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In ziua de 1 februarie 1972 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri 
și alți conducători ai unor organe cen
trale.

Cu acest prilej, Comitetul Executiv 
a examinat și adoptat ..Programul de 
dezvoltare a transporturilor feroviare, 
auto și navale în perioada 1971— 
1975" — elaborat pe baza hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R. și a 
prevederilor planului cincinal. Pro
gramul cuprinde măsuri privind dez

voltarea, modernizarea și optimizarea 
transporturilor de mărfuri și călători, 
în scopul satisfacerii necesităților spo
rite de transport determinate de rit
mul înalt de dezvoltare a economiei 
naționale.

In continuare. Comitetul Executiv a 
aprobat Comunicatul cu privire la în
deplinirea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România în anul 1971, care se dă pu
blicității. De asemenea, a aprobat 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici ai unor lucrări de investiții și a 
soluționat probleme ale activității cu
rente.

HOTĂ

Ședința comuna a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri
In ziua de 1 februarie a. c. a avut 

loc ședința comună a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, a informat despre lucrările Con
sfătuirii de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 

RÎRE A

activitatea delegației române la aceas
tă Consfătuire.

A fost adoptată în unanimitate Ho- 
tărîrea privind aprobarea documente
lor adoptate de Consfătuirea de la 
Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia și a activității des
fășurate la Consfătuire de delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Minerul șef de brigadă Eniilian Ciopleanu dc In sectorul
II al minei Pctrila surprins pc peliculă intr-un moment dc 

I reflectare la rezultatele brigăzii sale din prima lună a anu- 
I lui 1972

Foto: I. LICIU

La încheierea primei luni 
din cel de-al doilea cincinal 

în consonanță cu ceea ce
partidul și țara cer de la nai !

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România privind aprobarea documentelor adoptate de Consfătuirea

de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și a activității desfășurate la consfătuire de delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu
Luind cunoștință de informarea 

delegației de partid ți guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România cu privire Io lucrările 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care 
a dezbătut probleme deosebit de 
importante pentru viața politică 
a continentului ți pacea întregii 
lumi, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat ți Consi
liul de Miniștri ale Republicii So
cialiste România aprobă in între

gime ți dau o înaltă apreciere 
documentelor adoptate la consfă
tuire, precum țl activității desfășu
rate de delegația română condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat.

In legătură cu securitatea euro
peană, Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliul de Stat ți Con
siliul de Miniștri consideră că „De
clarația privind pacea, securitatea 
ți colaborarea în Europa" repre

zintă o contribuție deosebită la 
promovarea acestor idei pe conti
nentul nostru, stimulează activita
tea pe care toate statele intere
sate sint chemate să o depună in 
vederea convocării Conferinței ge- 
neral-europene.

Comitetul Executiv, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri con
sideră că una din sarcinile de 
bază ale politicii externe a Parti
dului Comunist și a Republicii So
cialiste România este de a acțio
na in modul cel mai consecvent 
pentru instaurarea in viața conti

nentului nostru a unor noi relații 
bazate pe respectul independen
ței ți suveranității naționale, care 
să excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța și sâ o- 
fere tuturor statelor garanția 
deplină că vor fi ferite de orice 
act de agresiune, că se vor putea 
dezvolta in mod liber, potrivit pro
priei voințe ți vor putea colabora 
neîngrădit intr-un climat de înțe
legere ți deplină egalitate.

In acest sens, Consiliul de Mi
niștri, Ministerul Afacerilor Exter
ne vor întreprinde acțiunile poli-

lico-diplomatice necesare pentru 
a contribui, împreună cu guverne- 

■■ le tuturor statelor interesate, la 
realizarea de contacte multilate
rale in vederea definitivării ordinii 
de zi a conferinței, stabilirii ni
velului de reprezentare a statelor 
participante, a datei ținerii aces
teia, a modalităților de convocare 
ți a modului de desfășurare a 
lucrărilor, astfel ca această impor
tantă reuniune general-europea- 
nă să poată avea loc intr-un timp 
cit mai apropiat.

Hotăritâ să militeze activ ți 
să-șl aducă întreaga contribuție 
la cauza transformării Europei 
într-o zonă a păcii ți cooperării 
fructuoase intre țâri suverane ți e- 
gale in drepturi, România adre
sează celorlalte state, tuturor for
țelor care se pronunță pentru se
curitate ți colaborare pe conti
nentul european chemarea de 
a-țl uni eforturile pentru a face 
sâ triumfe acest nobil deziderat, 
pentru a asigura pacea, destin
derea și înțelegerea in Europa ți 
in intreaga lume.

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare econoinico-socială 

a Republicii Socialiste România în anul 1971
In anul 1971, primul an al 

planului cincinal 1971—1975 — 
etapă importantă în procesul 
istoric de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate — țara noastră a obținut 
noi și remarcabile succese în 
construcția economică și socia
lă. Sarcinile de bază ale pla
nului de stat au fost îndepli
nite: au fost mai bine valori
ficate resursele materiale și de 
muncă ale țării, au crescut in 
ritm înalt produsul social și 
venitul național, a sporit pro
ductivitatea muncii, eficiența e- 
conomică generală, iar pe a- 
ceastâ bază s-a ridicat în con
tinuare nivelul de trai mate
rial și cultural al populației.

Realizările din anul 1971 a- 
testă realismul prevederilor 
planului, sînt rodul muncii pli
ne de abnegație a clasei znun- 
citoare, țărănimii și intelectua
lității care înfăptuiesc neabătut 
programul stabilit de Congre
sul al X-lea al partidului, dc 
dezvoltare și modernizare a for
țelor dc producție, de creștere 
a avuției societății, asigurind 
înaintarea hotărită a României 
pe drumul prosperității și ci
vilizației socialiste.

Progresele înregistrate in dez
voltarea economico-socialâ în 
anul 1971, comparativ cu anul 
1970, sînt oglindite sintetic în 
datele de mai jos i

nivelul 
anului 

1971 
față de 

1970 
»n %

Producția globală 
agricolă 118,2
Volumul total al trafi
cului de mărfuri cu 
mijloace de folosință 
generală 109,0
Volumul comerțului 
exterior 108,6
Productivitatea muncii 
pe un salariat In in
dustria republicană 105,9
Veniturile bănești ale 
populației de la secto
rul socialist 108,6
Veniturile din salarii 108,1
Veniturile bănești ale 
familiilor de țărani 111,1
Vinzărilc dc mărfuri cu 
amănuntul prin comer
țul socialist 109,1
Cheltuieli pentru acți
uni social-culturalc de 
la bugetul de stat 107,3

în % față 
de plan

Produsul social 110,6
Venitul național 112,5
Volumul total al investi
țiilor din fondurile cen
tralizate ale statului 110,8
Fondurile fixe puse în 
funcțiune din investi
țiile centralizate ale 
statului 105,0
Numărul salariat ilor 105,0
Producția globală
Industrială 111,5
Producția de construc- 
ții-montaj 110,6

1. Industria
Dezvoltarea industriei s-a ca

racterizat, în anul trecut, prin 
ritmul înalt de creștere a pro
ducției, diversificarea și îmbu
nătățirea calității produselor, 
folosirea mai bună a resurse
lor materiale, ridicarea în con
tinuare a eficienței economice. 
A crescut capacitatea industriei 
de a dota economia cu mijloa
ce de producție la nivelul ce
rințelor telinicii contemporane, 
de a satisface în condiții mai 
bune necesitățile de consum ale 
populației, de a contribui la 
lărgirea și diversificarea expor
tului.

In anul 1971 s-a realizat o 
producție globală de 331,2 mi
liarde lei; planul a fost înde
plinit in proporție de 102,2% 
obținîndu-^e peste prevederi o 
producție de 7,3 miliarde lei.

La principalele ministere și 
la unitățile industriale ale con
siliilor populare, planul pro
ducției globale industriale a fost 
îndeplinit astfel i

Ministerul Energici
102,9Electrice

Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei 102,3
Ministerul Industriei
Metalurgice 102,5
Ministerul Industriei
Construcțiilor dc
Mașini 101,8
Ministerul Industriei 
Chimice 101,3
Ministerul Industriei 
Materialelor dc 
Construcții 101,0
Ministerul Industriei 
Lemnului 102,4
Ministerul Industriei 
Ușoare 104,2
Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor 99,2
Ministerul Transportu
rilor și Telecomunica
țiilor 106,1
Unitățile industriale ale 
consiliilor populare 105,8

Unitățile cooperației meșteșu
gărești și-au îndeplinit planul 
la producția-marfă și prestă
rile de servicii in proporție 
de 108,5%, iar cele ale coope
rației de consum in proporție 
de 122,2o/o.

Față de anul 1970. producția 
globală industrială a crescut cu 
ll,5°/o, sporul absolut fiind de 
34,4 miliarde lei. Semnificativ 
pentru creșterea potențialului 
industriei noastre socialiste este 
faptul că producția anului 1971 
este de 1,6 ori mai mare derit 
producția industrială realizată 
in întreaga perioadă a primului 
cincinal (1951—1955).

S-a dezvoltat baza tehnică 
materială a industriei prin in
trarea în funcțiune în anul 
1971 a unui număr de 283 ca
pacități dc producție.

In principalele ramuri ale in
dustriei, producția globală in
dustrială a crescut după cum 
urmează i

Nivelul 
anului 

1971 față 
de 1970 

— în o/o —

Energia electrică și
termică 112,2
Combustibil 103,7
Metalurgia feroasă 107,6
Metalurgia neferoasă 106,3
Construcții dc mașini 
și prelucrarea 
metalelor 113,8
Chimia 115,2
Materiale dc 
construcții 110,8
Exploatarea și prelu
crarea lemnului 104,8
Industria ușoară 113,7
Industria alimentară 108,4

Pe fondul dinamismului sus
ținut al dezvoltării industriei, 
s-a îmbunătățit structura pe ra
muri și subrainuri. Ponderea 
energiei electrice și termice, 
metalurgiei, construcțiilor dc 
mașini și chimiei — ramuri de
terminante pentru progresul în
tregii economii — au reprezen
tat in 1971 mai mult de Jumă
tate din intreaga producție in
dustrială.

Ritmurile in care u crescut 
producția industrială a unor ju
dețe oglindesc grija pe care o 
acordă partidul și statul nos
tru dezvoltării armonioase, e- 
chilibrate a tuturor Județelor 
țării. Acest proces își găsește 
reflectarea în ritmurile de creș
tere superioare mediei pe țară, 
înregistrate într-o scrie de ju
dețe cu o industrie mai puțin 
dezvoltată, după cum urmează : 
Mehedinți (33,9%), Olt (27,4%), 
Covasna (25,6®/#), Buzău (19,9“, o), 
Ialomița (19,7®Zo). Botoșani 
(14,7%), Harghita (13,8%), Vran- 
cea (13,5®/o).

La principalele produse in
dustriale prevederile planului 
au fost îndeplinite astfel i

realizări 1971

produsul u.m. date în °/c față de j

plan realizări
1971 1970

Energic electrică mild. kWh 39,4 101,0 112,3
Cărbune extras mii tone 22 951 96,8 100,5
Țiței extras mii tone 13 793 100,6 103,1
Benzine mii tone 3 017 103,4 108,3
Gaze naturale mii. mc 26 719 101,4 106,7
Oțel mii tone 6 803 101,2 104,4

din care :
Oțeluri aliate mii tone 444 108.7 107,1
Laminate finite
pline din oțel mii tone 4 763 102.1 105,7
Aluminiu primar și
aliaje din aluminiu mii tone 111 102,6 109,4
Produse ale industriei
electrotehnice
și electronice mii. Ici 14 077 102,7 115,3
Mașini-unelte pentru
așchierea metalelor mii. Ici 993 92,0 125,9
Instalații dc foraj
complete buc. echiv.
pentru țiței și gaze F. 200 37 100,0 142,3
Locomotive Diesel
și electrice magistrale bucăți 266 98.5 100,4
Autocamioane, auto-
basculante și auto-
tractoare bucăț i 35 164 97,7 100,4
Autoturisme dc oraș bucăți 20 500 100,0 126,2
Tractoare bucăți 30 400 93,8 103,8
Produse sodice mii tone 955 101,1 103,7
îngrășăminte chimice —
(100% substanță
activă) mii tone 1082 85,8 120,9
Materiale plastice și
rășini sintetice
(100«/o) mii tone 251 100,3 121,5
Fibre și fire chimice tone 95 401 102,6 125,5
Cauciuc sintetic tone 71 001 102,2 116,0
Ciment mii tone 8 523 100,0 104,9
Plăci din particule
aglomerate și fibro-
lemnoase mii tone 505 81,4 118,0
Mobilă mii. lei 6 153 104,9 109,7
Țesături mii. mp 666,9 99,3 109,7
Confecții mii. lei 14 546 104,0 115,3
Tricotaje nil. bucăți 168,6 102,0 120,7
încălțăminte mii perechi 71 407 100,4 108,5
Televizoare mii bucăți 300 98,4 107,2
Aparate de radio mii bucăți 484 100,8 106,3
frigidere mii bucăți 192 91,7 141,8
Carne mii tone 418 81,6 98,2

(Continuare fn gag o ?•<■!

Prima lună a celui de-al doi
lea an al actualului cincinal a 
marcat eforturile îngemănate 
ale oamenilor muncii din Va
lea Jiului care — alături de 
întregul popor — au ținut cu 
tot dinadinsul să obțină, încă 
din „start", am putea spune, 
rezultate cît mai valoroase, mai 
pline de miez, stimulatoare, 
pentru activitatea viitoare, un 
bilanț inițial care să prefigu
reze, să dea garanția onorării 
exemplare a sarcinilor sporite, 
și, totodată, de-o crescută com
plexitate asumată de colectivi
tate în noua etapă dc edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Cu toate că unele dintre ex
ploatările miniere ale bazinu
lui nu raportează realizări pe 
măsura capacităților umane și 
a potențialului tehnic pe care 
le dețin, iese pregnant în evi
dență, totuși, hotărîrea fermă 
a tuturor colectivelor mine
rești, îndrumate de organiza
țiile de partid, dc a munci mai 
bine, mai spornic, dc a aduce 
o contribuție radical îmbună
tățită la ridicarea platformei 
indicatorilor economici, la creș
terea eficienței extracției, din 
adîncuri, a «diamantelor negre-*.

S-ar zice că orice început 
are o doză serioasă de dificul
tate și se pare că, în general, 
așa și este. Se împlinesc a- 
proape 60 de zile de la intro
ducerea în subteran a schimbu
lui de 6 ore, o măsură de ex
cepțională importanță a condu
cerii de partid și de stat, me
nită să optimizeze condițiile 
de muncă și de viață ale mi
nerilor. Structura organizatori
că nouă, esențial mente schim
bată implicată dc aceasta, a 
conturat o serie de obstacole 
inerente oricărei realități fără 
precedent, care prinde viață 
biruindit-le. Și oamenii mine
lor au dovedit, pe alocuri cu 
roade bogate, că acomodarea la

ritmul mai viu, mai alert dc 
muncă se poate face și într-un 
timp, «comprimat" și cu efecte 
fertile, edificatoare.

E. M. Uricani — devenită, în 
acest interval de răscruce, u- 
nitatea fruntașă o Văii Jiului 
— a încheiat luna ianuarie cu 
un bilanț mai mult decît me
ritoriu i 1 450 de tone extrase 
peste sarcinile de plan. La a- 
cumularea acestui spor un a- 
port decisiv s-a făcut simțit din 
partea colectivului sectorului 
II, condus cu competență și cu 
inițiativă de către tînărul in
giner Cristian Dinescu, care 
și-a onorat planul lunar în pro
porție de 114,9 la sută ! O pla
sare bună a fronturilor, o e- 
șalonare judicioasă a efectivu
lui pc cele patru schimburi ale 
zilei, asigurarea la timp, cu o 
ritmicitate nedezmințită, a for
mațiilor de lucru cu tot ce le 
trebuie ca să-și realizeze nor
ma, iată principalii factori ca
re au determinat randamentul 
înalt al strădaniilor depuse dc 
brigăzile conduse de Samoilă 
Pccsi, Gheorghe Nichita, Jenicfi 
Năstase, Traian Pop, Nicolae 
Crețu. Se cere relevat cu prio
ritate aspectul că — in conjunc
tura programului dc lucru re
dus — productivitatea, pc sec
tor chiar, nu a scăzut, dimpo
trivă a înregistrat un salt sub
stanțial de aproape 500 kg pc 
post ! Deci, și în schimburi de 
6 ore se poate realiza cît in 
cele 8 ore, și chiar mai mult' 
De la sectorul III al aceleiași 
mine se remarcă aportul revi- 
rului I, coordonat de ingine
rul — de asemenea tînăr. ini
mos — Cornel Rădulescu, unde 
s-a cumulat, în ianuarie, un 
plus de 835 de tone.

In perioada analizată, o con
tribuție de seamă și-au adus-o

T. MULLER

(Continuare in pag a 3-a)

Un „fapt“ obișnuit

!a Uricani
) Alai erau citeva minute 
) pină la intrarea in șut. Mine- 
) rii din schimbul H care um-
> picau aproape in întregime
> sala de apel iși strlngeau
> tot mai mult rindurile in ju-
> rul micului nucleu alcătuit
> din cadre de conducere ale
> minei. Fețe vesele, bine dis-
* puse. Peste murmurul surd,
* acoperind melodia veselă ce 
J răzbatea din difuzoarele ră- 
' mase încă deschise, a inceput 
' să răzbată cocea clară, aproa-
■ pe tunătoare a directorului
■ exploatării:
’ — Tovarăși, acum cunoaș

teți rezultatele cu care am
■ încheiat prima lună din cel 

de-al doilea an al cincina- 
lului. Le vedeți înscrise și pe

( pancarta expusă pc frontis-
> piciul din fața dum- 
( neavoastră. Am încheiat luna 
( ianuarie cu 1 450 tone peste 
( plan. Acesta este rezultatul 
I muneii voastre neobosite, de 
( fiecare zi. In numele corni-
> tetului de partid și al comi- 
( tetului oamenilor muncii, vă 
I felicit din toată inima și vă 
( doresc să obțineți in conti-
> nuare succese care să depă-
> șească pe cele obținute pină
> acum, sd ridicăm prestigiul
> minei, să demonstrăm rccu- 
) noștința noastră pentru gri- 
) ja deosebită pe care o poarta 
) minerilor conducerea parli-
> dului și statului și să reali- 
î zați in același timp ciștiguri 
) pe mds'ura muncii depuse, ca-
> re sd sporească bucuriile în
> casele voastre.
> Spre informarea cititorilor
I noștri precizăm cu cele de
> mai sus s-au petrecut ieri, l

februarie, in jurul orei 12. la 
mina Uricani. cu citeva mo
mente inainte de intrarea in 
schimbul 11, iar cuvintele ci
tate aparțin directorului ex
ploatării. inginerul Nicolae 
Nicorici, care, nu de pe po
ziția unui conducător admi
nistrativ ci a unui om poli
tic. comunică direct, prin- 
tr-un viu și permanent dialog 
cu intreaga masă de mineri.

La acestea, s-au adăugat 
cuvintele secretarului comi
tetului de partid al minei, 
tovarășul Miluță Rugină-:

— Comitetul de partid a! 
minei vă adresează, tovarăși 
mineri, cele mai calde feli
citări și mulțumiri. Rezulta
tele cu care am încheiat pri
ma lună au just obținute 
prin muncă, prin eforturi 
susținute — dovadă a voin
ței de a învinge, de a în
deplini exemplar sarcinile 
ce ne revin în acest an. Să 
nu uităm insă un lucru : rea
lizările puteau fi mai bune. 
Avem încă mari rezerve. Du
pă calculele noastre toate 
sectoarele și toate brigăzile 
puteau încheia luna cu pla
nul Îndeplinit și depășit. Da
că se inîimpla așa, bucuria 
noastră ar fi astăzi mai ma
re. Sd dovedim acest lucru 
in viitor !...

...Un miting fulger. Un 
instantaneu de la o mină la 
inceput 
obișnuit 
a durat

dc lună. Un „fapt'' 
la Uricani. Și totul- 
doar citeva minute I

M. CRISTESCU

(Continuare In paq a 3-a)
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Preparate si conserve

(Urmare din

<hn carne mii tone 148 101,6 103,3
Pește
4.apte și produse 
I.K late (în echivalent

tone 74 724 74.4 120,0

lapte) mii Iii. 15 712 95,7 102,1
E.ahâr mii tone 484 Kfl.l 128,6
Ulei comestibil mii
Conserve sterilizate 
și congelate de legume 

fructe și pastă dc

lone 308 106.6 112.2

tomate mii tone 250 73,4 115,3

Cu toate succesele obținute, 
prevederile planului de stal pe 
;mul 1971 nu au fost Îndeplinite 
la unele produse, datorită defi
cientelor existente In organiza
rea producției și a muncii, nea
junsurilor în exploatarea și în
treținerea unor mașini, utilaje 
și instalații, funcționării unor 
capacități sub parametrii pro
iectați. lipsurilor in cooperarea 
și colaborarea dintre întreprin
deri, nerespeetării, în unele ia
zuri, a disciplinei contractuale. 
Nu au fost date în exploatare 
14 rapacități industriale plani
ficate să intre în funcțiune, un 
număr de 16 dm acestea aflîn- 
du-se în probe tehnologice: 
43 capacități din v.'Jp in
trate în funcțiune ou fost da
te în exploatare numai cu o 
parte din capacitatea planifi
cată.

O preocupare deosebită in in
dustria extractivă a constituit-o 
dezvoltarea bazei de materii 
prime din tară, prin intensifi
carea cercetărilor geologice pen
tru descoperirea și punerea în 
valoare de noi /â ăminte de 
combustibil, miner'll.! și alic 
materii prime.

Resursele energetice au fost 
utilizate mai rațional, pondera» 
puterii instalate centralele 
hidroelectrice ajungind la peste 
23 % dm puterea totală : 
a sporit producția de energic 
termoelectrică produsă pe bază 
do lignit

In anul 1971 s-au făcut pro 
grase importante în îmbunătă
țirea calității produselor, i con
tinuat procesul de diversificare 
și de înnoire a producției. Pe 
ansamblul industri 'i. ponderea 
produselor noi in producția a- 
nului 1971 a fost de i3b3.

In industria metalurgică, pro
ducția de oțeluri aliate a spo
rit cu 7,1® o față de anul 1970. 
asimilîndti-se noi mărci de oțe
luri de calitate superioară, s-a 
îmbunătățit structura producți
ei dc laminate.

Potrivit programelor priorita- 
•< . producția industriei con
strucțiilor dc mașini i fost i- 
entată, în principul, spre sec
toarele dc înaltă tehnicitate, ca
re asigură produse cu un grad 
superior dc valorificare a me
talului. O creștere mai rapidă 
a cunoscut producția industri
ei electronice, dc aparate elec
trice de măsură, < ontrol și au
tomatizare, precum și dc mașini- 
uneltc pentru așchiorea meta
lelor. S-au fabricat noi tipodi- 
mensiuni dc mașini, utilaje și 
instalații- Produsele noi sau 
modernizate în această ramură 
au reprezentat 19,6" o din tota
lul producției.

S-a extins acțiunea de auto- 
utilare prin realizarea pe baza 
eforturilor proprii ale întreprin
derilor a numeroase mașini, u- 
tilaje și aparate, a căror valoa
re s-a ridicat, în anul 1971. la 
peste 750 milioane lei.

Industria chimică a asigurat 
o valorificare mai eficien ă a 
resurselor naturale și ridicarea 
nivelului calitativ al produse
lor. Au crescut mai rapid pro
ducția industriei petrochimice, 
producția de materiale plastice 
și rășini sintetice, fibre și fire 
chimice, precum și de produse 
dc sinteză fină și dc mic tonaj.

In industria materialelor dc 
construcții s-au produs noi scr- 
timente de elemente prefabrica
te din beton armat si precoin- 
primat, de cimenturi suprrioa- 
ra cu rezistențe mari, de blocuri 
ceramice, plăci de faianța deco
rativă.

Au sporit preocupările in in
dustria ușoară pentru div. > ni- 
carea producției, îmbunătățirea 
calității și finisajului produse
lor. utilizarea materialelor sin
tetice cu calități superioare. 
S-au fabricat noi sortimente de 
țesături, tricotaje, blănuri arti

11. Agricultura și Silvicultura
In anul 1971 a continuat pro

cesul dc dezvoltare și moderni
zare a bazei tehnice-materiale 
a agriculturii prin dotarea a- 
cesteia cu un însemnat număr 
dc tractoare și mașini agrxole 
perfecționate, extinderea lucră
rilor de amenajări pentru in
gain, îndiguiri, desecări și corn 
baterea eroziunii solului,, con
strucția de sere legumicole mo
deme. complexe și com'rnate 
dc tip industrial pentru crește
rea și îngrășarca animalelor. A 
crescut gradul dc mc anizire 
a lucrărilor, s-a intensificat 
chimizarea, au fost apliMîe noi 
măsuri penlru perfecționarea 
conducerii și organizării pro
ducției în unitățile agricole so
cialiste, precum și pentru îmbu
nătățirea formelor de retribuire 
a munch in cooperativele agri
cole de producție.

La sfirșitul anului 1971. agri
cultura dispunea de 113,5 mu 
tractoare fizice, 51,4 mu semă
nători mecanice. 47.3 mii com
bine pentru recoltai cerc; le 
boabe- și .l'r mașini și ut-aje 
agricole.

Cantitatea de îngrășăminte 
chimice — substanță activă — 
folosită in agricultură a fost cu 
6.6 l.i sulă mai mar.- dorit în 
anul 1970. Planul de liv.x.n* a 
îngrășămintelor chimire către 
agricultură nu a fost însă înde
plinit decit in proporție de 
77,0% 

ficiale. încălțăminte, confecții 
din țesături neșifonabile, arti
cole dc menaj din sticlă.

Industria locală de stat și co
operatistă a pus la dispoziția 
populației o gamă mai v.iriatâ 
de mobilă, produse de îmbră
căminte și încălțăminte, bunuri 
pentru uz gospodăresc și aiti- 
uinal, a efectuat un volum spo
rit dc prestări de servicii.

In rumurile industriei s au 
întreprins numeroase acțiuni 
pentru introducerea dc procedee 
tehnologico moderne. S-au ex
tins automatizarea și mecaniza
rea proceselor dc producție și 
s-a aplicat pe scară mai largă 
conducerea proceselor de pro
ducție și tehnologice cu ajuto
rul mașinilor electronico. A 
sporit, dc asemenea, gradul de 
înzestrare energetică a muncii, 
consumul dc energic electrică 
pe un salariat din industrie 
fiind în 1971 dc 11 600 kV.’h. fa
ță de II 000 kWh, în 1970.

Capacitățile dc producție au 
fost folosite mai eficient : a 
< rcscut gradul dc utilizare a la- 
minoarelor, furnalelor și oțclă 
riilor, a mașinilor dc prelucrat 
materiale plastice, a utilajelor 
specifice din industria celulozei 
și hîrtiei, din industria prelu
crării lemnului, din filaturi și 
țesătorii. Cu toate acestea, unele 
unități constructoare de mașini 
nu au realizat sarcinile de ex
tindere a utilizării mașinilor în 
mai multe schimburi.

In anul 1971, prin reducerea 
consumurilor specifice față dc 
normele planificate, au fost ob
ținute economii de metal, cocs 
dc furnal, precum și de alte 
materii prime și materiale. In 
același timp, ca urmare a unor 
neajunsuri in aprovizionarea 
tchnico-materială, a abaterilor 
de la tehnologiile de fabricație, 
unele întreprinderi au depășit 
consumurile normate, în princi
pal la acid sulfuric, pentru în
grășăminte complexe, la cheres
tea dc fag pentru lăzi, la com
bustibil pentru laminate finite 
și semifabricate, cărămizi, țigle 
si geam tras, la benzină pentru 
transporturile auto.

Nivelul cheltuielilor de pro
ducție a scăzut, economiile rea
lizate pe această cale in indus
tria republicană, față de anul 
1970, însumînd circa 3,2 miliar
de lei. Realizări însemnate in 
reducerea cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă au obținut 
unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterului Industriei Metalurgi
ce. Nivelul cheltuielilor dc pro
ducție planificate pe anul 1971 
a fost depășit îndeosebi dc mi
nisterele : Agriculturii, Industri
ei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, Industriei Materialelor 
de Construcții, Minelor, Petro
lului și Geologiei.

Ca urmare a depășirii planu
lui dc producție și a realizării 
de economii la prețul dc cost, 
s-au obținut acumulări bănești 
peste plan. îndeosebi in unită
ți ale Ministerului Industriei 
Chimice și Ministerului Indus
triei Metalurgice.

Ținind seama că unele preve
deri ale planului nu au fost 
realizate integral, că nivelul 
costurilor de producție se men
ține încă ridicat, conducerile în
treprinderilor. centralelor și mi
nisterelor au îndatorirea de a 
acționa hotărit pentru recu
perarea rămînerilor în urmă din 
anul 1971, pentru utilizarea 
mai bună a capacităților de 
producție, reducerea cheltuieli
lor de producție, îndeosebi a 
celor materiale, pentru ridica
rea calității produselor, crește
rea rentabilității, astfel incit 
să asigura îndeplinirea la toți 
indicatorii a sarcinilor prevă
zute pe primii doi ani ai cin
cinalului.

Au fost amenajate pentru i- 
rigat circa 230 mii ha, dintre 
care: Valea Carasu 73 700 ha, 
Gălățui-Călărași 64 500 ha, Pc- 
troiu-$tefan Cel Mare 22 800 
ha. Terasa Brăilei 161Q0 ha, 
Tecuci-Nicorești 13 900 ha. Su
prafața totală amenajată pen
lru irigat a ajuns l i sfirșitul 
anului 1971 la 962 mii ha.

Unitățile agricole social;*-le 
au pus in funcțiune ■ere cu o 
suprafață de 119 ha, la sfirșitul 
anului suprafața totală a aces
tora ajungind la 981 lia. Pentru 
dezvoltare-a patrimoniului vili- 
pomjcol s-au efectuat plantații 
ix3 o suprafață dc 13,8 mii ha.

In întreprinderile igrico'e de 
stat au intrat în producție noi 
complexe de creștere și înuiă- 
șarc industrială a porcilor, com
plexe pentru vaci dc lapte și 
tineret taurin, complexe avicole 
și altele Din fondurile proprii 
și din creditele acordate de 
stat, in sectorul cooperatist au 
fost construite și date în ex
ploatare însemnate capacități 
de producție in complexe și 
ferme specializate uenlru creș
terea și ingrășarea animalelor.

Planul dc punere in funcțiu
ne la obic-ciive agrozootehnice, 
irigații, îndiguiri și desecări 
nu a fost îndeplinit integral; 
nu au fost terminale 32 de lu
crări, iar un număr de 26 capa
cități au intrai doar parțial în 
funcțiune.

Ca rezultat al dezvoltării bt.- 
ei tehnico-materiale, al efortu

rilor depuse dc țărănime, dc 
toți lucrătorii din agricultură, 
producția globală agricolă reali
zată în anul 1971 a fost dc cir
ca NI miliarde Ici. cu 18,2" 
mai marc dccif cca obținută in 
1970 și cu 14,1 6 t, decit media

mij tone —

Diferențc plw« față de : minus

Producția plan
1971

realizări
realizată 1966—1970
în 1971 (media anuală)

< '•rîu-sccai â 5 641 plus 66 plus 892
Porumb 7 762 minus 1 298 plus 523
Floarea soarelui 788 minus 188 plus 60
Sfeclă dc zahăr 4 301 — plus 482
Cartofi dc toamnă 3 300 minus 625 plus 805
lx'gumo 2 508 minus 1 132 plus 420
Fructe 963 minus 687 minus 331
Struguri 1 085 minus 370 plus 89

Creșterile de producție înre
gistrate, deși importante, nu 
s-au ridicat însă Ja nivelele pla
nificate, ca urmare a deficien
țelor existente in folosirea mij
loacelor dc producție, îndeosebi 
a pămîntului, în aplicarea teh
nologiilor, in organizarea pro
ducției și utilizarea forței dc 
muncă.

Întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii au executat

Efectivul existent 
la începutul anului 

1972

Creșteri față 
dc efectivul 

dc la începutul 
anului 1971

Bovine — total 5 527,0 311.1
din care : vaci și junimi 2 743,9 119,4
Porcine — total 7 742,4 1 383,0
din care ; scroafe de prăjiilă 787,9 106,1
Ovine — total ) 4 064,7 246,3
din care ; oi și mioara 10 932,9 277,6
Păsări — total 61 280,9 ’6 947,8

Creșterea efectivelor de ani
male, in comparație cu anul 
precedent, reflectă marile resur
se de care dispune agricultura 
noastră, demonstrează necesita
tea de a se aplica în continua
re măsuri energice pentru 
păstrarea și dezvoltarea șepte- 
lului — ca bază pentru spori
rea producției animaliere și a- 
provizionarca din ce in ce mai 
bună a populației.

In anul 1971, producția ani
malieră a înregistrat creșteri 
față de anul 1970 la carne, 
lupte si ouă, obținîndu-se 1370 
mii tone carne greutate vie,

III. Transporturile 
și telecomunicațiile

Intensificarea circulației dc 
bunuri materiale și persoane a 
determinat extinderea și mo
dernizarea mijloacelor și căilor 
dc transport, îmbunătățirea

Realizări 1971

Date
In procente față dc :

Plan Realizăriabsolute
1971 1970

Transporturile de 
mărfuri — miliar-
dc tone — km 102,4 100,0 109,0
Transporturile de
călători — miliar-
de călători — km 29,1 104,3 108,9

In transportul pe calea ferată 
s-a îmbunătățit utilizarea par
cului de material rulant, a cres
cut viteza comercială, au con
tinuat lucrările de extindere a 
electrificării și dc dublare a li
niilor. Din volumul total al 
transporturilor de mărfuri și că
lători, 84,4 0 n s-a efectuat cu 
tracțiunea Diesel și electrică.

Transporturile auto de deser
vire generală au fost dotate cu 
noi autovehicule de marfă, re
morci auto și autobuze. S-au 
modernizat și reconstruit 338 
km drumuri cu trafic intens, 
iar pe 1 400 km drumuri cu 
trafic mai redus s-au aplicat 
îmbrăcăminți asfalticc ușoare.

In transporturile maritime și 
fluviale a sporit capacitatea flo
tei și a instalațiilor portuare. 
Au continuat lucrările de extin
dere a capacității portului Con
stanța, s-a dai în funcțiune 
noul port de la Orșova. Flota 
aeriană a fost înzestrată in a-

IV. Investiții-construcții
Repartizarea pentru acumula

re a unei părți însemnate «lin 
venitul național — una din op
țiunile fundamentale ale actua
lului plan cincinal — a permis 
înfăptuirea unui important pro
gram dc investiții, menit să a- 
sigure in continuare creșterea 
potențialului productiv al eco
nomiei naționale, îmbunătățirea 
repartizării forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al țării. 

Realizări 1971
date ------------------------------------------

absolute ’ in procente față de:
n.linrd,. lei p|on ,-c„l ixSri

1971 1970

Industrie 42,0 98,0 112,8
Industria construc
țiilor 4,1 110,3 127,1
Agricultură (inclu
siv silvicultură, gos
podărirea apelor și 
alte activități din 
cadrul agriculturii 
care sînt cuprinse 
in volumul do in
vestiții ale ramuri
lor respective) 13,7 94,8 126,9
_____ restante di n 1970 și necuprinse
’) Inclusiv investiții realizate în planul pe 197), în valoare
pentru terminarea lucrărilor totală dc 516 milioane Ici,

imuni A din perioada 1966—1970.
Producția de cereale boabe 

s-a ridicat la 14,5 milioane to 
ne, fiind cea mai mare recoltă 
realizată pînă în prezent în ța
ra noastră.

La principalele culturi, pro
ducția obținută se prezintă nst 
fel : 

în 1971 lucrări în valoare dc 
5,1 miliarde lei, eu circa 7 % 
în plus față dc prevederile 
planului.

Potrivit rezultatelor reccnsâ- 
mîntului animalelor din 3 ia
nuarie 1972, efectivele dc ani
male prezintă creșteri, îndeo
sebi la bovine și porcine, atît 
în unitățile socialiste din a- 
gricultură cît și în gospodăriile 
populației :

— mii capete —

38,7 milioane Iii lapte, 29,5 mii 
tone lină și 3 900 milioane ouă. 
Totuși, aceste producții sînt sub 
nivelul posibilităților existente, 
datorită neajunsurilor din unele 
unități agricole în ce privește 
îngrijirea și furajarea animale
lor. care au determinat obține
rea dc randamente scăzute.

In silvicultură s-au efectuat 
lucrări dc împăduriri pe o su
prafață de 56 mii ha: în plan
tațiile tinere s-au executat lu
crări dc întreținere pe o supra
față dc 328 mii ha. De aseme
nea. s-au plantat 3 217 km plopi 
în aliniamente.

proceselor dc exploatare, spori
rea volumului transporturilor 
de toate categoriile.

îndeplinirea planului în trans
porturi se prezintă astfel : 

nul 1971 cu noi avioane dc pa
sageri și utilitare.

In activitatea de transpor
turi s-au menționat unele lip
suri in ce privește folosirea 
mijloacelor tehnice ; imobiliză
rile de vagoane la încărcare- 
descărcare peste timpul normal 
au fost mari din cauza dezvol
tării insuficiente a fronturilor 
la principalii beneficiari de 
transport : nu a sporit cores
punzător volumul dc mărfuri 
preluat in traficul fluvial.

Poșta și telecomunicațiile 
și-au dezvoltat și perfecționat 
in continuare baza tehnico-ma- 
terială. A fost extinsă telefonia 
automată cu 39 000 linii: s-au 
racordat parțial la sistemul de 
telefonic automată interurbană 
orașele Brăila, Iași și Galați : 
s-a extins rețeaua de cabluri 
telefonice interurbane și au 
fost date în funcțiune noi stații 
de radio-difuziunc.

Volumul total al investițiilor 
executate în 1971 din fonduri 
le centralizate ale statului în
sumează 75,8 ‘) miliarde lei. 
Planul de investiții pe anul 
1971 a fost îndeplinit in propor
ție dc 99,3® o față de anul 1970, 
realizările obținute fiind mai 
mari cu 10,8" „. Pe principalele 
ramuri ale economiei naționale 
volumul investițiilor realizate 
se prezintă astfel :

din care ; credite
pentru cooperai i ve
le agricole dc pro
ducție 2,2 98,9 1)4,8
Transporturi și lele 
«omunicații 8.7 104,4 104.0
Comerț, alimentație 
publică, hoteluri, si
lozuri șl baze dc 
depozitare 2,6 99,5 95,7
Invățămțnt, cultură, 
ocrotirea sănătății 1,8 103,0 94,7
< onstrucții dc locu
ințe din fondurile 
centrali za le 2.7 111,5 85.5

('ea i»i.it mare parte a minis- 
i erelor ,i realizat planul de in
vestiții. Prevederile planului 
producției de construcții-mon- 
taj în antrepriză au fost înde
plinite în proporție «le 100. )" 
S-au făcut progrese i>e linia 
creșterii gradului de industria
lizare a lucrărilor, reducerii du
ratelor de execuție și a ponde
rii construcțiilor în volumul lo
ial dc investiții.

In repartizarea fondurilor tic 
investiții s-a acordat prioritate 
ramurilor producției materiale, 
cărora li s-a alocat 90"’,, din vo
lumul investițiilor; din acestea 
61.3% au fost realizate în in
dustrie, 15% în agricultură, 
1*2.8% in transporturi și teleco
municații.

Politica consecventă a parti
dului nostru de repartizare ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul țării și-a 
găsit reflectarea, în anul 1971. 
prin alocarea unor importante 
fonduri de investiții județelor 
mai puțin dezvoltate, cum sîntt 
Dîmbovița. Harghita, Ialomița. 
Maramureș. Olt. Teleorman. 
Tul cea.

Fondurile fixe puse in func
țiune pe baza investițiilor cen
traliza le din fondurile statului 
au însumat 66,4 miliarde lei, 
planul pe anul 1971 find înde
plinit in proporție de 94.6 la 
sută.

Au fost date in exploatare n- 
proape 400 capacități principale 
de producție industriale și agro
zootehnice. Printre cele mai im
portante capacități industriale 
puse în funcțiune în anul 197J 
sînt _•

In industria energiei electri
ce și termice : grupuri electro
gene cu o putere instalată de 
978 MW in centralele de la 
Porțile de Fier. Deva Palas — 
Constanța și altele.

In industria mipieră : noi ca
pacități la întreprinderea mi
nieră Moldova Nouă, la exploa
tările Leșul Ursului. Vulcan. 
Paroșeni. Bărbăteni, Livezeni. 
Lupoaia și la carierele, dc lig
nit Bețerega, Gîrla, Tismana.

In industria metalurgici fe
roase ; laminorul de benzi la 
cald de la Combinatul siderur
gic Galați ; s-au dezvoltat sec
toarele de oțelărie de la combi
natele siderurgice din Reșița. 
Galați și Hunedoara și capaci
tatea de producție a Uzinei de 
țevi din Roman.

In industria construcțiilor de 
mașini : au fost dezvoltate ca
pacitățile de producție la uzina 
..Tractorul' din Brașov, uzinele 
..23 August". ..Autobuzul". ..Tim
puri Noi-' și „Vulcan11 din Bucu
rești. Fabrica de motoare elec
trice din Pitești, uzina ..Elcctro- 
puterc" din Craiova, Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din 
București, uzina de utilaj greu 
..Progresul" din Brăila : au în
ceput să producă o serie de u- 
nităi.i noi. printre căra : Fabri
ca de panouri, pupitre și tablo
uri de distribuție din Alexan
dria, Uzina de construcții me
talice din Caransebeș.

In industria chimică : instala
țiile de amoniac și uree de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu-Măgurele. 
instalația de formaldehidă la 
Combinatul chimie Victoria, in

V. Cercetarea științifică
Cercetarea științifică a adus 

o contribuție însemnată Ja re
zolvarea unor probleme din ac
tivitatea economică și socială. 
Baza tehnico-matcrială a uni
tăților de cercetare a crescut 
prin darea în funcțiune a noi 
construcții și prin dotarea cu 
aparatură modernă a labora
toarelor.

In anul 1971 au fost înche
iate o scrie dc teme importan
te cuprinse în programele de 
cercetare, ca dc exemplu : teh
nologiile de valorificare a bana- 
titelor cuprifere și minereuri
lor cu conținut dc mercur, 
precum și tehnologiile pentru 
punerea in evidență a unor ză
căminte de hidrocarburi la mu 
re adîncime. Cu rezultate bune 
s-au încheiat, dc asemenea, cer
cetările în domeniul construc
țiilor de mașini, printre care : 
echipamente electrice în curent 
continuu cu tiristoarc pentru in
stalația de foraj dc marc adîn- 
cime, aparatură dc radio și co
municații profesionale. In indus
tria metalurgică s-au elaborat 
rețetele și tehnologia necesare 
edeseriei dc la Combinatul side
rurgic din Galați. Cercetarea 
din industria chimică a înche
iat elaborarea tehnologiilor de 
concepție proprie care vor sta 
la baza realizării unor ins', da- 
ții industriale ce vor fi 
puse in funcțiune în actualul 
cincinal, cum sînt, de exemplu, 
tehnologiile pentru noi sorturi 
d<- fire și fibra sintetice, insec

VI. Relațiile economice externe
Dezvoltarea susținută a in

dustriei, a celorlalte ramuri ale 
producției materiale, intensifi
carea preocupărilor oamenilor 
muncii pentru realizarea unor 
produse competitive au creat 

stalația dc anhidridă malcică la 
Combinatul petrochimic din 
Ploiești, instalația de ««Io
fan )a Combinatul dc fibre arii 
ficiale din Brăila, instalația «le 
acid fosforic de la Năvodari, 
șapte noi capacități în indus
tria de medicamente.

In industria lemnului : Fabri
ca de plăci din particule aglo
merate din lemn din Fălticeni, 
fabrica dc mobilă de la Combi
natul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului din Ca
ransebeș.

In industria ușoară : între
prinderea textilă „Dunăreană* 
din Giurgiu, filaturi de bumbac 
la Cărei, Odorheiul Secuiesc și 
Zalău, Filatura de lină pieptă
nată din Miercurea Ciuc, Fabri
ca dc porțelan de menaj din 
Alba Tulin ; s-au dezvoltat ca
pacitățile dc producție la țesă- 
toriile „Victoria-* din Iași. ..Te
leorman" din Roșiori de Vede, 
uzinele textile ..Moldova" din 
Botoșani, întreprinderea „Indus
tria textilă" din Lugoj, fabrica 
..Tricoul Roșu' din Arad.

Importante obiective de in
vestiții au fost puse în funcțiu
ne și în celelalte ramuri ale e- 
< onomiei.

Au continuat lucrările «le con
strucții pe șantierele unor mari 
obiective «Ic investiții ale țării, 
cum sînt : Hidrocentrala Lotru, 
cent calele termoelectrice Rovi- 
iTari și Brăila. Combinatul side
rurgic din Galați. Fabrica de 
calculatoare elerttrxnu’Ce din 
București, Uzina de strunguri 
din Tîrgoviște, combinatele de 
îngrășăminte azotoase din Slo
bozia și Piatra Neamț, Combi
natul petrochimic din Pitești, 
Combinatul de materiale de 
construcții din Cimpulung-Ai- 
geș. Combinatul de celuloză, 
hirtie și cartoane din foioase 
Turnu-Severin. sistemele de iri
gații Sadova-Corabia, Terasa 
brăilei, Valeii Carasu. De ase
menea. a început construcția 
unor importante obiective care 
creează frontul corespunzător 
de construcții penlru susținere.) 
ritmurilor dc creștere economică 
prevăzute de actual’ll plan cin
cinal.

In realizare,! ’planului dc in
vestiții și de punere în funcțiu
ne s-au manifestat unele nea
junsuri i nu s-a asigurat, in toa
te cazurile, livrarea la timp a 
utilajelor tehnologice, aprovizio
narea ritmică cu materiale de 
construcții, organizarea cores
punzătoare a execuției lucrări
lor. folosirea raționala a forței 
de muncă, a utilajelor de con
strucții și materialelor. Ca ur
mare. pe unele șantiere s-au 
înregistrat întrîrzieri în execu
ția lucrărilor de investitii-con- 
strucții. iar o serie de obiecti
ve nu au fost puse în funcțiu
ne lă termenul planificat.

Ministerele, centralele, orga
nizațiile dc eopslrucții-montaj 
trebuie să acționeze cu holărire 
pentru recuperarea rămînerilor 
in urmă în execuția lucrărilor, 
darea neîntârziată în exploata
re a capacităților și obiective
lor restante — ținînd seama că 
producția lor este prevăzută în 
plan — să asigure toate condi
țiile pentru realizarea integrală 
a planului de investiții și de 
punere în funcțiune pe anul 
1972.

ticide și polimeri. In industria 
electroenergclică s-au încheiat 
unele cercetări privind mărirea 
siguranței de exploatare a in
stalațiilor energetice, precum și 
cele privind noile echipamente 
și aparataje de automatizare 
penlru centralele hidroelectrice 
de pe Olt. Someș și Argeș. In 
domeniul industriei materiale
lor dc construcții s-a realizat 
tehnologia dc producție a gea
murilor prin procedeul tragerii 
fără debiteză. In agricultură 
s-au realizat noi tipuri de hi
brizi dubli și simpli dc porumb 
și floarea-soarelui. noi soiuri 
de grîu, orz și alte plante.

Prin aplicarea în producție a 
rezultatelor cercetării științifi
ce s-au realizat sporuri însem
nate de producție la minereuri 
neferoase, au fost reduse cheltu
ielile penlru descoperirea rezer
velor dc țiței, s-au realizat noi 
tipuri de sape dc torai 
eu parametri funcționali ri
dicați, diferite piese din 
ferite pentru radioreceptoa
re și televizoare. A inceput 
fabricarea cocsului-brichele pen
tru cuploarele de carbid, s-au 
produs mărci noi de oțeluri și al
te produse metalice pentru auto
turisme, s-a realizat din materii 
prime indigene noi materiale 
pentru finisarea mobilei.

Rezultate însemnate au fost 
obținute în domeniile științelor 
medicale, științelor matematice, 
fizice, chimice, energiei nucle
aro, biologiei și științelor socia
le și umanistice.

condiții penlru participarea mai 
largă a României Iu Circuitul 
economie internațional, penlru 
extinderea schimburiloi econo
mice cu celelalte slute In anul 
197), volumul total al comerțu

lui exterioi a fost cu 8.6% mai 
mare decît in anul 1970.

Au continuat să se dezvolte 
relațiile economice cu țările so
cialiste, cu care s-a efectuat 
mai mult de jumătate din tota
lul comerțului nostru exterior, 
concomitent s-au lărgit, schim
burile comerciale cu celelalte 
state. In prezent. România în
treține relații comerciale cu un 
număr de 110 țări.

Volumul exportului în anul 
1971 a fost dc 12,6 miliarde lei 
valută, cu 13.7% mai marc de- 
cît în 1970. S-a îmbunătățit 
structura mârfurilor exportate; 
ponderea produselor prelucrate 
— mașini și utilaje, produse 
chimice, mărfuri industriale de 
larg consum — a ajuns la 
49.3'' i din totalul exportului, 
fală dc 47.7" „ în 1970.

Cu țoale rezultatele bune ob
ținute, planul de export nu a 
fosl îndeplinii in întregime de 
unele unități, îndeosebi din agri
cultură, industria alimentară, 
industria construcțiilor dc ma
șini și industria ușoară. Se im
pune ea ministerele .și unitățile 
producătoare s’i ia toate măsu

VII. Populația și forța de muncă
Populația țării a tost la I ia

nuarie 1972 de 20.6 milioane 
locuitori, înreglstrîndu-se în 
anul 1971 un spor de circa 200 
mii persoane.

Dezvoltarea economici națio
nale a asigurai crearea de noi 
locuri dc muncă : numărul sala- 
riaților a crescui. față de anul 
precedent, cu 250 mii. ajungind 
în 1971 la 5 360 mii.

In utilizarea forței de muncă 
au continuat să se înregistreze 
schimbări calitative; a crescut 
ponderea populației ocupate in 
ramurile neagricole.

Pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, prevenirea ac
cidentelor dc muncă și a îmbol
năvirilor profesionale, s-au chel
tuit circa 1.8 miliarde Iei. cu 
11% mai mult decît în anul 
precedent.

In anul 1971 au fost pregăti
te pentru economia națională 
noi contingente de muncitori ca
lificați. de cadre cu pregătire 
medie și superioară. Cu toate 
acestea, pentru unele meserii și 
specialități, numărul absolven
ților și al muncitorilor califi
cați la locul de muncă a fost

Vili. Nivelul de trai 
și aprovizionarea populației

Preocuparea susținută a parti
dului și statului nostru pentru 
asigutarea unui ritm înalt do 
’creștere economică și ridicarea, 
pe această bază, a nivelului de 
trai material și cultural al 
populației își găsește o nouă 
și vie ilustrare în ansamblul 
realizărilor obținute in anul 
trecut in acest domeniu. In 
1971. pe baza creșterii venitu
lui național, au sporit venituri
le oamenilor muncii, s-a îmbu
nătățit consumul dc bunuri și 
servicii, s-au asigurat condiții

Salarii realizate lunar "e salarii realizate (%>
Proporția salariaților pe grupe

iunie 1970 martie 1971

Total salariați 100,0 100,0
— pină la 900 lei 7.0 6,1
— 901 — 1 100 lei 20,3 18,2
— 1 101 — 1 500 lei 37,7 38,0
— 1 501 — 2 000 lei 20,8 22,4
— peste 2 000 14,2 15,3

Deplasarea spre grupele su
perioare de salarii s-a produs 
mai accentuat la muncitori.

Indicele prețurilor în anul 
1971 față dc 1970 a fost de 
100.4"« adică la nivelul celui 
planificat ; întrucît salariul me
diu nominal a sporit intr-o pro
porție mai mare, puterea de 
cumpărare a salariaților, expri
mată prin salariul real pe un 
salariat, a crescut față «le anul 
1970 cu 1,8° o comparativ cu 
1,5" n cit a fost prevăzut.

A sporit sprijinul material 
pe cure îl acordă stalul fami
liilor cu copii și, în mod deo
sebit, acelora cu venituri mici. 
Cu începere dc la 1 septembrie 
1971, s-a majorat cuantumul 
alocației de stat pentru copii, 
ridieîndu-se, totodată, plafoane
le dc venituri și limita de 
vîrstă pină la care se acordă 
alocația.

In anul 1971 au continuat să 
se îmbunătățească condițiile de 
viață ale țărănimii. Veniturile 
bănești ale familiilor de țărani 
— încasate dc la sectorul socia
list — au fost în anul 1971 cu 
11% mai mari față de anul 
1970; s-au introdus venitul lu
nar minim garantat și acordul 
global. De asemenea s-au apli
cat scutiri și reduceri de im

1‘îine albă, integrală
și specialități mii tone 2 082,2 109,1
Făină albă mii tone 252,8 112,7
Mălai mii tone 352,1 105,4
Pește mii tone 56.1 106.6
Conserve .și semlcon-
serve de pește mii tone 27,7 105.2
Carne mii tone 201,5 108.5
Păsări vii mii tone 33.4 137.6
Preparate din carne mii tone 109,4 116,3
Conserve de câine mii tone 19,0 112,9
Ulei mii tone 142,2 105,5
Unt mii tone 13,7 106,9
Lapte (inclusiv lapte
praf) mii hl. 1 242 102,3
Brînzeluri mii tone 38,6 !)9,3
Zahăr mii tone 257.8 110,5

(Continuare fii u 3 a)

rile pentru recuperarea în acest 
an a restanțelor din 1971 la 
producția pentru export.

Corespunzător nevoilor eco
nomiei naționale, în anul 1971 
s-au importat cu circa 4*»'.. mai 
multe mărfuri decit in anul 
1970.

In anul 1971 s-a lărgit acti
vitatea de cooperare economică 
și tehnică cu țările membre ale 
c.A.E.R., eu toate statele socia
liste. cu țările în curs dc dez
voltare. precum și cu celelalte 
țări ale lumii. 3'otodată. s-au 
creat noi societăți mixte cu 
firme din alte state pentru co
mercializarea produselor româ
nești pe piețele respective, pre
cum și pentru valorificarea unor 
-zăcăminte de materii prime din 
terțe țări.

Tara noastră a participai în 
anul 1971 la 171 manifestări 
economice internaționale ca i 
tîrguri, expoziții, prezentări de 
mărfuri in mari magazine etc.

S-a intensificat turismul in
ternational. Numărul turiștilor 
slrăini care au vizitat România 
în anul 1971 a fost dc 2,7 mi
lioane, cu aproape 20-,,n mai ma
re decît în anul 1970 

sub necesitați, in uncie ramuri 
menționîndu-se un deficit de 
cadre calificate.

Dotarea întreprinderilor c» 
echipament modern, aplicarea 
măsurilor de pregătire și ridi
care a calificării profesionale a 
forței de muncă au dus la spo
rirea productivității muncii. 
Față dc anul 1970, productivita
tea muncii a crescut în indus
tria republicană cu 5.9%, în 
construi tii-montaj cu 6.9®/0 și în 
transport’ll i!e feroviare cu 4.4 
la "..

Intr-o serie de unități au 
existat, .însă, neajun;.ir> în ce 
privește folosirea forței de mun
că. organizarea și normarea 
muncii, utilizarea timpului de 
lucru ; ca urmare, numărul de 
salariați prevăzut a fost depășit, 
iar planul productivității mun
ții în industria republicană nu 
a fost realizat decit in proporție 
de 99.7® ,,. Sînt necesare măsuri 
în toate unitățile pentru evita
rea acestor neajunsuri și mobi
lizarea intensă a rezervelor, 
pentru creșterea mai r.ipidâ a 
productivității muncii.

mai bune de muncă și odihnă, 
dc instruire a populației, dc lo 
cuii și asistență sanitară.

Veniturile bănești ale popu
lației obținute de la sectorul 
socialist au fost cu 8,6% mai 
mari decît in anul 1970. In 
cadrul acestora, veniturile din 
salarii au crescut cu 8.1%. 
S-a asigurat o mai justă core
lație intra cuantumul retribuți
ei și munca depusă și s-a îm
bunătățit structura salariaților 
pe grupe dc salarii : 

pozit pe veniturile realizate 
dc gospodăriile aparținînd 
membrilor cooperativelor agri
cole dc producție și producăto
rilor individuali.

Au fost majorate pensiile ță
ranilor cooperatori, volumul 
pensiilor plătite acestora în a- 
nul 1971 fiind de peste 2 ori 
mai mare față dc 1970. Mem
brii cooperativelor agricole de 
producție, cooperatorii pensio
nari, precum și membrii de 
familie ai acestora beneficiază 
din anul 1971 in mod gratuit 
do întreținere medicamente și 
materiale sanitare pe timpul in
ternării in spitale, de concediu 
plătii pentru sarcină .și Icnuzie 
de tratament în stațiunile bal
neoclimaterice.

Pe măsura dezvoltării .și di
versificării producției bunurilor 
de consum, au fost puse la dis
poziția populației cantități 
sporite dc mărfuri. Volumul to
tal al desfacerilor de mări uri 
prin comerțul socialist a lost 
cu 9,1 °/e mai marc decit in a- 
anul 1970. planul pe anul 1971 
fiind îndeplinit în proporție do 
102,2 ® «

La principalele mărfuri, des
facerile prin comerțul socialist 
se prezintă, comparativ cu a- 
nul 1970. astfel :

nivelul anului
realizat 1971 față c'e

1971 anul 1970 —
%
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1-egume proaspete mii tone 659.1 101,5
Cartofi mii tone 476,0 123,1
'Fructe pro. ■- pete mii tone 92,2 66.2
St ruguri mii tone 43,8 123,1
Ouă mii. bucăi i 610,0 132.7
’țYsâtUj-i — total mi) lei 5 937,1 102,4
Confecții mii. lei 6 757,1 105,0
Încălțăminte — total nul. 4 384,2 106.5
Televizoare mii buc&ț i 133,8
Aparate dc i■adio mii bucăți 367.8 130,6
Mașini de - ‘ 'tit < u g.ize mii bucăți 161.4 125,2
Frigidere mii bucăți 157.2 109,1
Autoturisme mii bucăți 22.8 89.4
Mobilă mii. lei 3 352,0 103,4

A crescut și s-a diversificat 
«amu serviciilor prestate popu
lației do la orașe și sate, 
îndeosebi prin unitățile consi
liilor populare și ale coopera
ției meșteșugărești și de con
sum ; volumul prestărilor de 
servicii pentru populație in anul

1971 a fost cu circa 16".'o mai 
marc decît in anul 1970.

In anul 1971. s-au cheltuit de 
la bugetul de stat, pentru in- 
vățămint, cultură, sănătate, asi
gurări și alte acțiuni social-cul- 
turalc. 36.5 miliarde lei. cu 
7.3% mai mult decît in anul 
1970, după cum urmează :

Realizări 1971

milioane 
lei

în % față
dc 1970

învătâmînt 9 845.5 106,6
Cultură si artă 979.0 106,2
Sănătate 7 379,7 106,5
Ajutorul de stat penhu
copii 4 927.7 116.4
Asigurări sociale de
stat 11 874.9 105,4

Baza ir erială a învățămîn- 
lului s-a lărgit cu 3 500 săli de 
clasă, 45.6 mii mp spații pen
tru învățămintul superior și

) 800 locuri în cămine studen
țești. In clasele I—X din învâ- 
țămîntul obligatoriu de cultură 
generală învață peste 2,8 milioa

ne elevi. în licee — 302 mii c- 
levj, în învățăminte»! profesio
nal — 306 mii elevi, iar in in
stituțiile de învățămînt supe
rior — HO mii studenți.

In cursul anului 1971 uu luat 
ființă noi edificii de cultură și 
artă, s-n dezvoltat baza mate
rială in unitățile existente, a 
crescut numărul abonamentelor 
de radio și televiziune.

Pentru ocrotirea sănătății 
populației s-a dezvoltat rețeaua 
sar.ilară, a continuat înzestrarea 
mc taților spitalicești cu apara
tura modernă. In cursul anului 
1971 au intrat în funcțiune spi
tale noi la Alexandria. Baia 
Mare, Caransebeș, Galați, Mier
curea Ciuc și Slatina, policlinici 
la București, Tîmăveni, Brăila 
etc., precum și uite unități sa
nitare.

In anul 1971 au beneficiat de 
odihnă și tratament în unită
țile specializate din stațiunile 
balneoclimaterice aproape I mi
lion de persoane.

Condițiile de locuit s-au îm
bunătățit prin construirea .și 
darea în folosința populației de 
la orașe și sate a unui număr 
de aproape 152 mii locuințe : din 
acestea, 57 mii apartamente au 
fost construite din fondurile 
statului și ale organizațiilor co
operatiste, iar 36 mii aparta
mente au fost construite din 
fondurile populației cu spriji
nul statului. Nu au fost reali
zate circa 7 000 apartamente 
prevăzute a fi construite din 
fondurile populației cu spriji
nul statului.

In anu] 1971 au fosl electri
ficate peste 500 sale, proporția 
satelor electrificate ajungind la 
sfîrșitul anului la aproape 65".'o 
din numărul lor total.

Realizările obținute in ridi
carea nivelului de trai atestă, 
încă o dată, că tot ce se înfăp
tuiește in țara noastră sub con
ducerea partidului slujește fău
ririi unei vieți demne și pros
pere pentru întregul popor — 
țelul suprem, fundamental al 
întregii politici a Partidului 
Comunist Român.

★

Succesele înregistrate în imul 
1971 constituie un tabolu eloc
vent al muncii entuziaste a în
tregului popor, demonstrează 
hotărîrca sa neclintită dc a 
transpune în viață politica parti
dului nostru de dezvoltare eco- 
nomieo-socială a țării. însufle
țiți de perspectivele mărețe ce 
le deschide actualul plan cin
cinal. clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, își consacră în
treaga energie și capacitate cre
atoare valorificării mai intense 
și mai eficiente a potențialu
lui productiv și a resurselor ma
teriale ale țării, îndeplinirii 
planului pe anul 1972, asigurînd 
parcurgerea unei noi și impor
tante etape în înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

CONSILIUL ECONOMIC

DIRECȚIA CENTRALA 
DE STATISTICĂ

COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII

Soarele răsare la ora 
și apune la ora 17,2.5 
trecute din an — 33, 
râmase — 133.

7,35 
Zile 
zile

• ‘ LUBURI Petriln. La 
i 13 — MASA ROTUN

DA pe temu : Aproviziona
rea brigăzilor dc mineri, 
hezășia realizării ritmice a 

sarcinilor dc plan. Participă 
șefii dc brigăzi dc |X? schim
burile II) și IV dc la E M 
Petrila

Cinematografe

Progromul 21,00 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară, 22.5.5 Moment poe- 
Ij< . i.nj Concert d< < ■: 
24,00 Buletin de știri; 0,03 
6,00 Estrada nocturnă.

SUCCES!
începutul sesiunii de exame

ne pentru toți studenții țârii, 
și bineînțeles și pentru cei ai 
Institutului de mine Petroșani, 
este un prilej deosebit pentru 
fiecare de a-și verifica cunoș
tințele acumulate și de a-și da 
seama daco eforturile depuse 
pină acum au fost sau nu la 
înălțimea cerințelor actuale. 
Departe de o considera sesiu
nea un prilej de muncă in asalt, 
studenții Institutului de mine 
din Petroșani s-au pregătit 
de-o lungul semestrului pentru 
această confruntare, fapt de
monstrat și de bogata biblio
grafie înscrisă pe fișele perio
dice de lectură, dar și pe cele 
pentru împrumuturi de moi lun
gă durată. Discuția avută cu 
multe zile in urmă cu un grup 
de studenți din anul II, electro
mecanică, grupa 2 134, vine și 
ea in sprijinul afirmației că 
studenții noștri privesc exame
nele cu multă autoexigență.

M. Santa, V. Dobre, M. Radu, 
E. Bucur, L. Tutsek, C. Barbu, 
— iată numai o porte din in
terlocutorii noștri care ne-au a- 
sigurot că vor obține rezultate 
bune și foarte bune. Și asigu
rarea devine certitudine, in con
textul evoluției lor de pină a- 
cum in viața universitară, in 
contextul preocupărilor noastre 
pentru autodepâșirea și autoe
xigență, cerute de dezvoltarea 
tot mai impetuoasă a forțelor 
și relațiilor de producție.

Sintem convinși că toți stu
denții vor demonstra că au în
țeles misiunea socialo care le 
revine, căci nota de aici, de 
de pe băncile facultății, oglin
dește fidel viitorul lor compor
tament față de sarcinile tot 
mai complexe pe care moder
nizarea vieții social-culturole și 
economice le pune in fața 
noastră.

S-a născut acad. 
Traian Săvulcscu (m. 1936). 
191) - S-a născut Hcrbâk 
Janos, militant al mișcării 
muncitorești (m. 1940). 1933 
— A Început greva munci
torilor ceferiști dc la atelie
rele cili ,G1 iviț.i • 1871

Orașul Roma a devenit 
Italici. 1882 — S-a 

scriitorul englez Ja- 
oycc (m. 13.1.1941)
A murit lordul Bcr-

Russcl. 1893 — S-a

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Molodrnmâ; Republi
ca î Alo... ați greșit numă
rul; PETRI LA : Scara cu
rajului; LONEA Minerul : 
Lănțișoarclc verzi; 
CAN Din nou desj 
goste: PAROȘENI : Secretul 
planetei maimuțelor: LU
PENI Cultural : Roman 
tu u; Muncitoresc: Orologiul 
Kremlinului; URICANI : E 
vijdnre în tăcere.

♦- Pctroșa 
Republicii, 
orele 7—22; 
între orele 
tier Corpați 
tre orele 7— ...... . ...........
intre orele 11—14; Cartier Ae
roport. descinsă in zilele dc 
luni, miercuri și vineri intre 
orele 7.30—15,30, iai 
joi și simbătă intre

deschisă 
duminica 
14—20 ;

i, deschisă in- 
-21,30, duminica

MIERCURI 2 FEBRUARIE

născut Șuhc Bator, interne 
ietorul ” - • • ■ ”
Revoluționar Mongol și al 
statului democrat popular 
mongol (m. 22.11.1923). 1943 
— S-a încheiat bătălia dc 
pe Volga, care a marcat o 
cotitură holărîtoare în cursul 
doini dc-a) doilea război 
mondial.

Partidului Popular

mergem
• CASA DE CULTURA 

PETROȘANI. La ora 18, în 
sala mică, EXPUNERE : Ro
mânia în competiția econo
mică mondială.

EBRUARIE

TeLeFoAHIQ

♦ Pompierii militari Pe
troșani — 1J50 ; Serviciul de 
urgențe Petroșani — 1313; 
Maternitatea Petroșani — 
1427; Miliția Petroșani — 
1212: Inspectoratul comercial 
dc stat — 1220. interior 43.

Pentru anunțarea și reme
dierea deranjamentelor elec
trice exterioare în Petroșani 
— 1651.

Miliția Vulcan — 108. Spi
talul unificat Vulcan, ser
viciu) de urgențe — 103. In
specția comercială Vulcan —

PROGRAMUL I 0,00 Mu
zică și actualități: 7.0») Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărți 
lor; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Interprcți ai muzicii 
populare muntenești; 10.30 
Vreau să știu; 11,(10 Buletin 
dc știri: 11,05 Melodii eu 
noscutc; 11,15 Consultație ju
ridică: 12,00 Discul zilei;
12,15 Recita) dc operă; 12,30 
Intîlnirc cu melodia popu
lară .și interpretul preferat; 
13,30 — 100 de legende ro
mânești; 14,40 Muzică popu
lară; 1.5,00 Buletin de știri; 
15,05 Creștere și eficiență e- 
conomică; 15,30 Pagini vo
cale și orchestrale din mu
zica de estradă: 16,00 Ra
diojurnal; 16,30 Muzică u 
șoară; 17,00 /Xntena tinere 
tului; 17,30 Concert dc mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii; 20.0.5 Zece melodii pre 
ferate; 20,40 Din înregistrâ- 

mstului Fănică Loca:

8,55 Deschiderea emisiunii 
de dimineață; 9,00 Telex: 
9,05 Tcleglob; 9,25 Prim 
plan : Maria Spiridon; 10.00 
Curs de limba franceză (I):
10.30 Teatru : .Zestrea" de 
Paul Evcrac: 12,2() Telejur
nal; 15,30 Teleșcoalâ; 17,30 
Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază; 17,35 O viață 
pentru o idee; 18,05 Publi
citate: 18,10 Timp și anotimp 
in agricultură: 18,40 La poa
lele Timpci; 19,00 Oameni și 
lapte: 19,10 Tragerea Prono- 
expres; 19.20 1 001 dc seri;
19.30 Telejurnal; 20,10 Telc- 
cinemateca : ..Casa dc la răs
cruce": 21.40 Orașul «Ic pe 
Birzava: 22,10 Interpretul 
săptAminii : Angela Moldo
van: 22.30 .24 de ore".

Vremea
Ieri, temperatura maximă 

a aerului la Petroșani a fost 
dc minus 2 grade, iar la 
Paring dc minus 5 grade. 
Minimele au fost dc minus 
7 grade și, respectiv, minus 
12 grade. Grosimea stratului 
de zăpadă la Paring : <52 cm.

Pentru următoarele 24 dc 
ore : Vremea se menține fri
guroasă, noaptea cu cer se
nin iar ziua noros. Tempe
ratura >n scădere. Vini din 
sectorul sudic.

Prin contribuția 
bănească 

și în muncă
Delegații locuitorilor din co

muna Bănița au hotărit, in adu
narea ce a avut loc duminică 
30 ianuarie, să realizeze din 
contribuția bănească și in mun
că o serie de obiective care să 
contribuie la ridicarea gradului 
cdilitar-gospodăresc jI localită
ții.

Printre acestea se numără ex
tinderea spațiului la aminul 
cultural și consiliul popular, 
precum și împrejmuirea localu
lui cu gard metalic, lucrare a 
cărei valoare se ridică la suma 
dc 83 000 lei.

* Tot în cadrul acestei adunări 
s-a stabilit ca locuitorii să e- 
fcctueze 3680 zile muncă cu 
brațele și 1074 zile cu atelajele, 
pentrțț repararea și întreținerea 
drumurilor comunale, construi
rea unor poduri și podețe, îndi
guiri și consolidări de maluri.

Luînd cuvin Iul în cadrul a- 
dunării, cetățenii Vasile Baia, 
Ion Stoica, Petru Jitea, Ioan 
Sălășan, Petru Groza, Gheorghe 
Rusu și loan Marcu au făcut 
o seric de propuneri privind 
executarea lucrărilor.

partidul și țara
(Urmare din pag. I)

in îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale colectivului unității 
din care fac parte, sectoarele 
111 și II, de la E. M. Dilja, IV 
și I de la E. M. Petrila.

Cele peste 2 500 de tone — 
spor la extracția dc cărbune — 
raportate dc colectivul sectoru
lui III (condus dc ing. Martin 
Borșa) al minei Dîlja consti
tuie fructul eforturilor susți
nute, al abnegației și al dă
ruirii în muncă, pe care le-au 
dovedit ortacii din brigăzile lui 
Pavel Tasnady, Ștefan Ghioc, 
Constantin Tomescu. Colectivul 
sectorului II (șef sector, ing. 
Nistor Ciută) a urmat exem
plu) ..confratelui" și a repur
tat un succes lăudabil : depă
șirea planului cu 1 629 de to
ne, in care sînt încorporate 
vrednicia și continuitatea în e- 
fort ale ortacilor conduși dc 
Sigismund Dani, Gheorghe O- 
preanu. Ludovic Molnar (cu o 
realizare lunară dc 94 ml în ga-

Concurs de cros 
cu caracter inferjudețean

Din inițiativa comisiei jude
țene de atletism de pe lingă 
C.J.E.F.S. Hunedoara, începînd 
cu acest an, inaugurarea sezo
nului atletic se va face prin 
organizarea a patru concursuri 
de cros (pe echipe și individual) 
cu caracter interjudețean, la ca
re urmează să participe cei mai 
buni sportivi din județele Ca- 
raș-Severin. Alba și Hunedoara 
(cu două reprezentative).

Această mare competiție atle
tică are ca scop verificarea 
stadiului de pregătire a sporti
vilor și adaptarea lor la... difo- 
rite distanțe și dificultăți im
puse de traseele pe care se or
ganizează concursurile în plin 
sezon de iarnă.

Prima etapă — clapa munici
pală — a fost găzduită de către 
orașul nostru, duminică 30 ia
nuarie 1972, avînd ca loc de

desfășurare terenul viran din 
cartierul Aeroport. Am consem
nat prezența la start a sportivi
lor de la -Școala sportivă Reșița, 
Școala sportivă Aiud, Metalul 
Hunedoara și orașul Petroșani, 
prezent cu două echipe : .Școala 
sportivă de elevi și C.S. Jiul.

Lipsa motivată a atleților 
Vaier Mircea, Maria Lăzărescu 
și Codruța Șiclovan de la Școa
la sportivă Petroșani a privat 
echipa noastră de a pomi cu 
un oarecare avans in etapa a 
doua.

Un „japt“
obișnuit

Uricani

Relațiile școală-familie, 
văzute de elevi

Numeroasele probleme ridi
cate de legăturile dintre fa- 
miiic-școală uu fost amplu dez
bătute cu diverse prilejuri. 
EJe continuă să sica in cen
trul atenției unei mase din ce 
în ce mai largi de oameni ; 
profesori, părinți și chiar e- 
Jevi. .Și, pentru că am tot vor
bit despre aceste relații, ne-am 
gîndit, că n-ar fi râu, să dăm 
< uvîntul și subiecților : copiii, 
despre care tot discutăm.

Am apelat la un grup de ' - 
lcvi de la -Școala generală nr. 
5 din Petroșani, dm clase di
ferite. luai) absolut la intim- 
plare. i^-am pus tuturor ace
leași întrebări

— Ce credeți, intre școală 
și familie trebuie să existe le
gături ? De ce ?

T. M., 14 ani. Da, intre școa
lă -șj familie trebuie să existe 
legătură pentru că părintele tre
buie să știe ce face copilul la 
școală, iar dacă copilul nu în
vață, profesorul trebuie să știe 
condițiile pe care le are ele
vul acasă.

R. M., 12 ani. După părerea 
mea între școală și familie tre

buie să existe o slrînsă legă
tură. Aceasta constă în urmă
rirea comportării noastre, ca 
ceea ce ne cere școala, să ne 
«cară .și familia.

G. ()., 13 ani. Intre școală 
și familie există o legătură. 
La >coală învățătorii și profe
sorii ne educă întocmai ca 
niște părinți adevărați, ne în
vață să scriem, să citim, cum 
să nc comportăm in școală și 
societate. Acasă părinții ne 
hrănesc, ne imbracâ și ne e- 
ducă. Deci, între școală și fa
milie există o legătură.

B. P-, 13 ani. Eu cred ‘ă 
intre școală și familie trebuie 
să existe o slrînsă legătură 
deoarece tot ceea ce fac copiii 
acasă, fac și la școală. Dc c- 
xemplu copiii care se poartă 
frumos și vorbesc frumos a- 
casă, tot așa sc comportă și 
la scoală.

C. V., 13 ani. Intre- școală 
și familie există o legătură, 
dar sini unii părinți care, deși 
au copii la școală, și ar tre
bui să se ocupe dc ei, nu le 
pasă.

Iată o scrie dc adevăruri pe 
care le cunoaștem cu toții de 
foarte multă vreme, dar enun
țate de micii interlocutori, 
conștient i dc rolul lor în viața 
socială, capătă o importanță 
deosebită

Răspunsurile lor dau naște
re la o seric întreagă dc în
trebări din care consemnăm 
doar eîteva . .Ați făcut vizite 
la domiciliul elevilor, tovarăși 
diriginți ?", ..De cind nu ai mai 
trecut pe Iu școală tovarășe 
părinte ?", .Sintem, oare, exem
ple personale tot timpul ?", ,E- 
xistâ unitate de vederi intre 
educația pe care i-o dăm acasă 
și cea pe caic o primește la 
școală ?-

lncercînd să ne răspundem 
corect la aceste întrebări să 
privim în ochii copiilor, căci 
mai avem chiar și de ia ei, 
multe de învățat și vom avea 
astfel posibilitatea să evităm 
cazurile celor ce scapă în zo
nele marginale ale relațiilor 
școală familie !

1. MIRCEA

Iată clasamentul pe echipe 
după etapa întîi : I — 35 punc
te — .Școala sportivă Reșița (an
trenor Daniel Maier) și Școala 
sportivă Petroșani (antrenor Ion 
Ciofîcă) ; 2. Metalul Hunedoara 
— 21 puncte (antrenor Iosif Be- 
reksas) : 3. .Școala sportivă Aiud 
(antrenor Dumitru Dună) — 9
puncte.

Celor mai buni sportivi le-au 
fost oferite premii, iar echipe
lor participante o cupă și pla
chete.

Etapa următoare va avea loc 
in ziua dc 13 februarie, a.c. la 
Reșița.

Staicu BALOI

BOX
I.a Uricani — după cum ne 

comunică corespondentul nostru 
sportiv, Ilie Coandrăș — a avut 
loc o gală de selecție a tinerilor 
pugilișli, organizată de A S. ..Mi
nerul* Lupeni. întrecerile au 
corespuns aproape integra) aș
teptărilor, contribuind la răspîn- 
direa sportului cu mănuși în 
Uricani și dînd posibilitatea an
trenorului lupenean I. Barbu 
.să verifice noi clemente în ve
derea apropiatelor in treceri pu- 
gilistice republicane.

Cea mai frumoasă partidă a 
galei a fost furnizată de pere
chea C. Dini — Ghcorghe Vă
duva. A plăcut, de asemenea, 
și partida L. Ceocea — 1. Michi. 
Arbitrajele — bune.

Iar 
mină mai roioșr, 
zători, ' ’ 
convinge)
4 schimburi a 6 ore la fron- I 
tul de lucru — printr-o or- I 
ganizare mai bună a muncii, | 
prin folosirea deplină a ea- , 
pacitulilor de producție, prin 
disciplină și responsabilitate 
conștientă se pot obține re- I 
zultate mai bune.

Dar. redind acest moment I 
să reținem faptul esențial: | 
fu luna ianuarie, colectivul | 
minei Uricani s-a situat — i 
după o perioadă îndelungată 
— in fruntea colectivelor mi
nerilor din Valea Jiului, rea- 
lizind o depășire a planului 
la producția brută de I 450 I 
tone de cărbune. Iar printre I 
cei mai buni dintre cei mai | 
buni s-au situat mi- i 
nerii din brigăzile con
duse dc comuniștii Glicor- 
glie Nichila, Traian Pop, Je- 
nică Năstase, Samoilă Pecs I 
și Nicoluc Crețu din sectorul I 
II '(sectorul care a •ib’inul | 
cele mai bune rezultate pe i 
mină. Constantin Trifan și 
Gheorghe Scorpie din s<-« to- 
rul I. Ion Pctroiun, Evian 
Bob și Simion Budescu din ' 
sc torul HJ. Filaret Ungu-| 
reanu și Gheorghe Nislor din | 
sectorul de investiții. Rugăm i 
cititorii să ne scuze că flceste | 
nume, apar astăzi și in altă . 
parte a liarului. Dar ne ri
dicăm pălăria in Jața ac-sior 
oameni și ii felicităm și noi, 
urindu-le — lor și întregului ■ 
colectiv al minei Uricani — | 
să objină și in i-iilor succese i 
constante și din ce în ce mai | 
mari I

oamenii au pornit spre 
' mai incre- 

mai hotăriți. Și, cu 
ia că in regimul de

leriu dublă !), Gheorghe l’irțac.
Apreciabile plusuri — de 

2 002 tone, respectiv, 137 dc 
tone — s-au înscris în „cartea" 
de realizări a sectoarelor IV 
țuig. Marin Răduț), respectiv, 
I (ing. Victor Apostu). dc la 
mina Petrila. Din cadrul aces
tor colective se pot scoate în 
evidență brigăzile conduse dc 
Năstase Zamfir, Eugen Voicu. 
Constantin Alexe, fiecare cu 
sporuri cuprinse intre 200 și 400 
dc tone, ca și cele al< lui Va- 
silc Avarvarci, Dumitru Oană, 
Ioan l'.rdcs, Marin Ghizdăvcs- 
cu, Gheorghe Zaharia. ultima 
preocupată să asigure pregăti
rea liniei dc front viitoare.

Prin urmare, in cea dinții 
lună a lui 1972, un număr des 
tul de însemnat de colective 
minerești au demonstrat — cu 
elocvența faptelor dc zi cu zi, 
de ceas cu ceas — că sarcinile 
de plan se pot realiza, cu con
diția să sc manifeste plenar, 
interesul, dăruirea în efort, 
năzuința fierbinte dc a arăta 
că azi vei face mai mult decît 
ieri, că inîine vei da mai mult 
decît azi.

Ne exprimăm încrederea de
plină în resursele inepuizabile 
dc hărnicie, dc experiență, dc 
pricepere și de abnegație ale 
minerilor, ale inginerilor și teh
nicienilor noștri care pot — a- 
vînd în față exemplul viu, mo
bilizator, al comuniștilor — să 
realizeze (și trebuie să facă to
tul pentru aceasta!) în lunile 
care vin rezultate și mai bune 
și mai frumoase decît pină 
acum, pentru ca bilanțul ce
lui de-al doilea an al cincina
lului să fie în consonanță cu 
ceea ce partidul și țara cer 
dc Ia fiecare dintre noi !

I. L. H. S.,
ȘANTIERUL VALEA JIULUI SUPERIOR 

cu sediul în Uricani, 
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ :

— Tehnician laborant, cunoscător al limbii 
germane. De asemenea, mai angajează conta
bili, muncitori necalificați, betoniști. instalatori- 
montori, zidari-pietrari, dulgheri.

Condițiile de salarizare sint cele prevăzute in H.C.M. 
914/1968. Se asigură cazare, spor de șantier, regim de lucru 
dc 10 ore.

I

ANGAJEAZĂ:
unitatea

unitatea

conform

• ȘEF MAGAZIN GESTIONAR la 
nr. 37 Bănița;

• ȘEF MAGAZIN GESTIONAR la 
nr. 14 Petrila

Condițiile de angajare și salarizare
H.C.M. nr. 914/1968 și a Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot 'obține zilnic, 
între orele 7—15, de la serviciul personal al 
întreprinderii, str. Republicii nr. 90. din Petro
șani, telefon 1804.

în vederea deschiderii Școlii de ca
lificare de gradul L.M. pentru func
ția de acar și manevrant vagoane, 
în ziua de 13 februarie 1972, ora 8, 
Ia stația Petroșani.

Candidații se recrutează din rîn- 
dul absolvenților de 4, 7, 8 clase, 
cu stagiul militar satisfăcut, avînd 
vîrsta maximă de 45 de ani pentru 
candidații din rîndul cadrelor 
C.F.R., iar pentru cei din afara 
C.F.R. 43 ani.

3 luni la stația Petroșani, inccpind 
cu data de I martie 1972.

ÎNSCRIERILE se fac pină la 11 
februarie a. c., la stațiile C.F.R. de 
pe cuprinsul Regionalei C.F.R. Deva 
precum și la serviciul personal și 
învățămînt Deva.

Candidații trebuie să aibă domi
ciliul stabil pe raza teritoriului Re
gionalei C.F.R. Deva și sub o dis
tanță de 60 km de unitatea pentru 
care este recrutat.

PROBA 
CONSTA 
SCRIS Șl 
MĂNĂ.

DE ADMITERE VA
DIN EXAMINARE

ORAL LA LIMBA RO-

DURATA DE ȘCOLARIZARE:

Pe timpul școlarizării, elevii vor 
beneficia dc drepturile prevăzute in 
H.C.M. nr. 2 105/1969.

Informații suplimentare la servi
ciul personal și invățămînt al Re
gionalei, telefon 12630, 12631, inte
rior 305 sau 487.



Sprijin internațional 
țață de ideile de pace 
și securitate spre care 

năzuiesc popoarele europene

ECOUL FAVORABIL
AL DECLARAȚIEI DE LA PRAGA
l LAN H \TOR 1 (Agerpres). 

— Guvernul Republicii Popu
lare Mongole a dat publicității 
o declarație in care, in numele 
poporului mongol, salută rezul
tatele Consfătuirii de la l’rago 
1 Comitetului Politic Consulta
tiv al Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, spriji
nă în întregime propunerile 
concrete prezentate de partici- 
pantii la consfătuire, propuneri 
care pot și trebuie să servească 
drept bază concretă pentru asi
gurarea securității popoarelor 
din Europa și din întreaga lu
me.

Guvernul R.P. Mongole, se 
spune in declarație, iși exprimă 
convingerea că transpunerea in 
fapt a ideilor nobile și a prin
cipiilor înalte proclamate în do
cumentele Consfătuirii de la 
Fraga 8 Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via corespunde intereselor de 
durată ale popoarelor tuturor 
țărilor și va contribui la rezol
varea pozitivă a problemelor 
.urgente ale contemporaneității. 
Li interesele păcii și securității 
internaționale.

conferinței gencral-curopone in 
vederea construirii sistemului 
de securitate colectivă și cola
borare în Europa, pentru trans
formarea ei intr-un continent 
al păcii. Principiile fundamen
tale ale securității europene 
privind relațiile dintre statele 
Europei și dezvoltarea viitoare 
a colaborării reciproc avanta
joase intre ele. cuprinse in de
clarație, vor oferi largi posibi
lități pentru activitatea creatoa
re de pregătire și desfășurare 
cu succes a conferinței*.

★

l (Agerpres). — Rcfc- 
la Declarația <lc ia 
Consfătuirii Comitctu-

★
SOFIA 1. — Corespondentul 

.Agerpres, Constantin Amariței, 
transmite : La Sofia a avut Ioc 
ședința comună a Biroului Po
litic al C.C. al PC. Bulgar și 
a Consiliului de Miniștri, in ca
drul căreia Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. a prezentat informarea 
în legătură cu lucrările Consfă
tuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, ca
re a avut loc in zilele de 25 și 
26 ianuarie, la Praga. In comu
nicatul de presă se subliniază 
că Biroul Politic al C.C. al 
P.C.B. și Consiliul de Miniștri 
au aprobat activitatea delega
ției bulgare, in frunte cu tova
rășul Todor Jivkov, care a par
ticipat Ia lucrările consfătuirii. 
..Declarația pentru pacea, secu
ritatea și colaborarea in Euro
pa. adoptată la Praga, se spune 
in comunicatul de presă, consti
tuie un nou aport constructiv la 
eforturile popoarelor europene 
pentru destindere pe continen
tul nostru, pentru convocarea

UO NN 
rindu-se 
Fraga a 
lui Politic Consultativ al state
lor participante Ia Tratatul de la 
Varșovia. Conrad Ahlers, pur
tătorul dc cuvînt al guvernului 
R.F.G., a arătat, in cadrul unei 
conferințe de presă, că guvernul 
federal apreciază această decla
rație drept un punct de pornire 
pozitiv pentru dezvoltarea ulte
rioară a relațiilor dintre Est și 
Vest Guvernul R.F.G., a spus 
Ahlers, speră că dorința spre 
înlăturarea barierelor artificiale 
și dezvoltarea relațiilor econo
mice. comerciale, tehnice, cul
turale și în domeniul turismu
lui — exprimată in declarație 
— iși 'a găsi expresia și în 
cursul tratativelor dintre Egon 
Bahr. secretar de stat la Cance
laria federală a R.F.G., și 
Michael Kohl, secretar dc stat 
la Consiliul dc Miniștri al 
R.D.G. Aceste tratative sint de 
cca mai mare importanță nu 
numai pentru relațiile dintre 
cele două state germane, dar 
și pentru pregătirea și succesul 
unei conferințe europene in 
problemele securității și colabo
rării. a subliniat Conrad Ahlers.

gio La Pirn, președintele 1 
rației mondiale a orașelor 
frățilc Propunerile țărilor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, a continuat el. corespund 
intereselor tuturor popoarelor 
și contribuie la normalizarea 
situației de pe continentul nos
tru. Condițiile pentru convoca
rea conferinței gcneral-europc 
ne s-au maturizat deplin și ea 
poale să aibă loc in anul 1972. 
Acum, conducătorii tuturor sta
telor trebuie să ia neîntîrziat 
măsuri concrete pentru organi
zarea și ținerea acestei confe
rințe. Reprezentanții tuturor 
țărilor europene, fără excepție, 
trebuie să se așeze la masa tra
tativelor și să discute probleme 
care au importanță vitală atit 
pentru Europa, cit și pentru 
întreaga lume, a declarat Gior
gio La Pira.

Normalizarea situației pe 
continentul nostru, a continuat 
el, poate și trebuie să constituie 
un impuls pentru rezolvarea u- 
nor importante probleme politi
ce și economice internaționale 
intre care dezarmarea nucleară, 
iar apoi dezarmarea generală 
și totală.

pentru resurse naturale

★

ROMA 1 (Agerpres). — Docu
mentele adoptate de Consfătui
rea de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia au o uriașă importan
tă atit în planul pregătirii con
crete a Conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și co
laborare, cit și pentru reduce
rea încordării internaționale, in 
general — a declarat prof. Gior-

Operațiunile militare iau amploare 
în Tailanda

BANGKOK 1 (Agerpres). — 
Autoritățile de la Bangkok au 
ordonat evacuarea a aproxima
tiv 15 000 de persoane din așe
zările situate în partea de nord- 
est a Tailandei. unde trupele 
guvernamentale pregătesc largi 
operațiuni împotriva forțelor 
patriotice tailandeze, informea
ză agenția France Presse. Popu
lația din 20 de localități situa
te în Petchboon, la o distanță 
de 120 kilometri de frontiera cu 
Laosul, și din alte opt localități 
rurale din provincia Pitsanu-

loke, la 500 km nord de capita
la, a fost deja evacuată. In a- 
ceastă regiune au fost dislocate 
trei batalioane ale trupelor gu
vernamentale, sprijinite de u- 
nități de artilerie și de aviație.

Aceeași agenție informează 
că situația s-a deteriorat și în 
provincia Nakhom Panom, de-a 
lungul fluviului Mekong, în re
giunea de frontieră cu Laosul, 
unde, potrivit guvernatorului a- 
cestei provincii, au loc aproape 
zilnic ciocniri între forțele pa
triotice și trupele guvernamen
tale.

Pregătiri în vederea convocării 
conferinței parlamentare 

de cooperare și securitate 
în Europa

GENEVA 1 (Agerpres). — In 
zilele de 29 și 30 ianuarie a.c. 
s-a întrunit, la sediul Uniunii 
Interparlamentare, de la Gene
va. un comitet de pregătire în 
vederea convocării conferinței 
parlamentare de cooperare și 
securitate în Europa, organizată 
sub egida Uniunii Interparla
mentare. Comitetul s-a reunit 
ca urmare a deciziei adoptate 
dc cea de-a 59-a Conferință a 
Uniunii Interparlamentare, care 
a avut loc în perioada 2—10 
septembrie 1971, la Paris. La 
lucrările Comitetului au parti
cipat parlamentari din Belgia, 
Bulgaria, Danemarca. Elveția, 
Finlanda, Italia, Iugoslavia, Ma
rea Britanie, Polonia, România, 
Statele Unite și Uniunea Sovie
tică. Din Republica Socialistă 
România a participat prof. dr. 
Mihai Levente, deputat în Ma
rea Adunare Națională, preșe-

dintele grupului interparlamen
tar român.

Comitetul a examinat un an
samblu de probleme legate de 
convocarea conferinței europe
ne a parlamentarilor. Ca re
zultat al dezbaterilor, comitetul 
a recomandat convocarea, la 
Helsinki, în perioada 10—15 no
iembrie 1972, a unei conferințe 
parlamentare asupra cooperării 
și securității in Europa. Confe
rința ar urma să examineze, 
printre altele, problemele secu
rității în Europa, raporturile e- 
conomice intereuropene, coope
rarea științifică, tehnologică și 
culturală.

Recomandările Comitetului 
pregătitor vor fi examinate de 
Consiliului Uniunii Interparla
mentare, format din reprezen
tanții parlamentelor din 70 de 
țări care se va reuni în zilele 
de 8 și 9 aprilie 1972, la Yaoun
de, în Camerun.

Impas în încercările de rezolvare 
a crizei guvernamentale italiene

ROMA 1 (Agerpres). — A- 
genția ANSA relatează că efor
turile premierului desemnat al 
Italiei. Emilio Colombo, de a 
forma un nou guvern au intrat 
marți în impas. „Reuniunea co
legială* cu reprezentanții celor 
patru partide de centru-stînga

— democrat-creștin, socialist, 
socialist-democratic și republi
can — care fusese programată 
pentru marți la cererea lideri
lor republicani, a fost contra
mandată, din pricina dezacordu
rilor privind programul de gu
vernare.

Addis Abeba Țările africane cer
Consiliului de Securitate

sprijin mai
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). 

— Cele zece state africane par
ticipante la sesiunea extraordi
nară de la Addis Abeba a Con
siliului de Securitate au căzut 
de acord asupra textului unui 
proiect de rezoluție, prezentat 
de Tanzania, în care se cere a- 
nularea de către Marea Brita
nie a acordului încheiat cu re
gimul rasist al lui Ian Smith și 
retragerea tuturor forțelor sud- 
africane din Rhodesia. Proiectul 
reafirmă că „principala respon
sabilitate a Marii Britanii este 
de a asigura exercitarea de 
către poporul Zimbabwe a drep
tului său la autodeterminare și 
independență- și cere statelor 
membre ale O.N.U. să aplice 
cu strictețe sancțiunile adoptate 
împotriva Rhodesiei. Proiectul 
dc rezoluție urmează să fie

substantial
prezentat Consiliului de Securi
tate miercuri.

După cum s-a anunțat, la lu
crări au fost invitați luni și re
prezentanții unor mișcări de 
eliberare naționala din Africa. 
Printre cei care au luat cuvân
tul s-au numărat Amilcar Ca
brai. secretarul genera) al Parti
dului African al Independenței 
din Guineea—Bissau și Insulele 
Capului Verde (PAIGC), Mar
celino Dos Santos, vicepreședin
te al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO), și 
Pascal Luvalo, reprezentant al 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (MPLA). Vorbi
torii au cerut Consiliului de 
Securitate să adopte măsuri 
concrete în direcția acordării 
unui sprijin mai substanțial 
mișcărilor de eliberare naționa
lă din Africa.

Măsuri pentru a se pune capăt ciocnirilor 
dintre minoritatea musulmană din Biliar

și populația
DACCA 1 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Republicii 
Bangladesh, Mujibur Rahman, 
a ordonat trupelor să înconjoa
re enclavele nebengaleze, la 31 
ianuarie, pentru a pune capăt 
ciocnirilor dintre minoritatea 
musulmană din Bihar și popu
lația bengaleză. ce au durat 
peste două zile, informează a- 
genția United Press Internatio
nal.

Luînd cuvîntui la un miting 
la care au participat 25 000 per
soane, Mujibur Rahman a spus

bengaleză
că musulmanii din Bihar, aflați 
în enclavele Mirpur și Moham- 
medpur, la nord-vest de Dacca, 
precum și la Saidpur, la circa 
240 km de capitală, trebuie să 
depună armele. Mujibur Rah
man fixase stfîrșitul lunii ia
nuarie drept termen pentru de
punerea armelor de către toți 
civilii din Bangladesh.

NAIROBI 1 (Agerpres). — In 
prezența secretarului general 
al Organizației Națiunilor U- 
nite. Kurt Waldheim. Io Nairobi 
s-au deschis lucrările celei dc-a 
doua sesiuni n Comitetului 
O.N.U. pentru resurse naturale. 
Participă reprezentanți din 

u u 51 de țări și 16 orgii- 
ii Internaționale. Din Ro
lf; participă o delegație 

condusă de Eugen Davide.scu. 
director in Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei.

Sesiunea, care va dura două 
săptămini. este consacrată exa
minării unui cerc larg de pro
bleme privind prospectarea și 
folosirea resurselor naturale ale 
țârilor în curs de dezvoltare în 
interesul propriei dezvoltări. 
Va fi studiată, de asemenea, 
posibilitatea instituirii unui 
fond menit să favorizeze explo
atarea resurselor naturale ale 
acestor țări.

Luînd cuvintul în fața parti- 
cipanților. secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a su
bliniat că valoarea bogățiilor 
minerale descoperite în Africa 
cu ajutorul acordat de Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) se ridică 
la 25 miliarde dolari. Totodată, 
el a menționat că lucrările e- 
fectuate în Kenya în ultimul 
timp au demonstrat însemnatul 
potențial energetic de care dis-

pune Africa orientală și a ară
tat că O.N.U. vu acordu in con
tinuare ajutor țârilor In curs de 
dezvoltare în activitățile de 
prospectate care presupun «n 
înalt nivel de cunoștințe tehni-

La rîndul său. Robert Gardi
ner. secretatul executiv al Co
misiei economice a O.N.U pen
tru Africa, a relevat că. In co
drul operațiunilor de prospec
tai e efectuate jx* continentul a- 
fncan in ultimii .șase ani. cc’e 
mal mari succese au fost obți
nute în ce privește descoperire.i 
unor importante zăcăminte de 
petrol. In prezent, u spus el. 
există deja trei țări africane 
care produc mai mult de 43 
milioane tone dc petrol pe an, 
ceea ce face ca ele sfi se situe
ze printre primii II producători 
din lume. Capacitatea de rafi
nare a crescut, de asemenea, la 
50 milioane tone pe an. Exista 
indicii, a menționat Gardiner, in 
privința a noi surse comerciale 
dc petrol în Republica Zair. 
Ghana și Repiiplicu Populara 
Congo, precum și în țările în 
care exploatarea petrolului a 
început deja. Un vast program 
de explorare a început în bazi
nele interne din Mauritania, 
Mali. Ciad și Kigel' , precum și 
pe platforma continentală a A 
tlanticului și în apele Orem Pui 
Indian.

in Rhodesia situația este
departe de a

SALISBURY 1 (Agerpres). — 
Situația este departe de a se 
reglementa în Rhodesia, deși în 
țară s-a instaurat calmul după 
incidentele de acum două săp- 
tămîni dintre poliție și grupuri 
ale populației africane majori
tare, care demonstrau împotriva 
termenilor acordului dintre Ian 
Smith și ministrul de externe 
britanic Alec Douglas-Home. 
Săptămîna trecută, membrii co
misiei engleze conduse de lordul 
Pearce, care are misiunea ofi
cială de a sonda opiniile popu
lației africane față de acest a- 
cord, și-a desfășurat activitatea 
în Capitală, întîlni-nd o parte a 
liderilor africani, unii dintre ei 
în închisoare. Incepînd de luni, 
comisia Pearce și-a reluat mi
siunea, deplasîndu-se în regiuni
le rurale din vestul țării. Este 
ceea ce observatorii politici nu
mesc cea de a doua fază a lu
crărilor comisiei. „Pînă în pre
zent, relevă agenția Reuter, ci 
au primit un ferm răspuns ne
gativ din partea majorității a- 
fricanilor din localitățile vizita
te și există toate motivele să

se reglementa
se creadă că și populația rurală 
îi va urma*. Consiliul Național 
African. în conducerea căruia se 
află mai mulți foști deținuți po
litici, au adoptat, potrivit ace
leiași agenții, o linie moderată 
dar a avertizat pe membrii co
misiei că acceptarea unui ase
menea acord, care asigură per
petuarea dominației regimului 
rasist al lui Ian Smith, va duce 
la noi incidente interne 
și mai grave. In condițiile în 
care autoritățile de la Salisbury 
continuă să recurgă Ia repre
siuni cu scopul de intimidare, 
„Comisia Pearce* nu-și mai poa
te realiza obiectivul propus, 
sînt de părere liderii populației 
africane majoritare, motiv pen
tru care au cerut încetarea ac
tivității acesteia. De altfel, nu
meroși reprezentanți africani, 
prezenți în aceste zile la Addis 
Abeba, unde se desfășoară lu
crările Consiliului de Securita
te al O.N.U., au cerut recuza
rea „Comisiei Pearce“, conside- 
rînd-o neavenită în actualele 
împrejurări.

Declarația P. C. din Irlanda
DUBLIN 1 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Irlanda 
a dat publicității o declarație 
în care arată că autoritățile de

Dezbateri furtunoaso in Ca
mera Comunelor, specifice — 
de altfel — acestui înalt for al 
Marii Britanii, au marcat tre
cerea unuia dintre cele mai 
critice praguri sociale : depăși
rea cifrei fatidice de 1 milion 
dc șomeri!

Evenimentul nefiind singular 
pentru economia occidentală se 
cuvin subliniate citeva date re- 
levind tot atitea aspecte ale 
modului de viață capitalist. Fe
nomenele de stagnare și rece
siune economică, faze tipice 
pentru economia capitalistă, au 
— obiectiv — ca însoțitori fi
rești : creșterea costului vieții, 
inflația, șomajul. Șomaj fără 
rasă și fără discernămint de 
profesie, plagă care lovește cele 
mai diverse categorii sociale al 
căror numitor comun este unul 
singur: faptul că trăiesc din 
muncă, din sudoarea brațelor 
sau a frunții lor.

In Franța se inregistrează — 
potrivit revistei ..L’ Express" —- 
o adevărată „eroziune a depli
nei folosiri a forței de muncă", 
numărul șomerilor crescînd, nu
mai in 1971. cu circa 40 la sută: 
doi din cinci șomeri sint tineri. 
In R.F.G., in același an, indice
le de creștere a șomajului a 
fost de 54,1 la sută, fără a so
coti marele număr al celor ce, 
obligați de patronat, lucrează o 
săptămina redusă, suferind 
bineînțeles. și reducerea co
respunzătoare a salariului. 
In Italia — șase persoa
ne active dintr-o sută n-au 
de lucru. După cifre oficiale, 
numărul șomerilor italieni a 
atins 1300 000. Nici o țară in
dustrializată din vest n-a reușit 
să se sustragă șomajului... „Fo
reign Affairs* (S.U.A.) sondea
ză situația țărilor in curs de 
dezvoltare, scriind alarmant : 
șomajul din aceste țări „va do
mina viața internațională in a- 
cest deceniu*.

Deci, fie in Marea Britanie,

fie în Franța, Japonia, Italia. 
Olanda, în S.U.A. etc., milioane 
de oameni au căzut pradă șo
majului, s-au trezit — practic, 
peste noapte — transformați în 
„oameni de prisos".

Ceea ce a dat în ultimul an 
o notă de acuitate care continuă 
— după ultimele evenimente 
semnalate — să se manifeste și 
in acest an, este furia cu care, 
pur și simplu, șomajul a lovit

Jiști „pocăiți" care se întorc în 
Europa sau în celelalte state de 
origine. Mai mult decît atit. 
„pragul critic* al șomajului în 
lumea specialiștilor din S.U.A. 
— „proletariatul academic", cum 
o denumește ziarul vest-german 
„Suddeutsche Zeitung", — a fost 
depășit într-atît, incit un re
cunoscut for științific, cum este 
Institutul inginerilor electroniști 
și electrotehnicieni, întrunit la

Comentariul zilei

i*Praguri critice*'
contingente ce, pînă acum, se 
credeau la adăpost de acest fla
gel. Este vorba de lumea speci
aliștilor de înaltă calificare din 
ramurile cele mai moderne ale 
tehnicii și ale științei — maiș
tri. conducători tehnici, ingineri. 
„Fuga inversă a creierelor" — 
alt fenomen nou remarcat în 
lumea occidentală — este o ur
mare a ceea ce semnalam mai 
sus. Presa vest-europeană, dar 
nu mai puțin și presa Japoneză, 
a publicat aproape zilnic, in ul
timele 5—6 luni, articole despre 
sute de specialiști care, altăda
tă imigrați in S.U.A., astăzi se 
întorc acasă, în țările lor, expul
zați volens-nolens de șomajul 
ce bîntuie in „lumea nouă*. A 
spune despre acești oameni — 
electroniști, fizicieni atomiști 
ș^.in.d. — că se întorc dezamă
giți, este prea puțin. Ei nici mă
car nu se pot plinge că le-au 
fost preferați colegii lor ame
ricani ! Pentru că prea adesea 
colegii băștinași vin și se adau
gă lungilor convoaie de specia-

Los Angeles, n-a dezbătut, cu 
prilejul seminarului, cine știe 
ce taine ale științei contempo
rane, deși mulți dintre membrii 
săi au contribuit la construirea 
și lansarea navelor cosmice. El 
s-a ocupat de probleme foarte 
lumești : „Trebuie să ne trans
formăm — a spus unul dintre 
vorbitori — într-o asociație si
milară cu puternicul sindicat al 
muncitorilor din transporturi..." 
De ce ? — considerăm inutil o- 
rice comentariu.

Aceeași situație tragică fi aș
teaptă pe tinerii absolvenți ai 
învățămîntului universitar, că
rora. încă din iunie trecut, — 
relatează „U. 
World Report", 
următorul avertisment: 
muxile sînt grele. Vă îndreptați 
spre cea mai îngustă piață a 
muncii din ultimii 30 de ani".

„Este firesc — scria, recent, 
un specialist englez, reîntors în 
patrie — să pun piciorul pe pă- 
mîntul natal cu inima strînsă.

S. News and 
li s-a dat 

„Vre-

Am fugit de șomajul din S.U.A., 
revenind acasă, nu pentru că 
speram ca aici să găsesc o si
tuație mai roză. Cit privește fap
tul dacă m-a surprins sau nu 
că pe coșurile caselor n-am 
văzut ieșind prea mult fum
— nu, nu am fost surprins. Știu 
că minerii noștri sînt in grevă. 
Ne convine sau nu să stăm fără 
foc, dar ei, oamenii care trudesc 
în adincuri, au tot dreptul să 
lupte pentru condiții mai bune 
de viață..."

Pentru aceste „condiții 
bune de viață" minerii 
nici au intrat în a patra săp- 
tămină de grevă. Semnificativ, 
lupta celor 280 000 de mineri 
englezi este susținută de o lar
gă mișcare de solidaritate a ce
lor ce muncesc in nenumărate 
sectoare de activitate. Mișcări 
greviste de o deosebită virulen
ță se semnalează in S.U.A. — 
peste 13 000 docheri duc o apri
gă luptă cu administrația și pa
tronii, pentru satisfacerea re
vendicărilor, — Spania, Canada, 
Belgia și in alte state vest-eu
ropene. Toate aceste mișcări 
greviste sînt urmarea firească 
a șomajului și scumpetei, re- 
flectind, in același timp, <> ra
dicalizare a altor pături sociale, 
cum e cea a specialiștilor, o ma
turizare politică a avangărzii 
celor ce se întrețin din muncă
— clasa muncitoare, a cărei 
combativitate crește, evidenți- 
indu-i rolul dinamizator și, tot
odată, conducător in apărarea 
drepturilor economice și politi
ce ale celor mulți din statele 
capitaliste. Pentru aceste forțe, 
„pragurile critice* trebuie și 
pot fi depășite. întărirea unită
ții de acțiune a oamenilor mun
cii, dincolo de revendicările e- 
conomice imediate, le va per
mite să-și spună un cuvînt ho- 
tărit in fixarea opțiunilor so
ciale — deci a destinului națiu
nilor lor.

Ștefan ZAIDES

publici tă-

mai 
brita-

februarie 
au fost

S Agenția Clima Noua anun
ță că președintele Mao Tzedun 
a primit la 1 februarie pe Zul- 
fikar Aii Bhutto, președintele 
Republicii Islamice Pakistan. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire cordială și prieteneas
că, la care a asistat premierul 
Ciu En-lai.

•' Ministrul de externe bri
tanic, Alec Douglas-Home, va 
face o vizită oficială în Israel 
între 21 și 24 martie a.c., anun
ță un comunicat dat 
ții de Foreign Office.

C De la data de 1 
in Uniunea Sovietică 
reduse prețurile de vinzare cu 
amănuntul a televizoarelor. 
Preturile ia televizoarele cu I- 
maginea alb-negru au fost re
duse cu 8—2(1 la sută, cele la 
televizoare in culori — in medie 
cu 24 |a sută. Prețurile Ia cine
scoape au fosț reduse in medie 
cu 18 la sută.

Gunnar Jarring, reprezen
tantul special al secretarului 
general al O.N.U., și-a încheiat 
vizita la Dakar. El a avut con
vorbiri cu preșdintele Senegalu
lui, Leopold Ședar Senghor, în 
legătură cu activitatea Comite
tului O.U.A. însărcinat cu faci
litatea aplicării rezoluției Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967 privind situația 
din Orientul Apropiat.
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„Olimpiada albă“ 
Sapporo ’72

Salbă de baze sportive
La 3 februarie, în jurul o- 

rei prînzului, împăratul Hiro
hito al Japoniei va deschide 
cea de-a 11-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la 
Sapporo.

Citeva ore mai tîrziu, în
trecerile olimpice vor începe 
la Patinoarul Makomanai cu 
două meciuri din turneul de 
hochei pe gheață : Cehoslo
vacia—Japonia și Suedia—Iu
goslavia. Patinoarul Makoma
nai este unul din cele 14 
locuri de concurs amenajate 
de organizatorii japonezi in 
capitala insulei Hokkaido. 
Aici se vor desfășura, în a- 
fara meciurilor de hochei pe 
gheață, probele de patinaj 
artistic și festivitatea de în
chidere a Olimpiadei albe.

Ceremonia inaugurării o- 
limpiadei va avea loc la Sta
dionul dc gheață, o construc
ție în formă eliptică cu piste 
pentru patinaj viteză și tri
bune ce pot cuprinde 45 000 
de spectatori.

Pîrtiile de schi, bob și să
niuțe sînt situate pe munții 
nu prea înalți, dar bogați 
în zăpadă din împrejurimile 
orașului Sapporo. Astfel, pîr
tia de coborîre a fost trasată 
pe versantul vestic al Munte
lui Eniwa. cel mai înalt (1 320 
m) vîrf din Insula Hokkaido. 
Existența unor păduri foarte 
dese și a unui teren stîncos 
a făcut să se creadă la un 
moment dat că nu se va pu
tea construi pîrtia în acel ioc. 
A fost nevoie de munca a 
15 000 de oameni, ajutați de 
850 de buldozere, pentru a 
amenaja o pîrtie în lungime 
de 2 636 m, cu o diferență de 
nivel de 772 m. Punctul de 
start se află la altitudinea de 
1 126 m. Pîrtia rezervată schi-

oarelor va măsura 2 108 m. cu 
diferență de nivel de 534 m.

Pistele de slalom special și 
slalom uriaș, precum și cele 
de bob și săniuțe au fost con
centrate pe muntele Teine, 
aflat la 25 km de Sapporo. 
Proba de slalom special mas
culin se va disputa pe un 
traseu de 500 m cu o diferen
ță de nivel de 215 m. iar cea 
de slalom uriaș pe o pîrtie în 
lungime de 1 075 m cu o dife
rență de nivel de 400 m. La 
feminin, pîrtiile vor măsura 
450 m și respectiv 1 032 m.

Pîrtia de bob (1 580 m lun
gime și 13 viraje) s-a dovedit 
la probele de încercare des
tul de rapidă, deși lipsa cla
sicului „labirint" o face mai 
puțin dificilă decît alte pîrtii 
olimpice.

Trambulina mare (90 m) de 
la Okurayama, amplasată la 
5 km de centrul orașului 
Sapporo, va permite concu- 
renților să realizeze sărituri 
în jur de 100 m.

Cursele de schi-fund și bi- 
atlonul se vor desfășura în 
partea de vest a cartierului 
Makomanai, pe un teren si
tuat la 200 m deasupra nive
lului mării. Pentru amenaja- 
ra diferitelor piste care mă
soară in circuit 37 km și au 
lățimea între 4 și 7 m, a 
fost nevoie de desecări, con
struirea a 5 poduri și degaja
rea unei mari cantități de 
pământ stîncos.

La 12 km distanță de satul 
olimpic. în cartierele Mihako 
și Tsukisamo, au fost con
struite două patinoare acope
rite pentru probele obligato
rii la patinaj artistic și une
le meciuri ale turneului de 
hochei pe gheață.
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la Londra și Belfast „poartă în
treaga răspundere pentru ucide
rea a 13 locuitori ai orașului 
Londonderry", care au căzut 
sub gloanțele trupelor engleze 
ce reprimau o demonstrație 
pașnică în sprijinul drepturilor 
civile ale populației catolice din 
Ulster. Moartea acestora, arată 
declarația, este o consecință 
directă a politicii de impunere 
a unei „soluții militare* proble
melor Irlandei de nord și care 
duce la escaladarea terorii și 
violenței.

Declarația cere să fie retrase 
neîntîrziat trupele engleze din 
regiunile Irlandei de nord și sâ 
se anuleze legislația excepțio
nală. Problemele Irlandei de 
nord, subliniază declarația, tre
buie să fie rezolvate în interesul 
oamenilor muncii, prin satisfa
cerea cererilor lor legitime, u- 
sigurîndu-se drepturi cetățe
nești și democratice egale.

Partidul Comunist din Irlanda 
cheamă pe muncitorii irlandezi 
și englezi să organizeze o cam
panie hotărită de protest împo
triva politicii de represiune din 
Irlanda de nord. Declarația a- 
dresează un apel. forțelor din 
lumea întreagă, care militează 
pentru democrație. eliberare 
națională și socialism, chemîn- 
du-le să acorde un sprijin cit 
mai mare luptei antiimperialis- 
te a oamenilor muncii irlandezi.

♦

Teritoriul 
R. D. Vietnam 
din nou atacat 

de 
bombardiere 
americane

SAIGON 1 (Agerpres). — O 
nouă acțiune îndreptată împo
triva suveranității și securității 
R.D. Vietnam a fost săvîrșitfl 
la 31 ianuarie de forțele aerie
ne ale Statelor Unite. După cum 
anunță agenția Associated Press, 
bombardiere americane au ata
cat în cinci raiduri succesive 
puncte de pe teritoriul R.D.V. 
pînă la 80 kilometri nord de 
zona demilitarizată, lansând 
bombe și rachete aer-sol.
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