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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Socialiste România pe anul 1969

In 1969 s-au înregistrat rea
lizări de seamă în toate do
meniile vieții economice și so
ciale. Au fost obținute rezul
tate pozitive în realizarea o- 
biectivelor stabilite pentru cel 
de-al patrulea an al cincina
lului; economia națională a 
cunoscut și în acest an o evo
luție dinamică, a crescut pro

ducția materială, a sporit ve
nitul național, a continuat pro
cesul de modernizare a ramu
rilor economice, de dezvoltare 
a științei, culturii și artei, de 
ridicare a nivelului de trai al 
populației.

Tabloul dezvoltării de ansam
blu a economiei naționale în 
anul 1969 este caracterizat de 
următoarele date i

trotehnice și electronico a cres
cut cu 22,6 la sută, a indus
triei de mecanică fină și optică 
cu 16,4 la sută, a industriei pe
trochimice cu 37,5 la sută. Vo

lumul producției obținute în a- 
nul 1969 la produsele industriale 
de bază, in comparație cu reali
zările din anul 1968, se pre
zintă astfel i

Anul 1969 în procente 
față de 1968

Produsul social 107,4
Venitul național 407,3
Volumul investițiilor din fondurile centralizate

ale statului 105,1
Fondurile fixe puse in funcțiune din investiții

centralizate ale statului 114,2
Producția globală industrială 110,7
Producția de construcții-montaj 105,7
Producția globală agricolă 104,8
Volumul comerțului exterior 108,4
Numărul salariaților 103,4
Productivitatea muncii în industria republicană 105.5 
Veniturile bănești ale populației de la sectorul

socialist 106,1
Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin co

merțul socialist 104,7
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de

stat 110,0
In anul 1969 a crescut poten- 

i (laiul de producție și s-a lăr
git baza materială a activității 
social-culturale și de servicii 
pentru populație, prin darea în 
exploatare a peste 700 capaci
tăți și obiective importante în 
industrie, agricultură, transpor
turi. comerț, învățămînt. cultu
ră. ocrotirea sănătății și în alte 
domenii. Au crescut acumulă
rile bănești ale statului, s-au 
întărit finanțele țării, au sporit 
resursele—necesare dezvoltării 
economiei naționale.

Aplicarea în continuare a mă
surilor de perfecționare a or
ganizării, conducerii și planifi
cării economiei naționale, în
ființarea în anul 1969 a cen
tralelor, combinatelor și gru
purilor de întreprinderi au 
creat condiții pentru mai buna 
funcționare a întregului meca
nism economic, îmbunătățirea 
activității productive, folosirea 
mai rațională a mijloacelor ma
teriale și a forței de muncă, 
creșterea eficienței economice.

I. Industrie
Volumul producției globale, 

realizat în anul 1969. însumea
ză aproape 265 miliarde lei, 
planul fiind îndeplinit în pro
porție de 100,2 la sută; valoa
rea producției obținute peste

prevederi reprezintă 472 mili
oane lei.

Pe ministere și la întreprin
derile industriale ale consiliilor 
populare, planul producției glo
bale industriale a foșt îndepli
nit astfel i

Procentul de înde
plinire a planului

Ministerul Energiei Electrice
Ministerul Minelor
Ministerul Petrolului
Ministerul Industriei Metalurgice
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini
Ministerul Industriei Chimice
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții
Ministerul Industriei Lemnului
Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor
Consiliile populare

103,7
101.5
102,1
100.6
100.4

99,8
100.5
101.5
103,3
93,7

102.6
101,0

unitatea 
de 

măsură

producția 
obținută in 

anul 1969

anul 1969 in 
procente față 

do 1968

Planul producției marfă și al 
■Testărilor de servicii a fost 
îndeplinit în proporție de 108,5 
la sută de către unitățile co
operației meșteșugărești și de 
107,1 la sută de către cele ale 
cooperației de consum.

In comparație cu anul 1968 
producția globală industrială a 
Crescut cu 10,7 la sută, adică 
cu 25,4 miliarde Ici. Potenția
lul industriei noastre socialiste 
este oglindit de faptul că pro
ducția anului 1969 este aproape 
egală cu producția obținută în 
Întreaga perioadă 1951—1956. In 
cei patru ani ai cincinalului, 
producția globală industrială a 
crescut într-un ritm mediu a-

nual de 11,9 la sută, depășin- 
du-se astfel limita superioară 
— 11,4 la sută — prevăzută 
prin planul cincinal pentru a- 
ceastă perioadă. In acești 4 ani, 
producția mijloacelor de pro
ducție a sporit în medic anual 
cu 12,8 la sută, iar producția 
bunurilor de consuni cu 10,4 
la sută.

Infăptuindu-se indicațiile Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, o dezvoltare 
mai rapidă au cunoscut ramu
rile și subramurile de care de
pind progresul tehnic și valo
rificarea superioară a resurse
lor economiei. Față de anul 
1968, producția industriei elec

■Fontă mii tone
Oțel mii tone

din care i
— oțel aliat mii tone

Laminate finite pline mii tone
Cărbune extras mii tone
Țiței extras mii tone
Benzine mii tone
Motorină mii tone
Gaze naturale — total mii. mc

din care :
— gaz metan extras mii. mc

Energic electrică mil. kWh
Aluminiu primar și 

aliaje de aluminiu tone
Mașini-unelte pentru

așchierea metalelor buc.
Mijloace de 

automatizare mii. lei
Locomotive Diesel și 

electrice magistrale buc.
Vagoane de marfă 

pentru linii 
magistrale buc. echiv.

Autovehicule
4 osii 

buc.
din care :
— autocamioane buc.
— autoturisme JUC.
— autobuze buc.

Tractoare fizice (40, 65 
și 130 C.P.) mii buc.

Rulmenți mii buc.
Produse sodice mii tone
Acid sulfuric 

monohidrat mii tone
îngrășăminte chimice 

(100 la sută sub
stanță activă) mii tone.

Negru de fum tone
Materiale plastice și 

rășini sintetice 
(sută la sută) mii tone

Fibre și fire chimice tone
Anvelope auto- 

tractor-avion mii buc.
Cauciuc sintetic tone
Hîrtie mii tone
Ciment mii tone
Prefabricate din 

beton armat mii mc
Geamuri trase (în 

echivalent 2 mm 
grosime) mii mp

Cherestea mii mc
Plăci din particule

aglomerate și 
fibrolemnoase mii tone

Mobilă mii. lei
Țesături mii mp
Tricotaje mii buc.
Confecții textile mii. lei
încălțăminte mii per.
Televizoare mii buc.
Aparate de radio mii buc.
Frigidere mii buc.
Carne mii tone
Preparate și conserve 

din carne mii tone
Pește mii tone
Bere mii. hl.
Lapte de consum 

(inclusiv lapte praf) mii hl.
Brînzeturi tone
Unt tone
Zahăr mii tone
Ulei comestibil mii tone
Conserve de legume 

și fructe mii tone
La majoritatea produselor 

planul a fost îndeplinit, obți- 
nîndu-se importante cantități 
peste prevederi La unele pro
duse planul nu s-a realizat da
torită întîrzierilor în punerea

3 477
5 540

330
3 816 

19152 
13 246

2 620
4 593

24 087

19 066
31 491

89 650

13 578

756

214

116,2
116,6

104.4
112.5
112.5
99,7
99,4

105.2
109,8

110,7
113.2

117.5

116,1

147.6

128,1

„Arta 
populară 

românească'"
In Editura Academiei u apărut recent vo

lumul intitulat „Arta populară românească" co
laborată in cadrul Institutului de istoria artei. 
Lucrarea își propune ca, pe baza unei vaste do
cumentații, în mare parte inedite, să ofere ce
lor interesați un bogat matcrinl privind arta 
noastră populară.

In cele aproape 670 de pagini sint tratate as
pecte privind : arhitectura, organizarea interio
rului, mobilierul, țesăturile de interior, brode
riile, costumul, crestăturile în lemn, sculptura, 
prelucrarea metalelor, icoanele, figurinele, măș
tile etc.

In aceeași editură a mai apărut „Documente 
inedite din arhivele franceze privitoare la ro
mâni in secolul al XIX-lca" de Marin Bucur. 
Cartea prezintă un interes atit pentru cunoaște
rea vieții și activității exilaților pașoptiști în 
Franța, cît și pentru întregirea unei imagini a 
Parisului din acele vremuri.

(Agerpres)

G)ul i iiniur :
* 2—1 pentru „tricolorii" români în

al treilea meci din Brazilia • Dinamo

7 838
56 998

28 331 
19145

1 750

24,9
22182

916

838

720
56 423

137
56 437

2 147
55 207

398
7 515

1921

32 385
5 262

379
5 087

561 738'
121 642 
11438
62 898

221
428
147
417

118
42,2

3 707

4 003
67 545
30 806

428
291

300

107,9
146.8

118.8
249,5
109,1

117.4
110,3
121.5

108.5

119,5
102,8

105.8
105,5

117.4
102.3
104,7
107.0

112.9

114,3
100,5

111,6
115.5
109.3
116.7
112,1
102,2
137.8
110.3
99,2
97,1

112.6
108,7
105.6

103.2
114.7
107.8
111.7
108.7

120.3
în funcțiune a unor capacități 
de producție, în special din in
dustria chimică, unor neajun
suri în aprovizionarea cu ma-

♦ Continuare în pag. a 2-a

Grupul
IV 

funcționează 
din nou

'<* ..ht această perioadă, toate ‘ 
\ eforturile uzinei au lost con- 
' centrate asupra Grupului IV".
Adevărat. Și totuși cuvin
tele inginerului Eugen Traistă, 
directorul termocentralei Pa- 
roșeni, care ne-a vorbit des
pre avaria produsă în urmă 
cu trei luni de zile la acest 
grup, ascundeau parcă ceva. 
O scurtă vizită prin uzină 
ne-a ajutat să înțelegem: 

după producerea avariei, efor
turile colectivului au fost du
blate. Avaria trebuia remedi
ată cil mai operativ, în timp 
ce grupurile rămase în func
ție trebuia să li se asigure 
funcționarea la capacitatea 
maximă, eliminîndu-se orice 
posibilitate-a unor alte avarii. 
Doar astăzi, oînd strădaniile 
energeticienilor sînt încunu
nate de succes, avem imagi
nea eforturilor depuse.

Grupul IV, de 150 MW, 
funcționează din nou. Conco
mitent cu remedierea avariei 

• s-a efectuat și reparația capi
tală a turbinei. Deci, lucrarea 

'.coordonată de mecanicul șef 
al uzinei, inginerul Ioan I. 
Popescu, consta dintr-un com
plex de operațiuni ce necesi
tau o răspundere sporită, o 
participare a tuturor secțiilor. 
La această participare s-a re
ferit, poate, directorul uzinei 
cînd ne-a vorbit de eforturile 
întregului colectiv, concen
trate cu prioritate asupra gru
pului IV.

Intelegînd greutățile prin 
care trecea uzina, energeticie- 
nii au răspuns prompt chemă
rii conducerii. Maiștrii Lazăr

I. MUSTAȚA

Centrala termoelectrică Paro- 
șeni :

Ing. Olivia Appel dă îndru
mări tinerelor laborante Viorica 
Pelin și Elena Bologa asupra 
unor analize de laborator.

Foto : I. LICIU

Atelier 
sie reparații 

radio 
și televizoare

Cooperativa meșteșugăreas
că „Deservirea" din Lupeni 
a redeschis zilele acestea, în 
localul secției de croitorie, 
o unitate de reparații radio 
și televizoare. Deschisă zil
nic intre orele 9—17, unitatea 
asigură o servire promptă 
clienților și lucrări de bună 
calitate.

Petrecere 
țărănească

Reînvie o tradiție plăcută 
pentru locuitorii din împre
jurimile Lupeniului: organi
zarea, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, în clădirea denu
mită „Casa corului", a unor 
petreceri țărănești. Sîmbătă 
va avea Ioc prima petrecere 
de acest fel, după o lungă 
perioadă de timp. Se fac de 
pe acum pregătiri intense. 
Va fi cîntec, dans și voie bu
nă... la discreție.

& Continuare fn pag. a 3 a

Bacău — Arsenal Londra, în sfertu-

rile de finală ale „Cupei Europene a 

Tîrgurilor" • Caleidoscop artistic (O 

seară la Casa de cultură a sindicate-
lor din Petroșani) • MOZART (par
tea a 3-a) • Programul TV pentru

săptămîna viitoare

GALA DE FILME
Miercuri, 28 ianuarie, la Casa 

a fost organizată o gală de filme 
de membrii cinecluburilor din Valea Jiului. Au fost prezen
tate filmele „Frămîntări" (Petroșani), „Reportaj", „Mănăsti
rile din nordul Moldovei" (Lupeni), „Vulcanul de ieri și 
azi" (Vulcan).

In încheiere au fost proiectate cîteva filme realizate de 
studioul „Alexandru Sahia".

5...

de cultură din Petroșani, 
pe 8 și 16 mm, realizate

munîcipalâ
Fruntași, din primele zile

Colectivul secției „Ateliere mecanice" din cadrul F.F.A. 
„Viscoza“" Lupeni și-a îndeplinit, în 1969, cu regularitate 
sarcinile de plan, obținînd însemnate economii la prețul de 
cost. Muncitorii din această secție au început și anul 1970 
cu rezultate bune, dovedind că secția — deși auxiliară — 
este de mare însemnătate în activitatea fabricii.

Intre muncitorii care de la începutul anului s-au evi
dențiat în procesul de producție se află Petru Poenar, Ște
fan Kovacs, Traian Trifan, strungari, Petru Riti, lăcătuș, 
și alții.

„Păltiniș" în renovare
Restaurantul „Păltiniș" din Uricani a intrat 

în renovare. Se vor executa reparații capitale 
în interior, se va reamenaja bucătăria și celelalte 
anexe, se vor crea spații noi, se va zugrăvi în- 

V________________ ______ __________________

treg localul. Po la jumătaea lunii februarie, 
fostul restaurant „Păltiniș" transformat în bu- 
fet-expres, își va întîmpina clienții în haină 
nouă.
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare 

a economiei naționale a Republicii Socialiste România pe anul 1969
< Uimore d»n nag t

terii prime și materiale m in 
cooperarea dintre întreprinderi^ 
îndeosebi in industria construc
țiilor de mașini. Tn industria 
aliment ara, răminerilc în urmă 
•i» fast determinate de nensi- 
furarca cu materii prime a- 
gricoln. precum și de unele de
ficiențe in orparriimrca preluă
rii și transportului produselor 
w»grtate S-au manifestat, de a- 
■emmra. deficiente in domeniul 
respectării disciplinei eontrarc- 
Hjfilc dr către unele întreprin- 
dhri. ceea co a avui repercu
siuni negative asupra îndeplini
rii planului de producție do 
nitre unele unii Ați. realizării 
prevederilor la investiți’, la 
livrări pentru export si către 
fanrlnl pieței.

tn anul 19R9 potential’ll in
dustriei a crescut prin pune
rea in funcțiune a unui număr 
de 250 capacități și obiective 
importante.

In industria energici electri
ce și termice au fost date in 
funcțiune grupuri electrogene 
cu o putere instalată de peste 
800 MW în centralele Borzc.ști, 
Deva. Galați și altele: au fost 
construite noi linii electrice ae
riene de 110. 220 și 400 kV. in 
lungime dr aproape T T00 km.

Tn industria petrolului au in
trat în producție Rafinăria Pi
tești. Rafinăria Crișana și in
stalații la Rafinăria Brazi-Plo
iești.

In industria minieră au fost 
date în funcțiune carierele de 
Hgnit Gîria. Betereaga. Tisma- 
na, minele de lignit Lupoaia și 
Rnșiuța din bazinul Motru-Ro- 
vinari. precum și noi capaci
tăți de producție pentru ex- 
t*' -cfia minereurilor neferoase.

In industria metalurgiei fe
roase. la Combinatul siderur
gic Galați s-a dat în funcțiune 
un furnal de 1 700 mc. s-a mă
rit capacitatea sectorului oțelă- 
rie cu încă un converlizor de 
r250 000 tone: la Combinatul 
siderurgie Hunedoara a sporit 
capacitatea pentru producția de 

• oțel electric cu 125 000 tone și 
n sectarului de laminare cu pes
te f»()0 000 tone laminate

In industria construcțiilor de 
mașini au fost date în funcțiu
ne noi capacități de producție 
Ie Uzina „Electronutere"-Craio- 
va. la Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolănte Bucu
rești. la Întreprinderea „Elec- 
iroprecizia'-Săcele, la Uzina „E- 
tectronicaMTucureștî. la Uzina 
„Tractorul“-Brașov.

Tn industria chimică s-au dat 
fn funcțiune instalații la Com
binatul petrochimic Pitești, la 
Combinatul chimic Rîmnicu 
■Vîfaea si la Uzina de fibre sin
tetice Tași. De asemenea, s-a 
dezvoltat capacitatea de pro
ducție cu 300 mii garnituri an
velope și camere do aer la U- 
zina de anvelope „Vietoria"- 
Floneștâ, precum și la Uzina 
de aluminiu Slatina cu 27 000 
tone aluminiu.

Tn industria materialelor de 
construcții s-au dat în funcțiu
ne două linii tehnologice a 
320 000 tone ciment la Medgi
dia, <r capacitate de 5,3 mili
oane metri pătrați geam la Tîr- 
năveni, trei fabrici de produse 
ceramice la Iași. Urzicenî și 
Rîrseștî, o fabrică pentru pro
ducția elementelor prefabricate 
din beton armat la Hunedoara.

In industria lemnului s-au 
dat în exploatare Fabrica de 
mobilă Oradea. Fabrica do plat
forme pentru autocamioane 
Brașov, secția furnir din ca
drul Combinatului de exploata
re și industrializare a lemnu- 
fbi Sighet.

Tn industria ușoară au intrat 
In producție Fabrica de trico
taje de bumbac Suceava. între
prinderea de țesături- și fire 
din lînă fibre artificiale șj sin
tetice rArgeșanau-Pitești. Fabri
ca de talpă și încălțăminte din 
cauciuc Drăgășani, Tăbăcăria 
minerală Corabia.

Tn ind’istria alimentară au 
început să producă Fabrica de 
ulei Slobozia. Fabrica de za
hăr Oradea, fabricile de produ
se lactate Luduș și Brăila. Fa
brica de bere Pitești, Fabrica 
de conserve de legume și fruc
te Calafat.

In anul 1369 a continuat in
troducerea și extinderea tehni
cii noi. prin înzestrarea între
prinderilor cu mașini, utilaje 
și instalații de înaltă tehnici
tate, aplicarea unor tehnologii 
avansate, mecanizarea și auto
matizarea unor noi procese de 
producție, asimilarea de produ
se cu performanțe superioare. 
Aproape întreaga producție de 
fontă și oțel s-a obținut in in
stalații la care principalele o- 
perațiuni sînt automatizate, iar 
peste patru cincimi din produc
ția de laminate finite pline s-a 
realizat pe laminoare automa
tizate. Industria construcțiilor 
de mașini a fost dotată cu noi 
mașini-unelte automate și cu 
comandă program: in industria 
textilă a sporit numărul răz
boaielor automate de țesut 

Volumul de lucrări mecani
zate a sporit, in principal la lu
crările miniere, la operațiile 
grele din secțiile de turnăto
rie Drecum si la unele lucrări 

de exploatare forestieră.
La extracția, minereurilor ne

feroase. peste 601 la sută din 
producție m fost obținută prin 
aplicarea de metode avansate, 
iar in industria petrolului fo
rajul cu jet a. crescut cu 46 la 
sulă față de anul 19Mh Tn in
dustria siderurgică mai mult 
de trei pătrimi din producția 
de otel Martin s-a obținut prin 
folosirea oxigenului in cuploare 
Marlin cu lance, iar Ia turna
rea oțelului calmat 73' la sută 
din producția de oțel lingou 
s-a realizat prin folosirea de 
noi metode și materiale.

In industria construcțiilor de 
mașini iu fost asimilhtv circa 
540 noi tipuri de mașini, utilaje 
si instalații. din care • mușina 
de rectificat universală 0 350. 
strungul carusel 0 1600. mn 
lou) compactor vibrator auto
propulsat de 6—8 tone forță, 
compresorul de aer de 100 
mc/tnin. locomotiva de mină 
Diesel antigrizutoasă. nava de 
călători fluvială do 31)0 locuri, 
un nou tip de vagon dt* călă
tori. trei tipuri noi de tractoa
re agricole de 40 C.P., combina 
autopropulsată pentru cereale. 
Au fost produse primele mașini 
electronico de calcul cu 4 o- 
porațli. mașini de facturat și 
contabilizat cu program, pre
cum și noi tipuri de mușini do 
calculat dc birou electromeca
nice și electronico.

S-au produs noi sortimente 
do țesături, tricotaje, confecții, 
încălțăminte, produse alimen
tare.

In același timp au fost ob
ținute rezultate pozitive in îm
bunătățirea calității produselor 
în toate ramurile industriei. 
S-au perfecționat caracteristici
le calitative la laminate dc o- 
lol. autoturisme de teren, u- 
nelc mașini și aparate electri
ce. transformatoare de forță, 
rulmenți, fibre polieslcrice. po
lietilenă. țesături și tricotaje 
din fibre naturale și sintetice 
ș. a. La unele produse însă tre
buie depuse, in continuare, e- 
forturi pentru ridicarea perfor
mantelor tchnicor-economice.

In anul 1969 au fost obți
nute unele realizări în folosi- 

. rea mai bună a capacităților de 
producție și în economisirea 
materiilor prime și materiale
lor. Tn industrial siderurgi a a 
crescut cu 9 la sută gradul do 
utilizare a furnalelor și cu 2.5 
la sută a cuptoarelor Martin; 
in industria materialelor de 
constnuGțâi a crescut cu peste 
3 la sută utilizarea cuptoare
lor de clincher. Tn același timp, 
datorită unor neajunsuri în or
ganizarea producției, au exis
tat mașini, utilaje și suprafețe 
dc producție incomplet folosi
te. îndeosebi în uzinele din ra
mura construcției dc mașini și 
in unitățile mecanice de între
ținere din celelalte ramuri in
dustriale.

Față de normele de consum, 
în industria construcțiilor de 
mașini au fost obținute econo
mii de metal de 10 570 tone, în
deosebi la producția de: trac
toare S-650, prese mecanice 
pentru, balotat paie și fin. va
goane de marfă, diverse tipuri 
dc remorci auto. De asemenea 
s-au redus consumurile speci
fice la. lemn de mină, la lemn 
pentru, producția de cherestea 
și plăcaj, la combustibil pen
tru producția de energie elbc- 
trică. țiței prelucrat, clincher. 
Cu toate acestea, în industria 
constructoare de mașini, in in
dustria. materialelor dc con
strucții, chimică, a petrolului, 
ușoară, și în alte ramuri se 
mențin. încă norme de consum 
ridicate.

Productivitatea muncii în in
dustria republicană a crescut 
cu 5,5 la sută față de anul 1968. 
Din cauza deficiențelor în fo
losirea mașinilor și utilajelor, 
în utilizarea timpului de lucru, 
în organizarea muncii și a pro
ducției, precum și datorită de
pășirii numărului planificat de 
salariați sarcina de creștere a 
productivității muncii nu s-a 
realizat în întregime. Pe seama 
creșterii productivității muncii 
s-a obținut numai 53 la sută 
din sporul producției industria
le — realizare inferioară celei 
din anii precedenți.

Cheltuielile de producție la 
1 000' lei producție marfă au 
fost reduse intr-o proporție mai 
mare decît s-a prevăzut în plan. 
Au avut cheltuieli de produc
ție mai mari dreît cele planifi
cate Ministerul Minelor, Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei 
Alimentare.

In cursul anului 1969' s-au 
obținut noi rezultate in cerce
tarea științifică fundamentală 
și aplicativă, mai ales în do
meniul teoriei sistemelor auto
mate, al disciplinelor matema
tice moderne, al structurilor 
compușilor chimici, utilizării i- 
zotopilor radioactivi ș. a. Unele 
cercetări au contribuit la valo
rificarea superioară a resurse
lor naturale, lărgirea bazei de 
materii prime, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație și 
îmbunătățirea caracteristicilor 
tehnice ale unor produse. Ca 
rezultat a) aplicării unor cer
cetări încheiate, s-au pus in 
funcțiune noi instalații indus
triale la Combinatul chimio 
Tirnăveni la întreprinderea

..Sinteza' din Oradea, la Com
binatul chimie Bmzc.ști; s-au 
realizat noi utilaje tehnologico 
la Uzinele 1 Mai Ploiești și 
fTidroinecanica Brașov: s-au ob
ținut uleiuri minerale pentru 
mașini și utilaje, aparate și in
stalații mecanice. electrice și 
electronice, medicamente. pre
cum și alta produse și mate

II. Agricultura ți Silvicultura
In agricultură a continuat/ 

modernizarea bazei tehnice ma
teriale prin înzestrarea acestei 
ramuri cu noi tractoare și ma
șini. s-au extins lucrările dt» 
irigații și îmbunătățiri funrinre, 
s-au dat în exploatare noi con
strucții agrozootehnice: au fost 
folosim cantități sporite de în
grășăminte și substanțe chi
mice.

Din fondurile centralizate ah' 
statului s-au alocat agriculturii
7.5 miliarde tei pentru inves
tiții. cu 10.6 la sută mai mult 
decît in anul 1968: din acestea 
cooperativele agricole do pro
ducție au primit credite pe ter
men lung în valoare do 1.2 ini- 
liardr tei. Agricultura a fost 
dotată in anul 1969 cu aproape 
9 400 tractoare fizice, peste 
2 300 semănători mecanice,, circa 
4 400 combine pentru cereale 
și cu alte mașini perfecționate: 
suprafața arabilă ce rovine în 
medie pe un tractor fizic «• 
fost de 96 hectare față de 102 
hectare in 1.9611,

Tn întreprinderile agricole de 
stat s-a mărit cu aproape 490 
mii locuri capacitatea, comple
xelor dt? creștere și; ingrășare 
industrială a porcilor' și s-au' 
dat în folosință complexe avi
cole cit o capacitate de 437 mii 
locuri pentru pui și 730 mii lo
curi pentru găini: au intrat in 
funcțiuni’ fabricile dc nutrețuri 
combinate Bercgsău și Giurgiu. 
De asemenea s-au dat în ex
ploatare 187 hectare do sere 
legumicole și alte obiective.

Cooperativele agricole de 
producție au dat în folosință 
din fonduri proprii și din cre
dite acordate de stat un număr 
important de grajduri pentru 
animale, maternități și îngră- 
șătorii pentru porcine, saivane 
pentru oi, sere și solarii.

S-au efectuat amenajări pen
tru irigat pe o suprafață de 
140 mii hectare, din care 100 
mii hectare în sisteme mari și 
40 mii hectare în sisteme lo
cale: db asemenea au fost ter

Mii tone In procente față de 
media anilor 1961-1965

Cereale boabe 12.820 117,8
— gri u-secară 4 395 99,5
— porumb 7 680 131,2

Floarea, soarelui 750 148.8
Sfeclă de zahăr 3800 132,5
Cartofi 2229 85,7
Legume 2000 120,7
Struguri 1i250 137^7
Fructe 1’075 185,1
Potrivit rezultatelor provizo-

rii ale recensământului anima- 1970; situația efectivelor se pre-
lelor domestice,, la 3 ianuarie zintă astfel :

- mii capete —

Efectivul Efectivul dc la
existent la !3131 1970 față do

1970 3 I 1909

Bovine — total 5 033,8 — 102,5
din care :
— vaci și juninci 2 495,6 + 34,8Porcine — total 5 971,4 -4- 118,2din care :
— scroafe de prăsilă 647,2 4- 81,3Ovine — total 13 835,5 — 462,2din care :
— oi și mioare 10 856,8 + 43,7

In întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole 
de producție s-au înregistrat 
creșteri de efective față de 3 
ianuarie 1969, la bovine cu 65 
mii capete, la vaci și juninci 
cu 75 mii capete, la porcine cu 
548 mii capete.

întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii au îndepli
nit planul de lucrări în propor
ție do 100,7 la sut^ depășind

III. Transporturi 
și Telecomunicații

Transporturile au fost dotate 
în continuare cu mijloace mo
deme, s-au extins automatiza
rea și electrificarea proceselor 
de exploatare.

In anul 1969, căile ferate au 
fost înzestrate cu 159 locomoti
ve electrice și Diesel dc di
ferite tipuri, 9 875 vagoane de 
marfă (in echivalent 2 osii)] 
275 vagoane pentru trenuri de 
călători. S-au efectuat lucrări 
de extindere a blocului auto
mat de linie, centralizări elec- 
trudinamice în stații, electrifi
carea liniei Craiova — Orșova, 
dublări de linii pe o lungime 
de peste 150 km. Din volumul 
total al transporturilor de măr
furi și călători, 74 la sută s-a 
efectuat cu tracțiune Diesel și 
electrică.

Transporturile auto de deser
vire generală au fost dotate cu 
5 973 autovehicule dr* marfă, 
1513 remorci auto, 762 auto
buze. Au fost modernizate 361 
km de drumuri naționale, la 
sfîrșitul anului lungimea aces
tora fiind de 8 245 km. De a- 
semenea au fost acoperite cu 
imbrâcăininți asfaltice ușoare 

riale de calitate superioară; 
s-au realizat noi hibrizi du po
rumb și- floaroa-soarolUi. Cu 
foaie acestea, tematic;» cerce
tării științifice nu este axată in 
suficientă măsură pe cerințele 
progresului tehnic și alb eco
nomiei, durata efectuării’ unor 
cercetări și a aplicării lbr in 
producție este încă prea mare.

minale Iticrărite pe a suprafață 
de 31 inii hectare, la care ur
mează să se efectueze probele 
generate. Că urmare, suprafa
ța* .’îmenajată pentru irigat a 
ajuns la- sfîrșitul anului I960 
la 67.6 mii hectare.

Pentru dezvoltarea patrimo
niului vilipnmicol s-au cfbctual 
plantații pe o suprafață dr a- 
proape 21 mii hectare, din care 
12.9 mii hectare cir viță de vie 
și 7.9 mii hectare cu pomi.

In anul Î969 in agricultură 
s-au folbsit 1 346,1 mii tone 
îngrășăminte chimice — sub
stanță bruta — cu 9,5 la sută 
mai mult dtecit in anul prece
dent : plbnul dte livrare a îngră
șămintelor chimice către agri
cultură: nu. a fost. îndeplinit.

Valoarea producției globale 
agricole a crescut în anul 1969. 
față de 1968. cu. 418! lin sută? 
prodbcția a crescut față de 1968 
la porumb; ClbarG’U-sonrolui, 
struguri și îndeosebi la fructe: 
a fost mai miefii la griusseca- 
ră; sfeclă de zahăr, lh> cartofi 
și legume. Deși ca. urmare a 
condițiilor climatice nefavora
bili? și a unor deficiențe în or
ganizarea producției și a< mun
cii. recoltele la unele culturi 
au fost sub prevederile planu
lui. totuși. în ansamblu, produc
ția agricolă asigură aprovizio
narea populației cu prodii.se a- 
groalimentarc si satisface ne
voile economici naționale. Re
coltele scăzute la unele pro
duse au fost influențate nu nu
mai de factorii, naturali, ci și 
de unele neajunsuri în execu
tarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor, în asigurarea cu 
semințe dc calitate. în comba
terea dăunătorilor și’ în organi
zarea recoltării și valorificării 
producției.

Producția principalei™ ; 
duse vegetale, obținută i ; 
1969, comparativ cu nu dia 
nilor 196]—1965, sc prezintă 
astfel: 

pro- 
xtbyi. 
ial ă-

cu 7,7 la sută realizările anului 
precedent;

In silvicultură au fost efec
tuate' lucrări dc împăduriri pe 
o suprafață dc 55,6 mii hectare, 
planul fiind îndeplinit în pro
porție dc 103 la sută. Pentru 
sporirea resurselor de material 
lemnos s-au plantat plopi în 
aliniamente pe 5 500 km, cu
9,5 la sută mai mult docil ni
velul' planificat.

circa 370 km drumuri naționale.
Fliitii maritimă, a fost înzes

trată'cu un. mineralier de 12500 
tdw, iar flota aeriană cu 4 a- 
vioana de călători.

Planul de transport a fost 
realizat în proporție dc 95,4 la 
sută la volumul mărfurilor ext- 
pediate și de 103,2 la sută, la 
traficul dte călători. Compara
tiv cu anul 1960 au fost trans
portate în plus 21 milioane tone 
marfă și 33 milioane călători. 
Satisfacerea la timp a nevoilor 
de transport ale economiei a 
fost îngreunată de imobilizarea 
îndelungată în unele perioade 
a mijloacelor de transport, de 
folosirea incompletă a capaci
tății acestora, de efectuarea u- 
nor transporturi încrucișate.

Telecomunicațiile au conti
nuul să se dezvolte prin ex
tinderea și perfecționarea bazei 
tehnice materiale, punîndu-se 
în funcțiune noi obiective, prin
tre care stația de radiodifuziu
ne Banat, 27 stații translatoare 
de televiziune, noi centrale te
lefonice la București, Suceava, 
Craiova, Alba Iulia, Brad și 
Rîmnicu Sărat și s-a extins re

țeaua dc cabluri telefonice in
terurbane cu peste 900 km. Nu
mărul posturilor telefonice in-

IV. Investiții-Awnxlruct»
In anul 1969, investițiile rea

lizate din fondurile centralizate 
«le statului au’ fost d»? 6T,4 mi
liarde Ici. S-au ctet in Aincliin- 
ne fonduri fixe in valoare de 
56,7 miliprite lei,, cu 14,2 la-sulă

Total
din care :

Industrie
Construcții
Agricultură
Transporturi și telecomunicații 
Jnvățămint, cultură* arlă, ocro
tirea sănătății,

cultură fizică și sport- 
Construcții dc locuințe 
Gospodărie comunală

In anul 1969, din volumul to
tal al investițiilor, s-au reali
zat 56,8 la sută în industrie, 
12,3 la sută in agricultură. 11,9 
la sută in transporturi și tele
comunicații, 8.7 la sulă pentru 
construcții, dc locuințe și o- 
bieclive social-culluralc.

Cea mai mare parte a inves
tițiilor industriale a fost des
tinată ramurilor hotărîloare 
pentru progresul economici. In 
industria energiei electrice, me
talurgiei, construcțiilor de ma
șini și chimică s-au investit 
aproximativ 59 la sută din fon
durile destinate întregii, indus
trii. Industriei ușoare și ali
mentare le-au revenit 10.5 la 
sută. Investițiile din domeniul 
social-cultural și pentru con
strucții dc locuințe au însumat
5.4 miliarde lei, din caro pen
tru locuințe 3,6 miliarde lei.

Planul de investiții pe anul 
1969 nu. a fost realizat, in în
tregime; nu au îndeplinit pla
nul de- investiții ministerele : 
Industriei Chimice, Agricultu
rii și Silviculturii, Industriei 
Materialelor de Construcții, In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini. Industriei Alimentare, In
dustriei. Ușoare, unele consilii 
populare.

In realizarea planului de in
vestiții au existat unele nea
junsuri și greutăți; la unele 
obiective a întîrziat elaborarea 
documentațiilor tehnico și pre
gătirea lucrărilor de investiții- 
construcții, nu s-a sincronizat 
livrarea utilajelor cu termenele 
de punere în funcțiune plani
ficate. La o serie de șantiere 
au existat neajunsuri in orga
nizarea muncii, în folosirea u- 
tilajelor și a forței de muncă, 
în aprovizionarea cu materiale,

V. Circulația mărfurilor
Prin comerțul socialist s-au 

vîndut in anul 1969 mărfuri in 
valoare de 88,7 miliarde- Ici. cu 
4,7 la sută mai mult1 decît în 
anul 1968: Desfacerile au cres
cut cu 6.0 la sută la măYfuri 
alimentare — inclusiv alimen
tația publică — și cu 3,5 la sută

Unitatea Volumul des- 
de facerilor în 

măsură I960

Carne și preparare
din carne mii tone 275,9 102.4

Grăsimi — total
(100 la sută) mii tone 147,2 99,1.
din care i
— ulei mii tone 127,8 ‘13.0
— unt mii tone 130 114i5

Lapte mii hl. 3 361,3 106.1
Brinzeturi mii tone 54,0 1W,3
Zahăr mii tone 226,3 103,3
Produse zaharoase mii tone 82:8 112,4
Pîine albă, integrală,

specialități și- alte
produse de panifi
cație mii tone 1 740,2 104.0

Paste făinoase mii tone 47.5 11Ț6
Conserve de legume mii tone 70,7 H7.9
Conserve de fructe mii. tone 57,2 110.4
Pește, semiconserve și

conserve do pește mii tone 63,1. ■ 107,1
Bere mii hl 3 564.3 102,4
Orez. mii tone 63,9 105,5
Țesături — total mii. Ici. 5 462,8 96,5
Tricotaje mii. Iei 3 832,6 106,2
Cbnfhcții mii. lei 5 881,8 100,4
încălțăminte mii. lei 3 932,5 104,5
Mobilă mii. lei 2877.7 108,7

De asemenea, au crescut desfa
cerile: la mărfurile de folosință 
îndelungată cum sînt: autotu
risme, mașini de gătit cu gaze, 
mașini, de spălat rufe, aparate 
de radio, aspiratoare de praf 
și altele.

In unele perioade nu a fost 
satisfăcută, cererea populației la 
carne, preparate din carne, ouă, 
brinzeturi, legume, precum și 
la anumite sortimente de țesă
turi și tricotaje de bumbac, ar
ticole de uz casnic și materiale 
de construcție.

Pbntru dezvoltarea și moder
nizarea rețelei, comerciale au 
fost alocate in 1969 investiții 
de peste 1 miliard lei. Au fost 
înființate p.ste 3 500 unități co
merciale cu amănuntul și de 

VI. Populația CONSILIUL ECONOMIC

și forța de muncă COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII
Populația lorii a fost la 1 cultori, mai mult cu peste un

ianuarie 1970 de 20140 000 lo- milion decît la sfirșilul anului DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA

staAiite in arest an a crescut 
cu circa 8 la sută față de anul 
precedent.

mai mull decît volumul reali
zat în anul precedent.

In comparare < u unul 1963, 
investițiifa realizate pe ansam
blul econcunici nutiunalr și pe 
principalele ramuri se prezintă 
astfel :

Anul 1969’ în proi’cnte 
față do 1963

105.1

103.5
96,5

110.6
113.1

100.6
104,2
97,5

ceea ce a determinat o slabă 
productivitate a muncii, întîr- 
zieri in realizarea lucrărilor de 
invcstiții-construcții. Ca urma
re, pînă la sfîrșitul anului nu 
au fost puse in funcțiune 40 
capacități de producție din in
dustria chimică, din agricultu
ră. din industria ușoară, in
dustria alimentară, construcția 
de mașini, industria lemnului; 
pentru coa mai marc parte a 
acestor obiective sînt create 
condiții pentru a fi date in 
funcțiune in primele lupi ale 
anului 1970. Din planul pe 
1969 au rămas nediite in folo
sință peste 11 000 apartamente.

De asemenea, an continuat 
lucrările de construcții pe ma
rile șantiere ale țării : Siste
mul hidroenergetic și de navi
gație „Porțile dc Fior". Cen
trala termoelectrică de la De
va. Hidrocentrala dc pe Lotru, 
Combinatul siderurgic Glii ați, 
Combinatul petrochimic Pitești. 
In anul 1969 au început, lucră
rile la un număr de 250 obiec
tive industriale, printre care : 
Centrala termoelectrică Chiș- 
cani. hidrocentralele Marișelul 
și Tarnița de pe rîu] Someș, 
Uzina de construcții metalice 
Caransebeș, Fabrica de armă
turi industriale din oțel și fon
tă Zalău, unitatea dc îngrășă
minte cu azot Slobozia. Com
binatul dc celuloză, hirtie și 
carton Turnu-Sevcrin, fabricile 
de ciment și var Cîmpulung 
Muscel și Aleșd-Bihor, Fabrica 
de țesături din fibre chimice și 
bumbac Giurgiu.

Producția dc construcții-mon- 
taj realizată a fost de 36.5 mi
liarde lei: față dc anul prece
dent s-a înregistrat o creștere 
de 5,7 la sută.

Ia mărfuri nealimentarc; a spo
rit varietatea sortimentelor de 
mărfuri vîndule prin unitățile 
comerțului socialist.

La principalele grupe de 
mărfuri desfacerile se prezintă 
astfel :

Anul I960 
în procente 
față ^dc 1968

alimentație publică, cu o su
prafață comercială totală de 
peste 240 mii mp.

Volumul comerțului exterior 
a fost în 1969 mai mare față 
de anul anterior cu 8,4 la sută 
pe total, cu 10,4 la sută la ex
port și 6,5 la sută la import.

In anul 1969 Republica So
cialistă. România a avut rela
ții comerciale cu 109 țări și a 
participat la 68 tirguri și ex
poziții internaționale.

Turismul internațional s-a 
dezvoltat în continuare, Româ
nia fiind vizitată de 1 839 mii 
turiști, cu 26,7 la sută mai mult 
docil in anul 1968; in același 
timp numărul turiștilor români 
a crescut cu 11,1 la- sulă. 

1965; In I960 sporul natural al 
populației a fost de 2,3 ori 
mai mare dorit in 1965 ea ur
mare a creșterii natalității.

Prin intraroa în funcțiune a 
noi unități de producție și< prin 
(Io7,volfaroa- unor întreprinderi 
vi sorții, precum și prin darea 
in folosință a unor unități so- 
cial-( ulturate. s-au creat noi 
locuri di* muncă, ceca, ce a fă
cut ea numărul salariaților în 
economia națională să ajungă 
la circa 4-950 mii. eu 160 mii 
mai mult decit in anul lîMfl, 
sporind astfel ponderea salhria- 
țilnr în loialul popnftțțjci oru- 
palo. Tn industrie au lucrat in 
1969 aproape 2 milioane per
soane. coca co reprezintă circa 
40 la sută din numărul total 
a| salariaților.

Economia națională a dispus 
în* anul T96!) dt? peste 300 mii 
cadre rii pregătire superioară 
și p< st'c 700 mii cadre cu pre-

VII. Nivelul de trai material
și cultural

Dezvoltarea economici, valori
ficarea mai eficientă a resur
selor materiale și umane, s-au 
oglindit sintetic in creșterea în 
anul 1969, a venitului natio
nal cu 7,3 Ia- sută față dc 1968, 
Pe această bază, au fost re ite 
condiții pentru sporirea acu
mulărilor și ridicarea în conti
nuare a bunăstării populației.

Veniturile bănești obținute de 
populație din retribuirea mun
cii și din fondurile sociale de 
consum au crescut cu 6.1 la- 
sută față dc 1968. In anul tre
cut, deși s-a înregistrat o creș
tere a indicelui prețurilor măr
furilor și tarifelor serviciilor, 
puterea de cum păsare a popu
lației a crescut față de 1963, 
datorită sporirii înlr-o măsură 
mai mare a veniturilor nomi
nale.

1968 1969

Invățămînl 7 797 8 889
Cultură, artă și știință 2 805 2 941
Sănătate și asistență socială 0227 6 397
Asigurări sociale 9-508 10 426
Ajutorul de stat pentru copii 3 240 3 975

Sporirea importantă a chel
tuielilor bugetului de stat pen
tru acțiuni social-culturale a 
croat condiții tot mai bune pen
tru dezvoltarea învățămîntului, 
culturii, artei, ocrotirii sănătă
ții și asistenței sociale.

Pentru a veni în sprijinul fa
miliilor dC* salariați cu venituri 
mai mici, începînd de la 1 
martie 1969 a fost majorat cu
antumul alocației do stat pen
tru. copii.

S-a dezvoltat baza materială 
a învătăminlului de toate gra
dele, dindu-se în folosință 
peste 2 700 săli de clasă în 
învățăm intui de cultura gene
rală, mediu, profesional si lob-- 
nic; in invățămîntul superior 
s-au dat în folosință 44 200 mp, 
din care la Institutul Politeh
nic din Bnmrești 28 240 mp și’ 
la Academia de Studii Econo
mice 4 000 mp; s-a continuat 
dotarea învățămîntului de toate- 
gradele cu materiale didactice 
și aparatură tehnică de labora
tor. Au fost date în tunctinne 
10 cămine studențești cu o ca
pacitate de peste 4 000 locuri.

Cheltuielile statului ce rerun 
în medie anual pentru un: elev 
din școlile de cultură generală 
air crescut de la I 130 lei în
1968 la I 353 lei in 1969; pentru 
un student' de In ll 500- leb la
12 278 tei.

în anul școlar 1969—1970 un 
număr de 3,3 milioane elevi 
urmează învălăinfnlul de cul
tură generală. In invătămintul 
profesional au fost înscriși
263,4 mii elevi, cu 13.7’ mii mai 
multi; decît în anul școlar 
1968—1969, iar în liceele de 
specialitate 109 mii, cu 21 mii 
mai multi. In școlile de spe< i- 
alizare postliceală și de maiștri 
au fost cuprinși in anul 1969 - 
1970 un număr de 43;3 mii e- 
levi, iar în învătămînlul supe
rior 151.7 mii studenții

In domeniul culturii au lost 
luate măsuri în continuare pen
tru dezvoltarea bazei materia
le. Au fost construite noi așe
zăminte de cultură, s-au dat- 
în lulosintă 3 studiouri la noul 
Centru de Televiziune, noi ci
nematografe, se continua lucră
rile pentru construcția Teatru
lui National din București și a 
teatrelor din Craiova și Tg. 
Mureș.

Numărul abonamentelor la 
televiziune la sfîrșitul anului
1969 a [ost de peste 1 286 mii, 
mai mare cu 15 la sută lată de 
1968; abonamentele la radio aii- 
ajuns la 2,2 milioane. Numărul 
spectatorilor la cinemaiogrule 
a fost.de peste 200 milioane, iar 
la teatre și instituții muzicale 
de 12,2 milioane.

Au fost editate 4,4 mii titluri 
de curți și broșuri cu un tiraj 
de 73,4 milioane exemplare. 
Tirajul anul ui ziarelor a cres
cut in 1969 Iută de 1968 cu 
5,1 la sută, iar al revistelor și 
al all i publicații periodice cu
13 la sula. 

g^llre medie; peste un sfert din 
numărul acestora au absolvii 
invățămintul în anii actualului 
cincinal. In industrie, munci
torii calificați au- reprezenta» 
86 la sută din total, un număr 
mare din aceștia, fiind absol
venți ai școlilor tehnice si pro
fesionale. In anul trecut fnvă- 
țăminhd dc pregătire a <adre- 
lor a fost absolvit d(» 143,6 mi» 
persoane : 85.3 mii dc munci
tori calificați prin Invățămm- 
tul profesional, 33.9 mii 'adre 
cu [jrcgătirc medie do specia
litate și 23,9 mit cadre cu m*»- 
gătlrc superioară. Totodată.
fost calificați ori și-au ri-lî at 
calificarea și specializat e t pr:a 
cursuri organizate la locul de 
muncă un număr de 193 mii 
salariați.

In cadrul acțiunii pentru per
fecționarea organizării și con
ducerii economici au fost Juate 
măsuri pentru folosirea mai- 
judicioasă a cadrelor.

Acțiunea de generalizare a 
experimentării noului sistem de 
salarizare a cuprins in anul 
1969, un număr dr 2:7 milioane 
salariați, can1 au beneficiat de 
venituri suplimentare in '.i'nâ 
<te circa 2.5 miliarde Ici Sa
lariul mediii' a fost de I 300 Ici, 
ou 4,2: la sută mai. more față 
de anul 1908.

Au continuat să crească eco
nomiile populației la C.E.C la 
sfîrșitul anului 1969 soldul de- 
punenilbr fiind cu 14J> la sută 
mai mare față dc 1968.

Cheltuielile social-culluralc fi- 
nanțatp de la bugetul de sta 
au fost dc 33.8 miliarde lei, 
mai mult cu 10.0 la sută dreît 
in 1968.

Pe principalele acțiuni, /hcl- 
tuiriile soeial-culturate s-au re
partizat astfel :

— milioane lei —

în studiourile românești s-au 
produs un număr de 14 filme 
artistice de lung metraj și T 39 
filme documentare.

Pentru îmbunătățirea ocrotirii 
sănătății populației s-au dat îh 
folosință noi unități spitalicești 
și a continuat acțiunea de uti
lare și; modernizare a celor e- 
xistente. Numărul paturilor de 
asistentă medicală a sporit
3,4 la sută față dc 1968.

Au fost date în folosință circa 
7 000 locuri în hoteluri, precum 
și alte spatii în noile amenajări 
turistice de pe litoral șî de Ia 
munte. In anul 1969 $i-au pe
trecut concediul în casele de o- 
dihnă si: au urmat tratamente 
în sanatoriile din stațiunile 
balnnorlimatericp 825 mii per
soane.

Condițiile de locuit ale popu
lației au continuat să se îm
bunătățească. S-au construit și 
dat în folosință 139 mii locu
ințe, la orașe și sate; din a- 
ceslea, 78 mii au. fost construite 
din fondurile statului.

Fondurile de investiții alocate 
gospodăriei comunale au per
mis cresforoa volumului de ser
vicii’ prestate populației. Re
țeaua do distribuție a. apei po
tabile a crescut în anul. 1969 
cu peste 230 km, de gaze cu 
circa 120 km si de termoficare 
cu aișreapr 50 Unr q.mi asîg rat 
condiții mai bune în domeniul 
IransDorttilu’r urban de călători; 
numărul călătorilor transportați 
a sporit fată- d<» anul 1968 cu 
6,3 la sul»

Rezultatele obținute în dez
voltarea economiei naționale in 
1969 - anul jubiliar al celei
de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist, 
al istoricului Congres al \'-lea 
al Partidului Comunist Român 
— sînt' rodul actîvrtății creatoa
re a muncitorilor, țăranilor, in- 
telectuab’lor. a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebi'” 'le 
naționalitate care urmează ne
abătut politica partidului, mun
cesc cu entuziasm pentru reali
zarea obiectivelor stabilite prin 
planul cincinal.

Bilanțul pozitiv al realizărilor 
din. anul 1969, precum și anga
jamentele colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprin
derile industriale, agricole, de pe 
șantiere, din institute de cerce
tări și proiectare pentru înde
plinirea și depășirea planului 
pe anul 1970 constituie chn/ășia 
îndeplinirii cu succes a între
gului cincinal 1966—1970, repre
zintă premisp trainice pentru 
trecerea la înfăptuirea progra
mului di'- dezvoltare social-cco- 
nomică a larii, elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, în vederea 
făuririi societății socialisto mul
tilateral dezvoltate, a progresu
lui continuu și a prosperității 
României socialiste.

prodii.se
fost.de


VtNKIU M 1ANVA1OK Steaqu/ roșu a

CALEIDOSCOP
artistic

seară la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani)

SPORT-SPORT
2-1 pentru „tricolorii" 

în al treilea meci din
români 

Brazilia

Grupul IV 
funcționează>

din nou
l;t() DE JANEIRO 20 (Ayer- 

pic.x). Erhipa d.c fotbnl a 
României și-a continuul lii/nciil 
in Bra/llia, jucind miercuri m u
ra In oras'nl Ctirilfbri in rompa- 
>i a formol ici F O. Curitiba. 
L\ ulullci lolijallsii or români a 
El nșW’pialrt iii un more inlc- 
rc*. de localnici. Acctnda pen
tru câ ndcciionala ramând a 
kisal o IriiTOtwiM) impresie in 
primele jaforf nlc turneului, 
iar apoi cu ea ra ci'olua in grupa 
a lll-a a campionatului mondial 
din Mrxie. <n md pninlic oth er- 
f,arc și rrow t ul'flhw tirnriMel.

Din nou fotbaliștii români au 
picsial un joc dc bună calitate 
• .biruind victoria cu scorul de 
2 1 ft) 1}. Ga/jlcfe, care au rr-
tacal tle/lânluil in prima parte 
a meciului, au deschis scorul 
in minutul 41 prin Wcrnecl.. 
Dupri palizii fotbaliștii români 
au jitcal deachifi, ofensiv, reu
șind st egn/rze în minutul ’36 
prin Neaqn. cv urmare n unor 
schimburi de pase cu Dobrin. 
Se adbljnia/6 ca același Neaga 
n moron/ si cel de-al doilea 
puiul în mimflul 77. In comen- 
(■arii se mai arată că onlre- 
norul echipei pnlf. Angelo Ni-

cnle.scu inccorcă diferite for
mule ale echipei, dornic să al- 
eriDiiasca pentru turneul final 
nl campionatului mondial cel 
mm bun rll".

An jucat formafiile: ROMA
NIA Răducanu, Sâlmâreanu,
I ape seu. Dinu, Mocanii, Glicr- 
glrth. Dirmltru, Dembrovschi 
INunuciHer), Dobrin. Neaqu, 
Incrscu (Domide).

F. C. CI1RITIRA • Celio, Her
man, Oberdan, Niea (Voltiaho), 
Nilo (Claudio), Ridau, Hidalgo 
(Incaș), Passarino (Marcos), 
W'erneclr. Kripvr, Waldir.

VINERI 30 l XXI ARIE

17,00 Deschiderea emis unii 
<*- 

cla
me.

Consultații penlr 
)c vi. Mirtcmalică 
sn a VTll-n). Profile

17, io Con ulta'ii pentru lovi
I i M XII)

citați» clwclWf
os-

18.00 1 urnea > oplilof - 
nlcin lui Boch.

'< e-

18,20 Filmtîi drs. nr ani-
ma<c „Corabto
lor"

rn|i-

in.30 Arlihalitoton în ce 
mrr.

«no-

18.50 Miniaturi eomgrafH c.
i9.no Tclojurnwlwl de m •HT ă .

I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I

. . J 

pălXTC 
instrumentiștilor 1 
ați, la maximum. ’

Color"-ul. restructurat, schimbat la față ț 
într-o proporție neașteptată, a cîștigal — m . 
timp _ in acuratețe și sobrietate Programul 1 
oferit publicului - linear dar bun - a fost ț 
frinat la jumătate de solistul Gheordm Poedc. ț 
un elev cu gesturi vodetiste stigmatizante

înainte de a încheia .două vorbo despre pu 
blic Dacă vrem ‘•ă spunem lucrurilor pe nume, ț 
apoi s-o spunem Nu vrem nici să elogiem oxa- t 
gerat. dar nici să acuzăm eronat Nu vom da 
dreptate nici celor trecuți do. să-i zicem. 10 1 
de ani. care preferă ceaiul de sunătoare in 
defavoarea muzicii ușoare, dar nici color care-si . 
încep perorația cu ..pc timpul meu. tinerii..." ’ 

.. j, Acord nii'i CU ..'''stific.dorii". care ț 
und că tinerii do azi au dreptul să-și creeze oi 
ambianță plăcută la spectacolele oare-1 răsco- ’ 
loștp interior, dar să nu dăm .apă la moară ț 
nici acelor tineri carc-s convinși că au nevoie să i 
sc agite spre a se destinde 1 Să fim de acord 
că ..vedetele* de pe scenă (mai mari sau mai j 
mici) nu se susțin cu fluierături, cu chiote dis- | 

Bigi, ca la hora satului cînd sc i 
. fura’ mireasa snu ca in oădure cînd sc îngină i 
ecoul. Cei do pe scenă trebuie să fir lăsati să-și ț 
spună, cum știu, ceea ce au învățat. Și să-i l
aplaudăm civilizat. Și cei ce no depășesc ca J
virstă au venit să asculte, nu ? Fiecare generație î 
s-a entuziasmat în fața unui anumit gen de mu- |
zică. Fenomenul, deci nu-i nou. Nouă o doar L
forma pe care încearcă s-o ia pe alocuri acest / 
entuziasm. Și la noi. Să fim cinstiți. însă, șj să ) 
recunoaștem, forma aceasta, exteriorizarea total ( 
exagerată, este necivilizată. Muzica se -ascultă 7 
si se porcenc interior. Ren un Uiți deci — vouă ) 
celor de „la galerie" mă adresez — la excesul j 
do istorii, care nicicînd nu-și vor avea locul în. I 
caracterul unui om civilizat ! ?

V. TEODORESCU j

In a <lnua ai a .rbimbului de eMirrien |b. orranizol la I nsa de culturi a șindicalclor
din V< lro«»n. de cdlrc I nnwliul Judrf al l C. S.B. cu parliciparea rcprcTentan|ilor (uliilor 
cluburilor'(i ai bibliotecilor sindical.- din Jude ml Hunedoara, miercuri scara, m «nla <le spw- 
lacole nu avii! loc donâ aefiuai artistice cu profil dblinel : un concur, hi Iar r ne lene lob 
eterice si un sperlarnl muiiral - morale. In cele cc urmoarb. cile, a cu. mie despre pro(ra.milrloriee și un spectacol muzical — mozaic. In 
la cere am asistat.

Concursul pc tonic folclorice <nu-l mai ouniim 
„fulger* pentru că a fost, toluși. destul de... 
aerat, rclinindu-nc atenția mai mult de o oră !). 
fără prr-.zdent la Tas.! de cultură (deci, o ini
țiativă care ar putea fi continuată și dnersifi 
cată). nc-a pirul. poate tocmai pentru că a 
constiluit o ..premieră'. îndelung pregătii, bine 

, organizat chiar prea minuțios „lucrat**, lăstn- 
( du-nc pe alocuri senzația unei ..faceri". Spre a 
. «oca. bineînțeles Fără a li se fi dat dinainte o 
’1 bibliografie. pu<i în situația uneori de a rfts- 
i «unde in întrebări do-o facilitate dezarmantă 
i .............................
«
1 
I 
J 
j

!
I 
< 4

tlurfetornl formației, ii excludem v*n1), a ciror 
miriunc r parcă nodrfmil* (Gkcorrte Popa — 
sensibilitate acoperita csonținlnionto dc stringen
țe și Gheorghe Știr, o voce de mult timp nclu- 
rratft). formația ...Aține, inlr-nn fel deacwmpft- 
nilA. si-.- pierdut parei ceva din distinsa ptvso- 
nnlHatr pc carc-o afișa cindva. F. doar o r* 
S-ar putea ca... bierpșii 1
Atlns*-ulvii nu fi fost Încordați, la

4 Urmare din pag. I

(cinci la nunrtr. pentru a pul ea fi 
premii si mențiunile ’) 
exemplificărilor susți- 

'.isnetofon. melodii, în- 
.............' In cm* sfat cînlate sau 

unele binwHOvnte nestemate folclorice, 
ill at citcvn date, de altfel interesante 

folclor Marin Tănasv. . Horihcuța* 
i Darvai. viorile Stradivarius ele și-n 
;i-an îmnărtjt fără grabă și supărare.

A cislie’1 Nîeolac Siminic pentru că 
edil mai m t-mS Ații și nimic mai

concurentii . 
împărțite ușor cele trei 
au recunoscut, pr hax.i 
note de taraf sau de 
torpreți. zone grorrafii 
jurate U 
nu ascul 
desnre..
Victoriei 
final., si 
premiile 
s-a dovr 
mult.

19.20 Rotter toi.
19,10 Mbî aveți o inlTobarc? 

emisiune de cultură 
științifică Tema :
..Ciinoașlnti Terra?".

20/10 Film nrtistii ; „Un om 
teribil".

22.05 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.
22.20 (adian emisiune -d** 

oclualltate internaționa
lă.

In sferturile dc finală ale „C.E.T.“

DIMAMO BACĂU - ARSENAL LONDRA
Joi, la Zurich s-nu trns la 

sorji mcciuiiie din ca.lrul sh i 
Iutilor (le linart canlmd pen
tru compel if ia de fotbal 
„Cupa curopeanii a llrgutilor". 
țichipa Dinamo Bacău \a juca

in companhi echipei Arsenal 
din Londra. Potrivit I racier ti la 
sor(i. Dinamo Bacău susține 
primul joc pe teren pro
priu. lată programul ce
lorlalte partide: lleilhti - In-

Ierna7ronalv Mrlaim sau F. C. 
Barcelona ; Anderlcchl — 
Ncwoaslle United și Kari 
/.•crm Jena — Ajax Amslerdum. 
Jocurile se desfâșoarCi lur-rclur.

lonașcu. Sever Marușca, Sa
bin Blaj, șeful secției întreți
nere, Gheorghe Dinea, precum 
și muncitorii din echipele 
conduse dr <iheorghe Radu și 
Gheotghe Bulacu. de la Izo
lații termice, și-au dovedit 
încă o dată priceperea, au 
muncit cu multă rivnă pen
tru înlocuirea Totonilni nxa- 
rial, ppntni executarea In cîl 
mai scurt timp « i-eparației 
capitole a turbinei. ARfturi <Je 
vi. strărternn svgfimfie an de
pus și echipele de la ..EneT- 
qo-rrpar*lii“ rondusc de mai
ștrii loan Dufă sd Afcxairtiru 
Maarcăș.

O
Spectacolul muzical a avut două părți. In prima, 

taraful, surprinzător d^ redus numericele 
mascat eoninrul incert, cuviincios fără îndoială, 

find la trei soliste vocale (Antonica Lumii- 
nrm — in sensibil procrcs. Constanta Marc — 
același vibrant irmwamcnl si Viorica Brindu- 
șan — dcea’ată, farfc emfatică importantă) în 
„formă*. Dacă revăzind taraful Casei de cultu
ră dună o luncă perioadă, am fi tentați nu la 
o meditație oarecare ci la un „control" amănun
ții (si nu numai nrin părțile esențiale, unde — 
spun unii — se ajunge ’a suprimări de elanuri) 
am gresj. Si nu \Tcni să greșim. Docil să ne ri
dicăm lnni<\i in can. mai bine no mulțumim 
cu o simplă... răsuflare ușurătoarc : Fac si ei. 
■oamenii ce pot ' Păcit ! — că puteau, altădată, 
mai mult, veți zice. Păcat 1 — vă răspundem.

O
A urmat ..AUas*-ul. Pentru 'prima dată — 

îngrijit x estimcntîU ! Aceiași buni „meseriași" 
cum îi știam, aceiași — cu rezerve — tineri 
entuziaști, devota» i •"uzicii neobsedante pe care 
o propaga. Cu doi sofiști (pe Nelu Bntogel. con-

S1MBATA 31 IANUARIE

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
5,45 Gimnastică; 6,05-9,30 
Muzică și actualități; 9,30 
Miorița; 10,05 Piese instru
mentale; 10,30 Din țările so
cialiste; 11,05 Fredonați cu 
noi — muzică ușoară; 11,20 
Simfoniile londoneze; 11,45 
Sfatul medicului. 11.50 Cotele 
apelor Dunării; 12,00 Arii din 

12,15 Cîntece dc Ion 
întilnire 

populară 
preferat; 

; 13,22
ușoară ;

Rnclioexpeditie pionie-

Umorul lui Mozart
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Mozart nu-și pierdea nicio
dată umorul. Era un om spi
ritual. Opera sa „Răpirea din 
Serai" (1782) a stîrnit un en
tuziasm general, care a de
pășit cu mult granițele Vienei, 
ajungînd pînă în Italia — 
leagănul operei. Cercurile mu
zicale italiene, care își ve-

aversiune accentuată împo
triva „copiilor minune'. După 
ce copilul s-a produs cu o 
piesă de vioară și Mozart 
a trebuit să recunoască 'ehi 
nica digitației sale, micul vir
tuos i-a destăinuit că ar dori 
totodată să compună și l-a 
întrebat cum trebuie I-îruiă 
această treabă. Mozart i-a 
răspuns că trebuie mai întfi 
să învețe cîte ceva șl să nial 
crească. „Dar dvs. ați compus 
încă la vîrsla de 13 arii'* 
„Desigur, răspunse Mizart, 
dar eu nu am Întrebat pe 
nimeni cum trebuie s-o f-ac !'

MOZART
deau uzurpat monopolul asu
pra scenei lirice, au pornit 
o campanie de intrigi, care 
în cele din urmă I-au influ
enta! și pe împăratul Iosif al 
II-lea. „Este prea frumoasă 
pentru urechile noastre, fi 
spune el lui Mozart, relerin- 
du-se la „Răpirea din Serai*, 
și. dragul meu Mozart„ teri
bil de multe note!’ — „E- 
xact atitea cite sînt necesare, 
Maiestatea-Voastră", 
prompt Mozart

într-o bună zi, lui 
fi este prezentat un
minune*. Poale pentru că lu
mea făcuse din el însuși un 
copil minune, Mozart avea o

Uvertura la „Don
Juan“ — în cîteva ore

replică

Mozart 
„copil

„In ajunul prezentării ope
rei „Don Giovani* (la Praga. 
la 29 octombrie 1 787), după 
ce proba generală se încheia
se, era seara, Wolfgang îmi 
spuse că in acea noapte tre
buie să scrie uvertura, -i m-a 
rugat să-i pregătesc punci și 
să răroîn cu el, ca să-l ajut 
să rămînă treaz — aflăm din 
însemnările Constanzei Mo
zart. l-am îndeplinit -dorința.

(va urma)
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operc; 
Vasilescu ;
cu 
și 
13,00 
Soliști dc 
14,00 r._------,
rească; 15,00 De la 3 la 7; 
19.00 Gazeta radio : 19,30
Săptămîna unui meloman ; 
20,00 Tableta de scară de 
Petre Vancoa; 20,20 Arghezi
ană; 2025 Zece melodii pre
ferate; 21,00 în jurul globu
lui; 21,20 Melodii interpre
tate de Dorina Drăghici; 21,30 
Moment poetic; 21,35 Solistul 
serii — Gigliola Cinquetti; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport; 
22,30 Muzică de dans; 23,00 
Expres melodii ; 0.03—6,90
Estrada nocturnă.

12,30 
melodia 

interpretul 
Radiojurnal; 

muzicâ

PROGRAMUL II

6,00 Program muzical de di
mineață : 7.00 Rad ojurnal;
7.10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 
Tot înainte; 8,25 Mari inlcr- 
preti ; 9,00 Cîntece ciobănești;
9.10 Corul „Madrigal" dirijat
de Marin Constantin ; 9,35
Piese instrumentale; 10.05 
Antena tineretului; 10,30 Mu
zică ușoară; 11.05 Pagini din 
operele lui Bellini ; 11,30 Din 
cele mai cunoscute cîntece 
și jocuri populare; 12.03 A- 
vanpremioTă cotidiană; 12,15 
Concert de prînz; 13,00 Mu
zică populară ; 13,30 Pagini 
din opere ; 14,03 Melodii lan
sate pe ecran; 14.30 Prelu
crări corale; 14,45 Arii din 
operete; 15,00 Viata de con
cert a Capitalei ; 15,35 Mu
zică populară ; 16,00 Radio
jurnal; 16,20 Concertul nr. 3 
1n re minor pentru pian și or
chestră de Rahmanin ov ; 17,05 
Antena tineretului; 17,20
Cîntece și jocuri de pe Valea 
Mureșului ; 17.35 Spre caba
ne; 18,00 Varietăți muzicale; 
18,30 Odă limbii române ; 
19,00 Varietăți muzicale — 
continuare ; 19,30 Bibliotecă
de poezie românească ; 19,50 
Noapte bună, copii 1 20,00
Oratoriul ..Messiah" de Haen- 
del ; 22,42 Cîntă Ioana Radu 
și Nicușor Predescu; 23,05
Muzica românească azi; 
23,55—1,00 Edvard Grieg.

Buletine de știri: Progra
mul I : 5.00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00; 18.00 : 20,00;
24,00 ; 2,00; 4.00, Programul 
II: 6.05; 12,00; 14.00; 21,00; 
23,00; 0,55.

ut

PR06RAMUL

PENTRU 
SĂPTĂMÎNA 

VIITOARE

DUMINICA 1 FEBRUARIE 1970

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Fizică (clasa a VUI-a) 
Tema : Cimpul magnetic 
(reluare).

8,45 Matineu duminical pentru 
copil. Fcciorașul codrilor.

10.15 Ora salului.
11.15 Concert simfonic. Festival 

Beethoven.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.30 Deschiderea emisiunii de 

după amiază. Film serial. 
Rîul întunecat (III).

17,10 Realitatea ilustrată.
19.00 Telejurnalul do seară.
19.15 Noutăti cinematografice.
19.30 Fantezia culorilor. Film 

do varietăți
20.30 Datini și obiceiuri de iar

nă din Maramureș (re
portaj filmat).

20,50 Film cu trei stele. Fasci
nație. Unul din filmele 
clasice ale lui Alfred 
Hitchcock.

22.35 Telejurnalul de noapte. 
Telesport. Cupa Mondială 
— Fotbal 1970 (grupa a 
IV-a).

23,00 închiderea emisiunii pro
gramului L

LUNI 2 FEBRUARIE 1970
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Pintea Viteazul.
18.20 Confruntări — Liceenii. 

Felele și băieții.
18.50 Corul sindicatelor din mu

nicipiul București — 
primă audiție de muzică 
corală.

19,00 Telejurnalul de scară.
19.20 Actualitatea în economie.
19.30 Muzică populară româ

nească.
19.40 Reflector.
19.50 Anunțuri — publicitate.
19.55 Roman foi leton. Mindrie 

și prejudecată (I).
20.50 Jntre metronom și cro

nometru — emisiune-con- 
curs.

22,05 Agenda politică.
22,15 Canțonete.
22,25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Scena — emisiune de ac

tualitate și critică teatrală.
23,00 Închiderea emisiunii.
MARȚI 3 FEBRUARIE 1970

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. Universal 
șotron.

18.30 Anchetă economică. Pe 
calea ferată.

18.55 Anunțuri — Publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
19.30 Atomul, această necunos

cută.

19,55 Anunțuri — publicitate. 
20,00 Galeria instrumentelor 

populare (Inlervîziune).
20.30 Medalion Orson Welles.
22,00 Telejurnalul dc noapte.
22,10 Teleglob. Danemarca — 

film.
22.30 Recital in alb și negru. 
23,00 Includerea emisiunii.

MIERCURI 4 FEBRUARIE 1970

lfl;00 Deschiderea emisiunii. 
Studioul Pionierilor. Un 
gind pentru voi. O mese
rie pentru voi : Caligrafia 
tiparului.

18.30 Desene animate.
18.40 Piese muzicale celebre in 

ritmuri noi.
19,00 Telejurnalul dc seară.
19.20 Actualitatea în economie.
19.30 Avanpremieră.
19.40 Elevul din Năsăud.
20,00 Tele-cinemateca. Idiotul.
21,45 Varietăți pe peliculă — 

șlagăre ungurești.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Anunțuri — publicitate.
22.20 Salonul literar a) televi

ziunii. Succesele literare 
ale anului 1969. Amfitri
on : N. Balotă.

23,00 Închiderea emisiunii.

JOI 5 FEBRUARIE 1970

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba maghia
ră.
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FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Bcru și comisarul San 
Antonio (28 ianuarie — 1 fe
bruarie) ; Republica : Un do
lar găurit (29 ianuarie — 1
februarie); PETRILA : Ulti
ma tură (28 — 30 ianuarie) 
LONEA — 7 Noiembrie:
Hombrc (29 — 31 ia
nuarie) ; Minerul: Prințul 
negru (29 ianuarie — 1 fe
bruarie) ; ANINOASA : Pe 
urmele șoimului (29—30 ia
nuarie) ; VULCAN : Omul 
momentului (29 ianuarie — 
1 februarie) ; LUPEN1 — 
Cultural: Vă place Brahms? 
Muncitoresc : Colivie pentru 
doi (27—28 ianuarie) ; PARO- 
ȘENI : O chestiune de onoa
re (28—29 ianuarie); UR1- 
CANI; Singurătatea in doi 
(28—29 ianuarie).

Ieri, mercurul termometre
lor a oscilat între minus un 
grad și minus 4 grade la Pe
troșani și între minus 9 gra
de și minus 11 grade la Pa
ring.

PENTRU U RMATOARE1 
2-1 DE ORE : Vremea în curs 
de răcire. Cerul se va men
ține in continuare acoperit. 
Vor cădea precipitații sub 
formă de ninsoare. Vînt din 
sectorul nord-vestic.

18,05 Film serial : Aventură în 
munți (X) Alarmă.

18.30 Mult e dulce și frumoasă. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
19.30 Campionatul european de 

patinaj artistic. Proba de 
figuri libere peredii. 
Transmisiune directă dc 
la Leningrad.

20/10 Prim plan. Constantin Bo- 
bescu.

21.00 Seară de teatru. Orlando 
Furioso — de Lodovîco 
Ariosto.

22,90 Telejurnalul de noapte.
22,10 Anunțuri — publicitate.
22.20 Scară dc balet.
22.40 Cronica ideilor. Criteriile 

eficienței in cercetarea so
ciologică.

23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 6 FEBRUARIE 1970

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru .elevi. 
Limba română (cl. a 
XlI-a). Temă recapitula
tivă: Trecutul dc luptă 
al poporului român oglin
dit în operele studiate 
(plan de tratare).

17.20 Chimic (clasele XI—XII). 
Tema : Tipuri dc reacții 
în chimia neorganică.

17.40 Tele-cinema pentru elevi : 
Cetăți feudale pc terito

riul patriei noastre (isto
rie — clasa « VliJI-a — 
a XlI-a).

111,90 Lumea copiilor. Bibliote
ca lui Așohiuțâ.

18,25 Actualitatea în economie.
JU.45 Muzică populară la cere

rea telespectatorilor.
19,00 Telejurnalul de scară.
19.20 Reflector.
19,80 Mai aveți o întrebare?
20.45 Muzică ușoară pe 16 nun.
21.15 Cadran — emisiune dc ac

tualitate internațională.
21.45 Telejurnalul de noapte.
21,55 Campionatul european de 

patinaj artistic. Proba de 
■fiiFiri libere femei. Trans
misiune do la Leningrad.

22.30 închiderea emisiunii.

S1MBATA 7 FEBRUARIE 1970

17.00 Deschiderea emisiunii. E- 
rnisiune in limba germană.

18.05 Cheia orașului.
19,00 Telejurnalul d<* scară.
1.9.20 Reflector.
19.35 Tele-enciclopcdia.
20.30 Film serial : Răzbunătorii: 

Cine e acel om ?
21.20 Varietăți în studio.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Petrecere cu lăutari La 

Piatra Neamț.
22.30 Campionatul european de 

patinaj artistic. Proba de 
dansgri. Transmisiune de 
la Leningrad.

23.15 Închiderea emisiunii.

Pe urmele unei scrisori

Ce să facem
cu televizoarele?

De la sediul Secției de dis
tribuirea energiei electrice Pe
troșani strada Republicii nr. 
69, pină la redacția ziarului 
nostru, distanța nu este mai 
mare de un kilometru. Dar 
iată că unui răspuns la o sesi
zare i-au fost necesare aproape 
4 luni ca să o purcurgă.

Este vorba dc sesizarea sem
nală de 13 locuitori din strada 
Alexandru Sabia, Pelrila, tri
misă de icdac.lie în ziua dc 7 
■octombrie 1909, S.D.E.E. pentru 
cenoclare, luare de măsuri și 
răspuns.

'Din conținutul sesizării cităm 
următoarele: „De aproape două 
luni de zile pe strada noastră 
nti putem viziona programele 
televiziunii din cauz.ă că între 
orele 19—2'2 ecranul începe sa 
se albească și treptat se reduce 
și sonorul. Toate acestea se 5n- 
timpla din cauza tensiunii scă
zute. Față de cele arătate mai 
sus, rugăm redacția să ne aju
te prin a întreba conducerea 
l.R.E.H,, ce să facem cu televi
zoarele? Să le vindem sau să 
le mai ținem ? Tocmai cind pro
gramul de seara este mai bun 
nu-1 putem viziona, dar laxa o 
pl.ibrn pentru televizor".

Era de nyteptal ca pentru a 
putea comunica rezultatul inter
venției noastre semnatarilor 
sorisorii, Secția de distribuirea 
energiei ekctrae să ne răs

pundă, concret și în termenii! 
legal, ce s-a făcut pentru satis
facerea cerințelor îndreptățit® 
ale cetățenilor in cauza. Răspun
sul, semnal de tov. inginer 
Andrei Samuel, primit Duniai 
in ziua de 27 ianuarie 1970; 
pe care-1 redăm textual mal 
jos. aduce Ia cunoștința redac
ției următoarele :

„Tensiunea s-a îmbunătățit în 
strada Al. Sabia în luna decem
brie printr-un provizorat deoare
ce T.R.C.H. nu a terminal con
strucția postului de transformare 
destinat pentru alimentarea cu 
■energie electrică a acestei zone. 
Ținem să vă aducem Ia cunoș
tința atitudinea nejustă a loca
tarilor din această zonă față de 
întreruperile care erau strict 
necesare pentru aceste lucrări, 
deoarece normele noastre In
terzic lucrările sub tensiune si 
pe de altă parte lucrările erau 
destinate pentru îmbunătățirea 
alimentării cu energie electri
că".

Rămine ca cei interesați să 
ne informeze daca, in urma in
tervenției noastre din octom
brie, înccpînd cu luna decem
brie I960 tensiunea și în general 
deservirea cu energie electrică 
s-a hnbunătălit și cum se des
fășoară în prezent recepționarea 
emisiunilor de radio și de te
leviziune ?

D. IOSIF

MICA PUBLICITATE
Vind la prețuri convenabile :■
— mobilă dormitor și bucătărie
— două fotolii, cu măsuță rotundă
Informații : Gheorghe Constantinescu, str. Oituz, bloc 1, 

scara 1, apartamentul 5, Petroșani.
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întrevedere
Pompidou

Brandt
PAR1S 29. — Coresponden

tul Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite: Vineri și sîmbâtă 
are loc la Paris prima In- 
1 Unire Georges Pompidou — 
Willy Brandt. în cadrul între
vederilor bianuale la nivel 
Înalt, stabilite, prin tratatul 
dc cooperare franco — 
german.

Principalele probleme 
tcrale care urmează a 
bordate se releră în special 
la cooperarea industrială, teh
nologică și economica, in 
prezent, punîndu-se îndeosebi 
chestiunea realizării elective 
a unei cooperări Iranco-vest- 
germane în domeniul nuclear.

\ esl-

bila- 
ii a-

O.N.U.
întrunirea

de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit in cursul 
nopții de miercuri spre joi 
pentru a lua în discuție si
tuația din Namibia (Africa 
de Sud-Vest). Convocarea a- 
cestei reuniuni a fost cerută 
de 58 de state membre ale 
OJi.U.

In cursul ședinței, repre
zentantul Finlandei a depus 
un proiect de rezoluție care 
condamnă Republica Sud- 
Africană pentru refuzul de 
a îndeplini rezoluțiile ante
rioare privitoare la Nami
bia. Proiectul califică drept 
ilegală continuarea prezenței 
autorităților sud-africane în 
acest teritoriu și subliniază 
consecințele grave pe care o- 
cupația le are asupra 
lației locale. Adresind 
lor chemarea de a nu 
noaște dreptul RS.A.
acționa in numele Namibiei, 
proiectul de rezoluție cerc 
secretarului general al O.N.U. 
să formeze un comitet de 
experți care să determine 
căile și mijloacele prin care 
statele ar urma să răspundă 
acestei chemări.

Proiectul de rezoluție a fost 
elaborat de Finlanda. Bu
rundi, Nepal, Sierra Leone și 
Zambia.

Plenara C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

FRAGA 29 — Corespondentul 
Agerpres. E. lonescu, transmi
te ; La Praga s-a deschis Ple
nara Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia. Ordinea 
de zi cuprinde discutarea unor 
probleme de cadre, a probleme
lor principale ale politicii eco
nomice a partidului, prezenta
rea unui referat cu privire la 
activitatea Prezidiului C.C. de 
la ultima plenară, probleme ale 
întăririi si creșterii capacității 
de luptă a partidului în legătu- 
t8 cu preschimbarea documen
telor de partid, discuții și a- 
doptarea unei rezoluții.

La primul punct al ordinii do 
zi a luat cuvîntul Gustav Hu- 
sak. prlm-secretar al 
P.C. din Cehoslovacia.

Plenara C.C. al P.C 
hoslovacia a aprobat 
Iul Oldrich Cernik 
membrilor 
partidului. A fost, 
nea, acceptată 
Prezidiul C.C. a lui Karel Po- 
lacek, care a demisionat, toto
dată, din postul de președinte 
al Consiliului Central al Mișcă
rii sindicale revoluționare și a 
lui Ștefan Sadovski din funcția 
de membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de prim-secrctar 
C.C. al P.C. din Slovacia.

în funcțiile de nu-mbri

C.C. al

din Ce- 
demisia 

din rîndul 
Prezidiului C.C. al 

de aseme- 
și demisia din

Prezidiului devenite libere 
fost aleri Antonin Kapok, 
scl Korcak și Jozef Lenart. 
membri supleant! ai Prezidiului 
au fost aleși Dalibor Hanes, 
Vaclav Hula șl Alois Indra.

Plenara a aprobat, la reco
mandarea unor comitete re
gionale alo partidului, demisia 
unor membri ai Comitetului 
Central, precum și demisia 
lui Alexander Dubcck din rindu- 
rile membrilor Comitetului Cen
tral, demisie înaintată de el la 
propunerea Prezidiului C.C. al 
partidului.

Comitetul Central l-a reco
mandat pe Jan Pilier în postul 
de președinte al Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare.

La punctul al doilea al ordi
nii de zi — informarea Prezi
diului cu privire la problemele 
principale ale politicii econohv- 
ce a partidului — a luat cuvîn- 
lul Vaclav Hula.

au
Jo-
Ca

al

al

★

Președintele R.S.
Ludvik Svoboda, a 
misia lui Oldrich 
postul de președinte al guver
nului. precum și demisia mal 
multor miniștri și a numit 
Lubomir Strougal in postul 
președinte al guvernului.

Cehoslovace, 
acceptat de- 
Cernik din

pe 
de

Premierul Wilson și

Un proces Cu privire
care a durat la Orientul

18 ani Apropiat
TOKIO 29 (Agerpres). — 

La Tribunalul Suprem din 
Japonia s-a încheiat procesul 
Intentat unor persoane acu
zate de provocarea Inciden
telor de la 1 mai 1952. Ast
fel, după 18 ani do dezbateri, 
unul din cele mai lungi pro
cese din istoria Japoniei, — 
90 de persoane participante la 
demonstrație au fost condam
nate la pedepse variind între 
2 și 3 ani, însă cu suspenda
rea lor.

La 1 mai 1952, detașamente 
de poliție au atacat o de
monstrație a oamenilor mun
cii care se desfășura sub lo,- 
zincilc de protest împotriva 
Tratatului de securitate ja- 
pono-american. în urma cioc
nirilor care au avut ioc în
tre poliție șl 
au fost ucise 
2 300 rănile, 1 
arestate.

După ce a fost citită sen
tința, în fața clădirii tribu
nalului a avut loc un marc 
miting, la care participanții, 
muncitori, funcționari, Stu- 
denți, membri ai familiilor a- 
cuzaților, au cerut anularea 
verdictului și pedepsirea ade- 
văraților vinovați ai eveni
mentelor sîngeroase din 1952. 
Participantii la miting s-au 
angajat să continue lupta îm
potriva tratatului de securi*- 
tate japono-american.

I demonstranți
2 persoane, 

iar alte 1 232

a încheiat
vizita în S. II. A.

WASHINGTON 29 (Agerpros). 
— Purtătorul do cuvînl al De
partamentului do Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey, comontlnd 
recentul atac aerian israelian 
asupra unei zone din apropierea 
capitalei R.A.U., s-a referit la 
„necesitatea urgentă a respec
tării stricte, de către cele două 
părți în cauză, a încetării focu
lui", holărită prin rezoluția din 
1967 de Consiliul do Securitate. 
El a arătat că acest 
(leralio are menirea 
preocuparea fată de 
dical al violenței 
părți ale liniei de

apel la mo- 
să exprime 
„nivelul ri
de ambele 

„ ............... încetare a
focului și fată de creșterea vic
timelor și distrugerilor ce re
zultă de aici".

Pe dc altă parte, Robert Mc 
Closkey a reafirmat că recenta 
declarație a președintelui Ri
chard Nixon, potrivit căreia 
Washingtonul este gata să fur- 
liizczc material militar țărilor 
prietene din Orientul Apropiat, 
„nu reprezintă nici o schimbare 
a politicii Statelor Unite în a- 
ceastă regiune". El a menționat 
că cererea isracliană adresată 
Washingtonului privind livrarea 
suplimentară de avioane și fur
nizarea unui ajutor economic 
mai important, se află in conti
nuare în studiu în capitala fe
derală a S.U.A.

★

NOTA EXTERNA

ce a murit
Walter Vandermeer■

■

II

■
■
a
a
PI

■
R

Intr-o cămărufă de bale 
dinlr-un apartament din Har
lem a lost găsit corpul ne- 
însullellt al Iul Walter Van
dermeer. Medicul chemat de 
urgență pentru constatarea 
decesului a stabilit că moar
tea a Intervenit in urma con
sumului unei doze exagerate 
de heroină. Faptul nu părea 
surprinzător, avi nd în vede
re că Vandermeer era una 
din cele 800 de victime, din
tre care 200 adolescenți, care 
și-au pierdut viata numai In 
orașul New York, datorită a- 
celeiași cauze: heroina. Dar 
ceea ce a lăcul ca moartea 
Iul Waller să lie Ieșită din 
comun a lost faptul că el nu 
avea decil 12 ani — cea mal 
ținură victimă a heroinei care 
s-a înregistrat vreodată la 
New York.

Ce nenorocire a pulul de
termina un copil de 12 ani 
să caute uitarea sau poale 
„fericirea" in heroină, să-și 
cree/c, prin intermediul „mor- 
ții albe", iluzia unei alte vie
ți ? lată ce scrie despre mi
cul Walter ziaristul american 
John Schoonbeck de la re
vista „Time", care a avut o- 
cazia să-i cunoască la un cen
tru de tratament al copiilor 
cu tulburări de natură emoti
vă :

„Cind Walt avea cinci luni, 
tatăl său a fost deportat în 
Surinam pentru că a violat 
legile imigrației. Copilul și-a 
petrecut de atunci restul scur
tei sale vieți căullnd un în
locuitor al tatălui pierdut. 

Căutările sale erau limitate 
la zona străzii 116 din vestul 
Harlemului, unde, ca mulți 
alți copii, el a învățat ce 
înseamnă constrîngerea, vio
lența și drogurile, înainte 
chiar de a împlini 10 ani. A- 
desea el nu se hrănea declt 
cu lelii de cartofi sau alte 
resturi alimentare... El avea 
nevoie de mai multă hrană, 
de haine, de oameni mari pe 
care să-i ia ca model, de ju-

cării pentru a se /uca, de o 
locuință unde să trăiască. El 
avea nevoie de dragoste, 
sprijin și Îngrijire, dar el nu 
a reușit să albă nimic din 
toate acestea șl acest lucru 
l-a înrăit. FI a iinălat să sus
pecteze pe oricine".

cum patru luni, familia 
Wall a lost evacuată dc 
prietar pentru neplata chiriei. 
Ea a reușit să găsească adă
post intr-o cameră întunecoa
să aparțlnind unui prieten. 
Aici exl'.’ri insă un slng r pal 
pentru toți cei șase membri ai 
familiei! Watt nu mergea la 
școit a. Nu avea haine, bani, 
cărți sau calele. De aceea 
hoinărea toată ziua pe st ia
da 116 din Harlem. Cîleoda- 
tă mal vindea ziare sau tă
cea diferite comisioane, Iar 
micile sume primite le folo
sea pentru a-.și cumpăra cio
rapi. cite o cămașă sau alte 
obiecte de îmbrăcăminte, /.li
nie, această stradă îl olerea 
lui Wall aceeași priveliște: 
scene de violentă, indivizi 
suspectI care vindeau litera
tură pornografică sau micile 
săculețe cu „praful alb“, ca
re. pentru cileva ore, te /ace 
să uiți dc foame, de singu
rătate, violentă și neferici
re. In gangurile întunecate 
sau intrările caselor, Walter 
vedea adesea tineri, poale de 
aceeași vîrstă cu el, insensi
bili la lumea exterioară, tră
ind, sub fnlluența „prafului 
alb", o altă viață. $1 Intr-o 
zi a încercat Injecția „salva
toare". Consecința a lost tra
gică. Organismul lui slăbit nu 
a rezistai dozei.

...Cind u lost găsit în că
măruța de bale, el mai purta 
unul din acele pulovere alil 
de populare printre copiii de 
vlrsla Iul din Harlem, pe care 
se afla următoarea insctlDție : 
„Aș vrea să pol să mușc pe 

nevoie să mă 
tensiunea mea 

l-a

<1 
’S
1
3

• Cea mai tînără vic
timă a heroinei, care 
s-a înregistrat vreoda
tă la New York • Ce 
l-a determinat pe mi
cuțul Walter să-și cau
te „fericirea" în heroi
nă • „Aș vrea să pot 
să mușc pe cineva... 
am nevoie să mă eli
berez de tensiunea 
mea interioară • O 

viață scurtă — un 
calvar
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LONDR/\ 29 (Agerpres). — 
Miercuri au avut loc dezbateri 
în Camera Comunelor în legă
tură cu politica Angliei fată de 
Orientul Apropiat. Poziția gu
vernului în această problemă a 
fost subliniată de Evan Luard, 
subsecretar de stat la Foreign 
Office. Luard a precizat că în 
prezent între Marea Britanie și 
Libia se duc tratative asupra 
relațiilor lor viitoare în general 
și asupra posibilităților furniză
rii de armament englez acestei 
țări, în special. Agenția Reuter 
scrie că Luard a dat o serie de 
răspunsuri neangajante în ce 
privește perspectiva unor vîn- 
zări de tancuri britanice de 
tipul „Chieftain" către Libia.

■ ...In octombrie 1968, un 
tribunal a dispus ca Watt 
să treacă în îngrijirea mamei 
sale, Lilly Price. Revenit hi 
mijlocul familiei,'care numă
ra încă nouă copii, Wall a 
cunoscut în continuare cea 
mai cruntă mizerie. Banii pe 
care îi primea mama sa sub 
titlul de ajutor pentru sără
cie nu ajungeau niciodată să 
îndestuleze gurile flămlnde 
ale copiilor, cu toate că nu
mărul lor se redusese prin 
plecarea a cinci dintre ei. A-

■■■WASHINGTON 29 (Ager
pres). — Primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
și-a încheiat vizita oficială de 
două zile la Washington prin- 
tr-o conferință de presă ținută 
miercuri seara la ambasada bri
tanică, 
privind 
dintele 
înalte 
menționează
Presse, Wilson ,.a lăsat impre
sia existenței unei concordan
te aproape complete de vederi 
între cele două quverne asupra 
tuturor problemelor 
Orientul Apropiat, 
europeană, Nigeria, 
pecte ale relațiilor 
De altfel, după cum 
tia Associated Press, vizita lui 
Wilson nu s-a soldat cu hotă- 
riri ieșite din comun, ea cons
tituind, în opinia agenției ci
tate, „o reafirmare a legături
lor prietenești existente intre 
cele două țări, cu toate că ni
meni nu a considerat necesară 
o asemenea reafirmare. Toate 
sursele sini de părere că între 
cele două părți nu au avut loc 
dezbateri și nu s-a simțit ne
cesară elaborarea de rezoluții 
comune. Acest lucru explică 
probabil faptul că Nixon si 
oaspetele său au hotărît să nu 
publice un comunicat comun și 
s-au abținut de la declarații

Prin declarațiile sale 
întrevederile cu preșe- 
Richard Nixon și alte 
oficialități americane, 

agenția France

cineva... am 
eliberez de 
interioară". „Eliberarea' 
venit insă din altă parte. Dar 
nu numai heroina l-a ucis 
pe Waller. El este, ca alll 
mulți copii care s-au născut 
negri, o victimă a unei so
cietăți nedrepte in care scur
ta sa viată a fost un calvar.

prin care să-și sumarizeze con
vorbirile".

Din declarațiile premierului 
britanic la conferința de presă 
a reieșit însă că, în cursul con
vorbirilor consacrate probleme
lor economice, partea britanică 
s-a arătat îngrijorată față de e- 
ventualitatea unei recesiuni în 
Statele Unite ca urmare a mă
surilor antiinflaționiste, rece
siune ce ar putea compromite 
eforturile Marii Britanii în di
recția redresării economiei sale. 
Totuși, Wilson s-a declarat în
curajat de asigurările primite 
în privința evoluției economiei 
americane și îndeosebi în ce 
privește perspectivele exportu
rilor britanice către S.U.A., care 
anul trecut au stagnat.

Abordînd situația din Euro
pa, primul ministru al Marii 
Britanii a declarat că țara sa 
este favorabilă unei conferințe 
asupra securității europene cu 
condiția ca aceasta să fie pre
gătită cu grijă, să existe posi
bilitatea discutării tuturor pro
blemelor și a participării tutu
ror țărilor care au răspunderi 
în Europa. Totodată, Wilson a 
subliniat importanța pe care o 
acordă convorbirilor bilaterale 
în relațiile Est-Vest.

Situația din Orientul Apro
piat a constituit tema multor 
întrebări, dar premierul britanic 
s-a limitat să sublinieze carac-

terul deosebit de dificil al 
cestei probleme. El a refuzat 
comenteze vînzarea de avioane 
franceze „Mirage" către Libia, 
cît și stadiul discuțiilor dintre 
Marea Britanie și Libia în ve
derea vînzării către aceasta de 
tancuri britanice „Chieftain". 
Wilson a afirmat că Marea Bri
tanie nu va vinde arme țărilor 
din Orientul Apropiat decît cu 
condiția să nu compromită „e- 
chilibrul de forță" din această

a- 
să

■n
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CEREREA ÎNSOȚITOARELOR 
DE BORD de pe aparatele com
paniei „Air France* de e obți- 
pe certificatele de asigurare 
Și diplomele de competență di
rect de Ia fiecare companie în 
parte și nu de la autoritățile 
guvernamentale este sprijinită 
și de către salariații altor com
panii aeriene. în acest scop, joi 
au declarat o grevă de 48 ore, 
in sprijinul acestei cereri, și 
echipajele de bord ale societă
ții aeriene franceze 
Transports Aeriens"

PARTICIPANȚII LA CEA 
DE-A ȘASEA CONFERINȚA la 
nivel înalt a statelor Africii 
răsăritene și centrale, care a 
luat sfirșit miercuri la Khartum, 
au adoptat un comunicat în 
care își exprimă hotărirea „de 
a intensifica prin toate mijloa
cele lupta de eliberare pe con
tinentul african". Sint mențio
nate o serie de măsuri care 
Bă impulsioneze mișcarea de e- 
libc.are națională din teritori
ile care se mai află sub domi
nația coloniala.

REPREZENTANTUL PERMA
NENT AL CAMBODGIEI la 
Organizația Națiunilor Unite, 
Huot Sambath, a adresat o scri
soare președintelui Consiliului 
de Securitate în care aduce la 
cunoștință noi acte de agresiune 
săvîrșite de trupele americane 
și saigoneze împotriva teritoriu
lui cambodgian. Documentul a- 
rată că la 13 decembrie 1969 
elicoptere americane - și saigo
neze au pătruns în spațiul ae
rian cambodgian și au deschis 
foc de mitraliere asupra unul 
sat, în urma căruia o persoană 
a fost ucisă, altele rănite 
au fost provocate 
pagube materiale. _______
Combodgiei, se arată in încheie
rea scrisorii, cere să se pună 
capăt imediat tuturor actelor 
provocatoare împotriva terito
riului său.

Scrisoarea a fost difuzată la 
Organizația Națiunilor Unite 
ca document oficial al Consi
liului de Securitate.

Pianistul român Gheorghe 
Halmoș a dat la Erevan un 
ciclu de recitaluri, care s-au 
bucurat de succes in capitala 
R.S.S. Armene, relatează a- 
genția TASS. Referindu-se la 
muzicianul român, dirijorul 
principal al Orchestrei sim
fonice a R.S.S. Armene, Ru
ben Vartanian, a relevat 
înalta cultură muzicală și 
amplul diapazon interpreta
tiv a| lui Gheorghe Halmoș.

GUVERNUL BRITANIC res
pinge în mod absolut ideea a- 
doptării sistemului T.V.A. (taxa 
pe valoarea adăugată) instituit 
in Piața comună, in afară de 
cazul că adoptarea acesteia es
te o condiție pusă aderării An
gliei la C.E.E., a declarat pri
mul ministru, Harold Wilson, 
in Camera Comunelor. La ce
rerea insistentă a lui E. Heath, 
liderul Partidului conservator 
din opoziție, pentru ca guver
nul laburist să-și definească 
atitudinea in această problemă, 
premierul Wilson a afirmat: 
„Dacă adoptarea acestei taxe 
ar constitui unul din elemen
tele negocierii pentru intrarea 
noastră in Comunitatea euro
peană, noi am dori să benefi
ciem de avantaje concrete Ș> 
compensatorii".

Lucrările Adunării Consultative

STRASBOURG 29 (Agerpres). 
— La Strasbourg continuă lu
crările Adunării Consultative a 
Consiliului Europei. în ședința 
de miercuri seara a început 
examinarea raportului de poli- 
litică generală prezentat de 
Alberto Bemporad (deputat so
cialist italian). De asemenea a 
fost luat în discuție un proiect 
de rezoluție în
sînt chemați să-și intensifice e- 
forturile în direcția integrării 
Europei occidentale, mai ales a

lărgirii Pieței comune. In a- 
cest din urmă document, care 
se referă la evoluția situației 
după conferința la nivel înalt 
de la Plaga din decembrie anul 
trecut a conducătorilor țărilor 
membre ale Pieței comune, se 
exprimă regretul că „cei șase" 
n-au ajuns la rezultate mai 
substanțiale în ce privește u- 
niunea politică, care trebuie să 
completeze unificarea economi
că a Europei occidentale.

Cu prilejul dezbaterilor, Ber-

nard Dcslremau (Franța) 
tras atenția ca negocierile pri
vind lărgirea Pielei comune 
„să nu atirne ca o sabie a lui 
Damocles asupra progreselor. în 
curs ale comunității".

La rîndul său, Karl Czenetz 
(Austria) a ținut să precizeze 
că țări ca Elveția sau Austria, 
spre deosebire de altele, nu pot, 
clin motive geografice ^și isto
rice, precum și do altă natură, 
să abandoneze statutul lor de 
neutralitate pentru a accepta un 
sistem de supranationalitate.

In drum spre Belgia și Olanda, Ansamblul 
„Călușul" din Scornicești s-a oprit la Salzburg, la 
coloniei sașilor originari din Transilvania. In sala 
vități din Salzburg-Taxham (suburbie a orașului), 
ansamblului au susținut, împreună cu alte două echipe lo
cale, un program de cîntece și dansuri populare în fața a 
peste 600 de spectatori.

Măiestria artiștilor români a fost răsplătită cu lungi și 
călduroase aplauze.

NEGOCIERILE PENTRU ADE
RAREA MARII BRITANII la 
Piața comună urmează să în
ceapă înaintea vacanțelor par
lamentare de vară, a precizat 
George Thomson, ministru ad
junct la Foreign Office, cu 
prilejul unei cuvîntări rostite 
în fața corespondenților de 
presă din țările membre ale 
Commonwealthului.

DUPĂ PUTERNICA GREVA 
declanșată de cadrele didactice 
britanice care revendică majo
rarea salariilor, noi greve simi
lare se întrevăd. Marți seara, 
delegații muncitorilor de la U- 
zinele „Ford" au respins o 
ofertă de majorare a salariilor, 
apreciind-o ca insuficientă față 
de cererea generală.

Uzinele „Ford" folosesc 48 000 
de salariați. Agenția France 
Presse amintește că anul trecut 
activitatea acestor uzine a fost 
paralizată de greve timp de 25 
de zile. Pierderile financiare 
ale firmei au fost evaluate atunci 
la 37 milioane lire sterline. In 
cele din urmă, conducerea a 
ceptat majorarea salariilor 
7,5 la sută.

COSTA RICA, o altă mică 
țară din America Centrală, cu
noaște în aceste zile febra cam
paniei electorale. La 1 februa
rie vor avea loc alegeri pentru 
desemnarea președintelui' și a 
celor 57 de deputați ai Adună
rii legislative a țării. Cum e 
șl firesc, campania electorală 
se concentrează în special în 
jurul principalilor 
la postul prezidențial: 
Figuerrcs, din partea Partidului 
de Eliberare Națională, și Ma
rio Echardi, din partea parti
dului „Unificării naționale".

MIERCURI SEARA S-A DES
CHIS LA YAOUNDE reuniu
nea la nivel înalt a Organiza
ției Comune Africane și Mal- 
gașe (O.C.A.M.). în discursul 
inaugural, Diori Hamani, preșe
dintele Republicii Niger și pre
ședinte în funcțiune al O.C.A.M,. 
a exprimat insatisfacția țărilor 
africane asociate la Piața comu
nă fată de desfășurarea rela
țiilor lor economice cu „cei 
șase".

„GUVERNUL ELVEȚIAN (Con
siliul federal) a fost informat 
asupra afacerii legate de pie
sele de schimb pentru avioane 
de lupta destinate Israelului, 
care au fost descoperite pe ae
roportul din Geneva la bordul 
unui avion de linie „E1-A1“, a 
declarat un purtător de ouvînt 
al guvernului elvețian după o 
reuniune a Consiliului federal. 
„Guvernul elvețian nu intențio
nează sa examineze această a- 
facere înainte ca ancheta afla
tă în curs să fie terminată", a 
precizat el.

Camera Reprezentanților a 
S.U.A. nu a reuși! miercuri să 
răstoarne vetoul opus de pre
ședintele Nixon legii aloca
țiilor bugetare pentru sănă- 
tate, învățămînl și asigurări 
sociale. După cum se știe, 
președintele a refuzat să sem
neze această lege, după ce 
ea fusese adoptată de Con
gres, deoarece a considerat 
alocațiile prevăzute a li prea 
ridicate și împovărătoare pen
tru bugetul tării In ansamblu. 
In cazul cind președintele re
fuză să sancționeze o lege vo
tată de Congres, ea poate fi 
impusă in pofida vetoului șe
fului statului numai cu o ma
joritate de două treimi. O ast- 
fel de majoritate nu s-a cons
tituit miercuri In Camera Re
prezentanților. Împotriva ve
toului președintelui au votat 
226 membri ai Camerei (in
tre care 199 democrat! și 27 
republicani), iar pentru spri
jinirea lui 191 (35 democra/i 
și 156 republicani).

AGENȚIA V.N.A. citind pos
tul de radio Eliberarea, relatea
ză că, în anul 1969, în provin
cia Quang Nam detașamentele 
de represalii formate din mili
tari americani și elemente ale 
poliției saigoneze au ucis, po
trivit unui bilanț provizoriu, 
5 000 de civili. Numai în distric
tul Thang Binh au fost ucise 
1 900 de persoane, printre care 
copii, femei și bătrîni.

Pe de .altă parte, agenția 
V.N.A. a transmis o declarație 
a Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud în care se a- 
rată că în satul Nghiat Hang 
din provincia Quang Nam un 
detașament de represalii a ucis 
76 de persoane, în majoritate 
femei și copii. Victimele au fost 
forțate să intre într-un adăpost 
subteran, iar după aceea în in
teriorul adăpostului au fost a- 
runcate grenade, 
rămas în viață t 
câți.

Miercuri s-a desfășurat 
Paris ședința Consiliului 
Miniștri al Franței. Cu 
prilej, ministrul afacerilor ex
terne, Maurice Schumann, a 
prezentat un raport cu privire 
la vizita sa efectuată în Marea 
Britanie. Schumann a precizat 
că „politica franceză de coope
rare cu Libia a fost înțeleasă 
la Londra". Totodată, el a apre
ciat că în climatul relațiilor 
franco-britanice s-a înregistrat 
o destindere.

S'<

Greve și manifestații ale 
oamenilor muncii caracteri
zează siiuajia socială din Ita
lia, in momentul in care li
derii celor patru partide po
litice ale majorității parla
mentare de centru-stjnga se- 
întrunesc pentru o ultimă în
cercare de reconstituie a coa
liției guvernamentale.

ÎNTR-UN COMUNICAT al 
înaltului comandament al Ar
matei Populare Vietnameze, di
fuzat de agenția V.N.A., se a- 
rată că forțele armato ale R.D. 
Vietnam au doborît miercuri 
trei avioane americane care pă
trunseseră in spațiul aerian al 
tării cu scopul de a bombarda 
și mitralia zonele de vest 1 
provinciilor Quang Binb și 
Tinh.

Comunicatul precizează că . 
nu în prezent pe teritoriul R.D. 
Vietnam au fost doborîte 3 311 
avioane americane.

Guvernatorul 
sippi, John Bell 
mat la crearea unui „front unit" 
al statelor din sudul S.U.A. îm
potriva recentei decizii a Curții 
Supreme a S.U.A. prin care s-a 
cerut desegregarea imediată a 
școlilor americane. Williams a 
trimis telegrame guvernatorilor 
din Florida, Alabama, Louisia- 

Georgia și Carolina de sud 
adesea ca bastioane 
rasiste — pentru a 
o întîlnire consacra- 
„frontului unit". Gu
statului Alabama,

PI

na,
— descrise 
ale ideilor 
le propune 
tă formării 
vernatorul
Albert Brewer, a răspuns 
pozitiv la telegrama lui 
liams, care apreciază că 
gregarea imediată ar 
„mari probleme" statelor 
sud.

Statele Unite proiectează să dubleze capacitatea forțe
lor aeriene saigoneze pentru ca acestea să poată prelua pini 
în 1971 jumătate din operațiunile aeriene de luptă, a de
clarat la o conferință de presă Robert Seamans, min i id 
aviației a| S.U.A. Una din problemele care se pun, legal de 
aceasta, a spus el, „este de a se găsi suficienți piloți cali
ficați pentru a asigura toate sarcinile pe măsura sporirii 
forțelor aeriene saigoneze".

Motivind măsurile ce vor fi luate de Pentagon in aceas- 
tă direcție, Seamans a relevat că „in raport direct cu spo
rirea capacității de luptă a aviației saigoneze, vom putea 
evident diminua efectivele noastre aeriene".
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