița, 12 mi
ne, 3 furnale, 5 cuptoare de oțel 
Martin, 5 laminoare, 3 întreprin
deri din metalurgia neferoasă, 7 
întreprinderi din industria con
strucțiilor de mașini, 14 combinate 
și uzine chimice, 10 complexe pen
tru industrializarea lemnului.

In același timp a continuat pe 
scară mai largă acțiunea de dez-

**) In calculul produsului social 
și al venitului național nu este in
clusă valoarea creată prin prelu
crarea alimentelor în vederea con
sumului propriu șl prin efectuarea 
□nor servicii de căte cetățeni în 
gospodăriile lor personale.

măsură rezei vele de care dispune 
agricultura, s-a asigurat dezvoltarea 
proporțională, echilibrată, continuu 
ascendentă a întregii economii na
ționale și, pe această bază, s-a ri
dicat bunăstarea poporului.

Principalii indicatori care carac
terizează dezvoltarea economiei în 
această perioadă de șase ani se pre
zintă astfel (în procente):

Nivelul anului
35 față de

1959

Ritmul mediu 
anual de creș
tere 1960-1965

171 9,3
168 9,1
225 14,5
224 14,4

2,0.113
213 13,4
241 15,8
161 8,3
141 5,9
203 12,5
135 5,1

188 11,1

180 10,3

Creșterea simțitoare a potențialu
lui industriei noastre este ilustrată 
de faptul că numai sporul de pro
ducție obținut in 1965 față de 1950 
este de peste 3 ori mai mare decît 
întreaga producție a anului 1950.

A crescut cu precădere producția 
industriei grele, concomitent cu pro
ducția bunurilor de consum. Pro
ducția industriei mijloacelor de pro
ducție a sporit în medie pe an cu
15,7 la sută, față de 14 Ia sută cît 
a fost prevăzut; iar producția in
dustriei bunurilor de consum cu 12,3 
la sută, realizîndu-se nivelul pre
văzut în Directive.

Dinamica producției principalelor 
ramuri se prezintă astfel (în pro
cente) :

Nivelul anului
1965 față de
1959

225 14,5

265 17,6

360 23,8

301 20,2
160 8,1

225 14,5

214 13,5
218 13,8

204 12,6
212 13.4
171 9.4

voltare, reutilare și modernizare a 
întreprinderilor existente.

Prioritatea acordată dezvoltării 
industriei grele, a principalelor ei 
ramuri, a determinat importante 
schimbări calitative în structura 
producției. A luat amploare diver
sificarea ramurilor și subramurilor 
industriale, s-a lărgit gama produ
selor fabricate și s-a îmbunătățit 
continuu calitatea lor.

In perioada 1960-1965, pentru pri
ma dată în țara noastră, a început 
fabricația pe scară industrială a 
unor noi produse ca : aluminiu, cau
ciuc sintetic, noi sortimente de 
oțeluri aliate superioare, de mase 
plastice, de fire și fibre sintetice, 
de coloranți bazici pentru fibre po- 
linitrilacrilice, celuloză din paie și 
din stuf, celofibră din stuf, plăci 
fibrolemnoase, noi sorturi de ci
ment, precum șl o gamă variată de 
husari de consum.

Contribuind la promovarea pro
gresului tehnic, industria construc
toare de mașini a introdus în fa
bricație circa 2 000 noi ti
puri de mașini, utilaje și insta
lații, printre care: locomotiva Die
sel electrică de 2100 GP„ instala
ția de foraj de 315 tone, care asi
gură forarea sondelor de țiței și 
gaze la adîncimi mari, tractorul de 
65 C.P., tractorul pe șenile de 130 
C.P., noi tipuri- de autocamioane, 
cargou pentru cherestea de 3 500 
tdw, strunguri carusel cu diame
tral de 2 000 și 2 500 mm și alte 
mașini-unelte, agregate hidroenerge 
tice pentru centralele de pe Bistri
ța, instalații complexe și utilaje 
pentru uzinele construite în această 
perioadă.

Industria construcțiilor de mașini 
acoperă peste două treimi din ne
cesarul de utilaj al economiei, iar 
în unele ramuri aproape în întregi
me. Industria electrotehnică, deși 
și-a sporit producția de peste 4 ori, 
nu a satisfăcut pe deplin necesită
țile economiei ca sortiment și can
titate.

Ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției a contribuit înt-r-o măsură 
importantă la valorificarea superi
oară a materiilor prime. Valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut în 1905 cu 47 la sută 
față de 1959, iar valoarea produselor 
rezultate dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă a sporit în același 
interval de timp cu 88 la sută, de- 
pășindu-se prevederile din Direc
tive.

S-a acordat atenție ridicării nive
lului de mecanizare în special în 
industria minieră, exploatarea lem
nului, turnătorii, în industria mate
rialelor de construcții, eforturile 
fiind orientate cu deosebire spre 
operațiile a căror mecanizare duce

1954—1959 1960—1965

Cereale boabe

Ritmul mediu 
anual de creș
tere 1960-1965

din care : 9 021 10 704
— grîu — secară 3 187 4 268
— porumb 5 073 5 799

Floarea soarelui 309 507
Sfeclă de zahăr 2 025 В 957
Legume 785 893
Fructe 1 480 1 681

In 1965, efectivele de animale 
au fost mai mari față de 1959 cu 
467 000 bovine, 1 041 000 porcine, 
1 926 000 ovine.

S-a dezvoltat baza tehnico-mate- 
rială a agriculturii. La sfîrșitul a- 
nului 1965 existau în agricultură 
circa 81 000 tractoare fizice, circa 
66 000 semănători mecanice, circa 
36 600 combine pentru păioase. Su
prafața arabilă ce revine în medie 
pe un tractor fizic a scăzut de la 
270 hectare în 1959 la 122 hectare 
în 1965, In anul 1965 s-au aplicat 
peste 1 milion tone îngrășăminte 
chimice, de 3,6 ori mai mult decît 
în 1959, fără să se realizeze însă 
prevederile Directivelor.

In cei șase ani au fost plantate 
în masiv, îndeosebi pe terenuri im
proprii altor culturi, 85 000 hectare 
cu viță de vie și 182 000 ha livezi 
cu pomi fructiferi.

Institutele de cercetări pentr.i 
agricultură au creat soiuri noi, mai 
productive, de semințe: în anul 
1965, aproape întreaga suprafață 
cultivată cu grîu, porumb, floarea 
soarelui, sfeclă de. zahăr, de unită 
tile agricole socialiste a fost însă- 
mînțată cu soiuri superioare.

Ca urmare a dezvoltării învăță- 
mîntului de specialitate și mai bu
nei folosiri a cadrelor existente în 
agricultură, în toate gospodăriile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole de producție lucrează spe
cialiști cu studii superioare și medii. 
Invățămîntul agrozootehnic de ma
să a cuprins In ultimii ani aproape 
1 milion de țărani și muncitori a- 
gricoli.

S-a întărit boxa tahnico-materială 
a gospodăriilor agricole de stat. 

la o eficacitate economica ridicată.
In același timp s-a extins auto

matizarea proceselor de producție. 
Peste 80 la sută din producția de 
fontă și oțel este realizată pe agre
gate automatizate,- în industria chi
mică numeroase produse principale, 
între care acidul sulfuric, amonia
cul, îngrășămintele, celuloza, se 
fabrică în instalații cu nivel de 
automatizare ridicat. A fost consti
tuit un grup specializat de uzine 
pentru producția și montajul ele
mentelor și instalațiilor de automa
tizare, iar pentru conceperea aces
tora a fost înființat un institut de 
proiectare de specialitate.

Au fost înregistrate progrese în 
aplicarea cuceririlor științei în in
dustrie, în dezvoltarea bazei de 
cercetare — institute, laboratoare 
uzinale, aparatură. In organizarea 
și orientarea muncii de cercetare 
au existat însă și lipsuri. Domenii 
științifice de deosebită importanță 
ca energetica, construcțiile de ma
șini, electronica, automatica, chi
mia compușilor macromolecular!, 
fizica energiilor înalte nu s-au dez
voltat corespunzător cerințelor ac
tuale.

In industrie, productivitatea mun
cii a sporit cu 61 la sută față da 
anul 1959, iar prețul de cost a fost 
redus cu 18 la sută (în condiții 
comparabile), realizîndu-se sarcinile 
trasate prin Directive,

In acești ani, producția agricolă 
a asigurat aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și a in
dustriei cu materii prime agricole, 
crearea rezervelor de stat, precum 
și unele disponibilități pentru ex
port.

Producția totală medie anuală din 
perioada 1960—1965 la principalele 
culturi față de media celor șase 
ani precedenți a crescut astfel:

Producția medie anuală 
— mii tone —

Valoarea mijloacelor fixe La 100 
hectare teren agricol a ajuns la 
723 000 lei în 1965 fată de 486 100 
lei în 1959, adică a crescut cu 49 
la sută. Au sporit producția și 
productivitatea muncii în gospodă
riile de stat, s-a îmbunătățit acti
vitatea lor economico-financiară. 
Producția globală agricolă la 100 
hectare teren agricol pe perioada 
1960—1965 a fost cu 66 la sută mai 
mare decît în intervalul 1954— 
1959.

Cooperativele agricole de pro
ducție s-au întărit din punct de 
vedere economico-organizatoric. Iu 
1965, la 100 hectare teren agricol 
aflat în folosință obștească au re
venit 143 300 lei mijloace fixe față 
de 87 300 lei în anul 1962, adică 
cu 64 la sută mai mult, oglindind 
creșterea avutului obștesc al coope
rativelor agricole de producție. La 
aprecierea volumului total de mij
loace fixe afectate activității de 
producție a cooperativelor agricole 
trebuie avute în vedere și mijloa
cele fixe aparținînd S.M.Ț.-urilor.

Sarcinile privind creșterea pro- ’ 
ducției agricole, stabilite pentru pe
rioada 1960—1965, nu au fost rea
lizate în întregime datorită, în pri
mul rînd, faptului că ritmul de creș
tere planificat nu a fost corelat cu 
baza tehnico-materială. De aseme
nea nu au fost îndeplinite sarcinile 
în domeniul chimizării, Irigațiilor 
și mecanizării lucrărilor.

Creșterea producției industriei* 
agricole, a construcțiilor, lărgirea 
circulației mărfurilor și dezvolta
rea economică a regiunilor țării au

(Continuare in pag. 4-a)



DE CONSTRUCTOR
Cresc flori cu multe etaje spre soare 
finite cu drag de mîini temerare, 
Ce vor să cuprindă o parte din cer 
!■ palme de zid din beton și din fier.
Cresc trandafiri și crini și lalele 
Zidite din piatră de brațele mele 
Ce-ntrnntă trecutul, clădind către sori 
Pe plaiurile țării, grădină cu flori.

N. MĂRGĂRIT 
constructor — Vulcan
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Alături de ceilalți oameni 
ai muncii, și artiștii amatori 
flt la duburl și cămine cui* 
turale se pregătesc să întîm- 
pine cu noi realizări aniver
sarea a 45 de ani de la înfi
ințarea Partidului Comunist 
Român.

In acest scop, comitetul o- 
rășenesc pentru cultură și 
artă Petroșani, in colaborare 
cu C.L.S., Comitetul orășe
nesc U.T.C. și Comitetul o- 
rășeneec al femeilor organi
zează tn perioada lunilor fe
bruarie—mai a. c. festivalul 
folcloric intitulat „Fgștivalul 
primăverii 1966".

Acest Festival are ce o- 
biective; intensificarea și 
dezvoltarea continuă a acti
vității formațiilor artistice de 
amatori prin sporirea numă
rului de spectacole; îmbogă
țirea repertoriului formațiilor 
muzicale, coregrafice și brigă
zilor artistice de agitație cu 
noi lucrări cu tematică con
temporană și in special cu 
lucrări apărate înainte și 
după Congresul al IX-lea al 
partidului, creșterea nivelului 
artietic al spectacolelor pre
zentele de către artiștii a- 
matori. Pentru realizarea a- 
ceator obiective va fi repar
tizat la fiecare unitate cultu
rală cite un actor de la Tea
tral de stat mu profesor de 
la Școala populară de artă 
care vor sprijini formațiile 
de amatori în pregătirea spec
tacolelor ce le vor susține în 
cedrul Festivalului.

Formațiilor artistice de a- 
matori li se recomandă, a- 
vînd în vedere bogata tradi
ție folclorică a Văii Jiului, 
să introducă In repertoriu] 
lor creații folclorice noi și 
cîntece specifice localităților 
noastre rurale, să valorifice 
din plin tradițiile folclorice 
păstrate în cîntece, dansuri 
și mai ales în costumație. 

Școala populară de artă din Petroșani. Oră de cuu la clasa de arte plastice. Aici 
ф dezvoltă talantul viitorii gralidenL

Un accent deosebit va tre
bui puș pe alcătuirea forma
țiilor de fluierași oare con
stituie o tradiție frumoasă a 
Văii Jiului. Pentru aceasta 
se impune, deci, culegerea de 
creații folclorice și depista
rea talentelor din rîndurile 
țăranilor.

Ea Festivalul folcloric al 
primăverii vor participa for
mațiile artistice și soliștii de 
la căminele culturale, clubu
rile sindicatelor si alte uni
tăți culturale cum sînt: for
mații corale, formația de in
strumente populare, muzicu
țe, grupuri vocale șl de re
citatori, formații de dansuri 
populare, brigăzi artistice de 
agitație, soliști vocali, soliști 
instrumentiști, soliști dansa
tori sau grupuri de dansatori, 
înscrierea formațiilor care 
ѴОГ participa la Festival se 
va face pînă La dala de ' 15 
februarie.

„Festivalul primăverii 1966" 
se va desfășura în trei etape. 
Prima etapă va fi între 15 
februarie — 15 martie. Ea 
este destinată antrenării tu
turor fermațiitor și soliștilor 
la pregătirea lor pentru a 
participa la Festival, creării 
de noi formații muzicale, co
regrafice, de brigăzi artistice 
de agitație și formații de' 
fluierași. Conform planului 
de desfășurare a Festivalului 
întocmit de către Comitetul 
orășenesc pentru cultură și 
artă, în această etapă te vot 
crea 20 de brigăzi artistice 
de agitație la cămine șl clu
buri, 6 formații de fluierași 
la căminele culturale, 15 for
mații de dansuri. De aseme
nea, la concurs se vor pre
zenta 40 de soliști vocali și 
instrumentiști și 15 formații 
de muzică populară. In a- 
ceastă etapă formațiile și so
liștii vor prezenta în mod o- 
bligatoriu două spectacole.

CULTURA
ARTA

Etapa a doua de concurs, 
pe grupe de cămine cultu
rale și cluburi muncitorești, 
va avea loc între 15 martie 
— 15 aprilie. In această e- 
tapă se va desfășura între
cerea propriu-zisă între for
mațiile și soliștii participant! 
la Festival pe baza graficu
lui întocmit în acest scop.

Selecționarea celor mai bu
ne formații și a soliștilor se 
va face separat pentru fieca
re centru, criteriile de selec
ționare fiind repertoriul, rea
lizarea artistică și activitatea 
obștească. Scopul fina! al 
Festivalului este acela de a 
constitui ansambluri de cîn
tece și dansuri pe fiecare 
centru. Ansamblurile de cîn
tece și dansuri constituite 
din formațiile selecționate în 
urma desfășurării etapei a 
П-a vor prezenta, pînă la în
ceperea etapei a treia, mini
mum două spectacole din ca
re unul în deplasare.

Etapa a III-а, orășenească 
(raională), va avea Ioc între 
15—30 aprilie. întrecerea ce 
se va desfășura în cadrul 
acestei ețape va avea un sin
gur centru de concurs, adică 
Petroșani.

La această etapă vor par
ticipa colectivele artistice 
constituite în ansambluri în 
urma selecționării făcute de 
juriu la finele etapei a II-a 
în cadrul fiecărui centru de 
concurs. Clasificarea ansam
blurilor de cîntece și dansuri 
participante la etapa a IlI-a 
se va face pe baza acelorași 
criterii; repertoriu, realiza
rea artistică și activitatea ob
ștească. Formațiile clasate pe 
primele trei locuri la etapa 
finală vor prezenta spectacole 
la Petroșani. De asemenea, 
toate formațiile artistice par
ticipante la Festivalul folclo
ric vor primi diplome acor
date de comisia de organi
zare.

145 de ani de 
lui Petru

In conștiința posteri
tății naționale, numele 
lui Petru Maior (1761— 
1821) a rămas veșnic le
gat de efervescenta miș
care culturală de la 
sfîrșitul veacului al 
XVlll-lea și primele de
cenii ale veacului urmă
tor, cunoscută sub nu
mele de Școala ardelea
nă, și mai recent, de 
iluminism românesc. Idei
le acestui creator de cultu
ră sînt cuprinse în princi
pala sa lucrare istorică 
„Istoria pentru începutul 
românilor în Dacia" 
(Buda, 1812), cu adaosu
rile : „Disertație pentru 
începutul limbii româ
nești" și „Disertație pen
tru literatura cea veche 
a românilor".

Răsturnînd argumente
le tendențioase ale sus
ținătorilor originii noas
tre sud-dunărene. Pe
tru Maior duce mai de
parte ideile enunțate de 
cronicarii noștri.

Pe tărîm lingvistic, 
spre deosebire de ceilalți

DOMNIȘOARA VULPE
(MAM'ZELE NITOUCHE) de FL. HERVE

Aseară, artiștii amatori din 
formația de operetă a clubu
lui muncitoresc din Petrila 
au urcat pentru a 17-a oară 
scena cu opereta „Mam’zelle 
Nitouche" (Domnișoara vul
pe) a scriitorului francez 
Florimond Herve. Spectaco
lul a fost închinat evidentia- 
ților și fruntașilor în produc
ție pe anul 1965 de la ex
ploatarea minieră și prepara 
ția din Petrila.

Celebra operetă „Mam’zelle 
Nitouche" a lui Fl. Herve, 
care include multe date au
tobiografice, apare în anul 
1883, ajungînd în scurt timp 
să fie cîntată pe multe me
ridiane. Opereta este o sati
ră violentă la adresa armatei 
și a călugărilor, a dragostei 
mărturisite după paravan, з 
căsătoriei forțate. Autorul, 
demască cu virulență mora
vurile societății contempora
ne lui, conduce cu abilitate 
arma satirei, creează un comic 
savuros, sănătos.

Subiectul se țese în ju
rul căsătoriei locotenentului 
Champlatreux cu excelenta 
elevă Denise dintr-un pem 
sion de călugărite. In pen
sion își duce modesta exis
tență și tînărul profesor de 
muzică Celestin care, noap
tea, lucrează la prima sa lu
crare de compozitor. In pen
sion e adus locotenentul 
Champlatreux pentru a-i măr
turisi dragostea viitoarei sale 
soții. Dar pentru a nu se ve
dea, cei doi logodnici își vor
besc de după un paravan. In 
seara aceleiași zile are loc 
premiera operetei lui Celes
tin. Ușor șantajat de Denise, 
acesta o ia cu el la premie
ră. Capricioasa primadonă a 
trupei, Corinne, care îi acor
dă unele favoruri tînărulul 
Celestin, refuză să cînte șl 
chiar părăsește teatrul au
zind că Celestin a fost vă
zut cu o fată tînără. Bună 
muziciană, Denise, care cu
noștea bine partitura opere

la moartea 
Maior
corifei ai iluminismului 
românesc — s. Micu și 
Gh. Șincai — care sus
țineau neștiințific pro
veniența limbii române 
din latina clasică, co
ruptă prin cuvinte luate 
de la popoarele vecine. 
Petru Maior exprimă, 
printre primii lingviști 
europeni, părerea de la 
care aveau să porneas
că mai tîrziu filologii, 
că limba română este 
continuatoarea latinei 
populare. înaintea pă
rintelui filologiei roma
nice — Fr. Diez — sub
liniază elementul popu
lar, originalitatea limbii 
noastre, legăturile ei cu 
familia limbilor romani
ce. Limitele ideologice 
ale lui Petru Maior, u- 
nitatea etnică latină a 
românilor, fideismul, nu-i 
umbresc activitatea neo
bosită pe linia redeștep
tării naționale.

Prof. GH. ANTOCE 
Liceul Vulcan

tei, o înlocuiește cu succes 
pe Corinne în spectacol. Aici 
o vede locotenentul și se în
drăgostește de ea fără a ști 
că chiar ea îi era logodnică. 
La rîndul ei, Denise se află 
în aceeași situație. Deoarece 
colonelul Chateau Gibus, su
periorul lui Champlatreux, 
gre o răfuială cu Celestin, 
acesta fuge după spectacol 
împreună cu Denise. Sînt 
însă prinși de patrulă și duși 
la garnizoana locală, unde 
Denise îi farmecă pe toți și 
mai ales pe locotenent. Tra
vestiți în soldați și ajutați 
de soldații din garnizoană, 
fugarii reușesc să scape, a- 
jungînd din nou la pension. 
Acum la pension intervin o 
serie de peripeții. Champla
treux apare din nou și tot 
după paravan îi declară lo
godnicei sale că nu se mai 
însoară, că e îndrăgostit de 
o actriță care nu era alta 
decît Denise. Aceasta îi de
clară și ea că nu se mai mă
rită, că iubește un locote
nent. Apare însă tatăl Deni- 
sei și încurcă din nou lucru
rile. Pînă la urmă . Champla
treux și Denise rămîn fericiți 
alătuți de Celestin, declarînd 
credință veșnică teatrului și 
artei care i-a unit pe toți.

Montată în regia artistică 
a lui Vasile Hașeganu și sub 
conducerea muzicală a lui 
Gaier Victor, care au un ma
re merit în realizarea specta
colului, „Domnișoara vulpe" 
a întrunit sufragiile unanime 
ale spectatorilor care au vă
zut-o în interpretarea tineri
lor artiști amatori petrileni.

Vorbind .despre personaje, 
afirmăm cu certitudine că 
flecare interpret își conduce 
cu pricepere și îndemînare 
rolul, realizînd un spectacol 
unitar, bine închegat, care 
poate fi urmărit cu plăcere.

învățătoarea Pricop Euge
nia (Denise) joacă cu gratie

Pe ecranele 
cinematografelor 
din Petroșani

A FOST ODATĂ
UN MOȘ 
Șl O BABĂ

Filmul „A fost odată un moș și 
o babă", o producție a studiourilor 
Mosfilm, e o interesantă incursiune 
în viața sufletească a omului «im- 
plu punînd în discuție problema fe
ricirii, în care demnitatea și drepta
tea sînt puse deasupra slăbiciunilor 
omenești.

In satul Petrokov din raionul cu 
același nume, pe malul unui rîu, 
trăiau odată... un moș șt o babă.

început cu un laitmotiv de basm 
care lasă să se întrevadă o largă 
generalizare, filmul revine totuși în 
cadrul contemporan, individualizînd 
și prin aceasta dînd o puternică va
loare de autentic acestei minunate 
povești despre viață, fericire $i dem
nitate.

Filmul rulează de azi, 13 februa
rie, la cinematograful 7 Noiembrie.

ȘOARECELE 
DIN AMERICA

Eroul acestui film, un francez de 
vreo 30 de ani, fără familie și rui
nat de război, atras de mirajul 
Americii ca de „pămîntul făgăduin
ței", sosește în orașul Asuncion din 
Paraguay. Dar curînd își dă seama 
că realitatea diferă cu totul de plăs
muirile imaginației sale. Dezamăgi
rile îl întîmpină din prima clipă a 
sosirii lui în America și-l vor în
soți pînă în clipa cînd va părăsi 
acest continent în care-și pusese 
mari speranțe.

Filmul rulează începînd tot de azi, 
13 februarie, Ia cinematograful „Re
publica".

și eleganță, imprimă vocii 
suplețe în interpretarea par
titurii muzicale, utilizează un 
stil realist de joc. Bine își 
concepe rolul și tînărul me
canic de mină Antal Ervln 
(Celestin — Floridor). El reu
șește să exprime prin mimică 
și mișcare starea de spirit 
pe care o cere logica situa
ției, dar apare puțin crispat 
în unele momente. Cu matu
ritate scenică și frumusețe fi
zică, muncitorul Călugăru 
Horațiu (locotenentul Cham
platreux) se integrează per
fect în rol, avînd poate și cea 
mai caldă, mai plăcută voce. 
Funcționara Ștedner Maria 
(Directoarea pensionului) dă 
personajului sensibilitate și 
rolului cursivitate. Un comic 
de bună calitate, amuzant, 
realizează tînărul lăcătuș mi
nier Haidu Ștefan (caporalul 
Lbriot), cunoscut publicului 
din operetele „Silvia" și mal 
ales din „Vînt de libertate". 
Sudorul Iordan loan joacă cu 
multă naturalețe, reușind un 
comic variat, plăcut. Munci
torul Biter Vasile apare la 
fel de convingător în rolul 
directorului teatrului, ca și 
în cel al grădinarului; gos
podina Molnar Etelca (Co
rinne) este degajată și cintă 
plăcut; muncitorii Drăgănes- 
cu Mibai (semnează șl regla 
tehnicâl, Belet Mihal și Cop- 
șin Constantin realizează 
creații de bună calitate, ca 
si funcționara Șmida Aurelia 
și pensionarul Nichita loan.

La reușita spectacolului își 
aduc contribuția și alte per
sonaje, prea numeroase pen
tru a le putea cita pe toate. 
Este deci meritul tuturor 
membrilor formației de ope
retă și ai orchestrei pentru 
munca lor pasionată, entu
ziastă. după orele de ser
viciu, prin care realizează ud 
spectacol de operetă la un 
bun nivel interpretativ.

Dumitru GHEONEA



COMUNICATUL
Direcției centrale de statistică cu privire la dezvoltarea 

economiei naționale a Republicii Socialiste România 
în anul 1965 și în perioada 1960 — 1965

Telegrame eiferne
ITALIA : După încheierea 
etapei a treia a consultărilor

(Urmare din pag. 2-a)

însoțite de dezvoltarea cores- 
ire a transportărilor și te- 
tatiilM.
■I IMS, volumul mărfuri- 
■partate a crescut fată de 
24 ori. iar numărul călă-

1.S ori. depășindu-se pre
ia Directive.
tul feroviar a fost înzes- 

m această perioadă cu 261 lo- 
<rve Diesel electrice de 2100 
21200 vagoane de marfă. In 
1965, din volumul total al 

Iraa if Maturii oi de mărfuri și călă- 
ton pe calea ferată, 40 la sută a 
fast efectuat cu locomotive Diesel 
etaliice. Transportul auto interur- 
bm a fost dotat cu 24 600 autoca
mioane $i autobasculante, 3 160 au- 
tobnae. Flota maritimă a fost în- 
autraU cu 30 de vase cu o capa- 
еПаПе totală de 163 000 tdw.

in acțiunea de continuă moder- 
aiaure si sporire a capacității de

Realizări 1960—1965

Miliarde Iei prețuri
1959

Procente

Total investiții 211 100,0
din care:

Industrie 104,3 49,5
Agricultură 41,3 19,6
Transporturi și telecomunicații 19,8 9,4
Social-culturale 23,2 11,0

din care :
— locuințe 13,6 6,4

Din cele 104,3 miliarde lei (49,5 
la sută din totalul investițiilor) 
investite în industrie, cea mai ma
re parte (89 la sută) a fost desti
ndă dezvoltării producției mijloa- 
telor de producție. A sporit efi
ciența economică a investițiilor, 
ceea ce se reflectă în creșterea 
mai rapidă a producției industriale 
decât a fondurilor fixe : în timp ce 
inhumil fondurilor fixe a sporit în 
1919 față de 1959 pe ansamblul 
natustriei de circa 1,7 ori, produc
ția globală a crescut de 2,25 ori.

Ca urmare a dezvoltării econo
miei naționale, a diversificării pro
ducției și ridicării continue a cali
tății mărfurilor, volumul comerțului 
exterior a sporit în 1965 de peste 
2 ori față de 1959, realizîndu-se cu 
na an mai devreme sarcinile sta
bilite de Directive. S-a îmbunătățit 
continuu structura exportului. Fa
ță de 1959, exportul de mașini și 
utilaje a crescut în 1965 de 2,6 
ori. iar cel de produse ale indus
triei chimice de 5,9 ori. A sporit 
importul de materii prime și mate
riale, de echipament tehnic mo
dern necesar economiei.

Creșterea venitului național, ca 
urmare a dezvoltării susținute a 
ramurilor producției materiale și 
îndeosebi a industriei, a determi
nat ridicarea în continuare a nive
lului de trai al populației.

Numărul salariaților ocupați în 
economia națională a ajuns la 4,3 
milioane, cu un spor de circa 
1250 000 persoane față de 1959, 
depășindu-se prevederile din Direc
tive. Prin creșterea numărului de 
saiariați. cele trei acțiuni de ridi
care a nivelului salariilor și măsu
rile de sporire a cointeresării pro
ducătorilor agricoli, veniturile bă

transport au fost sistematizate și 
centralizate electrodinamic 64 stații 
principale de cale feratăî s-a elec
trificat calea ferată Brașov—Pre
deal; lungimea drumurilor moderni
zate a crescut cu 3 700 km,- au în
ceput lucrările de sistematizare și 
dezvoltare a portului Constanța.

Baza tehnică materială a teleco
municațiilor s-a dezvoltat prin con
struirea de centrale telefonice au
tomate, prin extinderea telefoniei 
automate la centralele existente, 
construirea de radiorelee etc. In 
această perioadă s-a introdus te
lefonia automată în 16 orașe cu 
activitate economică dezvoltată.

Volumul total al investițiilor din 
fondurile centralizate și necentra
lizate ale statului, precum și ale 
organizațiilor cooperatiste, în peri
oada 1960—1965 se cifrează la cir
ca 211 miliarde lei.

Repartizarea pe ramuri a investi
țiilor oglindește politica de indus
trializare socialistă a țării.

nești ale populației de la orașe și 
sate au crescut de 1,8 ori în 1965 
față de 1959. In aceeași perioadă, 
fondul de salarii s-a dublat. Sala
riul real a sporit în 1965 cu 35 la 
sută față de_ anul 1959, fără a se 
îndeplini integral prevederile.

In condițiile creșterii acumulări
lor, cooperativele agricole de pro
ducție au repartizat în 1965 pentru 
zile-muncă, venituri în bani și în 
natură cu 1,4 miliarde lei mai mult 
decît în anul 1964. Retribuirea u- 
nei zile-muncă a sporit în 1965 cu 
16 la sută față de anul precedent.

Soldul depunerilor la C.E.C. ale 
populației a fost în 1965 de 7,6 ori 
mai mare decît în anul 1959.

O dată cu creșterea veniturilor 
obținute din retribuirea muncii, au 
sporit și sumele de care a benefi 
ciat populația din fondurile sociale 
de consum. Astfel, pentru acțiuni 
social-culturale s-a cheltuit de la 
bugetul statului în perioada 1960— 
1965 suma de 108 miliarde lei, de
pășindu-se nivelul prevăzut pentru 
anul 1965 cu 9 la sută; în 1965 a- 
ceste sume au reprezentat aproape 
un sfert din totalul cheltuielilor 
bugetului de stat.

Creșterea producției industriale 
și agricole, precum și a puterii de 
cumpărare a populației au dus la 
sporirea cu 88 la sută a desfaceri
lor de mărfuri prin comerțul socia
list, în cadrul cărora o pondere tot 
mai ridicată capătă mărfurile de 
folosință îndelungată.

In cei șase ani care au trecut 
au fost construite și date în folo
sință din fondurile statului aproa
pe 270 000 apartamente. In aceeași 
perioadă, populația a construit din 
fonduri proprii aproape 530 000 ca

Direcția centrală de statistică 
de pe lîngă 

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

se, majoritatea situate în mediul 
rural.

In învățămîntul de cultură ge
nerală, mediu, profesional și tehnic 
au fost date în folosință 26 000 
săli de clasă. S-au construit cămi
ne studențești cu o capacitate de 
25 400 locuri. A fost generalizat în
vățămîntul de 8 ani. Din anul șco
lar 1960-1961 primesc gratuit ma
nuale elevii din clasele I—VIII din 
învățămîntul de cultură generală, 
iar începînd cu anul 1965/1966 și 
elevii din învățămîntul mediu. Ca 
urmare, în acest an școlar un nu
măr de 3,2 milioane elevi au pri
mit gratuit manuale. învățămîntul 
de toate gradele este în țara noas
tră complet gratuit.

In anul școlar 1965/1966, numă
rul elevilor și studenților cuprinși 
în învățămîntul de toate gradele 
este de 3,7 milioane, de 1,5 ori mai 
mare ca în 1959/1960 și reprezintă 
aproape o cincime din populația 
țării.

In perioada 1960—1965, învăță
mîntul superior a dat economiei 
naționale un număr de peste 77 700 
ingineri, economiști, medici, cadre 
didactice și alți specialiști, iar în
vățămîntul tehnic și profesional 
383 000 tehnicieni și muncitori cali
ficați. Numărul studenților înscriși 
în anul universitar 1965/1966 este 
de 128 200, de peste 2 ori mai ma
re decît în 1959/1960.

însemnate investiții au fost folo
site pentru dezvoltarea continuă a 
bazei materiale a culturii. In peri
oada 1960—1965 s-au dat în folo
sință 54 cinematografe la orașe,
3 800 instalații cinematografice la 
șate,' I 570 cămine culturale, 7 sta
ții principale de televiziune și 16 
stații translatoare, stadioanele de 
la Timișoara,, Pitești, Galați și Iași.

S-a dezvoltat rețeaua de ocroti
re a sănătății. In perioada șesena- 
luli^i, numărul paturilor de asis
tenții medicală a crescut cu 13 900, 
au fost construite 42 policlinici și 
înzestrate cu aparatură modernă 
un mare număr de unități sanitare.

In stațiunile balneo-climaterice 
și-au petrecut concediul de odihnă 
sau au . beneficiat de tratament în 
1965 peste 720 000 persoane, cu 35 
la sută mai mult decît în 1959.

Pentru necesitățile gospodăriei 
comunale au fost investite fonduri 
în sumă de 5,9 miliarde lei. In a- 
ceastă perioadă au fost electrificate
4 500 sate.

La 1 ianuarie 1966, populația ță
rii numără circa 19 000 000 locui
tori. .

★
Realizările importante obținute 

în anii 1960—1965 în dezvoltarea 
economiei naționale a Republicii 
Socialiste România și în creșterea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și’ cultural al populației con
stituie , o. bază puternică pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite pen
tru următorii cinci ani de către 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru înaintarea 
continuă a patriei noastre pe dru
mul desăvîrșirii construcției socia
lismului, al progresului și prospe
rității.

ROMA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
După încheierea celei de-a treia 
etape a consultărilor președintelui 
republicii, Saragat, în vederea so
luționării crizei de guvern a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se anunță că șeful statului 
l-a însărcinat pe fostul prim-ministru 
Moro cu misiunea de sondare a 
opiniei partidelor care au făcut 
parte din fosta coaliție de centru- 
stînga. Moro va trebui să infor
meze pînă marți pe președintele 
republicii de felul în care și-a în
deplinit misiunea.

Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian, reunită vineri, a dat publi
cității un comunicat în care, după 
ce se face o analiză a stadiului în 
care a ajuns criza subliniază că 
sînt două probleme care reclamă 
o urgentă dramatică: o inițiativă 
italiană în problema Vietnamului 
și rezolvarea situației dificile a 
maselor muncitoare. Comunicatul a-

Greva foamei 
în semn de protest 
împotriva intervenției 
S.U.A. în Vietnam

NEW YORK 12 (Agerpres). — Un 
număr de aproximativ 100 de stu- 
denți și mai mulți membri ai cor
pului didactic de la trei colegii 
din Philadelphia au încheiat vineri 
greva foamei care a durat opt zile 
în semn de protest împotriva inter
venției S.U.A. în Vietnam. Dintre 
aceștia, 12 studenți au anunțat că 
vor continua greva foamei încă o 
săptămînă.

Un purtător de cuvînt al grupu
lui a declarat că, inițial, la această 
acțiune de protest au luat parte 
175 de studenți, dar .75 dintre ei 
au fost obligați să înceteze greva 
foamei din motive de sănătate. In 
fiecare seară, studenții au organi
zat mitinguri, cu care prilej a fost 
criticată politica dusă de S.U.A. în 
Vietnam.

LUNI LA LONDRA

Conferința consacrată viitorului 
constitutional al Beciuanalandului

LONDRA 12 (Agerpres). — Vi
itorul constituțional al Beciuanalan
dului, cel mal mare din ultimele trei 
protectorate britanice din Africa, 
va fi elaborat in cursul conferinței 
care va începe luni la Londra sub 
președinția ministrului pentru co
lonii, Langford. Cu această ocazie, 
va fi discutată proclamarea inde
pendentei stabilite în principiu pen
tru 30 septembrie a. c. La convor
biri participă reprezentanți ai par

Smith satisfăcut 
de evoluția situației

SALISBURY 12 (Agerpres). — 
Făcînd bilanțul celor trei luni de 
„independență" primul ministru rho- 
desian Ian Smith a declarat într-un 
interviu radiodifuzat că este satisfă
cut de evoluția situației. In legătu
ră cu aceasta, observatorii de pre
să apreciază că sancțiunile econo
mice luate împotriva Rhodesiei nu 
par a avea rezultatul scontat, deoa
rece Republica Sud-Africană și Por
tugalia au intervenit fățiș în favoa
rea regimului de la Salisbury. „Bă
tălia petrolului nu este încă înche
iată și... nu se știe cine va fi în
vingătorul", a declarat primul mi
nistru rhodesian. Siguranța sa pro
vine din faptul că Rhodesia a pri
mit recent noi cantități de benzi
nă, furnizată de Africa de sud. 

rată, de asemenea, că pentru a 
discuta problemele ridicate de si
tuația politică a fost convocat pen- 
tru zilele de 17 și 18 februarie 
Comitetul Central al partidului. Di
recțiunea P.C.I. arată, totodată, că 
pentru soluționarea crizei este ne
cesară constituirea unui nou gu
vern, pe baza unui nou raport de 
forțe politice, capabil să rezolve 
problemele care stau in fața țării, 
un guvern care să aibă ca funda
ment noi raporturi între toate for
țele de stînga, laice și catolice

,,€osmos^lOS4‘i
MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-108". La bordul satelitului a 
fost instalată aparatura științifică 
destinată continuării explorării 
spațiului cosmic în cadrul progra
mului anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
apropiată de cea stabilită prin cal
cul. Aparatura instalată la bordul 
satelitului funcționează normaL

Proiectilul nuclear 
nu a fost încă 
recuperat

MADRID 12 (Agerpres). — La a- 
proape o lună de la prăbușirea pe 
teritoriul Spaniei a bombardierului 
american de tip „B-52", proiectilul 
nuclear pierdut în timpul acciden
tului nu a putut fi încă recuperat 
Operațiunile de cercetare au con
tinuat și în timpul furtunii care a 
bîntuit în această parte a Medite- 
ranei în cursul ultimelor 24 de ore. 
Cele două macarale aflate pe nava 
„Plymouth Rock", care a transpor
tat submersibilele „Alvin" și „Alu- 
minaut", funcționează intens ridi- 
cind la suprafață obiectele de pe 
fundul mării reperate în zona ca
tastrofei.

Pînă în prezent, nu s-a anunțat 
încă dacă au fost antrenate în o- 
perațiunile de cercetare și cele două 
submersibile.

tidului democrat de guvernămînt și 
ai partidului poporului de opoziție.

Beciuanalandul are o suprafață 
de 712 249 kmp și o populație de 
500 000 locuitori, dintre care nu- 
mai 4 000 sînt europeni. Ocupația 
principală a locuitorilor o consti
tuie creșterea vitelor. La sud și la 
est, Beciuanalandul se mărginește 
cu Republica Sud-Africană, la nord- 
est cu Rhodesia, iar la vest cu A- 
frica de sud-vest.

Pe de altă parte, Ian Smith a 
subliniat că atît timp cît Anglia se 
pronunță pentru „rezolvarea pașni
că a problemei rhodesiene" nu e- 
xistă pericolul unei intervenții ar
mate. „Dacă vreo țară ar încerca 
un asemenea lucru ea ar primi nu
mai dezaprobarea Marii Britanii și 
nu acordul ei", a spus Smith. Con- 
siderînd însă că este totuși nece
sară o armată mai sigură, guver
nul de la Salisbury a hotărît să re
cruteze o legiune de mercenari 
străini. Printre mercenarii sosiți' la 
Salisbury se află mulți sud-africanL 
precum și un număr mare de per
soane din Germania occidentals, 
„specializați" în războaiele africa
ne, deoarece mulți dintre ei an lup
tat împotriva forțelor patriotice con
goleze.
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