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încheierea lucrărilor Plenarei
Comitetului Central al Partidului Comunist Român

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

Plenara a analizat rezulta
tele îndeplinirii planului de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România în 
perioada 1966—1970. Comitetul 
Central constată cu satisfacție 
că planul cincinal a fost rea
lizat cu succes, poporul român 
obținînd în această perioadă 
realizări remarcabile în toate 
domeniile activității economice 
și social-culturale. Plenara dă 
o înaltă apreciere muncii crea
toare, pline de abnegație și 
devotament desfășurate în a- 
cești ani de muncitori, țărani și 
intelectuali, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru realizarea și 
depășirea planului de stat, pen
tru înflorirea patriei, pentru 
progresul societății noastre so
cialiste și le adresează cele 
mai calde felicitări.

Succesele dobîndite în aceas
tă perioadă pun baze trainice 
activității poporului nostru pen
tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a socie
tății socialiste, elaborat de Con

gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. Comitetul 
Central cheamă clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea, activul de partid și de stat, 
pe toți oamenii muncii să-și 
închine întreaga energie și ca
pacitate creatoare realizării a- 
cestui măreț program, dezvol
tării necontenite a industriei, 
agriculturii, comerțului, științei 
și culturii, ridicării pe o treap
tă calitativ superioară a între
gii activități economice și so
ciale, asigurînd astfel îmbună
tățirea continuă a condițiilor 
de viață materială și spirituală 
a poporului, mersul înainte pe 
drumul civilizației socialiste a 
patriei noastre.

Plenara a aprobat Comunica
tul cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socia
liste România în perioada 
1966—1970, comunicat care se 
dă publicității.

Plenara a dezbătut raportul 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor cu pri
vire la activitatea desfășurată 
de sindicate și sarcinile ce le 
revin acestora în etapa actuală 
a construcției socialiste. Subli

niind rezultatele pozitive obți
nute de organele și organizațiile 
sindicale, plenara a relevat tot
odată neajunsurile și deficien
țele din activitatea acestora. Au 
fost făcute recomandări pentru 
perfecționarea în continuare a 
activității sindicatelor în sen
sul : dezvoltării democrației 
muncitorești, al asigurării par
ticipării clasei muncitoare, a 
tuturor salariaților la conduce
rea întreprinderilor și instituți
ilor, ’a întregii societăți socia
liste; sporirii rolului sindicate
lor în soluționarea probleme
lor sociale ale celor ce mun
cesc, precum și în educația 
socialistă a maselor. Plenara 
a indicat măsuri pentru demo
cratizarea structurii organizato
rice și a conducerii activității 
sindicale, pentru perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă 
ale sindicatelor.

Plenara a recomandat ca a- 
ceste probleme să fie larg dez
bătute de către oamenii mun
cii și să fie puse apoi în dez
baterea apropiatului Congres al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor. In legătură cu aceasta, este 
necesar să se elaboreze un nou 
statut, precum și o nouă lege 

a sindicatelor din Republica So
cialistă România.

Plenara a aprobat măsurile 
luate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. în legătură cu 
îmbunătățirea organizării și 
conducerii activității de comerț 
exterior. Analizind proiectul le
gii cu privire la activitatea de 
comerț exterior, de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științifică a Republicii So
cialiste România, ea a hotărit 
ca acesta să fie publicat și 
dezbătut, iar după aceea su
pus adoptării Marii Adunări 
Naționale.

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

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

Plenara a aprobat informă
rile Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la e- 
fectivul, compoziția . și structu
ra organizatorică a partidului, 
Ia compoziția și mișcarea cadre
lor din nomenclatura organe 
lor de partid și de stat.

Plenara a hotărit să modi
fice articolul 57 al Statutului 
P.C.R. în sensul micșorării co
tizațiilor de partid. Articolul 
respectiv se redactează astfel :

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

Cei cu un salariu tarifar pină 
la 1500 lei plătesc 0,50 la sută; 
de la 1501 lei la 2 000 plătesc 
0,75 la sută; de la 2 001 lei la 
2 500 plătesc 1 la sută; de la 
2 501 Iei la 3 500 plătesc 1,50 
la sută; peste 3 501 lei plătesc 
2 la sută. Pentru cei care nu 
sînt retribuiți pe baza salariu
lui tarifar — țărani, oameni de 
literatură și artă, lucrători din 
unitățile cooperației meșteșugă
rești și alții — cotele de mai 
sus se vor aplica la veniturile 
de bază realizate".

Aplicarea acestei hotărîri se 
va face de. la 1 februarie a.c.

Plenara Comitetului Central 
a recomandat Uniunii Generale 
a Sindicatelor și Comitetului 
Central ai Uniunii Tineretului 
Comunist să reducă, la rîndul 
lor, cotizațiile pe care le plă
tesc membrii acestor organi
zații.

In legătură cu necesitatea ri
dicării continue a nivelului 
muncii de partid în conducerea 
tuturor domeniilor construcției 
socialiste, Plenara Comitetului 
Central a aprobat măsurile cu
prinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu privi
re la îmbunătățirea activității 
organelor de partid și de stat.

Plenara a decis să se renun
țe la funcția de secretar cu 
problemele agrare atît la Co
mitetul Central cit și la comi
tetele județene de partid.

Plenara a luat o serie de 
măsuri pentru mai buna func
ționare a organelor executive 
ale Comitetului Central, atră- 
gînd totodată în munca aces
tora un număr mai mare de 
tovarăși care lucrează în or
ganele locale de partid.

Plenara a hotărit:
— Alegerea tovarășului Ma

nea Mănescu în Prezidiul Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

— Recomandarea alegerii to
varășului Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., în funcția de 
președinte al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. 
In legătură cu aceasta, tova
rășul Virgil Trofin a fost eli
berat din funcția de secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, reco- 
mandîndu-se totodată elibera
rea sa din funcția de preșe
dinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

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

— Alegerea tovarășului Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, în func
ția de secretar al C.C. al P.C.R., 
recomandîndu-se eliberarea sa 

din funcțiile de prim-secretar 
al C.C. al U.T.C. și ministru 
pentru problemele tineretului.

— Alegerea ca membri su- 
pleanți ai Comitetului Execu
tiv ai C.C. al P.C.R. a tova
rășilor : Constantin Băbălău — 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid Dolj, Mihai 
Telescu — prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Timiș, Iosif Uglar — prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid Satu Mare, Richard 
Winter — prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Sibiu.

In cursul desfășurării plena
rei au luat cuvîntul: Gheor- 
ghe Năstase, Gheorghe Necula, 
Mircea Malița, Carol Kiraly, 
Petre Dănică, Vasile Malinschi, 
Gheorghe Tănase, Barbu Zaha- 
rescu, Trandafir Cocîrlă, Victor 
Ionescu, Simion Dobrovici, 
Gheorghe Vasilichi, Gheorghe 
Munteanu, Petre Bunea, Nicolae 
Mănescu, Suzana Gâdea, Remus 
Bucșe, Ion Ursu, Marin Ena- 
che, Tiberiu Grecu.

In încheierea lucrărilor ple
narei a vorbit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

mnmAT
CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1966-1970
Planul cincinal pe anii 1966— 

1970 a fost îndeplinit cu suc
ces de poporul nostru; s-au 
obținut realizări de seamă în 
toate domeniile vieții economi
ce și sociale; activitatea eco
nomică s-a ridicat pe o treap
tă calitativ superioară. Succe
sele dobîndite confirmă juste
țea liniei generale a politicii 
Partidului Comunist Român în
dreptată spre dezvoltarea ac
celerată a forțelor de produc
ție și perfecționarea relațiilor 
de producție, în vederea spo
ririi neîntrerupte a avuției na
ționale, ridicării nivelului de 
trai material și cultural a] oa
menilor muncii.

Venitul național realizat în 
perioada 1966—1970 prin mo
bilizarea mai intensă a rezer
velor din economie a de
pășit prevederile planului 
cu circa 13,6 miliarde Iei, 
crescînd într-un ritm mediu a- 
nual de 7,7 la sută. Din to
talul venitului național pentru 
consum s-a alocat 69,7 la sută, 
realizîndu-se pe întregul cinci
nal volumul fondului de con
sum prevăzut în plan. Resursele 
create au permis, totodată, re
partizarea unor fonduri sporite 
pentru acumulare, a cărei pon
dere în venitul național a re
prezentat 30,3 la sută, din care 
23,7 la sută pentru dezvoltarea 
ramurilor producției materiale 
și 6,6 la sută pentru construc
ția de locuințe, asigurarea ba
zei materiale a acțiunilor so
cial-culturale și serviciilor des
tinate populației. Această repar
tiție a permis asigurarea creș
terii an de an a nivelului de 
trai material și cultural al po
porului, precum și înfăptuirea 
unui vast program de investiții 
pentru progresul continuu al 
economiei, științei și culturii.

A continuat intens procesul 
de industrializare socialistă; 
producția industrială s-a dez
voltat în ritmuri înalte, supe
rioare celor prevăzute în pla
nul cincinal, accentulndu-se ro
lul industriei ca factor princi
pal al dezvoltării economiei, 
al progresului întregii noastre 
societăți. Realizări însemnate au 
fost obținute în agricultură, în 
construcții, transporturi și în 
celelalte ramuri. Ca rezultat al 
preocupărilor sporite pentru 
dezvoltarea armonioasă a for
țelor de producție, pe între
gul teritoriu național, s-au în
registrat succese în ridicarea e- 
conomică și sociâl-culturală a 
județelor și localităților țării. 
A crescut participarea Româ
niei la schimburile economice 
internaționale, s-a intensificat 

colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică cu 
alte țări.

In înfăptuirea sarcinilor pla
nului cincinal, un deosebit ac
cent a fost pus pe laturile ca
litative ale dezvoltării econo
mice; s-au realizat progrese 
în modernizarea structurii pro
ducției materiale, extinderea 
tehnicii și tehnologiilor moder
ne, în diversificarea, înnoirea 
și ridicarea calității produse
lor. A crescut numărul sala
riaților, s-a îmbunătățit califi
carea și utilizarea forței de 
muncă. Activitatea economică 
din acest cincinal s-a carac
terizat prin rezultate importan
te obținute în valorificarea su
perioară a resurselor naturale, 
creșterea productivității muncii, 
reducereea nivelului cheltuieli
lor materiale de producție, în 
ridicarea eficienței economice 
generale, ceea ce a asigurai 
noi surse de sporire a venitu 
lui național al țării.

Pe temelia dezvoltării produc
ției materiale, a creșterii veni
tului național, au sporit veni
turile reale ale tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii 
de la orașe și sate, s-a extins 
construcția de locuințe, au fost 
majorate an de an cheltuielile 
statului pentru învățămînt, cul

Produsul social 151 8,5
Venitul național 145 7,7
Investițiile din fondurile

centralizate ale statului 169 11,1
Fondurile fixe economice și so

cial-culturale puse în func 1
țiune din investițiile centra
lizate ale statului 172 11,5

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

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

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

culturale de la bugetul de
stat 160 9,8

1. Industrie
In anii cincinalului, dezvol

tarea viguroasă a industriei a 
consolidat poziția acesteia de 
ramură conducătoare în econo
mie. O dată cu creșterea can

•) Media anuală 1966—1970 față de media anuală 1961—1965.

tură, ocrotirea sănătății și alte 
acțiuni sociale.

Perioada 1966—1970 a fost 
marcată de importante reali
zări în traducerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al IX- 
lea al P.C.R., ale Conferinței 
Naționale din 1967 a partidului 
și ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind reorganizarea 
administrativ-teritorială a țării, 
simplificarea aparatului de stat, 
perfecționarea conducerii și or
ganizării activității economice 
și a întregii vieți sociale, îm
bunătățirea legislației economi
ce — ceea ce a permis ma
nifestarea largă a inițiativei 
creatoare a maselor de oameni 
ai, muncii, adîncirea democra
ției socialiste, fructificarea mai 
intensă a marilor posibilități 
de progres pe care le generea
ză socialismul.

La sfîrșitul cincinalului 1966 
—1970 — etapa cea mai rod
nică a edificării socialismului 
în patria noastră — România 
se înfățișează ca o țară cu o e- 
conomie dinamică și sănătoasă, 
în plin proces de modernizare, 
capabilă să înainteze hotărit pe 
drumul progresului și civiliza
ției.

Principalii indicatori care ca
racterizează dezvoltarea econo
mico-socială în perioada 1966— 
1970 se prezintă astfel i

— procente —

Nivelul anului 
1970 față de 

1965

Ritmul mediu 
anual de creș
tere 1966—1970 

titativă a producției, au avut 
loc schimbări calitative în pro
filul industriei; dezvoltarea ra
pidă a ramurilor și subramu- 
rilor de mare importanță pen

tru înzestrarea tehnică superi
oară și progresul general al în
tregii economii a accentuat 
procesul de făurire a unei struc
turi moderne a industriei. A 
crescut complexitatea produc
ției, s-a amplificat acțiu
nea de îmbunătățire a ca
lității produselor. Activitatea in
dustriei a fost consecvent orien
tată spre ridicarea eficienței e- 
conomice.

In industrie s-a desfășurat 
un intens proces de îmbună
tățire a formelor de conducere 
și de organizare; înființarea

— procente —

Nivelul anului 1970 1 
față de 1965 <

(

Kitmul me- 
iiu anual
le creștere 

realizat 
1966—1970Plan Realizat

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

din care pe principalele
ramuri i

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

.prelucrarea metalelor 178-194 209 15,9
Chimie, celuloză și hîrtie 

din care î

— chimie

i 231-246 249 20,0

— 264 21,4
— celuloză și hîrtie — 195 14,3

Materiale de construcții 166-167 177 12,1
Exploatarea și prelucrarea

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

Producția globală industrială 
realizată în această perioadă 
depășește cu 26,9 miliarde lei 
limita superioară prevăzută în 
legea planului cincinal. Sporul 
absolut al producției anului 
1970 față de 1965 reprezintă
125.8 miliarde lei, ritmul me
niu anual de creștere fiind de
11.8 la sută, față de 10,6—11,6 
ta sută cit s-a prevăzut. Pro
ducția globală industrială ob
ținută în anul 1970 este egală 
cu cea realizată în întreaga pe
rioadă 1950—1956.

O creștere rapidă a cunoscut 
producția mijloacelor de pro
ducție (grupa A). Dezvoltarea 
prioritară a producției de ener
gie electrică și termică, a me
talurgiei, construcțiilor de ma
șini și chimiei — ramuri ho- 
tărîtoare pentru progresul eco
nomic și tehnic, pentru valori
ficarea superioară a resurselor 
naturale și de muncă — a a- 
vut ca efect importante schim
bări structurale; la sfîrșitul cin
cinalului, ponderea acestor ra
muri în producția industrială 
a țării a fost de 52,4 la sută, 
față de 43,2 la sută în 1965. 

centralelor, combinatelor și gru
purilor de întreprinderi, preo
cuparea pentru așezarea pe baze 
științifice a organizării produc
ției și a muncii au asigurat 
premise pentru o mai bună 
funcționare a întregului meca
nism economic, pentru utili
zarea Ia un nivel superior a 
mijloacelor materiale și a for
ței de muncă.

Sarcinile cincinalului la pro
ducția globală pe întreaga in
dustrie și pe principalele ra
muri s-au îndeplinit după cum 
urmează i

U. M.
Producția realizată

1965 1970

Producția 
realizată 
în 1970 în 
procente 
față de 

1965

Producția 
realizată 

în perioada 
1966-1970 în 
procente fa

ță de plan

Energia electrică mild. kWh 17,2 35,1 204 104Cărbune extras mii tone 12 094,7 22 835,2 189 102Țiței extras mii tone 12 571,1 13 376,8 106 101Benzine mii tone 2 457,8 2 786,1 113 104Gaze naturale mii. mc 17 452,5 25 030,7 143
din care i
— gaz metan extras mii. mc 13 038,3 19 970,8 153 102Fontă mii tone 2 019,2 4 210,2 209 101Oțel mii tone 3 426,3 6 516,6 190 iotdin care 1
— oțeluri aliate mii tone 192,8 414,4 215 91Laminate finite mii tone 2 347,3 4 504,3 192 100Țevi din oțel mii tone 586,1 767,2 131 100Aluminiu primar
și aliaje din aluminiu tone 8 578 101 283 12 ori 121

Creșterea producției în indus
tria ușoară și alimentară, pre
cum și în sectoarele producă
toare de mărfuri pentru popu
lație din industria construc
țiilor de mașini, chimie, indus
tria lemnului și din alte ra
muri a asigurat sporirea pro
ducției de bunuri de consum 
(grupa B) într-un ritm mediu 
anual de aproape 10 la sută.

Nivelul atins în dezvoltarea 
industrială a țării este reflec
tat de faptul că, în ultimul an 
al cincinalului, o producție echi
valentă cu cea a întregului an 
1938 s-a realizat în numai 22 
de zile, iar în unele ramuri 
industriale, într-un interval și 
mai scurt: 5 zile în chimie, 6 
zile în ramura energiei elec
trice și termice, 8 zile în con
strucția de mașini, 16 zile în 
metalurgia feroasă. In indus
tria ușoară producția anului 
1938 s-a realizat în 26 de zile.

Producția principalelor pro
duse industriale în perioada 
1966—1970, comparativ cu pre
vederile planului cincinal, se 
prezintă astfel i

Motoare electrice de 0,25
kW și peste MW 1 255,3 2 834,2 226 114

Mașini-unelte pentru
așchierea metalelor buc. 7 163 14 138 197 109Mijloace de
automatizare mii. Iei 145,4 956,5 658 147

Excavatoare buc. 465 732 157
Locomotive Diesel și

electrice magistrale buc. 110 265 241 106
Vagoane de marfă buc. 6 994 8218 118 100pentru linii echiv.

magistrale 4 osii
Autocamioane, auto

basculante și auto
tractoare buc. 14 306 35 018 245 105

Autoturisme de oraș buc. — 16 250 __ 155Tractoare mii buc. 15,8 29,3 185 100Produse sodice mii tone 592,0 921,2 156 101Acid sulfuric
monohidrat mii tone 540,6 994,4 184

îngrășăminte minerale
(sută la sută) mii tone 292,8 895,3 306 71Negru de fum tone 36 704 72 474 197

Materiale plastice
și rășini sintetice
(sută la sută) mii tone 75,5 206,2 273 93Fibre și fire chimice tone 20 956 76 613 366 95Anvelope auto,
tractor, ■ avion mii buc. 1 222,0 2 456,8 201 110Cauciuc sintetic tone 30 820 61234 199 100Hîrtie mii tone 244,1 431,4 177 97Ciment mii tone 5 405,6 8 126,6 150 104Prefabricate din beton
armat mii mc 894,8 2 271,1 254

Geamuri trase (echiv.
2 mm grosime) mii mp 26 234 38 150 145 _

Cherestea mii mc 5 003,6 5 304,6 106 _
Plăci din particule

aglomerate și
fibrolemnoase mii tone 262,8 428,1' 163 89

Mobilă mii. lei 2 781,0 5 609,6 202 110Țesături mii. mp 430,8 607,9 141 106
Tricotaje mii. buc. 77,9 139,7 179 107
Confecții mii. lei Z060 12 615 179 105
încălțăminte mii per. 1566 65 804 155 110
Televizoare mii buc. 100,6 280,0 27*8 104
Aparate de radio mii buc. 323,1 455,0 141 106
Răcitoare electrice mii buc. 125,2 135,1 108 84
Carne mii tone 308 425 138 94
Preparate și conserve

din carne mii tone 73 143 197
Pește mii tone 46 60 130 88
Lapte de consum

(inclusiv lapte praf) mii hl. 2 706 4 336 160 116
Brînzeturi tone 53 061 68 178 128 91
Unt tone 21 753 30 713 141 105
Zahăr mii tone 402 377 94 79
Ulei comestibil mii tone 172 274 159 108
Conserve de legume

sterilizate mii tone 71 136 191 107,
Bere mii hl. 2 665 4 375 164 lOfl

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aceste realizări marchează 
dezvoltarea, puternică a bazei 
energetice și de materii pri
me, creșterea dinamică a in
dustriei prelucrătoare, sporirea 
ponderii produselor care în
magazinează munca complexă, 
de calificare superioară. S-au 
asigurat astfel noi premise 
pentru menținerea ritmului ra
pid de creștere a economiei 
noastre, pentru satisfacerea 
mai bună a cerințelor popu
lației, pentru sporirea și diver
sificarea exporturilor, pentru 
ridicarea eficienței activității 
economice.

In concordanță cu necesită
țile crescînde ale economiei 
naționale, au fost intensificate 
i-f• rturile pentru lărgirea Ba
zei de Materii prime, prin 
descoperirea și punerea în va
loare a noi rezerve de țiței, 
gaz metan, cărbuni, minereuri 
feroase, neferoase și nemetali
fere. In perioada 1966—1970, 
au fost investite din fondurile 
centralizate ale statului, pentru 
explorări geologice și lucrări 
de foraj, 13,6 miliarde lei.

In cadrul resurselor de ener
gie primară, o creștere mai 
accentuată s-a înregistrat. la 
producția de cărbuni și gaze 
naturale, care în 1970 a repre
zentat două treimi din totalul 
resurselor. In industria cărbu
nelui producția a crescut de 
1,9 ori ; s-a dezvoltat îndeo
sebi extracția lignitului Ia su
prafață, care a sporit de pes
te 5 ori față de anul 1965. In 
extracția țițeiului, s-a intensi
ficat aplicarea metodelor de 
recuperare secundară, care pe 
întregul cincinal a asigurat o 
producție de 8,5 milioane tone. 
Față de anul 1965, producția a 
crescut de peste 2 ori la mi
nereuri cuprifere, de 1,5 ori 
la minereuri complexe, de 1,6 
ori la pirită, de 3,6 ori la 
bauxită. In aceeași perioadă, 
producția de minereuri neme
talifere a crescut cu 73 la 
sută, iar extracția sării a a- 
juns la 2,9 milioane tone 
anual.

O dezvoltare rapidă a cu
noscut Industria Energiei Elec
trice și Termice, a cărei pro
ducție a crescut de 2,2 ori față 
de 1965, într-un ritm mediu 
anual de 17,1 la sută, față de 
16.0—16,3 la sută planificat.

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

Industria Metalurgică s-a 
dezvoltat într-un ritm susținut; 
producția de fontă, oțel și la
minate a crescut de 2 ori în 
comparație cu 1965. Sarcina la 
oțeluri aliate s-a îndeplinit 
însă în proporție de 91 la su
tă. Creșterea producției,, intro
ducerea în fabricație a 118 noi 
mărci de oțeluri și a peste 320 
sortimente de laminate și țevi 
n asigurat satisfacerea mai bu
nă a nevoilor sporite de metal 
ale economiei. O creștere 
considerabilă a avut loc în in
dustria de aluminiu, produc- " 
tia ajungînd în 1970 la peste 
100 mii de tone; s-a dublat 
producția de zinc și cupru 
electrolitic.

Industria Construcțiilor de 
Mașini și-a dublat producția ; 
ritmul mediu anual realizat 
în cincinal fiind de 15,9 la 
sută. Pe baza programelor 
speciale elaborate pe parcursul 
cincinalului, a fost accelerată 
dezvoltarea sectoarelor moder
ne, strîns legate de progresul 
tehnico-științific contemporan : 
în industria electronică pro
ducția a crescut de 2,8 ori, în 
electrotehnică de 2,4 ori, în 
mecanica fină și optică de 2 
ori, iar la mașini-unelte pen
tru așchierea metalelor de 2,5 
ori. Ca rezultat, ponderea a- 
cestor subramuri a crescut 
simțitor în producția industriei 
construcțiilor de mașini.

Prin echiparea sa modernă, 
prin creșterea calificării și ex
perienței cadrelor, industria 
construcțiilor de mașini a ajuns 
să abordeze și să rezolve- pro
bleme tehnice de o tot mai 
înaltă complexitate. Gama de 
produse s-a extins prin asi
milarea în fabricație a peste 
3 400 tipodimensiuni de mașini, 
aparate și instalații ; ponderea 
produselor noi și modernizate 
în valoare totală a producției 
acestei ramuri a fost în anul 
1970 de peste 60 la sută. As
tăzi se produc grupuri hidro
energetice cu puteri pînă la 
175 MW și sînt în curs de fa
bricație grupuri termoenerge- 
tice de . 330 MW ; se realizea
ză mașini-unelte cu comandă 
program numerică, diverse ti
puri de. motoare Diesel, motoa
re electrice, transformatoare de 
mare putere și înaltă tensiu
ne, elemente și instalații de 
automatizare, tuburi cinescoa
pe și altele. S-au pus bazele 
industriei naționale de mașini 
electronice ; au fost asimilate 
și se produc mai multe tipuri 
de mașipi electronice și elec
tromecanice de birou și s-a 
trecut la producția de calcula
toare electronice din genera
ția a IlI-a. In acest cincinal, a 
început producția de serie a 
autoturismelor. S-a trecut la 
fabricarea de instalații tehno
logice complexe, în special 
pentru siderurgie. industria 
materialelor de construcții și 
chimie. Numărul tipurilor de 
mașini-unelte a crescut de la 

72, cîte au fost fabricate în 
anul 1965, la 132 în anul 1970, 
de tractoare de la 5 la 12, de 
utilaje pentru construcții de 
la 17 la 72 ; față de două ti
puri de locomotive Diesel ce 
se produceau în 1965, în anul 
1970 s-au fabricat 6 tipodimen
siuni de locomotive Diesel și 
electrice. Fabricăm o gamă lar
gă de aparate de radio, televi
zoare, aparate electrocasniee.

Industria constructoare de 
mașini satisface mai mult de 
2/3 din necesarul de mașini și 
utilaje al economiei naționale, 
iar în unele sectoare și ra
muri cum sînt: forajul și ex
tracția țițeiului, transportul 
auto și feroviar, agricultura, 
industria cimentului, exploata
rea lemnului, industria frigo
rifică, nevoile de dotare sînt 
aproape în întregime acoperi
te din producția internă.

In Industria chimică, ramu
ră care a înregistrat cel mai 
înalt ritm mediu anual de 
dezvoltare, producția a cres
cut de peste 2,6 ori ; au fost 
puse în funcțiune mari com
binate și instalații cu un grad 
ridicat de tehnicitate. Un 
avînt deosebit a cunoscut 
petrochimia, a cărei produc
ție a sporit în cincinal de 
peste 4 ori, contribuind într-o 
proporție tot mai mare ia va
lorificarea superioară și com
plexă a resurselor de țiței, 
gaze naturale, sare și alte ma
terii prime, in anul 1970, pe
trochimia a deținut în ansam
blul producției industriei chi
mice o pondere de 39,8 la sută, 
față de 25,2 la sută în anul 
1965.

O creștere însemnată a cu
noscut producția de fibre și 
fire chimice — 3,7 ori, din care 
fibrele și firele sintetice (re- 
lon, melună, teron) au crescut 
de 8,9 ori, ceea ce a lărgit ba
za de materii prime pentru 
industria textilă. Producția de 
materiale plastice a sporit de
2,7 ori, dintre care polietilena 
de 8,4 ori, permițînd realiza
rea unei game bogate de în
locuitori ai metalului, lemnu
lui și altor produse. La îngră
șăminte producția a crescut de 
peste 3 ori.

Au fost introduse în fabri
cație peste 1 000 produse și 
sortimente noi, printre care i 
fibre și fire poliesterice, rețele 
cord relon, butanol și anhidri
dă ftalică pe bază petrochimi
că, glicoli, biostimulatori; s-a 
lărgit gama producției de în
grășăminte, antidăunători, ma
teriale plastice, reactivi, cata
lizatori, coloranți, lacuri și vop- 
seie, anvelope, medicamente și 
altele.

In Industria materialelor de 
construcții, pe baza măsurilor 
luate, volumul producției a 
depășit prevederile planului 
cincinal, creșterea față de 1965 
fiind de 1,8 ori. Producția de 
ciment a întrecut cu aproape 
10 la sută nivelul prevăzut 
pentru anul 1970. Au fost in
troduse în fabricație noi pro
duse cu caracteristici superi
oare printre care: tuburi din 
azbociment și plăci din gre
sie, panouri mari din azbo
ciment, produse izolatoa
re de calitate superioară, pre
fabricate ușoare din beton ce
lular autoclavizat, geamuri secu
rizate curbate. Lărgirea ga
mei materialelor de construcții 
a contribuit la creșterea gra
dului de industrializare a con
strucțiilor.

In Industria de exploatare și 
prelucrare a lemnului, produc
ția globală a crescut cu 38 la 
sută față de 1965, deși masa 
lemnoasă exploatată s-a men
ținut aproximativ la aceiași 
nivel. S-a extins utilizarea in
dustrială a fagului, a altor e- 
sențe și a deșeurilor de lemn, 
realizîndu-se economii la con
sumul de material lemnos din 
rășinoase. Creșterea producției 
de piăci aglomerate și fibro- 
lemnoase, dublarea producției 
de mobilă au mărit într-o mă
sură însemnată gradul de pre
lucrare și valorificare a lem
nului. Concomitent cu spori
rea producției de plăci aglo
merate și fibrolemnoase și de 
mobilă, s-a îmbunătățit cali
tatea acestora și a fost asimi
lată producția unor noi sorti
mente.

In Industria celulozei și hîr- 
tiei, producția a crescut cu 95 
la sută, îmbogățindu-se gama 
de sortimente.

Producția Industriei ușoare 
a crescut față de 1965 cu 73 
la sută, depășindu-se astfel li
mita superioară prevăzută în 
cincinal ; s-au produs peste 
plan 148 milioane mp țesă
turi, 26 milioane buc. tricotaje, 
22 milioane perechi de încăl
țăminte. Pe baza prevederilor 
planului cincinal și a progra
mului de creștere suplimenta
ră a producției de bunuri de 
consum, au fost puse în func
țiune numeroase obiective da
tate cu utilaje moderne, s-au 
introdus tehnologii noi de fa
bricație. O dată cu sporirea 
producției, s-a îmbunătățit ca
litatea produselor și s-a diver
sificat gama sortimentală, asi- 
milîndu-se în fabricație mii de 
noi sortimente de țesături, tri
cotaje, confecții, încălțăminte 
și obiecte de uz casnic.

In Industria alimentară, 
producția a crescut cu 36 la 
sută față de 1965, fără a se 
realiza însă prevederile pla
nului cincinal. Cu toate greu
tățile în aprovizionarea cu 
materii prime, determinate în 
unii ani de condițiile nefa
vorabile din agricultură, pro
ducția a crescut în 1970 față 
de anul 1965 la lapte și pro
duse lactate cu 45 la sută, la 
carne cu 38 la sută, la prepa
rate și conserve de carne cu 
97 la sută, la conserve de le
gume sterilizate cu 91 la sută. 
S-au produs noi sortimente de 
alimente congelate, semiprepa- 
rate culinare, sucuri de legu
me și fructe, lapte concentrat, 
produse dietetice.

Industria locală de stat și-a 
sporit producția cu 55 la sută, 
depășind prevederile planului 
cincinal; s-a lărgit gama, și 
s-a îmbunătățit calitatea bunu
rilor de consum produse și 
serviciilor pentru populație. 
Dezvoltarea industriei locale a 
avut ca urmare valorificarea 
mai bună a resurselor locale 
de materii prime în toate ju
dețele țării.

La sfîrșitul anului 1970. Coo
perația Meșteșugărească dispu
nea de 14 mii de unități ; pro
ducția totală a cooperației 
meșteșugărești a crescut în anii 
cincinalului de 2,2 ori, depă
șindu-se prevederile cu peste 
4 miliarde lei. Volumul măr
furilor pentru piața internă a 
crescut în anii 1966—1970 de
2,7 ori. Confecțiile, încălțămin
tea, tricotajele, articolele de 
marochinărie, obiectele de artă 
populară și artizanat, realizate 
în serii mici, au contribuit la 
diversificarea bunurilor pentru 
consumul populației.

In anii cincinalului, în toate 
ramurile industriei a crescut 
nivelul tehnie al producției, 
s-au extins automatizarea și 
mecanizarea, au fost introduse 
noi procedee tehnologice. Ma
rea majoritate a unităților con
struite în perioada 1966—1970, 
îndeosebi în siderurgie, ener
gie electrică, chimie, construc
ții de mașini, au fost înzestra
te eu instalații, mașini și uti
laje cu performanțe tehnice 
și economice dintre cele mai 
ridicate.

Producția obținută în insta
lații automatizate a reprezen
tat ia sfîrșitul cincinalului a- 
proape 100 la sută la amoniac, 
polietilenă și azotat de amo
niu, 78 la sută la acid sulfu
ric, 73 la sută la anvelope, 72 
la sută la celuloză, 86 la sută 
la ulei comestibil rafinat. 
Gradul de mecanizare a cres
cut în 1970 față de 1965 la 
încărcarea cărbunelui și steri
lului la înaintări în galerii de 
la 17 la sută la 32 la sută; 
la prepararea amestecurilor de 
formare în turnătorii — de la 
89 la sută la 96 la sută; la 
doborîtul și secționatul lem
nului — de la 59 la sută la 
92 la sută.

A sporit gradul de înzestra
re energetică a muncii; con
sumul de energie electrică pe 
un salariat din industrie a 
sporit cu circa 60 la sută, de 
la 7 000 kWh în 1965 la 11000 
kWh în 1970. In diferite uni
tăți industriale s-a introdus 
conducerea proceselor de pro
ducție și tehnologice cu ajuto
rul mașinilor electronice.

S-a extins utilizarea proce
deelor tehnologice moderne. 
In industria metalurgiei feroa
se, peste 72 la sută din pro
ducția de oțel s-a obținut prin 
folosirea oxigenului, iar aproa
pe întreaga producție de lin
gouri de oțel calmat s-a rea
lizat prin utilizarea de mate
riale termogene și plăci termo- 
izolante ; în industria construc
țiilor de mașini, s-a extins su
dura automată și semiautoma
tă sub strat de flux, turna
rea pieselor din fontă cu gra
fit nodular, folosirea curenților 
de inducție la tratamente ter
mice etc ; în industria minieră, 
peste 64 la sută din produc
ția de cărbune s-a realizat în 
abataje cu susținere metalică; 
în extracția petrolului, s-a 
introdus forajul cu jet, iar In 
prelucrarea petrolului s-a ex
tins reformarea catalitică a 
benzinei ; s-au extins procese
le de piroliză în industria chi
mică ; în industria textilă s- au 
aplicat pe scară mai largă pro-

2. Agricultura
In anii cincinalului 1966— 

1970, statul nostru a făcut 
ample eforturi pentru dezvol
tarea și modernizarea bazei 
tehnice-materiale a agriculturii; 
s-au aplicat măsuri de îmbună
tățire a organizării, conduce
rii și planificării acestei ra
muri, au fost elaborate și se 
înfăptuiesc programul național 
de dezvoltare a zootehniei și 
creșterea producției animaliere, 
precum și programul național 
privind gospodărirea rațională 
a resurselor de apă, extinde
rea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și de combatere 
a eroziunii solului.

Investițiile alocate agricul
turii din fondurile centraliza
te ale statului au reprezentat, 
iu perioada 1966—1970, aproa
pe 37 miliarde lei, depășindu-se 
prevederile cincinalului cu 1,2 
miliarde lei. In același limp, 
cooperativele agricole de pro
ducție au investit peste 11 mi
liarde lei din fonduri proprii. 
Investițiile din agricultură au 
fost îndreptate îndeosebi spre 
mecanizare, lucrări de iriga
ții, executarea de complexe 
moderne de tip industrial pen
tru creșterea și îngrășarea a- 
nimalelor, fabrici de nutrețuri 
combinate, construirea de sere 
și. solarii legumicole,' extinde
rea plantațiilor de vii și pomi, 
usigurîndu-se astfel orientarea 
agriculturii spre o producție 
intensivă și eficientă.

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

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

In perioada 1966—1970, s-au 
executat lucrări de îndiguiri 
și desecări pe o suprafață de 

cedeele de finisare superioară 
a țesătui ilor; în industria a- 
limentară 65 la suta din pro
ducția de ulei s-a obținut în 
instalații de extracție continuă 
și 65 la sută din cea de zahăr 
în instalații de difuzie conti
nuă.

In principalele ramuri in
dustriale au fost efectuate a- 
nalize și studii, au avut loc 
consfătuiri de lucru care au 
contribuit puternic la eviden
țierea și punerea în valoare 
a rezervelor, la stabilirea de 
măsuri în vederea îmbunătă
țirii activității economice, pro
movării metodelor de conduce
re și de gestiune întemeiate pe 
criterii de eficiență. In unită
țile economice din industrie, 
sporirea rentabilității, asigura
rea unor beneficii mai mari, 
ridicarea eficienței economice 
au fost puse în centrul întregii 
activități productive. A fost 
extinsă pe scară tot mai lar
gă acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a mun
cii în întreprinderi, s-au ac
centuat preocupările pentru 
introducerea metodelor mo
derne de programare și con
ducere a producției. Pe baza 
programului "SpR-ial elaborat, 
în ultimii 3 ani a fost accele
rat ritmul de introducere în 
economia națională a echipa
mentelor moderne de calcul și 
prelucrare a datelor.

S-au înregistrat rezultate 
pozitive în utilizarea capacită
ților de producție și a forței 
de muncă, în creșterea produc
tivității muncii. Pe ansamblul 
industriei de stat, productivita- 
tea muncii a fost în 1970 eu 
45 ta sută mai mare față de 
1965, depășindu-se prevederile 
cincinalului; pe seama crește
rii productivității muncii s-au 
realizat 2/3 din sporul produc
ției industriale.

A crescut gradul de prelu
crare și valorificare a mate
riilor prime. In anul 1970, va
loarea produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței prelucrat 
a fost cu 8,4 la sută mai mare 
decît în 1965 ; valoarea supli
mentară obținută pe întregul 
cincinal, ca urmare a valori
ficării superioare a țițeiului, 
echivalează cu o producție ob
ținută* din prelucrarea a 4,5 
milioane tone țiței. Valoarea 
produselor realizate dintr-o 
tonă de metal a sporit cu cir
ca 39 la sută, iar cea obținu
tă dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă exploatată cu 
37 la sută.

Acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumurilor speci
fice de materii prime, mate
riale, energie și combustibil, 
pentru folosirea mai bună a 
mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, au avut ca efect reciti-', 
cerea nivelului cheltuielilor 
materiale de producție. In com
parație cu anul 1965, nivelul 
cheltuielilor materiale la 1 000 
lei producție a fost în 1970 cu 
4 la sută mai redus pe ansam
blul industriei socialiste.

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

și Silvicultura
567 mii hectare; la sfîrșitul a- 
nului 1970, suprafața protejată 
de inundații a ajuns la 1,5 mi
lioane hectare, prevederile pla
nului cincinal fiind îndeplinite.

Au fost puse în funcțiune se
re legumicole de mare randa
ment, suprafața totală de . sere 
ajungînd Ia sfîrșitul anului 1970 
la 847 hectare.

Agricultura a primit în anii 
cincinalului 2,7 milioane tone 
îngrășăminte chimice (substanță 
activă). Cu toate că această 
cantitate este cu 1,3 milioane 
tone mai mică decît s-a plani
ficat, ea reprezintă de aproape 
3 ori volumul de îngrășăminte 
chimice primit de agricultură 
în cei cinci ani anteriori.

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

Ca rezultat a? dezvoltării și 
modernizării bazei tehnice a a- 
griculturii, folosirii mai eficien
te a pămîntului, promovării 
proceselor intensive, mai bunei 
organizări a producției și a 
muncii, producția globală agri
colă a crescut în perioada 1966 
-—1970 cu 24 la sută, față de cei 
cinci ani precedent. Cu toate 
acestea, datorită condițiilor cli
matice nefavorabile din ultimii 
trei ani, producțiile obținute 
sînt inferioare prevederilor pla
nului. La nerealizarea integrală 
a planului au contribuit și de
ficiențele manifestate într-o se
rie de unități în executarea lu
crărilor agricole, în asigurarea 
cu semințe de calitate, în or
ganizarea recoltării.

Comparativ cu planul și cu 
realizările medii anuale din pe
rioada 1961—1965, producția 
principalelor produse vegetale 
și animale se țyezintă după 
cum urmează i

— media anuală —
Diferența (plus) față de:-

Realizări (minus)______
1966—1970 plan Realizat

1966—1970 1961—1965

Grîu-secară mii tone 4 748 minus 227 plus 332
Porumb mii tone 7211 minus 389 plus 1 358
Sfeclă de zahăr mii tone 3811 minus 204 plus 944
Floarea-soarelui mii tone 727 plus 57 plus 223
Cartofi de toamnă mii tone 2 496 minus 634 plus 191
Legume mii tone 2 087 minus 473 plus 430
Fructe și struguri mii tone 2 331 minus 309 plus 505
Carne (sacrificări) mii tone

greutate vie 1 271 plus 121 plus 289
Lapte — total mii hi. 38'605 plus 481 plus 6 969
Lînă mii tone 29; I plus 0,5 plus 5,1

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

In întreprinderile agricole de 
stat, producția globală agricolă 
la 100 hectare a crescut în 
perioada 1966—1'970 eu 26 la 
sută față de 1961—1965.

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

494 hectare.
Au fost date în funcțiune 

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

Cooperativele agricole de 
producție au obținut, în peri
oada 1966—1970, o producție 
globală agricolă la 100 hecta
re cu 18 la sută mai mare de
cît în cei cinci ani precedenți.

S-au executat noi amenajări 
pentru irigații, la sfîrșitul anu
lui 1970 suprafața totală ame
najată ajungînd la 475 mii 
hectare ; la aceeași dată, coo
perativele agricole de produc
ție dispuneau de aproape 300 
hectare sere.

Din fonduri proprii și din 
credite acordate de stat, coo
perativele agricole de produc

3. Transporturi 
și telecomunicații

Dezvoltarea industriei, a în
tregii economii naționale, a 
determinat necesitatea sporirii 
volumului transporturilor și 
a asigurat, totodată, extinderea 
și modernizarea lor. In anul 
1970, volumul mărfurilor trans
portate a întrecut cu 67,5 Ia 
sută pe cel din anul 1965 ; rit
mul mediu anual de creștere 
realizat în această perioadă a 
fost de 10,9 la sută, prevederi
le planului cincinal fiind de
pășite.

In transportul pe calea fe
rată s-a intensificat acțiunea 
de modernizare a mijloacelor 
de tracțiune; calea ferată a 
fost dotată cu 688 locomotive 
Diesel și electrice, 45 mii va
goane de marfă (în echivalent 
vagoane pe două osii), 1089 
vagoane pentru trenuri de că
lători și alte mijloace de 
transport. Ponderea tracțiunii 
Diesel și electrice în volumul 
total al transporturilor fero
viare a crescut de la 40 la 
sută în 1965 la 79,3 la sută în 
anul 1970. Au fost electrificate 
liniile București—Brașov și 
Craiova—Caransebeș și au fost 
extinse liniile cu cale dublă, 
instalațiile de bloc automat de 
linie și centralizarea electro- 
dmamică a stațiilor.

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

4. Invesiîțîî^construcții
La baza dezvoltării impetu

oase a economiei naționale în 
cincinalul 1966—1970 a stat în
făptuirea unui amplu program 
de investiții. Alocarea unor 
importante resurse materiale și 
financiare pentru investiții a 
fost posibilă’ prin repartizarea 
sistematică a unei părți însem
nate din venitul național pen
tru acumulare; în întreaga pe
rioadă a cincinalului, fondul 
de acumulare a reprezentat 30,3 
la sută din totalul venitului 
național.

In perioada 1966—1970, in
— miliarde lei

1966—1970 Procent de 
îndeplinire 
a planuluiPlan Realizat

Total 280,5 289,7 103,3
din care i
— industrie 156,6 160,7 102,7
— construcții 6,6 11,1 167,8
— agricultură 35,7 36,9 103,5
— transporturi și telecomuni

cații 32,2 33,2 103,1
— comerț, alimentație publi

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

— învățămînt, știință, cultură, 
ocrotirea sănătății 9,3 9,4 101,3

— gospodărie comunală 6,3 6,8 108,9

ție au dat în folosință un nu
măr însemnat de grajduri pen
tru bovine, maternități și în- 
grășâlorli pentru porcine, sai
vane pentru oi. Prin acțiuni 
intereooperatiste au fost con
struite complexe de tip indus
trial pentru creșterea și îngră- 
șarea animalelor și sere le
gumicole.

Pentru creșterea continuă a 
gradului de mecanizare a lu
crărilor din agricultura coo
peratistă, a fost sporit potenți
alul tehnic al întreprinderilor 
pentru mecanizarea agricultu
rii, prin dotarea lor cu un nu
măr însemnat de tractoare și 
mașini agricole perfecționate. 
La sfîrșitul anului 1970, aces
te unități dispuneau de aproa
pe 76 mii tractoare agricole,
44.6 mii semănători mecanice,
35.7 mii combine cerealiere și 
numeroase alte mașini agrico
le. Tn anii cincinalului, între
prinderile pentru mecanizarea 
agriculturii au efectuat un vo
lum de lucrări cu peste 34 la 
sută mai mare decît în peri
oada 1961—1965, prevederile 
planului cincinal fiind depă
șite cu 7,9 la sută. Reorgani
zarea acestor întreprinderi cre
ează condiții pentru utiliza
rea mai eficientă a mijloacelor 
tehnice de care dispun, pentru 
o mai bună conlucrare cu coo
perativele agricole în sporirea 
producției.

In silvicultură s-au investit 
în anii cincinalului din fon
durile centralizate ale statului 
1,5 miliarde lei, cu 38,4 la sută 
mai mult decît în perioada 
1961 —1965, cea mai mare par
te a fondurilor alocate fiind 
utilizată pentru lucrările de 
refacere și cultură a pădurilor. 
In cadrul fondului forestier, 
s-au efectuat împăduriri și 
completări pe o suprafață to
tală de 269 mii hectare, pre
vederile planului fiind depășite 
cu 7,7 la sută. A continuat ac
țiunea de extindere a culturii 
speciilor valoroase de rășinoa
se și foioase repede crescătoa
re, care au reprezentat 86,5 la 
sută din suprafața nou împă
durită.

lor cu trafic mai redus s-au a- 
plicat îmbrăcăminți asfaltice u- 
șdare pe circa 5 700 km, de
pășindu-se cu peste 700 km 
sarcina planificată. S-au dat în 
folosință două benzi de circu
lație ale viitoarei autostrăzi 
București —- Pitești. A fost con
struit și dat în exploatare po
dul rutier peste Dunăre de la 
Giurgeni — Vadul Oii.

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

Transportul aerian a fost în
zestrat cu 10 aeronave pentru 
pasageri; s-au dat în exploa
tare aeroportul internațional O- 
topeni-București și aeroportul 
din Tîrgu Mureș și s-au mo-, 
dernizat aeroporturile Suceava, 
Baia Mare, Oradea, Cluj, Iași 
și Sibiu.

In telecomunicații au fost 
puse în funcțiune 8 stații de 
radiodifuziune, 8 stații de te
leviziune și 70 stații transla
toare de televiziune; rețeaua de 
cabluri telefonice interurbane 
a crescut cu peste 2 980 km. 
Toate orașele reședință de ju
deț sînt înzestrate în prezent 
cu centrale telefonice automa
te; s-au introdus telefonia au
tomată interurbană.

vestițiile din fondurile centra
lizate ale statului au totalizat
289,7 miliarde lei, depășindu-se 
cu 3,3 la sută prevederile. Sem
nificativ pentru forța dinamică 
a economiei noastre, pentru ma
rile sale resurse și posibilități, 
este faptul că, în anii 1966— 
1970, s-a investit din fondurile 
centralizate ale statului mai 
mult decît în cei zece ani pre
cedenți (1956—1965).

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

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

Valoarea fondurilor fixe puse 
în funcțiune din fondurile 
centralizate ale statului, m 
anii cincinalului, a fost de 
251 miliarde lei ; fonduiile 
fixe nou construite în cinci
nal reprezintă peste o treime 
din totalul fondurilor fixe e- 
xistente în economia naționala 
la sfîrșitul anului 1970.

Au fost date in exploatare 
circa 1500 capacități și obiec
tive principale industriale, 
ceea ce a creat condiții pentru 
valorificarea mai eficienta a 
resurselor naturale și a 
de muncă, a asigurat _ ridica
rea economică și sociala a ju
dețelor țării. Printre noile o- 
biective și capacități realizate 
în anii cincinalului se men- 
donează: . .

In industria energiei elec- 
trice, s-au dat în exploatare 
H idrocentrala ,.G h e o r g h 
Gheorghiu-Dej* de pe Argeș 
primele două grupuri de •> 
MW de la Hidrocentrala 1 oi 
Iile de Fier, centralele termo
electrice Mintia-Deva, Oraoea, Gata" etc.; au fost dezvolta
te centralele termoelectrice din 
Craiova, Luduș, Borzești, Bueu- reșt'-Sud; au fost constrmte 
linii electrice de 220 ș> 400,^ 
cu o lungime de peste -000

In industria minieră, au fost 
deschise și dezvoltate impor
tante exploatări miniere de 
huilă in bazinul din Valea 
Jiului, de lignit in bazinele 
Rovinari și Motru, de: mmeire 
uri neferoase la Baia Mme, 
Bălan si Moldova Nouă ; a fost 
dată în exploatare instalația 
de brichetare Corcești.

In industria prelucrării ți
țeiului, au fost dale în furie- 
țiune rafinăriile Pitești și Gri 
șana, noi instalații ta rafină
riile Brazi, Teleajen și Ho 
iein‘ industria metalurgică au 
instrat în producție : lamino
rul de tablă groasă, laminorul 
slebing, laminorul de benzi la 

swar 4^ 
din Galați : un furnal de 1 000 
mc și laminorul blummg de 1 ioo’ mm ta Combinatul side
rurgic din Hunedoara; lami
narele de 6 țoii la Uzina de 
țevi din Roman și 
publica” din București , Uzma 
de sîrmă și produse din sirma 
de la Buzău.

In industria construcțiilor de 
mașini, au fost puse înfuncs 
liune unități noi ca. I abnea 
de elemente de automatizai e 
din București, Uzina de auto
turisme din Pitești, Uzma de 
mașini grele din 
Fabrica de motoare electllie 
din Pitești, Fabrica de fnfii- 
dere din Găiești, Uzina. de 
cinescoape din București, 
brica de osr și boghiuri dm 
Balș, Fabrica de mașini de 
calcul electromecanice din 
Tg. Mureș. ,

In industria chimica, au tost 
date în exploatare : Gbrnbma- 
tul de îngrășăminte a/.otoase 
din Tîrgu Mureș, Uzma de fi 
bre sintetice laș). Combinatul 
petrochimic Pitești, Combina- 
tul chimic Rîmnicu Vi bga U- 
zina de tacuri și vopsele „I oli- 
color“ București. Au fost puse 
în funcțiune fabrici de amo
niac, uree și azotat de amoniu 
la combinatele de la < raiova 
si Turnu Măgurele. Au rost 
de asemenea date în exploa
tare noi capacități de produc

5. Cercetarea științifică
Activitatea de cercetare ști

ințifică desfășurată în anii cin
cinalului a adus o contribuție 
valoroasă la rezolvarea unor 
probleme importante în activi
tatea economică și socială.

In această perioadă, s-a ex
tins și s-a organizat rețeaua 
unităților de cercetare știin
țifică, Dunîndu-se accentul pe 
dezvoltarea _ capacităților dc 
cercetare din domeniul științe
lor tehnice, cu aplicații mai 
ales în construcția de mașini 
și sectoarele ei de vîrf, în chi
mie și energia atomică. Nu
mărul personalului din unită
țile de cercetare a crescut în 
anii 1966—1970 de 1,5 ori.

Cercetările efectuate au con
tribuit la valorificarea superi
oară a resurselor naturale, a 
materiilor prime și materiale
lor, la obținerea de noi produ
se și înlocuitori, utilaje și a- 
parate, la extinderea automa
tizării proceselor de producție 
și perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație.

Ca rezultat al aplicării cer
cetărilor științifice, s-au pus in 
funcțiune noi instalații indus
triale la combinatele petrochi
mice din Pitești și Ploiești, 
Grupul industrial petrochimic 
din Borzești, Combinatul chi
mic din Tîrnăveni, Uzina chi
mică „Sinteza" din Oradea, 
Uzina de fire și fibre sintetice 
din Săvinești, Uzina de medi
camente din București ; s-au 
realizat noi utilaje tehnolo
gice la Uzina „1 Mai" din 
Ploiești, Uzina constructoare 
de mașini din Reșița, Uzina 
„Electroputere“ din Craiova ; 
s-au elaborat procedee pentru 

ție pentru fire și fibre sinte
tice la Săvinești, de prelucrare 
a materialelor plastice la Iași, 
pentru produse sodice la uzi
nele Govora și Ocna Mureș.

In industria materialelor de 
construcții, au fost date în 
exploatare noi linii de ciment 
la fabricile de 1a Bîrsești — 
Tîrgu Jiu, Medgidia; s-au pus 
în funcțiune noi unități de pro
duse ceramice pentru construc
ții la Iași, Sătuc — Buzău, Za
lău, întreprinderi de prefabri
cate din beton la Călărași și 
Hunedoara.

In industria de prelucrare a 
lemnului, au intrat în produc
ție Complexul pentru indus
trializarea lemnului Cîtnpeni, 
lubrici de mobilă ta Constan
ța, Oradea, Cîmpulung Moldo
venesc, Vaslui ; s-au creat noi 
unități de producție de plăci 
aglomerate din lemn în cadrul 
combinatelor din Caransebeș, și 
Reghin, de plăci fibrolemnoa
se la Bacău, de furnire la Si- 
ghetul Marmației, Constanța, 
Rîmnicu Vîlcea; de asemenea, 
s-a dezvoltat producția de 
plăci aglomerate din lemn la 
combinatele din Tg. Jiu și Gher- ; 
1a și de plăci fibrolemnoase la I 
Combinatul din Blaj.

In industria ușoară, au înce
put să producă Fabrica de tal
pă și încălțăminte din cauciuc 
Drăgășani, Tăbăcăria minerală 
Corabia, Fabrica de nasturi ' 
București, Țesătoria de măta
se „Victoria" Iași, Filatura 
pentru fire din fibre chimice 
și bumbac Oltenița, Intreprn- ' 
derea de țesături și fire iin 
lînă, fibre artificiale și sinte
tică „Argeșana" Pitești, fabri
cile de tricotaje tip lînă 
„Tricodava" București și Mier
curea Ciuc, Fabrica de trico
taje din bumbac Suceava, 
fabricile de confecții Craiova 
și Tîrgu Secuiesc, Fabrica de 
ață de cusut Odorheiul Secu
iesc.

In industria alimentară, a» 
început să producă : Fabrica de 
ulei Slobozia, fabricile de za
hăr Buzău, Corabia și Ora
dea, fabrici de conserve de 
legume și fructe la Calafat, 
Fetești, Turnu Măgurele, Ca
racal, fabrici de produse lac
tate la Bîrlad, Buzău, Craiova, 
Iași, Ploiești, Oradea, Slobo
zia etc., fabricile de bere de 
la Constanța, Craiova, Pitești ; 
complexe de morărit și pani
ficație la Iași, Sibiu ; Fabri
ca de amidon Tîrgu Seeuifsc.

In toate ramurile economiei 
sînt în curs de execuție lu
crările la o serie de obiective 
importante, care asigură le
gătura dintre cele două cinci
nale și creează frontul cores
punzător de construcții pentru 
susținerea ritmurilor de creț- i 
tere economică prevăzute pen- '■ 
tru anii 1971—1975.

Creșterea în ritm susținut a 
volumului de investiții a im
pus dezvoltarea industriei con
strucțiilor. Producția de con- 
strucții-montaj a fost în anul 
1970 mai mare cu 71 la s»13 
față de anul I965. In perioa
da 1966—1970 din fondurile j 
centralizate ale statului au ' 
fost alocate investiții în valoa
re de 11,1 miliarde lei. depă- 
șindu-se cu 4,5 miliarde lei pre
vederile cincinalului. Cea nai 
mare parte din aceste fonduri 
a fost destinată dotării cu ma
șini, utilaje și dispozitive de 
lucru a organizațiilor de con- 
strucții-montaj. Aceasta a per
mis creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de con
strucții și a condus, împrennâ 
cu tipizarea obiectelor și ele
mentelor de construcții și creș
terea gradului de folosire a 
prefabricatelor, la intensifica
rea industrializării construcții
lor. Productivitatea muncii în 
construcții-montaj a fost în 
1970 cu 31.7 la sută mai mar« 
decît în 1965, realizîndu-se pre
vederile planului.

fabricarea u țară de noi 
mărci de oțeluri aliate, elasio- 
meri și polimeri sintetici, 
antidăunători pentru agricul
tură, coloranți, medicamente și 
produse anorganice, auxiliari 
pentru industria textilă și pie
lărie, cimenturi cu întărirea 
rapidă, brichete din cărbuni 
necocsificabili, piese din ferite 
pentru radioreceptoare și te
levizoare, condensatori de forță.

Paralel cu cercetările geolo
gice s-au definitivat și aplicat 
tehnologiile de valorificare a 
minereului cuprifer de la Le
șul Ursului, a sulfului din 
Munții Căliman și a baritei 
de la Ostra, s-au încheiat cer
cetările pentru extracția me
talelor din cenușile de pirită.

Rezultate importante au 
fost obținute și în cercetările 
din domeniul științelor mate
matice, fizice, al chimiei și 
biologiei.

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

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

In perioada cincinalului, s-au 
efectuat cercetări în domeniul 
științei conducerii, al informa
ticii și ciberneticii economice ; 
aplicațiile acestor cercetări au 
contribuit la îmbunătățirea or- 
gani arii producției și a mun
cii în diferite unități econo
mice. S-a trecut la introduce
rea de sisteme informatice 
pentru conducerea producției 
în unele întreprinderi cum

(Continuare în pag. a 3-a)
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eînt i Uzina „Tractorul" din 
Brașov, Fabrica de mașini-u-

6. Desfacerea mărfurilor « 
pentru consumul populației
Ca urmare a creșterii veni

turilor populației, a sporirii și 
diversificării producției bunu
rilor de consum, volumul des
facerilor de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul de stat 
ți cooperatist a crescut în 
anul 1970, comparativ cu anul 
1985, — în prețuri compai abile 
— eu 49 la sută, față de ’55

U. M.

Pîine albă, integrală
T. Mărfuri alimentare

și specialități mii tone 1 615,6 1905,4 117,9
Făină albă mii tone 167,1 224,3 134,2
Paste făinoase mii tone 38,1 48,3 126,8
Biscuiți mii tone 34,9 65,8 188,5
Mălai mii tone 359,2 334,3 93,1
Orez mii tone 53,4 66,8 125,1
Pește proaspăt și

congelat mii tone 27,3 52,7 193,0
Conserve de pește mii tone 6,8 12,3 180,9
Semicon serve de

pește mii tone 14,0 14,1 100,7
Carne mii tone 156,6 185,6 118,5
Păsări vii mii tone 12,1 24,2 200,0
Preparate din carne mii tone 54,1 94,1 173,9
Conserve de carne mii tone 7,8 16,9 216,7
Slănină — untură mii tone 11,8 15,0 127,1
Ulei mii tone 114,5 134,0 117,0
Unt mii tone 10,3 14,7 142,7
Lapte mii hl. 2 499 4 152 166,1
Brinzeturi mii tone 38,0 59,0 155,3
Eahăr mii tone 189.6 233,1 122,9
Produse zaharoase

ți de cofetărie mii tone 58,9 80,1 136,0
Legume proaspete mii tone 320.2 638,6 199,4
Cartofi mii tone 322,8 388,2 120,3
Fasole uscată mii tone 22,2 20,9 94,1
Conserve de legume mii tone 43,2 79,9 185,0
Fructe proaspete mii tone 48,4 106.1 219,2
Struguri mii tone 23,3 35,6 152,8
Ouă mii. buc. 314.1 610,3 194,3
Vin vagoane 20 697 23 356 112,8
Bere mii hl. 2 663,2 4 240,7 159,2
Rachiuri naturale mii. gr. dai 159,2 205,1 128,8

II.' Textile — încălțăminte
Țesături din bumbac mii, mp 149,6 171,6 114,7
Țesături din lînă mii. mp 17,9 20,6 115,1
Confecții mii. lei 4 116 6 540 158,9
Tricotaje mii. lei 2 609 4 112 157,6
încălțăminte — total mii. lei 3 028 4 230 139,7

III. Bunuri de folosință îndelungată
Răcitoare electrice mii buc. 117,4 143,4 122,1
ITcleviz.oare mii buc. 159,2 242,9 152,6
Aparate de radio mii buc. 267,8 281,5 105,1
Mașini de cusut mii buc. 55,1 72,5 131,6
Mașini de spălat

rufe mii buc. 84,3 109,7 130,1
Mașini de gătit

cu gaze mii buc. 44,3 129,1 291,4
Autoturisme mii buc. 9,2 25,5 277,2
Aspiratoare de praf mii buc. 60,4 66,8 110,6
Mobilă mii. lei 1 912 3 277 171,4

Au fost puse la dispoziția 
populației cantități sporite de 
bunuri alimentare și nealimen
tare, intr-un sortiment mai bo
gat și de mai bună calitate, 
satisfăcindu-se într-o măsură 
mai mare cererea de consum 
a populației. Cu toate acestea, 
s-au ivit unele greutăți în a- 
provizionarea populației deter
minate și de lipsurile organi
zatorice care s-au manifestat, 
în unele perioade, în distri
buirea fondului de marfă pe 
teritoriu.

In perioada 1966—1970 popu
lația a cumpărat peste 1,1 mi
lioane televizoare, peste 1,4 mi
lioane aparate de radio, 97 mii 
autoturisme, 690 mii răcitoare 
electrice, 508 mii mașini de 
spălat rufe, 436 mii mașini de 
gătit cu gaze, 338 mii mașini 
de cusut, și 287 mii aspiratoa
re

Rețeaua de desfacere a co
merțului de stat și cooperatist 
a continuat să se dezvolte și 
să se diversifice ; la sfîrșitul 
anului 1970 funcționau la orașe

7. Dezvoltarea forțelor 
de producție 

pe teritoriul țării
In perioada 1966—1970, s-au 

realizat progrese însemnate în 
îmbunătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de produc
ție, în dezvoltarea economică 
ți socială a județelor țării. 
O coordonată de bază a poli
ticii de investiții în această 
perioadă a fost amplasarea u- 
nor importante obiective in
dustriale, agrozootehnice și 
social-culturale în județele mai 
puțin dezvoltate, eeea ce a asi
gurat un ritm mai intens în 
ridicarea județelor respective 
din punct de vedere economic 
și social și a permis, totodată, 
punerea mai largă în valoa
re a potențialului material și 
uman al întregii țări. Noua or
ganizare administrativ-teritoria
lă a țării a constituit <m ca
dru favorabil pentru înfăptui
rea, într-o măsură mai mare, 
a acestui important obiectiv 
a) cincinalului.

In timp ce pe ansamblul e- 
concmiei naționale volumul in
vestițiilor a crescut în anii 
3 9(56—1970 de 1,7 ori față de 
tei cinci ani precedenți, în 
Județele mai puțin dezvoltate, 
investițiile au sporit după 
cum urmează : de peste 4 ori în 
Mehedinți, de 3,8 ori în Vîlcea, 
de 2—2,5 ori în Argeș, Buzău, 
Covasna. de 1,8—2 ori în Dîm
bovița. Gorj, Ialomița, Satir 
Mare.

Au fost puse în funcțiune 
sau sînt în curs de realizare 
însemnate obiective ale indus
triei republicane într-un nu- 

j măr de peste 150 orașe și în 
' numeroase localități rurale. In 

orașe ca Alexandria, Băilești, 
Balș, Bistrița, Calafat, Caracal, 
Corabia, Drăgășani, Fetești, 
Filiași, Găiești, Miercurea Ciuc, 
Mjtru, Odorheiul Secuiesc, 

nelte și agregate, Combinatul 
textil „Dacia11 și Uzina de an
velope „Danubiana" din Bucu
rești.

la sută cît s-a prevăzut in 
cincinal. Volumul desfacerilor 
de mărfuri alimentare (inclusiv 
alimentația publică) a crescut 
de 1,4 ori, iar de mărfuri nea
limentare de aproape 1,6 ori.

La principalele mărfuri dina
mica desfacerilor prin comer
țul socialist în anii cincinalu
lui se prezintă astfel 1

1970 în pro-
1965 1970 cente față

de 1965

și sate 61,6 mii unități comer
ciale, din care 47,5 mii unități 
pentru desfacerea mărfurilor 
alimentare și nealimentare și 
14,1 mii unități de alimentație 
publică.

Rețeaua comercială din me
diu] rural cuprindea, la sfîrși
tul anului 1970, un număr de 
28,3 mii unități, cu peste 3 
mii mai mult decît în anul 
1965; din numărul total, 74 
la sută sînt unități pentru des
facerea mărfurilor alimentare 
și nealimentare și 26 la sută 
de alimentație publică.

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

Volumul prestărilor de ser
vicii pentru populație a fost 
în 1970 cu circa 60 la sută mai 
mare decît în 1965 ; au fost 
construite, într-o serie de lo
calități, complexe pentru îmbu
nătățirea deservirii cetățenilor.

Slobozia, Tîrgu Secuiesc, Za
lău și alte localități mai puțin 
dezvoltate eu fost construite 
obiective industriale care con
tribuie la ridicarea economică 
și socială, și, totodată, la dez
voltarea urbanizării lor.

Prin punerea în funcțiune a 
numeroase și importante capa
cități de producție industriale, 
în majoritatea județelor mai 
3»uțin dezvoltate s-a realizat un 
ritm mediu anual de creștere 
a producției globale industriale 
superior mediei pe țară : peste 
20 la sută în județele Dolj și 
Ialomița; între 15—20 la sută 
în județele Argeș, Olt, Buzău, 
Gorj, Iași; intre 12—15 la sută 
în județele Vîlcea, Brăila, Te
leorman, Sălaj, Mureș, Mehe
dinți, Vaslui. In județele Ar
geș, Buzău, Dolj, Gorj, Ialomi
ța, Iași și Olt, producția in
dustrială pe un locuitor a fost în 
anul 1970 de circa 2 ori mai 
mare decît în anu] 1965.

In anii cincinalului, în ju
dețele țării s-au creat noi ra
muri industriale și s-au dezvol
tat cele existente : construcția 
de mașini în județele Argeș, 
Dîmbovița, Mureș, Olt; meta
lurgia feroasă in județele Ga
lați, Iași, Buzău; metalurgia 
neferoasă în județul Olt; chi
mia în județele Vîlcea, Argeș, 
Ialomița, Teleorman; energia 
electrică in județele Mureș, 
Dolj, Bacău, Hunedoara, Mehe
dinți; industria lemnului în ju
dețele Mehedinți, Suceava, 
Vrancea, Vaslui; extracția lig
nitului în județul Gorj și a 
minereurilor neferoase în ju
dețele Caraș-Severin și Suceava.

In cincinalul 1966—1970, ca 
urmare a dezvoltării forțelor de 
producție pe întregul teritoriu 

al țării, gruparea județelor du
pă volumul producției globale 
industriale s-a modificat ast
fel :

1965 1970

Pînă la 2 miliarde lei 14
2—4 miliarde lei 13
4—10 miliarde lei 9
10—15 miliarde lei 3
peste 15 miliarde lei —

5
12
14
5
3

îmbunătățirea repartizării te
ritoriale a forțelor de produc
ție a produs modificări semni
ficative în structura populației 
ocupate, prin creșterea număru
lui salariaților, îndeosebi în in
dustrie. Numărul total al sa
lariaților la 1000 locuitori a 
crescut din 1965 pînă în 1970 
de la 116 la 162 în județul Il
fov, de la 220 la 265 în jude
țul Argeș, de la 185 la 229 în 
județul Covasna, de la 196 Ia

8. Comerț exterior
In anii 1966—1970, dezvolta

rea în ritm rapid a economiei 
naționale a creat posibilități 
tot mai mari pentru creșterea 
schimburilor comerciale exter
ne. In anul 1970, volumul to
tal al comerțului exterior a 
fost cu 75 la sută mai mare 
decît în 1965, depășind într-o 
măsură însemnată creșterea 
planificată de 50 la sută — 55 
la sută. România și-a intensifi
cat astfel participarea la cir
cuitul economic mondial.

S-a îmbunătățit Structura 
fondului de mărfuri exporta
te, ponderea produselor cu 
grad ridicat de prelucrare — 
mașini și utilaje, produse chi
mice, mărfuri industriale de 
larg consum — reprezentînd 
48,5 la sută din totalul expor
tului față de 36 la sută în 
anu] 1965. In acest cincinal, 
s-au exportat produse noi sau 
perfecționate printre eare : 
instalații de foraj F-125, F-200 
și 3 DH 400, tractoare de 40 
și 65 CP pe roți și șenile, ti
puri noi de autoutilitare, lo
comotive Diesel hidraulice de 
1 250 CP, agregate de cimenta
re AC 700, strunguri paralele 
clasa 450—550, mașini de alezat 
și frezat orizontal AF 85—150, 
micromotoare. televizoare, ra
dioreceptoare, elemente de 
automatizare, fibre poliesteri- 
ce, sortimente noi de confecții 
și tricotaje din fibre sintetice.

Au fost extinse relațiile e- 
conomice cu țările socialiste ; 
mai mult de jumătate din vo
lumul comerțului exterior al 
României fiind efectuat cu a- 
ceste țări. In același timp, au 
fost lărgite schimburile comer
ciale cu celelalte țări care fi
gurează de mulți ani printre

9. Populația 
și nivelul de trai

Populația țării a fost la 1 
ianuarie 1971 de 20,4 milioa
ne locuitori, cu 1,3 milioane 
mai mare decît la sfîrșitul a- 
nului 1965 ; sporul mediu a- 
nual al populației din acest 
cincinal fiind de 2 ori mai ri
dicat decît în cincinalul ante
rior.

Procesul de urbanizare a cu
noscut o continuă dezvoltare ; 
la sfîrșitul anului 1970, locuia 
în municipii, orașe și comune 
suburbane 41 la sută din popu
lația țării.

In anii cincinalului, au fost 
realizhte progrese însemnate în 
folosirea resurselor umane ale 
țării. Ca urmare a dezvoltării 
și consolidării bazei tehnico- 
materiale a economiei s-au 
creat 800 de mii de noi locuri 
de muncă, numărul salariaților 
ajungînd în 1970 la 5,1 mili
oane. Au fost atrase în măsură 
mai mare femeile în activita
tea economico-socială; față de 
anul 1965 numărul femeilor sa
lariate a sporit în 1970 cu peste 
300 de mii.

In structura populației ocu
pate s-au produs modificări 
însemnate. Ponderea salariați
lor, a meseriașilor din coope
rația meșteșugărească și a ce
lor din cooperativele agricole 
de producție a crescut de la 
46 la sută în 1965 la 54 la 
sută în 1970. Proporția popu
lației care lucrează în agricul
tură s-a redus la mai puțin de 
jumătate din populația ocupată 
a țării.

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

1965 1970

Salarii realizate lunar
— total salariați — 100,0 100,0
— pînă la 900 lei 39,6 7,0
— 901—1 100 lei 23,1 20,3
— 1 101—1 500 lei 23,4 37,7
— 1501—2 000 lei 10,1 20,8
— 2 001—2 500 lei 2,6 8,2
— peste 2 500 lei 1,2 6,0

In 197(1 peste 70 Ia sută din 
numărul muncitorilor au reali
zat salarii mai mari de 1 100 
Iei, în timp ce în 1965 numai 
34 la sută din muncitori rea
lizau asemenea venituri. 

1965 1970

1. Salariu mediu lei lunar 1 115 1 435
2. Indicele salariului 

mediu la sută 100,0 128,7
3. Indicele prețurilor 

mărfurilor și tari
felor serviciilor la sută 100,0 104,6

4. Indicele salariului 
real la sută 100,0 120,0

245 în județul Ialomița, de la 
153 la 199 în județul Mehedinți, 
de la 144 la 190 în județul 
Vîlcea și de la 213 la 251 în ju
dețul Hai’ghita.

Construirea de fabrici și u- 
zine, locuințe, dotări social-cul
turale și edilitare în orașele 
mai puțin dezvoltate devenite 
i«ședințe de județ creează con
diții pentru ca acestea să se 
ridice la nivelul funcțiilor po
litico-administrative ce le re
vin.

Progresele obținute în dome
niu] dezvoltării armonioase și 
echilibrate a județelor și loca
lităților țării au avut drept re
zultat valorificarea mai bună a 
resurselor naturale, folosirea 
mai judicioasă a forței de mun
că, au creat condiții mai bune 
pentru ca toți cetățenii patriei 
să se bucure de roadele con
strucției socialiste.

partenerii noștri, stabilindu-se 
totodată legături economice 
cu noi state. România întreți
ne în prezent relații comer- 
eiale cu 110 țări, din cuie cu 
mai mult de o treime s-au în
cheiat acorduri bilaterale de 
durată.

Ip cincinalul 1966—1970, a 
fost promovată — ca o formă 
superioară a relațiilor econo
mice externe — cooperarea in
dustrială cu țările socialiste 
și cu alte state. Astfel, au fost 
încheiate acorduri de coopera
te în domeniul industriei ener
getice, în producția de nave, 
mașini-unelte, autoturisme și 
aeronautică, în industria chi
mică, minieră, petrolieră, în 
executarea unor sisteme de i- 
rigații, în efectuarea de cerce
tări geologice și în alte do
menii. România are încheiate 
!n prezent acorduri de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică cu 60 de țări. Aceste 
acorduri privesc realizarea de 
obiective economice în țara 
noastră, asimilarea în fabrica
ție a unor produse și coopera
rea în producție, livrarea de 
instalații, mașini și utilaje ro
mânești și acordarea de asis
tență tehnică pentru realizarea 
de obiective economice în alte 
țări.

Cu toate succesele obținute 
în perioada 1966—1970 în dez
voltarea comerțului exterior, 
exportul a crescut cu 68 la 
sută, iar importul cu 81 la su
tă, ceea ce a influențat balan
ța de plăți externe.

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

muncii, a îmbunătățirii consu
mului de bunuri și servicii, a 
creat condiții pentru dezvolta
rea construcției de locuințe, a 
învățămintului, culturii și o- 
crotirii sănătății, a asigurat ri
dicarea nivelului de trai ma
terial . și cultura] ' al popu
lației.

In anii cincinalului, fondul 
de consum pe un locuitor a 
crescut cu 27 la sută. Au fost 
aplicate măsuri de sporire sis
tematică a veniturilor populației 
provenite din retribuirea mun
cii, de majorare și utilizare 
mai eficientă a fondurilor so
ciale de consum.

In întreaga economie națio
nală s-a generalizat un nou sis
tem de salarizare, care asigură 
o mai strînsă corelație între 
cuantumul retribuției și mun
ca depusă, o mai judicioasă 
proporție între veniturile dife
ritelor categorii de salariați. 
Prin noul sistem de salarizare, 
precum și prin alte măsuri a- 
doptate s-a ’asigurat o mai de
plină traducere în viață a prin
cipiilor de echitate socială ca
racteristice societății noastre.

O atenție deosebită s-a acor
dat în această perioadă creș
terii salariilor mici; salariul 
minim a sporit cu 40 la sută, 
ajungînd în 1970 la 800 lei-, 
față de 570 lei cît a repre
zentat în anul 1965. Au fost 
scutite de impozite salariile 
pînă la 850 lei și reduse co
tele de impozit pentru sala
riile între 850—1 210 lei.

In anii cincinalului s-a îm
bunătățit continuu structura sa
lariaților pe grupe de salarii 
realizate :

Proporția salariaților 
pe grupe de salarii 

— realizate — sută la sută —

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

Veniturile din salarii ale 
populației au fost in anul 1970 
cu 313» miliarde lei mai mari 
decît în anul 1965, crescînd cu 
peste 50 la sută; aceste veni
turi au sporit în principal ca 
urmare a măsurilor de majora
re a salariilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii și 
•a creșterii numărului de sala
riați

in această perioadă au fost 
reduse prețurile la o serie de 
sortimente de țesături din 
bumbac, tricotaje, confecții, 
încălțăminte, mobilă, articole 
din mase plastice, articole e- 
lectrotehnice, articole pentru 
copii etc. In același timp, din 
necesități de așezare pe criterii 
economice și de rentaoilizare 
a undr sectoare de activitate, 
precum și pentru sporirea 
cointeresării producătorilor a- 
gricolî, au fost majorate prețu
rile cu amănuntul la unele 
produse, tarifele la unele ser
vicii și chiriile.

In anul 1970, pe ansamblu, 
indicele prețurilor și tarifelor 
a fost mai ridicat cu 4,6 ia 
sută față de 1965. Datorită 
insă sporirii însemnate a sala
riului mediu și anume cu 28,7 
la sută, puterea de cumpărare 
a salariilor a fost cu 20 la 
sută mai mare, dînd posibili
tate salariaților să achizițio
neze cantități sporite de bu
nuri și să folosească un volum 
mai mare de servicii.

Creșterea salariului real a 
fost realizată la limita mini
mă stabilită în Directivele 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

La sporirea veniturilor popu
lației ’ o contribuție importan
tă a avut-o acordarea, an de 
ari, a unor fonduri tot mai 
mari de Ia buget pentru acți
uni social-culturale. In cadrul 
acestora s-au acordat fonduri 
sporite pentru creșterea aloca
ției de stat pentru copii, a 
burselor și ajutoarelor de asi
gurări sociale. In anul 1967, 
s-a introdus indemnizația de 
1000 de lei ce se acordă la 
naștere pentru al treilea co
pil și următorii ; de la 1 mar
tie 1969 s-au mărit la 130 de 
lei lunar, în mediul urban și 
la 80 de lei lunar în mediul 
rural, alocațiile pentru copiii 
salariaților cu salarii pînă la 
1 300 lei ; începînd cu anul 
1968 s-au mărit bursele stu
denților.

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

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

Veniturile realizate în oa- 
drul unei familii au crescut 
și ca urmare a sporirii numă
rului de persoane salariate 
d intr-o familie.

In perioada 1966—1970, au 
avut loc transformări impor
tante în viața oamenilor mun
cii de la sate. Au continuat 
să se îmbunătățească consu
mul alimentar și condițiile de 
locuit. înzestrarea satelor cu 
așezăminte de cultură și învă- 
țămînt, cu unități medico-șa- 
nitare ; s-a extins rețeaua u- 
nităților comerciale și presta
toare de servicii.

In anii cincinalului au cres
cut veniturile țărănimii și ale 
celorlalte categorii de oameni 
ai muncii de Ia sate. Alături 
de veniturile din agricultură, 
o pondere însemnată în buge
tul familiilor din mediul rural 
o dețin veniturile realizate de 
către membrii acestora care lu- 
orează ca salariați în unitățile 
economice, administrative și so
cial-culturale. Numărul noilor 
angajați proveniți din rîndul 
țărănimii a fost de circa 600 
mii.

In ultimul an al cincinalului 
a'i fost adoptate măsuri pentru 
a se trece la asigurarea unui 
venit minim garantat tuturor 
țăranilor cooperatori care par
ticipă cu regularitate la muncă.

Prin instituirea sistemului de 
pensii pentru membrii coope
ratori și acordarea de indem
nizații familiilor cu mulți co
pii, au fost create surse supli
mentare de creștere a veni
turilor bănești ale țărănimii. 
In anul 1970, pensiile plătite 
cooperatorilor au însumat a- 
proape un miliard lei.

Cu toate că veniturile țără
nimii au crescut, datorită con
dițiilor climaterice nefavorabile 
din ultimii ani, care au in
fluențat nivelul producției a- 
gricole, prevederile cincinalu
lui . nu au fost realizate inte
gral.

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

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

In acest cincinal a început 
și se află în curs de desfășu
rare acțiunea de sistematizare 
a localităților rurale.

Concomitent cu creșterea ve
niturilor provenite din muncă, 
populația de Ia orașe și sate 

a beneficiat de fondurile sociale 
de consuni alocate de stat pen
tru finanțarea învățăniîntuiui, 
activității culturale, ocrotirii 
sănătății și alte nevoi sociale. 
Cheltuielile făcute de stat în 
aceste domenii — care s-au ri
dicat în anii cincinalului la 
aproape un sfert din totalul 
cheltuielilor bugetare — s-au 
răsfrînt în mod direct asupra

Realizări 1970
— mii. Jei —

1970 în «/o
față de 1965

Invățămînt 9 229 141
Cultură și artă 921 125
Sănătate 6 926 145
Ajutorul de stat pentru copii 4 132 152
Asigurări sociale de stat 11 257 217

Invățămintul a cunoscut în 
anii cincinalului o continua 
dezvoltare. S-a extins rețeaua 
ș; s-a dezvoltat baza materială 
a invățămîntului. Volumul in
vestițiilor efectuate în anii 
cincinalului a fost de peste 
4 miliarde lei.

Au fost construite circa 
13 4J9 săli de clasă pentru în- 
vățămîntul de cultură genera
lă, profesional și tehnic, noi 
laboratoare, ateliere școlare, 
internate și cantine pentru e- 
levi. In învățămîntul superior 
s-au dat în folosință spații de 
invățămînt însumînd aproape 
153 mii mp, cămine studențești 
cu circa 18 mii locuri și can
tine pentru aproape 15 mii 
persoane.

S-au construit și dat în folo
sință clădiri noi pentru Insti
tutul politehnic București, In
stitutul pedagogic Suceava, 
Academia de studii economice, 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
Ijescu", Institutul de arhitectu
ră București, Institutul agro
nomic și Facultatea de stoma
tologie Cluj, Institutul agrono
mic Iași și altele. Sînt în curs 
de execuție construcții noi 
pentru Facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic Bra
șov și pentru Institutul de 
petrol Ploiești.

Ca urmare a dezvoltării în- 
vățămîntului. populația școla
ră a ajuns Ia sfîrșitul cincina
lului la aproape 4 milioane, 
fiecare al cincilea locuitor al 
țării fiind astăzi elev sau stu
dent. Este în plină desfășurare 
generalizarea învățămintului de 
10 ani Și a fost încheiată în 
linii generale acțiunea de cu
prindere în școli a copiilor în 
vîrstă de 6 ani.

In școlile de cultură gene
rală învață în prezent 2,9 mi
lioane elevi ; în licee — 506 
mii elevi, din care 119 mii 
elevi în licee de specialitate; 
învățămîntul profesional cu
prinde 282 mii elevi . numărul 
studenților se ridică la 152 mii.

S-au creat forme noi de în- 
vățămînt. Astăzi funcționează 
226 licee de specialitate, din 
care 137 cu profil tehnic, și 
41 cu profil economic. In ca
drul învățământului superior 
au luat ființă facultățile de 
subingineri. Au început să fie 
organizate în mod sistematic 
cursuri de perfecționare profe
sională, prin policalificare și 
reciclare.

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

traiului fiecărui cetățean, al 
fiecărei familii.

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

Pe principalele acțiuni, aceste 
cheltuieli s-au repartizat ast
fel :

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

S-a desfășurat o amplă ac
tivitate de răspindire a cul
turii. S-au construit și dat în 
folosință Centrul de televizi
une București, 19 cinematogra
fe cu peste 10 mii locuri, se 
află în curs de construcție 
Teatrul Național București și 
teatrele din Craiova și Tîrgu 
Mureș. Numărul stațiilor prin
cipale de televiziune este în 
1970 aproape dublu față de ce
le din 1965, iar numărul ore
lor de program a crescut in 
același interval cu 92,6 la su
tă. Numărul abonamentelor ia 
radio și radioficare a ajuns la 
sfîrșitul anu] 1970 !a peste 3 
milioane, iar numărul abona
mentelor la televiziune la a- 
proape 1,5 milioane, de 3 ori 
mai mult decît în 1965. Numă
rul spectatorilor la teatre și 
instituții muzicale a fost in 
anul 1970 de aproape 12 mili
oane, iar la cinematografe de 
aproape 200 milioane. In stu
diourile românești în perioada 
1966—1970 s-au produs 62 fil
me artistice de lung metraj, 
656 filme documentare ți 378 
jurnale cinematografice.

In anii cincinalului în editu
rile de stat au apărut aproape 
19 mii titluri de cărți și bro
șuri, cu un tiraj de 348 mili
oane exemplare. In anul 1970, 
tirajul ziarelor a crescut cu 
14,3 la sută față de 1965, iar 
al revistelor și al altor publi
cații jjeriodice cu 39,6 la sută.

Au fost înființate noi organe 
locale de presă, astfel îneît 
in prezent în fiecare județ al 
țării apar ziare proprii; pen
tru tipărirea în bune condițiuni 
a acestora au fost construite 
și date în funcțiune 3 tipo
grafii județene, alte 12 fiind 
in curs de execuție.

S-a dezvoltat baza materială 
a învățămintului și culturii în 
limbile naționalităților conlocui
toare.

Pentru ocrotirea sănătății 
populației, s-au dat în folosin
ță importante unități spitali
cești în Suceava, Hunedoara, 
Constanța, Craiova, Slobozia, O- 
radea și Cluj, noi policlinici, 
dispensare, creșe și alte uni
tăți sanitare. S-a îmbunătățit 
înzestrarea unităților sanitare 
cu aparatură modernă, asigu- 
rîndu-se condiții tot mai bune 
pentru deservirea medicală a

CONSILIUL ECONOMIC 

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

populației. A început construc
ția a 9 complexe sanatoriale, 
din care 3 se realizează din fon
durile centralizate 
tului și 6 din 
Uniunii Generale

ale sta- 
fondurile 
a Sin

dicatelor din România. Numă
rul paturilor de asistență me
dicală a crescut cu 24 mii, 
revenind în medie 8,3 paturi 
la 1 000 locuitori, față de 7,6 
paturi în 1965. Numărul locu
rilor în creșe a crescut fațâ 
de 1965 de 2,5 ori.

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

In anii cincinalului 1966—
1970, s-au asigurat condiții mai 
bune pentru securitatea și pro
tecția muncii în toate ramurile 
economiei. Volumul cheltuieli
lor destinate in acest scop a 
însumat peste 7 miliarde lei, 
eu 87,7 la sută mai mult decît 
în. anii 1961—1965.

In perioada 1966—1970, au 
beneficiat de odihnă și trata
ment prin unitățile specializa
te din stațiunile balneo-climate- 
rice 3,9 milioane persoane.

S-au îmbunătățit în continua
re condițiile de locuit ale 
populației. In anii cincinalului, 
au fost construite la orașe și 
sate aproape 660 mii locuințe, 
din care 344 mii din fondurile 
statului sau cu credite acordate 
de stat depășindu-se prevede
rile planului. In această peri
oadă, peste 2 milioane de per
soane s-au mutat în locuințe 
noi.

Pentru dezvoltarea gospodă
riei comunale, în anii cinci
nalului au fost alocate investiții 
în valoare de 6,8 miliarde lei, 
depășindu-se prevederile planu
lui cu 8,9 la sută. Au fost rea
lizate noi capacități și extinse 
instalațiile existente de alimen
tare cu apă din orașe, canti
tatea de apă potabilă distri
buită fiind în 1970 cu 76 la 
sută mai mare ca în 1965: re
țeaua de apă potabilă a fost 
extinsă în anii cincinalului cu 
aproape I 450 km, iar rețeaua 
conductelor de canalizare cu 
aproape 950 km. S-au asigurat 
condiții mai bune în domeniul 
transportului orășenesc în co
mun, parcul de vehicule cres
cînd cu 40 la sută.

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

♦

★
Marile realizări obținute în, 

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

Bilanțul rodnic al perioadei 
1966—1970 constituie o bază 
trainică pentru înfăptuirea o- 
biectivelor însuflețitoare ale 
programului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării elabo
rat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru continuarea cu succes a 
operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.
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La Moscova, Londra și Washington

A fost deschis spre semnare

TRATATUL
PRIVIND DENUCLEARIZAREA
TERITORIILOR SUBMARINE
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Corespondență de la Lauren- 
țiu Duță și Silviu Podină : La 
11 februarie, la Moscova a fost 
deschis spre semnare, în pre
zența lui Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Tratatul cu pri
vire la interzicerea amplasării 
armelor nucleare și a altor ar
me de distrugere în masă pe 
fundul mărilor și oceanelor și 
în subsolul lor.

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

Din împuternicirea guvernu
lui român, Tratatul a fost sem
nat de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. La 
semnare, a fost de față Teodor 
Marinescu, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
României în U.R.S.S.

In prima 
semnat la 
zentanții a

tor arme de distrugere în ma
să pe fundul mărilor și ocea
nelor și în subsolul lor.

După ce tratatul a fost sem
nat de ministrul afacerilor ex
terne al Angliei, Alec Douglas 
Home, și de ambasadorii Uniu
nii Sovietice și S.U.A., primul 
ministru britanic Edward Heath 
a rostit o scurtă cuvîntare.

In numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, Tra
tatul a fost semnat de amba
sadorul român la Londra, Va- 
sile Pungan.

★

zi, Tratatul a fost 
Moscova de repre- 
40 de țări.

★

11. — Coresponden-LONDRA
tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : Joi după-amia- 
ză, Ia Londra a avut loc ce
remonia semnării Tratatului cu 
privire la interzicerea ampla
sării armelor nucleare și a al-

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
— Joi, a avut loc, în marele 
auditorium al Departamentului 
de Stat, ceremonia semnării 
Tratatului cu privire la inter
zicerea amplasării armelor nu
cleare și a altor arme de dis
trugere în masă pe fundul mă
rilor și oceanelor și în subso
lul acestora.

In încheierea ceremoniei a 
luat cuvîntul președintele Ni
xon care a afirmat că Tratatul 
„constituie un modest pas spre 
un obiectiv mult mai vast care 
este controlul armelor nucleare 
pe sol".

★
Tratatul va intra în vigoare 

după depunerea instrumentelor 
de ratificare de către minimum 
22 de guverne, inclusiv guver
nele statelor depozitare.

Steagui roșu

împotriva intervenției
americano-saigoneze în Laos

„Peștele spadă“
PARIS 11 (Agerpres). — 

Pescarii de pe micul trau- 
ler franțuzesc „Iguana", ca
re se afla doar la două mile 
în largul coastei, au simțit 
la un moment dat că in 
plasa pe care ei o întinseseră 
în speranța unei capturi bo
gate a nimerit un exemplar 
neobișnuit. In pofida efor
turilor pe care le-au făcut 
tim îndelungat, ei nu au 
reușit să aducă la suprafa
ță plasa și, deci, nici bănui
tul trofeu. Nu mică a fost 
mirarea pescarilor <înd au 
scos în sfîrșit din apele mă
rii numai rămășițele plasei. 
Plasa pescarilor de pe „Igua
na" capturase un... submarin. 
Ironia soartei face ca acest 
submarin aparținînd forțelor 
maritime militare ale Fran
ței să poarte numele de 
„Espadon", adică „Peștele 
spadă"...

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — In principalele orașe 
americane au avut loc miercuri 
marșuri și demonstrații de pro
test împotriva intervenției a- 
mericano-saigoneze în 
După cum informează 
occidentale de presă, 
majoritate a acestor 
strații s-au desfășurat 
cidente. Un număr mare de 
persoane s-au alăturat coloa
nelor de demonstranți, cerînd 
să se pună capăt războiului și 
să fie readuși în țară milita
rii americani din Indochina.

In capitala S.U.A., aproxima
tiv 1 000 de persoane au de
monstrat în fața Casei 
purtînd 
Național 
etnamul 
tervenit, 
de cauciuc, pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți.

La New York, principala ar
teră de circulație — Broadway 
— a fost blocată timp de mai 
multe ore, în coloana demon
stranților aflîndu-se, în ciuda 
frigului de minus 3 grade C, 
peste 2 500 de persoane. Demon
stranții s-au adunat în piața 
„Times Square" unde au parti
cipat la un miting, în timpul 
căruia numeroși vorbitori au 
condamnat noul act de agresi
une împotriva popoarelor In- 
dochinei.

Cea mai mșre manifestație 
antirăzboinică de miercuri a

Laos, 
agențiile 

marea 
demon

tară in-

Albe 
drapele ale Frontului 
de Eliberare din Vi
de sud. Poliția a in- 
făcînd uz de bastoane

avut loc în orașul Boston. La 
Baltimore, între demonstranți 
și poliție s-au produs ciocniri 
soldate cu rănirea mai multor 
persoane.

Demonstrații de protest au 
avut loc și în aproape toate 
„Campus"-urile universităților 
americane. La Universitatea 
Berkeley din California peste 
2 000 de studenți au cerut să . 
se pună capăt războiului dus 
de S.U.A. în Indochina. Poliția 
a intervenit cu brutalitate fo
losind gaze lacrimogene pen
tru a-i împrăștia. Timp de a- 
proape o oră au durat ciocni
rile dintre poliție și studenți, 
în cursul cărora opt polițiști 
au fost răniți, iar un automo
bil a fost incendiat. La Univer
sitatea Stanford, tot din . Cali
fornia, demonstranții 
truns în incinta 
de cercetări cu 
Iitară, pentru a 
tra participării
americane la îndeplinirea co
menzilor Pentagonului.

au pă
un ui centru 

destinație mi- 
protesta' con- 
universităților

JAPONIA : serviciile
poștale din Japonia volumul 
expedițiilor a crescut consi
derabil în ultimii ani. Pentru 
a ușura munca funcționari
lor au fost introduse Ia ofi
ciile poștale o serie de ma
șini automate.

• U.R.S.S. livra Finlan 
dei, în perioada 1971—1975, pe
trol în valoare de circa 500 
milioane ruble.
kov, adjunct al șefului Servi
ciului național de navigație, a 
declarat unui corespondent 
TASS că acesta este cel mai 
important contract din practi
ca comerțului sovieto-finlandez.

Nikon Berzu-

f). La Helsinki a fost semnat 
acord comercial pe anul 

1971 între R. P. Chțneză și 
Finlanda, relatează agenția 
China Nouă.
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în Camera Comune- 
o comisie franco-bri- 
urmează să decidă 
studiilor privind pro-

I
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19,10
19,20
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r//,ZZZ/Z/rz.'Z/Z/ZZ/ZZ/ZZ/ZZZZZ/Z//Z/Z/Z/ZZZZWZZZZZ/ZZZZZZZZ/Z/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ<>

între orele 7—15.

ZD

10,00 — 11,30 Emisiuni-lecții 
pentru lucrătorii din 
agricultură. Creșterea 
vacilor de lapte.

17.00 Deschiderea emisiunii 
Teleșcoală 
Chimie cl. X-XII : 
sătura covalentă

Biologie ci. a IX-a : Fo- 
tosinteza
Matematică cl. a XlI-a : 
Introducerea structuri
lor algebrice 
Căminul... Ia Cluj 
Lumea copiilor prezin
tă trei povești semnate 
de Mircea Sîntimbreanu 
și O. Pancu-Iași 
Reflector
Tragerea LOTO
1 001 de seri 
Telejurnalul de seară 
România ’71 azi, jude
țul Hunedoara
Filmul românesc „Sim
paticul domn R"
Mai aveți o întrebare ? 
Tema : Sistemul nervos 
și limitele suprasolici
tării
Telejurnalul de noapte 
închiderea emisiunii

Tunel pe sub 
Canalul Mînecii

PARIS 11 (Agerpres). — 
Proiectele privind construc
ția unui tunel pe sub Cana
lul Mînecii între Franța și 
Anglia au mai făcut un pas 
spre realizarea lor. John 
Peyton, ministrul britanic al 
transporturilor, a făcut cu
noscut 
lor că 
tanică 
asupra 
iectatul tunel. Ministrul bri
tanic a precizat că va fi 
publicată o Carte Albă pe 
această temă.

SCOATE LA CONCURS URMĂTOARELE POSTURI

Un post maistru miner principal; condiții, 5 ani vechime ca maistru ; 
Un post maistru miner cu calificare.

Concursul va avea loc în ziua de 17 februarie 1971, ora 9, la sediul
M. Vulcan, str. Crividia nr. 52

Salarizarea se va face conform H.C.M. nr, 914/1968.
Concurenții din alte localități vor depune cerere la exploatare

ziua de 16 februarie 1971.
Informații suplimentare se primesc zilnic la biroul evidență personal

Programul DUMINICA 14 FEBRUARIE

NEW YORK 11 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al 
O.N.U., întrunit în prima sa 
ședință din acest an, a hotă- 
rît primirea a patru noi state
— Argentina, Belgia, Italia și

Somalia —*ca membri neper- 
manenți ai Consiliului pe timp 
de doi ani. Cu acest prilej, a 
fost ridicată din nou problema 
restabilirii drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U.
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Comunicat comun 
chino-nigerian

PEKIN 11. — Corespon
dentul Agerpres, Ien Gălă- 
țeanu, transmite: Un comu
nicat comun chino-nigerian; 
dat publicității de agenția 
China Nouă, anunță ca, în 
conformitate cu interesele și 
dorința Republicii Populare 
Chineze și Republicii Fede
rale Nigeria, guvernele aces
tor țări au hotărît să sta
bilească relații diplomatice 
la rangul de ambasadă, cu 
efect imediat.

Guvernul și poporul R. P. 
Chineze, relevă comunicatul, 
sprijină în mod hotărît gu
vernul și poporul Nigeriei, 
toate popoarele africane, în 
lupta lor împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialism ului, pentru a-

pararea independenței națio
nale, suveranității de stat și 
integrității teritoriale. Guver
nul Republicii Federale Ni
geria recunoaște guvernul 
Republicii Populare Chineze 
drept singurul guvern legal 
reprezentând întregul popor 
chinez.

Cele două guverne 
arată în comunicat 
căzut de acord să dezvolte 
relațiile diplomatice, priete
nia și colaborarea dintre cele 
două țări, pe baza coexis
tenței pașnice, a principiilor 
respectului reciproc, al su
veranității' și integrității te
ritoriale, neamestecului în
treburile interne, egalității
în drepturi, avantajului mu
tual.
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13,00

15,00

10,00
11,30

12,00
12,30

k

Deschiderea emisiunii.
Matineu duminical pen
tru copii și școlari. Trei 
la zero pentru noi !
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români: Dimitrie Cuclin. 
De strajă patriei.
In reluare, la cererea tele
spectatorilor. Recital Julia 
Andrews.
închiderea emisiunii da 
dimineață.
Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba maghia
ră.
Studioul „N“.
Concurs cu public. „Unul 
din doi". Transmisiune de 
la Sebeș. Tema i Folclor 
românesc.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară.
România ’71. Azi — ju
dețul Ialomița.
Film artistic : Baladă pen
tru Jimmy Ringo. Pre
mieră pe țară .

21,55 Operetă în studioul tele
viziunii.

22,20 Telejurnalul de noapte.
22,30 Concurs internațional 

schi.

LUNI 15 FEBRUARIE

18,00

18,30

18,50

de

ma-

Deschiderea emisiunii. 
Scena și ecranul. Mihai 
Viteazul — film. Ochii 
dragi ai bunicului — pie
să de Mihail Davidoglu. 
Turneul Teatrului
ghiar de Stat din Cluj. 
Muzică populară cu Flo- 
rica Ungur și Aneta Stan. 
Cincinalul 1966—1970 în 
cifre și imagini. 
Publicitate.
1 001 de seri.

fi In cadrul alegerilor par
țiale pentru Consiliul comita
tului Monmouthshire (Țara Ga
lilor), în circumscripția electo
rală Abersychan Nord, a fost 
ales Goff Miles, membru al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. El a obținut 933 de 
voturi, față de 537 cîte a pri
mit principalul său contracan
didat, reprezentantul Partidului 
Laburist.

La Tirana a fost semnat 
un protocol care reglementea
ză schimburile de mărfuri și 
plățile pe anul 1971 între 
R. P. Albania și R. P. Ungară, 
informează agenția ATA.

De cîteva săptămîni, în 
întreaga Spanie se înregistrea
ză o puternică mișcare socială 
pentru drepturi democratice și 
împotriva concedierilor masi
ve și a închiderii unor fabrici, 
hotărîte de conducerile diferi
telor întreprinderi.

a tru
de for- 
repre- 
pe ca- 

în

® Intervenția în Laos 
pelor saigoneze, sprijinite 
țele armate ale S.U.A. 
zintă un pas primejdios 
lea escaladării războiului 
Indochina, se subliniază în de
clarația Asociației Internaționa
le a Juriștilor Democrați, dată 
publicității la Bruxelles.

£ Corporația aeronautică a- 
mericană „Lockheed" a anun
țat că va concedia 6 500 
muncitori de la uzinele 
din Burbank și Palmdale, 
urmare a întîrzierilor în 
vrarea motoarelor 
„Rolls-Royce" 
ză a 
robuz 
intra 
cestei

de 
sale 

ca 
li-

britanice 
cu care urmea- 

fi echipate avioanele-ae- 
„Tristar". Hotărîrea va 

în vigoare la sfîrșitul a- 
săptămîni.

viitoare 20,30

16,30
18,00

sâptâmîna
pentru

19,15
19,20
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00

20,50

21,05

Roman foileton: Deșertul 
dragostei (II) de Fran
co îs Mauriac.
Vedete la ediția a IV-a a 
„Cerbului de Aur". Dalida. 
Ocolul țării în opt luni. 
Emisiune-concurs. Parti
cipă echipele reprezentati
ve ale județelor : Bistrița-

0 După încheierea cu suc
ces a misiunii „Apollo-14", 
membrii echipajului transferați 
în laboratorul mobil de caran

•- Ministrul de interne chi
lian, Jose Toha, a anunțat că 
294 de latifundii din .principale
le zone agricole ale Chile au 
fost preluate și împărțite ță
ranilor. Un mare număr din
tre acestea, a spus el, referin- 
du-se la vizita făcută recent 
în provinciile Cautin și Val
divia, sînt terenuri abandonate 
de proprietarii lor sau prost 
gospodărite.

Miercuri și-a încheiat vir 
zita în R. P. Polonă Krister 
Wickmann, ministrul industriei 
al Suediei. In timpul vizitei, 
relatează agenția PAP, minis
trul suedez a fost primit de 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, și a purtat convorbiri 
cu alte persoane oficiale.

încheierea lucrărilor 
Congresului 

P. S. U. Italian

tină lunară la bordul porteli- 
copterului „New Orleans", 
fost supuși unui control 
dicai care a durat trei 
jumătate. La încheierea 
medicul a 
sănătății 
bună".

declarat că 
astronauților

au 
me- 

orc și 
vizitei, 
starea 

„este

•> Aproximativ 1 000 de per
soane au participat ieri în fața 
Casei Albe 4a o demonstrație 
de protest împotriva invadării 
Laosului de către forțe ameri- 
cano-saigoneze. Participanții, 
relatează agenția Reuter, pur
tau drapele ale Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud. Poliția a interve
nit, utilizînd bastoane de cau
ciuc, pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți. Mai mulți tineri 
au fost arestați.

ROMA 11. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : După patru zile de 
dezbateri, la Roma a luat sfîr- 
șit primul congres al Partidu
lui Socialist Unitar (P.S.U.), ca
re — încă din prima zi a lu
crărilor sale — a revenit la 
vechea sa denumire: Partidul 
Socialist-Democratic Italian 
(P.S.D.I.). Raportul la congres, 
prezentat de secretarul națio
nal, Mauro Ferri, a stat la 
baza unor vii discuții, care au 
relevat încă o dată existența 
a două tendințe în sînul social- 
democraților italieni: o tendin
ță reprezentată de Mauro Ferri, 
sprijinit de vicesecretarul 
P.S.D.I., Antonio Cariglia, și de 
alți lideri ai partidului, care

se pronunță pentru întărirea 
conlucrării celor patru partide 
de centru-stînga din coaliția 
guvernamentală în jurul plat
formei de delimitare strictă fa
ță de opoziție, iar cealaltă ten
dință, reprezentată de preșe
dintele Consiliului național al 
partidului, Mario Tanassi, și 
alți conducători ai P.S.D.I., sus
ține o politică mai flexibilă, 
pentru a evita izolarea P.S.D.I. 
de curentele politice de stînga.

Ambele tendințe și-au găsit 
afirmarea în documentul fi
nal al Congresului. Principala 
prevedere a rezoluției relevă 
că „baza 
mocratice
zul categoric de 
forțelor de dreapta".

Nave 
ne au sechestrat și 
miercuri un nou vas de pescu
it american surprins în apele 
teritoriale ale țării, a căror li
mită a fost fixată de guvernul 
de la Quito la 200 de mile. Cu 
acest incident, numărul nave
lor americane care au fost re
ținute de flota militară ecua- 
doriană se ridică la 18.

militare ecuadorie- 
amendat

cursul zilei de mier- 
continuat luptele între

• In 
curi au 
forțele populare de rezistență 
cambodgiene și unitățile 
mului de la Pnom Penh. 
mai intense operațiuni 
desfășurat în apropierea 
liităiții Skoun, situată la 
mai 67 de kilometri nord 
Pnom Penh. De asemenea, 
avut loc lupte de-a lungul 
selei naționale nr. 7 — Skoun 
— Kompong Cham.

Paradisul 
evazioniștilor fiscali

PARIS 11 (Agerpres). — 
Republica pitică Andorra 
număra la 1 ianuarie al a- 
cestui an, 20 550 de locuitori. 
Dintre aceștia, numai 6 234 
sînt autohtoni. Mai mult de 
jumătate, adică 12 598, sînt 
spanioli, urmați de un grup 
de 1136 de francezi. Mica 
republică, aflată în Pirineii 
răsăriteni, între Franța și 
Spania, este renumită pen
tru regimul său fiscal blind. 
Andorra, alături de alte sta
te pitice din Europa, consti
tuie paradisul evazioniștilor 
fiscali.

Ceas care arată 
timpul lunar

WASHINGTON 11 (Ager- ! 
preș). — Primul ceas care 1 
arată timpul lunar a fost 
expus de curînd Ia planeta- 
riumul Hayden din New 
York. Cronometru!, pus la 
punct de către astronomul 
Kenneth Franklin, are ca 
unitate de bază a timpului 
lunațiunea, egală cu 29,53 
de zile pămîntene, perioada 
cît durează o zi și o noapte 
selenară.

Bormann 
la Porto Alegre ?

oricărei politici de- 
în Italia este refu- 

sprijiniire a

• Consiliul de Stat al Re
publicii Populare Congo și Bi
roul Politic al 
dului Congolez 
dat publicității 
o declarație în 
intervenția mi-litară americano- 
saigoneză în Laos și escaladarea 
războiului dus de S.U.A. în In
dochina. Declarația cere înceta
rea acestei intervenții mili
tare.

C.C. al Parti
al Muncii au 
la Brazzaville 

care condamnă

Năsăud, Maramureș, Să
laj și Satu Mare.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,25 Săptămîna sportivă preo- 

lalim,pică. Prin satelit de 
Sapporo — Japonia. 

23,00 închiderea emisiunii.

MARȚI 16 FEBRUARIE

10,00—11,00 Teleșcoală. Limba 
română — ci. VIII-a : Ca- 
țavencu și Dandanache, 
„Eroi" ai piesei „O scri
soare pierdută" de I. L. 
Caragiale.
VIII—XII 
lugăreni. 
VII—IX !

Istorie — cl. 
lupta de la Că- 
Fizică — cl. 
Pîrghie-Scripeți. 

18,00 Deschiderea emisiunii. In
terpretul preferat. Specta
col de muzică populară. 
Cîntă : Maria Ciobanu, Ion 
Dolănescu, Lucreția Cio
banu, Ștefania Rareș.

18,20 „16 Februarie 1933 — 16 
Februarie 1971". Reportaj 
despre viața petroliștilor 
și a ceferiștilor de Horia 
Vasiloni.

18,30 Brățara de aur. Emisiu-

regi- 
Cele 
s-au 
loca- 

nu- 
de 
au 
șo-

•' La Hamburg s-a deschis 
procesul intentat împotriva lui 
Anton Binner și Friedrich Pau
lus, foști ofițeri SS, acuzați 
de a fi participat, în 1940, la 
masacrarea a circa 200 de ce
tățeni polonezi în regiunea Lu
blin. Binner și Paulus au or
donat și dirijat operațiunile de 
execuție a prizonierilor la Jo- 
sefov și Rudaviec.

RIO DE JANEIRO 11 
(Agerpres). — Criminalul 
de război nazist Mar
tin Bormann trăiește in o- 
rașul brazilian Porto Ale
gre, capitala statului Rio 
Grande do Sul. Această știre 
a fost anunțată de ziarul 
„Jornal de Semana" în ba
za cercetărilor întreprinse de 
un grup de detectivi parti
culari. La fel ca și alți foști 
conducători naziști care s-au 
refugiat în America Latină, 
scrie ziarul, Bormann a fost 
supus unei operații de chi
rurgie facială. EI poartă, de 
asemenea, în permanență 
asupra lui o fiolă cu cianu
ră pentru cazul în care va 
fi capturat.

ne-concurs : Participă ti
neri strungari, construc
tori, radio-tehnicieni și 
mecanizatori din județele: 
Dolj, Galați, Gorj, Har
ghita și Hunedoara.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00
20,50

niment. important în viața 
tineretului.

18,35 Cadran internațional.
19,10 Pronoexpres.
19,20
19,30
20,00

20,30

Avanpremieră.
România 71. Azi — ju- : 
dețul Ilfov.
Momente din istoria 
teatrului universal.
Rămîneți pe recepție...21.50

22,00 Prim plan. Profesor doc
tor docent Csehi Gyula.

22,30 Voci și chitare. Program 
realizat cu participarea 
formațiilor vocal-instru- 
mentale : „Mondial", „Ro
șu și Negru", Horia Mo- 
culescu și a 
Radu Goldiș și 
tin Brinzan.

22.50 Telejurnalul de 
23,00 închiderea emisiunii.

soliștilor 
Constan-

noapte.

MIERCURI 17 FEBRUARIE

18,20 Reportaj TV. Congresul 
al IX-lea al U.T.G., eve-

20,25

22,00
22,10
22,20
22,30
23,00

18,00

1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară. 
România ’71. Azi — 
dețul Maramureș. 
Tele-cinemateca. De 
Mayerling la Sarajevo. 
Poșta TV. 
Moment comic. 
Telejurnalul de noapte. 
Bucuriile muzicii, 
închiderea emisiunii.

JOI 18 FEBRUARIE

ju-

la

E-Deschiderea emisiunii, 
misiune în limba maghia
ră.

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Viața literară.
19,05 Congresul al IX-lea

U.T.C. — reportaj de 
deschiderea lucrărilor.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 România ’71. Azi —

dețul Mehedinți,

al 
la

ju-

21,20

Ata 
euro- 
de la

Film serial I Vidocq (XI). 
Volei masculini Steaua— 
Burevestnik Alma 
(Cupa campionilor 
peni). Transmisiune 
Sala Floreasca.
Ciclul de filme documen
tare de montaj. Planeta 
se grăbește — Producție a 
Televiziunii Române.

22,00 Ștefan Tapalagă prezintă 
un teledivertisment.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

20^0 România ’71. Azi — ju
dețul Mureș. Emisiune de 
Ion Dumitrașcu.

20,30 Film artistic i Falsa 
bela. Film polițist — 
ghiar.

21,50 Baletul „Priculiciul"

Iza-
ma-

de 
Zeno Vancea (interviziu- 
ne).

22,20 Panoramic științific.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBAtA 20 FEBRUARIE

VINERI 19 FEBRUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Limba româ
nă „Luceafărul" de Mihai 
Eminescu, Analiză litera
ră. Chimie — clasele X— 
XII. Legătura coordina- 
tivă; Legătura de hidro
gen.

18,00 Căminul.
18,40 Lumea copiilor.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

17,00 Deschiderea 
Emisiune în limba ger
mană.
România ’71. Azi — ju
dețul Neamț.
Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți!
1001 de seri.

emisiunii.

18,00

18,25

19.20
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
20,50 Plaiurile Mioriței.
21.10 Film serial : Incoruptibilii.
22,00 Telerecital Silvia Dumi- 

trescu-Timică.
23.10 Telejurnalul de noapte.
23.20 Săptămîna sportivă.

. 23,30 închiderea emisiunii.

■pparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396

i


