
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVII Nr. 10986 Prima ediție Joi 15 decembrie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

ORIENTĂRILE GENERALE
cu privire la întocmirea planului cincinal 

de dezvoltare economico - socială
a României in perioada

Conform hotârîrii Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 
se dau publicității ORIENTĂRILE GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA 
PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂ
NIEI ÎN PERIOADA 1981—1985, adoptate de conferință.

INDUSTRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A ÎNDEPLINIT 
PLANUL PE PRIMII DOI ANI AI CINCINALULUI

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaușescuIn telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comitetul municipal de partid, se spune : Angajați în ampla întrecere socialistă pentru înfăptuirea exemplară a hotăririlor istorice ale Congresului al XI-lea al partidului, a indicațiilor de îeprețuită valoare cu care îndrumați permanent activitatea noastră, efortul creator al întregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, militind neabătut pentru realizarea obiectivelor actualului cincinal, vă raportează, mult iubite tovarășe secretar general, că sarcinile pe primii doi ani ai actualului cincinal au fost îndeplinite la 13 decembrie 1977.Puternic însuflețiți de documentele Conferinței Naționale a partidului, de Raportul prezentat de dumneavoastră — strălucit document programatic al propășirii patriei

socialiste — punînd un tot mai mare accent pe valorificarea factorilor intensivi și calitativi ai dezvoltării, pină Ia sfirșitul acestui an vom realiza o producție suplimentară in valoare de circa 6 miliarde lei, care se va materializa în : 8 500 tone laminate finite pline din oțel, motoare cu ardere internă însumînd 175 000 CP, motoare electrice echivalînd 71 000 kW, aparate de măsură și control electrotehnice în valoare de 3,5 milioane lei, 632 autoutilitare, 65 locomotive diesel hidraulice de 1 250—1 500 CP, 30,5 milioane mp țesături, 2,9 milioane tricotaje și alte produse necesare atît economiei naționale și exportului, cit și satisfacerii într-o măsură sporită a cerințelor populației, întreaga producție suplimentară din acești doi ani se va
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Industria județului Suceava a realizat 
planul producției globale pe anul 1977

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae CeaușescuIn telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de comitetul județean de partid, se arată : Răs- punzînd cu înflăcărare și amplă angajare comunistă mobilizatoarelor chemări pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, le-ați adresat întregului popor de Ia tribuna Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din industria județului Suceava, avîndu-i în frunte pe comuniști, vă raportează că au îndeplinit prevederile planului anual la producția industrială globală pe data de 12 decembrie a.c.în acest fel, ca urmare a avansului obținut de 19 zile, mobilizindu-ne toate rezervele umane și materiale de care dispunem, vom realiza pină la sfirșitul lunii decembrie o producție industrială suplimentară in valoare de 650 milioane lei. reprezentind importante cantități de produse de primă necesitate economiei noastre naționale, printre care : mașini-unelle de prelucrat metale în valoare de 3

milioane lei, 21 000 tone minereu de mangan, 15 000 mc cherestea, 470 000 mp furnire estetice, 16 000 mp binale, mobilă în valoare de 6 milioane lei, 4 000 tone saci de hirtie, 118 000 tricotaje, 2 200 tone conserve de carne, 625 tone lapte praf și 125 tone unt.Avînd drept călăuză fermă în activitatea noastră viitoare documentele Conferinței Naționale a partidului, magistralele prevederi programatice formulate de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm și cu acest prilej de atașamentul nostru nețărmurit la politica internă și externă a partidului și statului nostru, incredințindu-vă, totodată, că ne vom spori eforturile in toate domeniile vieții materiale și spirituale pentru a ne aduce o contribuție tot mai importantă la îndeplinirea programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la comunism pe pămin- tul scumpei noastre patrii — România socialistă.

Elaborarea planului cincinal 1981—1985 va porni de la Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de la liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a țării pînă in 1990 și va ține seama de potențialul pe care îl va atinge patria noastră prin realizarea Programului de creștere suplimentară în perioada 1978—1980. Viitorul plan cincinal va avea o importanță hotă- rîtoare pentru 'mersul foristru'c'ției socialiste șl înflorirea continuă a României.în conformitate cu hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. din 7—9 decembrie a.c., în elaborarea planului se va urmări aplicarea fermă a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, cu privire la folosirea intensivă a fondurilor fixe, a întregului potențial productiv, economisirea resurselor materiale și energetice, ridicarea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, promovarea largă a progresului tehnic în economie, sporirea productivității muncii sociale, accentuarea eficienței în toate sectoarele de activitate, în vederea dezvoltării avuției naționale și creșterii nivelului de trai al Întregului popor.în etapa 1981—1985 se va urmări dezvoltarea In continuare în ritm înalt a forțelor de producție, ceea ce va conduce la creșterea mai accentuată a venitului național, care va ajunge în 1985 la 2 400—2 500 dolari pe locuitor, creîndu-se condiții ca România să depășească stadiul de țară in curs de dezvoltare — în accepțiunea contemporană a acestei noțiuni — devenind o țară cu nivel mediu de dezvoltare. Vor avea loc mutații importante în structura socială a țării, în relațiile de producție și sociale, se va accentua procesul de apropiere dintre munca fizică și intelectuală, între condițiile de muncă și viață de Ia sat și cele de la oraș.1. în centrul noului cincinal vor sta ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții materiale, afirmarea cu și mai mare intensitate a revoluției tehnico-științifice, introducerea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii în toate domeniile vieții economico-sociale, realizîndu-se astfel o economie modernă, de înalt nivel tehnic, de mare productivitate și eficiență.2. Va continua ferm politica de industrializare, accentuind poziția conducătoare a industriei in ansamblul economiei ; se are în vedere ca producția industrială să sporească în cincinalul viitor cu 55—60 la sută, astfel ca pînă în 1985 această ramură să contribuie cu circa 70 la sută la formarea venitului național. Se va urmări creșterea cu prioritate a ramurilor și subramurilor de înaltă tehnicitate din domeniul metalurgiei, construcțiilor de mașini și chimiei — care asigură dezvoltarea pe o treaptă superioară a bazei tehnico-materiale a societății și valorificarea cu maximă eficiență a resurselor naționale — concomitent cu dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de consum. Industria — îndeosebi industria construcțiilor de mașini, care va ajunge la o pondere de circa 36 la sută din totalul producției industriale — trebuie să realizeze produse cu caracteristici tehnice competitive pe plan mondial, urmărindu-se ridicarea continuă a calității produselor, prin asimilarea de produse noi și modernizarea celor existente in pas cu noile cuceriri ale științei și tehnicii, respectarea strictă a tehnologiilor, îmbunătățirea asistenței

tehnice în producție, perfecționarea controlului în toate fazele de fabricație.3. în perioada anilor 1981—1985 va trebui să se dezvolte o agricultură de mare productivitate — atît în sectorul vegetal, cît și animal — la nivelul rezultatelor celor mai avansate din lume. In acest scop, se va acționa în continuare pentru conservarea și ameliorarea fondului funciar, înfăptuirea unui program de irigații și alte amenajări funciare, generalizarea mecanizării complexe a tuturor sectoarelor de producție, asigtîrarea la nivel optim a îngrășămintelor și celorlalte substanțe chimice necesare. Va trebui să se obțină recolte superioare și stabile în domeniul cerealelor, plantelor tehnice, legumiculturii, viticulturii și pomiculturii ; pînă în 1985, ponderea zootehniei în totalul producției agricole va ajunge la 44—45 la sută.4. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării bazei proprii de materii prime și energie prin intensificarea activității geologice, inclusiv a forajului de mare adîncime, valorificarea completă a resurselor cunoscute și descoperirea unor resurse noi, sporirea producției de înlocuitori. Va trebui promovată în continuare o politică fermă de economisire a materiilor prime și energiei în toate domeniile. Se impune, totodată, o preocupare susținută pentru utilizarea produselor secundare și deșeurilor, pentru ridicarea randamentelor în consumul materiilor prime și resurselor energetice.5. Prioritară va fi și în viitorul cincinal orientarea spre ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime prin creșterea nivelului tehnic șl calitativ al produselor în toate ramurile industriale. Se are în vedere ca, pînă in anul 1985, circa 45 la sută din volumul total al producției ramurilor prelucrătoare și 70 la sută din construcția de mașini să îl constituie produsele puse în fabricație în viitorul cincinal pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Astfel, trebuie să se asigure o creștere cu 25—30 la sută a indicelui de valorificare a materiilor prime și materialelor pe ansamblul industriei.6. O preocupare centrală în noul cincinal trebuie să fie creșterea mai puternică a eficienței în toate sectoarele economiei naționale. Prin modernizarea producției și utilizarea intensivă a capacităților, este necesar să se obțină la 1 000 lei fonduri fixe o producție industrială de cel puțin 1 400—1 500 lei ; sporuri mai mari vor trebui realizate în construcția de mașini și în alte ramuri prelucrătoare ale industriei.O atenție deosebită se va acorda sporirii mai rapide a productivității muncii — factor hotărîtor al progresului general al societății — urmărindu-se mecanizarea și automatizarea proceselor de fabricație, introducerea în producție a cuceririlor științei și tehnicii, perfecționarea organizării producției și a muncii, utilizarea rațională a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.In același timp, un obiectiv esențial 11 constituie reducerea mai mare a cheltuielilor materiale, ponderea acestora în produsul social urmînd să se reducă pînă în 1985 la 53—54 la sută. Se va reuși astfel ca la o creștere de 45—50 la sută a produsului social să se realizeze un spor al venitului național de 51—58 la sută.7. înfăptuirea obiectivelor cincinalului viitor impune măsuri ferme pentru desfășurarea cu re

zultate superioare a cercetării științifice, pentru orientarea tuturor forțelor spre rezolvarea cerințelor producției materiale, ridicarea calitativă a activității economice și progresul general al societății noastre.8. In vederea acoperirii nevoilor de cadre, se vor lua măsuri pentru ridicarea la un nivel mai înalt a învățămîntului în concordanță cu noile exigențe ale vieții economico-sociale. Se va acționa pentru formarea unui număr corespunzător de muncitori calificați, ingineri, tehnicieni și alți specialiști, precum și pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională și tehnică a oamenilor muncii din toate sectoarele economiei.9. In elaborarea viitorului plan cincinal, pornind de la necesitatea încadrării tot mai active și eficiente a României în diviziunea internațională a muncii, o deosebită atenție va trebui acordată îmbunătățirii activității de comerț exterior, a structurii exporturilor, sporirii rezervelor valutare ale țării. Un loc tot mai important în ansamblul schimburilor economice externe va trebui să-l dețină cooperarea și specializarea în producție a întreprinderilor românești cu cele din alte țări, îndeosebi în domeniul construcțiilor de mașini, al metalurgiei și industriei chimice.10. Dezvoltarea și modernizarea în continuare a bazei tehnico-materiale a societății vor fi asigurate de alocarea și în viitor a circa o treime — între 30 și 33 la sută — din venitul național pentru fondul de dezvoltare economico-socială. In politica de investiții se va urmări : reutilarea și modernizarea întreprinderilor existente ; executarea de noi obiective cu investiții specifice reduse, prin eliminarea supradimensionărilor, aplicarea de soluții constructive eficiente și folosirea materialelor ușoare și ieftine ; asigurarea din timp a documentațiilor și tehnologiilor rfecesare'ți1 scurtarea perioadelor de execuție in vederea punerii în funcțiune a noilor capacități și atingerii parametrilor proiectați în termene cit mai scurte.11. Viitorul cincinal va marca — pe baza progreselor în dezvoltarea economico-socială a țării — o etapă superioară în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii — țel suprem al politicii partidului. Vor crește în continuare veniturile reale ale populației, pe baza aplicării ferme a sistemului socialist de remunerare, a principiilor eticii și echității în repartiție, concomitent cu asigurarea unei corelații judicioase între veniturile obținute din muncă și fondurile sociale. In dezvoltarea producției și desfacerii bunurilor de consum, a serviciilor se va urmări apropierea de normele de consum optime, fundamentate științific. Se are în vedere realizarea a circa 1.3 milioane apartamente din fondurile și cu sprijinul statului, in scopul soluționării mai rapide a problemei spațiului locativ. Se va accentua procesul de urbanizare, un număr tot mai mare de localități devenind puternice centre economice și sociale. Se va acționa, totodată, cu fermitate, pentru înfăptuirea programului de protecție a mediului înconjurător, asigurând condiții cît mai bune de viață întregii societăți.12. Se va asigura perfecționarea în continuare a conducerii și planificării activității economico- sociale ; dezvoltarea democrației socialiste, lărgirea cadrului organizatoric de participare activă a oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului ; afirmarea plenară a personalității umane și valorificarea întregii energii a maselor populare în slujba progresului general al societății ; intensificarea activității ideologice, de ridicare a nivelului
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INSRFIETITDRIIL PROGRAM AL ACCELERĂRII
PROGRESOLOI MUlTILATERfll AL TAROOamenii muncii din întreaga țară au luat cunoștință cu viu interes și sentimente de profundă satisfacție de conținutul mobilizatorului PROGRAM PRIVIND MASURILE SUPLIMENTARE DE DEZVOLTARE ECONO- MICO-SOCIALA A ROMÂNIEI PINA IN 1980. elaborat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și adoptat în unanimitate de Conferința Națională a partidului. Avem,, pentru următorii ani ai cincinalului, un nou program de lucru concret, la scară națională, care, prin prevederile sale, prin întreaga sa structură, reflectă, o dată mai mult, forța și dinamismul economiei noastre, justețea politicii partidului de dezvoltare susținută a forțelor de producție, ca factor decisiv al progresului multilateral și armonios al societății noastre ; avem un program realist si cuprinzător, realizarea sa întocmai așigurind înfăptuirea obiectivelor Congresului al XI-lea al parti-, dului, dezvoltarea mai accelerată a economiei naționale, creșterea mai rapidă a venitului național, înaintarea hotărîtă a României pe calea apropierii de nivelul țărilor avansate economic, ridicarea pe o treaptă superioară a gradului de civilizație materială și spirituală al întregului popor. Putem afirma deci cu deplină convingere că, prin conținutul și scopul înalt pe care-1 urmărește, acest program este profund umanitar și patriotic, de mare însemnătate economică, socială și politică.Este încă proaspăt în conștiința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii ecoul puternic al ideilor și orientărilor de o deosebită importanță principială și practică cuprinse în Raportul prezentat Ia Conferința Națională de tovarășul Nicolae Ceaușescu; Cu justificată mîndrie, participanta la dezbateri au dat o înaltă apreciere activității secretarului general al partidului, care, cu realism și cutezanță, cu înțelepciune și clarviziune, a condus nemijlocit munca de elaborare a programului suplimentar, urmărind cu consecventă concentrarea mai eficientă a tuturor eforturilor materiale și umane ale societății în direcția accelerării progresului multilateral al țării. însăși ideea conceperii acestui program suplimentar s-a născut pe baza evaluării obiective a resurselor sporite rezultate din acțiunile desfășurate din inițiativa tovarășului Nicolae

Ceaușescu pentru reducerea cheltuielilor materiale ale producției și investițiilor, a realizărilor importante din primii doi ani ai cincinalului, cînd, pe ansamblul industriei, s-a obținut o producție suplimentară de 38 de miliarde lei. Un rol deosebit de important în fundamentarea prevederilor programului suplimentar l-au avut prețioasele indicații date de secretarul general al partidului la Congresul consiliilor oamenilor muncii — cînd, de fapt, acest înalt forum al clasei muncitoare a hotărit reali
Programul privind măsurile 

suplimentare de dezvoltare economico-socială 
a României pină in 1980

zarea peste prevederile cincinalului a unei producții industriale de 100—130 de miliarde lei. — la Congresul țărănimii și la Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c.Prevederile programului suplimentar sînt cunoscute. Care sint semnificațiile majore ale acestor prevederi, direcțiile principale de acțiune pentru înfăptuirea lor ? Subliniem, in primul rind, fundamentarea profund științifică a fiecăreia din prevederile programului suplimentar, în acest sens, din capul locului se relevă că programul suplimentar se bazează pe lîtilizarea mai bună a fondurilor productive, dotarea cu mașini și utilaje a spațiilor disponibile, realizarea unor obiective suplimentare de investiții, ridicarea la un nivel calitativ superior a activității economice, sporirea gradului de valorificare a materiilor prime, creșterea mai accentuată a productivității muncii. Și, în fiecare ramură, cu rigoare științifică, sînt redate modalitățile concrete de acțiune, dimensiunile resurselor ce se impun a fi valorificate în următorii trei ani ai cincinalului. De exemplu, în industrie — unde se prevede obținerea unei producții suplimentare, pe ansamblul cincina

lului, de 100—130 miliarde lei — s-a stabilit că 48 la sută din producția suplimentară pe anii 1978—1980 se va realiza pe seama folosirii mai bune a mașinilor, utilajelor și suprafețelor existente la începutul cincinalului, și 52 la sută pe capacități noi, dezvoltări și modernizări, ca urmare a investițiilor suplimentare alocate.Pe linia aceleiași riguroase fundamentări științifice a prevederilor suplimentare, se cuvine relevat faptul că programul stabilește, pe ramuri de activitate, pe ministere, produsele fizice ce urmează să fie realizate peste plan, in strînsă concordanță cu interesele și necesitățile majore ale e- conomiei naționale. Sînt prevederi mobilizatoare, ce s-au adăugat planului cincinal, prin a căror înfăptuire se vor asigura, deopotrivă, o sporire a gradului de dotare a economiei cu mașini și utilaje din producție proprie, o mal bună satisfacere a cerințelor de consum ale populației, precum și resurse suplimentare pentru dezvoltarea schimburilor internaționale. Iată de ce una din concluziile practice, puse in evidență de programul suplimentar, este ca, pretutindeni. fiecare colectiv de întreprindere să acționeze energic și cu consecvență pentru realizarea neabătută a sarcinilor la producția fizică, la fiecare sortiment, astfel ca economia să beneficieze de produse de calitate, conform planului și programului suplimentar.Este deosebit de semnificativ faptul că. tocmai într-o perioadă cînd economia a numeroase țări capitaliste este bintuită de criză, de inflație și șomaj, partidul nostru elaborează și adoptă un program concret de dezvoltare suplimentară, care dă noi dimensiuni înaltului dinamism e- conomic al României socialiste. Se poate afirma, cu deplin temei, că programul suplimentar atestă voința și hotărîrea partidului nostru, a întregului popor de a face totul pen-
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Orice reuniune a Partidului Comunist Român a căpătat, de aproape un deceniu și jumătate, atît acasă cit și în străinătate, dimensiunile unui e- veniment istoric.Nu mai este de mult un secret pentru nimeni căror cauze datorăm capacitatea de a transforma o muncă firească, obișnuită intr-un eveniment. După părerea mea, există două asemenea cauze, două explicații cardinale : capacitateaPartidului Comunist Român de a guverna țara prin înțelegerea exactă și determinarea științifică a noilor vîrste istorice ale României și capacitatea excepțională a conducătorului partidului și tării 1 noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a intui, de a studia și defini, pe baza analizelor critice succesive, o politică intr-adevăr nouă, complexul tuturor principiilor și legilor specifice democrației noastre socialiste.Conferința Națională a intrat deci în succesiunea firească a momentelor de relief care, constituindu-se in evenimente istorice, fac inextricabilă legătura dintre Partidul Comunist Român și secretarul său general, dintre poporul nostru și conducătorul său atît de stimat și de iubit.în calitatea mea de scriitor și de diplomat, am putut observa, zi de zi, în ultimii ani, conturarea tot mai precisă, ecoul tot mai larg al principiilor care alcătuiesc un a-

devărat cod moral în relațiile noastre cu celelalte state, cu partidele și forțele care înțeleg că România și președintele ei nu au nimic mai sacru decît promovarea, la scara întregii lumi, a unei politici care să garanteze pacea și libertatea tuturor popoarelor. punerea lor la adăpost de orice presiuni și ingerințe, dreptul lor inalienabil la independență și securitate, la progres
însemnări 

de Ion BRAD

și la bunăstare. Consecvența acestor principii aș vrea s-o ilustrez cu cîteva exemple.Iată, în ultimele săptămîni am auzit de nenumărate ori oameni politici și diplomat străini profund preocupați de evoluția evenimentelor din O- rientul Mijlociu spu- nînd deschis : „Este surprinzător pentru noi cum reușește România, cum reușește președintele Nicolae Ceaușescu să se plaseze mereu in fruntea evenimentelor, cit de cutezătoare și de realistă este încercarea și reușita de a sprijini inițiativele de pace, soluțiile juste, chiar și a- colo unde pare totul imposibil...". Nu mi-a fost deloc prea greu să ie explic acestor oameni interesați de așa-zisele „secrete" ale poziției României în

soluționarea politică a complicatelor probleme din Orientul Mijlociu că încă de zece ani și mai bine, chiar din momentul izbucnirii ostilităților. România, prin glasul conducătorului său, a exprimat clar și ferm pozițiile sale de azi. Pareă-1 văd și acum pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in fața unor mulțimi imense, in piața mare de la Brașov, pe Cimpia Libertății la Blaj, la Sfîn- tu-Gheorghe și la Miercurea-Ciuc, în zilele acelea de vară cu mocniri de fulgere ale anului 1967, cum repeta aproape cuvint cu cuvînt ceea ce avea să explice apoi, zece ani la rind, la București sau în capitalele țărilor arabe. în toate punctele traiectoriilor sale mondiale, adevărurile esențiale confirmate și de situația nouă pe care o avem azi în față. „Secretul" este deci că nici cu o iotă nu s-a schimbat poziția de acum zece ani a României, din acel moment de judecăți dificile, care cereau într-adevăr curaj in observarea realităților, în afirmarea lor. în apărarea cauzelor drepte, a liniștii și păcii mondiale. A a- vut înțelepciunea și curajul președintele nostru să le afirme și să le apere timp de zece ani ? Le-a avut ! A urmărit cumva România un scop e- goist în lupta ei dificilă pentru împiedicarea alunecării spre
(Continuare 
in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — joi 15 decembrie 1977

ORIENTĂRILE GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA
PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1981-1985
(Urmare din pag. I)general al cunoașterii și educației socialiste a maselor, de formare a omului nou, urmărind cu consecvență așezarea -relațiilor din

— in procente —

Anul
1985 

fată de
1980

Ritm 
mediu 
anual 

1981 —
1985

1. Produsul social 145-150 7,7- 8,5
2. Venitul național 151-158 8,6- 9,6
3. Producția globală industrială 155-160 9,0- 9,8
4. Producția globală agricolă (medie 

anuală pe perioada de 5 ani) 123-125 4,2- 4,5
5. Investițiile totale în economie (pe 

perioada de 5 ani) 137-142 6,5- 7,3
6. Volumul comerțului exterior (pe pe

rioada de 5 ani) 158-163 9,6-10,3
7. Productivitatea muncii 

— în industrie 143-147 7,4- 8,0
— în construcții-montaj 146-148 7,8- 8,2

8. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă în industria repu
blicană 6,5-7,0

9. Numărul de personal muncitor 110-114 2,0— 2,7
10. Fondul de retribuire 140-145 7,0- 7,7
11. Veniturile totale reale ale populației 125-128 4,6- 5,1
12. Volumul desfacerilor de mărfuri cu 

amănuntul 130-138 5,4- 6,7
13. Prestările de servicii pentru popu

lație 150-155 8,5- 9,0

I. Industria1. în industrie se va prevedea dezvoltarea prioritară a construcțiilor de mașini și chimiei, care vor asigura în 1985 circa 50 la sută din întreaga producție industrială.2. în vederea asigurării într-o măsură cit mai mare a necesarului de materii prime minerale din producția internă, in activitatea geologică și de extracție se va acționa pentru :a) Descoperirea și valorificarea de noi resurse energetice, in care scop va fi intensificat forajul la mare adîncime, se vor extinde lucrările de investigare a platformei continentale a Mării Negre și se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului final de. recuperare a țițeiului din zăcămînt ; vor fi continuate eforturile pentru identificarea de noi rezerve și creșterea producției de huilă și de lignit.b) Continuarea extracției de minereuri de fier în exploatările existente, inclusiv a zăcămintelor cu conținuturi reduse în metal, concomitent cu asigurarea condițiilor necesare pentru valorificarea rezervelor de la Palazu Mare — Constanța.c) Sporirea accentuată a extracției de minereuri cuprifere, îndeosebi la exploatările de la Moldova Nouă, Roșia Poieni. Valea Morii ; zăcămintele sărace urmează să asigure in 1985 aproape 50 Ia sută din producția de cupru in concentrate.d) Lărgirea bazei de materii prime pentru industria aluminiului, prin valorificarea mai intensă a rezervelor de bauxită din țară și elaborarea tehnologiilor de valorificare economică a resurselor nebauxitice (argile, sienite, cenuși etc.).e) Valorificarea industrială a sărurilor de potasiu și aluviunilor tilanifere, dezvoltarea accentuată a producției de sulf.în dezvoltarea producției miniere se va urmări promovarea metodelor de exploatare de mare productivitate, extinderea mecanizării lucrărilor de excavare și transport in cariere și în subteran, automatizarea proceselor de preparare a minereurilor și celorlalte substanțe minerale utile.3. în domeniul energiei primare se va pune accent pe utilizarea combustibililor solizi, in principal a lignitului și șisturilor bituminoase, extinderea construcției de hidrocentrale intr-o concepție care să asigure amenajarea complexă a potențialului hidroenergetic al Dunării și riurilor interioare, accelerarea realizării programului de construire a centralelor nucleare, re- stringerea și eliminarea treptată a utilizării hidrocarburilor in procesele de ardere.în producția de energie electrică va spori aportul cărbunilor și șisturilor bituminoase, precum și al energiei hidro. în 1985, cărbunii, inclusiv șisturile bituminoase, vor acoperi peste jumătate din resursele primare necesare pentru producerea energiei electrice, iar energia hidro va dețin» o pondere de peste 20 la sută. Se va urmări dezvoltarea in continuare a termo- ficării industriale și urbane, inclusiv pe baza valorificării resurselor combustibile și termice din industrie.4. în industria metalurgiei feroase se vor extinde centrele metalurgice existente, iar la Combinatul siderurgic de Ia Călărași .— a cărei construcție a inceput încă in acest cincinal — vor fi puse în funcțiune importante capacități de fontă, oțel și laminate. O atenție deosebită se va acorda lărgirii fabricației oțelurilor de calitate : se va extinde producția de oțeluri inoxidabile 

societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste și comuniste.Dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1981—1985 se va caracteriza prin următorii indicatori sintetici : 

și refractare pentru ramurile de virf ale industriei construcțiilor de mașini, în cadrul unor unități de microproducție. în producția de laminate finite și de țevi se va pune accent pe dezvoltarea produselor cu grad avansat de prelucrare și caracteristici fizico-mecanice superioare.5. în metalurgia neferoasă — prin prelucrarea cu randamente sporite a materiilor prime miniere, valorificarea integrală a subproduselor și deșeurilor — se va majora în continuare producția de cupru, plumb, zinc, a metalelor rare și disperse. în producția de aluminiu se va pune accent pe prelucrarea metalului în produse finite superioare.6. Dezvoltarea industriei construcțiilor de mașini va fi astfel dimensionată incit să asigure acoperirea in bune condiții a necesităților economiei de mașini și utilaje, majorarea substanțială a exportului acestei ramuri și satisfacerea — la un nivel calitativ superior — a cerințelor populației de bunuri metalice, electrotehnice și electronice. Se va urmări dezvoltarea prioritară a subramurilor de înaltă tehnicitate, care condițiopează modernizarea și extinderea tehnologiilor avansate in întreaga economie.a) în industria electronică se va asigura dezvoltarea fabricației echipamentelor de electronică industrială, mijloacelor de automatizare și ale tehnicii de calcul. Se va urmări asimilarea și dezvoltarea producției de noi tipuri de calculatoare electronice, inclusiv echipamentele periferice aferente, extinderea fabricației de mijloace pentru conducerea automată a proceselor tehnologice, de echipamente electronice pentru avioane și nave, precum și o largă diversificare a producției de aparate de măsură și control.b) în domeniul mașinilor-unelte se va dezvolta fabricația mașinilor grele de performanță, mașinilor-unelte de prelucrat metale prin electroerozlune, electrochimie și alte procedee moderne.c) Fabricația de mecanică fină, optică, elemente și echipamente hidraulice și pneumatice va fi orientată spre acoperirea în măsură sporită a necesarului de echipamente pentru acționări și comenzi la mașini-unelte, mașini de construcții, utilaj petrolier și tehnologic, mașini agricole, precum și spre realizarea de aparate de măsură și control din clase înalte de precizie, microscoape, aparate de fotografiat, aparate și instalații pentru cercetare și laboratoare.d) Producția de utilaje tehnologice, petroliere, energetice și de construcții va asigura înfăptuirea programelor de investiții și dezvoltarea acțiunilor de cooperare economică externă. Se va urmări cu prioritate realizarea de utilaje grele, de înaltă complexitate și cu performanțe funcționale ridicate : laminoare de tablă, de țevi și sirmă ; cuptoare electrice ; echipamente pentru furnale de mare capacitate ; rafinării de țiței cu secții de reformare catalitică a benzinei^ hidrofinarea motorinei, hidrocracare, cracare catalitică ; echipamente pentru centrale nuclearo-electrice ; utilaje pentru prelucrarea cauciucului și a maselor plastice ; linii de ciment pe procedee moderne ; sisteme de mașini pentru lucrări miniere și prepararea minereurilor ; utilaje de construcții de mare capacitate ; o gamă largă de utilaje și instalații pentru industria ușoară și alimentară.e) Producția de tractoare va fi diversificată corespunzător nevoilor diferitelor ra

muri ale economiei și cerințelor exportului, punîndu-se accent pe tipurile de mare capacitate. Fabricația de mașini agricole va fi orientată spre realizarea unor complexe de mașini de înaltă productivitate pentru toate culturile agricole și pentru zootehnie, asigurarea seturilor de mașini pentru irigații, desecări și alte lucrări de îmbunătățiri funciare.f) Producția mijloacelor de transport va fi orientată spre realizarea de produse cu capacități sporite și parametri tehnico-func- ționali superiori. Se va asigura producerea locomotivelor și vagoanelor de mare capacitate, a autobasculantelor cu sarcini utile de 10—100 tone, îndeosebi de 50 și 100 tone. Se va extinde fabricația autoutilitarelor de 0,8—1 tone pentru acoperirea cerințelor de transport comercial-urban. în producția de autoturisme se va pune accent pe asimilarea de noi tipuri, cu consumuri mai reduse de carburanți. O atenție deosebită se va acorda utilizării capacităților de producție din șantierele navale pentru construirea de nave petroliere și mineraliere de mare tonaj, nave specializate, nave tehnice și fluviale, asigurindu-se cerințele interne de dotare, cît și disponibilități pentru export,7. Industria chimică se va situa în continuare printre ramurile industriale cele mai dinamice.a) în industria de prelucrare a țițeiului se va urmări adîncirea proceselor de prelucrare (prin extinderea hidrocracării distilatelor petroliere și hidrofinării produselor grele), precum și a proceselor secundare (reformări și cracări catalitice, alchi- lări etc.) în scopul obținerii Se combustibili superiori și lărgirii bazei de materii prime supuse chimizării. în petrochimie va fi sporită producția maselor plastice înlocuitoare de metal, lemn, piei naturale, materiale de construcții, hîrtie etc., precum și a sortimentelor superioare de fire și fibre sintetice, cauciuc sintetic. Se va extinde totodată industria de produse prelucrate din materiale plastice și cauciuc.b) Paralel cu producția de fire și fibre sintetice va spori producția de fire și fibre artificiale corespunzător necesităților industriei textile.c) Producția de îngrășăminte chimice se va dezvolta într-o structură sortimentală îmbunătățită, care să asigure raportul optim, necesar agriculturii. între elementele nutritive azot-fosfor-potasiu. De asemenea, va crește producția de pesticide, urmînd a se realiza noi sortimente cu eficiență sporită și remanență scăzută.d) In domeniul chimiei de sinteză fină și de mic tonaj se va acorda prioritate dezvoltării industriei de medicamente, fabricației de detergenți, lacuri, vopsele, co- loranți și pigmenți organici, de produse cosmetice, intr-o structură diversificată.e) Chimia anorganică se va dezvolta intr-un ritm mai rapid, prin valorificarea superioară a zăcămintelor de sare, sulf, potasiu, precum și prin organizarea fabricației unor noi produse, ca oxid de magneziu, alb de titan și săruri de potasiu, de nichel și cobalt8. Dezvoltarea industriei materialelor de construcții va fi orientată spre asigurarea unei game tot mai largi de materiale eficiente pentru satisfacerea programului de investiții și necesităților populației.a) Producția de ciment se va dezvolta corelat cu nevoile programului de investiții, în principal pe seama capacităților existente și prin funcționarea la parametrii proiectați a liniilor ce se realizează în actualul cincinal.b) Va spori substanțial producția de elemente prefabricate din beton armat cu un grad ridicat de integrare și echipare, destinate realizării unor construcții ușoare, rezistente, ieftine șl cu finisaj superior, precum și extinderii industrializării lucrărilor. Va fi majorată și diversificată producția materialelor și elementelor de con
II. Agriculturaîn viitorul cincinal va continua procesul de dezvoltare complexă și intensivă a agriculturii în scopul îmbunătățirii aprovizionării populației, acoperirii necesarului de materii prime pentru industrie și creării de disponibilități pentru export.1. Pentru sporirea în ritm susținut a producției agricole, vegetale și animale, și realizarea unei productivități la nivelul rezultatelor celor mai avansate din lume, agriculturii i se va aloca în perioada 1981— 1985, din fondurile statului și ale cooperativelor agricole de producție, un volum de investiții cu circa 40 la sută mai mare de- cît în cincinalul actual. Se va urmări mecanizarea completă a lucrărilor din cîmp și în zootehnie, precum și a lucrărilor de bază în legumicultură, pomicultură și viticultură; suprafața amenajată pentru irigații va ajunge la peste 4 mii. hectare; se vor asigura cantități sporite de îngrășăminte chimice, la nivelul statelor cu agricultură avansată, precum și de alte mijloace chimice pentru combaterea dăunătorilor.2. Aplicarea programelor de îmbunătățiri funciare, de mecanizare și chimizare a lucrărilor, generalizarea celor mai noi cuceriri ale agrotehnicii și zootehniei moderne creează condiții pentru realizarea unei creșteri a producției globale agricole in 1981—1985 într-un ritm mediu anual de 4,2—4,5 la sută față de perioada 1976—1980.3. în domeniul producției vegetale se va urmări o astfel de amplasare a culturilor pe teritoriu, care să permită valorificarea maximă a condițiilor pedoclimatice din fiecare zonă și unitate agricolă.Locul principal va reveni în continuare cerealelor, a căror producție se prevede să ajungă in 1985 la 28—29 mil. tone. Va spori, de asemenea, producția plantelor tehnice și, in mod deosebit, producția de sfeclă d» zahăr, semințe de floarea-soare- lui, soia, in și clnepă. Legumicultura, pomicultura și viticultura urmează să se dez

strucții din mase plastice, a plăcilor de faianță, gresie și ceramică glazurată.c) în industria geamurilor vor fi perfecționate tehnologiile de fabricație pentru realizarea unor produse de calitate superioară. cu prelucrări multiple, solicitate în construcții, în industria autovehiculelor, a vagoanelor de călători etc,9. în industria de exploatare șl prelucrare a lemnului, dezvoltarea producției va avea în vedere volumul de masă lemnoasă exploatată prevăzut în „Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier". Sporul de producție urmează să fie realizat pe seama creșterii gradului de valorificare a lemnului, prin realizarea cu precădere a unor sortimente de valoare economică ridicată ; va fi extinsă în același timp utilizarea deșeurilor și a lemnului de mici dimensiuni rezultat din procesele de exploatare și prelucrare, ceea ce va permite sporirea producției de plăci aglomerate și fibrolemnoase. în dezvoltarea ramurii, accentul va fi pus pe sporirea fabricației de produse finite. în cadrul acestora, producția de mobilier din lemn va fi orientată spre o structură diversificată, în conformitate cu cerințele pieței interne și externe.10. în industria celulozei și hirtiei se va pune accent pe asimilarea hîrtiilor și cartoanelor tehnice necesare economiei naționale, cum sînt : hîrtii pentru industria e- lectrotehnică, calculatoare, mașini de birou ; cartoane pentru garnituri și echipament electric auto ; hîrtii pentru cabluri de forță, suport abraziv, pentru industria alimentară etc.11. Dezvoltarea industriei ușoare urmează să asigure satisfacerea necesităților raționale de consum ale populației, în condițiile diversificării și îmbunătățirii substanțiale a structurii sortimentale și a calității produselor.a) în industria textilă se vor extinde tehnologiile moderne care să permită realizarea de produse ușoare și de calitate superioară, cu grad înalt de finisaj, precum și reducerea consumurilor de materii prime, sporirea utilizării deșeurilor. La tricotaje, accentul va fi pus pe sortimentele din fibre chimice. Se va dezvolta în ritm susținut producția de confecții, ur- mărindu-se valorificarea sub această formă a majorității țesăturilor confecționabi- le, atît la fondul pieței, cit și la export.b) în industria de pielărie va crește mai rapid producția sortimentelor superioare de încălțăminte ; concomitent cu sporirea gradului de valorificare a pieilor naturale, se va extinde producția de încălțăminte cu fețe din piele sintetică și alți înlocuitori.c) Se va prevedea totodată o dezvoltare în sortimente variate și de calitate superioară a industriei sticlăriei și ceramicii fine de menaj,12. In industria alimentară va fi intensificată valorificarea superioară a resurselor agricole vegetale și animale, astfel incit să se asigure satisfacerea nevoilor populației cu produse valoroase și diversificate, în concordanță cu cerințele unei a- limentații raționale.Va fi extinsă gama sortimentală a produselor din carne, lapte, a conservelor de fructe și legume, îmbunătățindu-se prelucrarea materiilor prime de bază. Se va urmări realizarea unor randamente sporite de recuperare a produselor rezultate la tăierea animalelor.Se va majora producția internă de pește pe seama extinderii amenajărilor piscicole, intensificării pescuitului în lacurile de a- cumulare și bălți; pescuitul oceanic va fi dezvoltat in continuare prin mărirea flotei și îmbunătățirea indicilor de utilizare.O atenție deosebită se va acorda organizării și dezvoltării in toate județele țării a producției de preparate și semipreparate culinare, in vederea ușurării muncii in gospodăria casnică.
volte pe cale intensivă, asigurindu-se pe deplin satisfacerea cerințelor de consum ale populației și necesitățile de prelucrare industrială.O atenție deosebită va trebui să se acorde bunei gospodăriri a pămintului, folosirii lui raționale, utilizării intensive a întregului fond funciar; se va acționa pentru amenajarea și valorificarea unor terenuri neproductive și sporirea potențialului productiv al soiului. Se vor lua măsuri, in toate unitățile agricole, pentru generalizarea soiurilor și hibrizilor de mare randament, executarea în bune condiții a lucrărilor agricole, administrarea rațională a îngrășămintelor, asigurarea unei densități optime la hectar la toate culturile.4. Creșterea efectivelor și producției animaliere reprezintă unul din obiectivele majore ale dezvoltării agriculturii în cincinalul viitor, ponderea zootehniei în totalul producției agricole urmînd să ajungă în 1985 la 44—45 la sută.Se prevede ca efectivele de animale să ajungă în 1985 la 8—8,5 mii. de bovine, 15—16 mii. de porcine, 20—21 mii. de ovine și caprine și la peste 60 mii. de păsări ouătoare; paralel cu creșterea șeptelului, se va urmări îmbunătățirea Iui calitativă, introducerea și extinderea raselor de animale cu randamente superioare. Corespunzător efectivelor de animale și creșterii productivității acestora, va spori producția de carne, lapte, lînă și ouă. O deosebită atenție se va acorda asigurării bazei furajere prin extinderea culturilor bogate tn proteine și a celor succesive, creșterea producției de masă verde pe pășunile și t'inețele naturale, folosirea cu randament sporit a tuturor produselor secundare din agricultură și a subproduselor din industria alimentară.5. Se va acționa cu fermitate pentru întărirea unităților agricole de stat și dezvoltarea cooperativelor agricole dc producție, pentru consolidarea economico-organi- 

zatorică a acestora și transformarea lor In unități puternice, capabile să asigure producții mari și stabile, să contribuie la accelerarea procesului de transformare a activității agricole într-o variantă a muncii industriale.a) întreprinderile agricole de stat au obligația să acționeze, în continuare, pentru creșterea productivității muncii, prin organizarea rațională a întregii activități, mecanizarea complexă a proceselor de producție, utilizarea judicioasă a forței de muncă, să devină model de organizare științifică a producției și a muncii. Este necesar ca întreprinderile agricole de stat să aducă o contribuție mai mare, pe măsura condițiilor create, la creșterea producției, la realizarea fondului central al statului-b) Stațiunile de mecanizare a agriculturii trebuie să contribuie în măsură mai mare la mecanizarea proceselor de producție în fiecare cooperativă, funcționarea și exploatarea în bune condiții a întregului parc de mașini și utilaje din agricultură, sporind răspunderea lor față de modul cum se desfășoară și se realizează producția în unitățile pe care le deservesc.c) Cooperativele agricole de producție vor trebui să acționeze pentru organizarea temeinică a activității de producție, introducerea celor mai noi metode agrotehnice și zootehnice, utilizarea deplină a forței de
III. Silviculturăîn domeniul silviculturii se va urmări — în conformitate cu prevederile „Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976—2010“ — valorificarea calitativ superioară a masei lemnoase, asigurarea unei exploatări raționale, luindu-se in considerare ca tăierile să se realizeze la vîrste și dimensiuni optime.O atenție deosebită va trebui acordată lucrărilor de reîmpăduriri și împăduriri și de înlocuire a arboretelor slab productive, accentuîndu-se ritmul de extindere a esen-

IV. Gospodărirea
mediului1. Pentru satisfacerea cerințelor de apă în continuă creștere ale populației, industriei și agriculturii se va asigura — în concordanță cu „Programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice" — amenajarea de noi lacuri de acumulare cu folosință multiplă și valorificarea in mai mare măsură a resurselor de apă subterană. în zonele cu surse mai reduse urmează să se realizeze amenajări de canale și conducte de derivație. Prin lucrări de îndiguiri, regularizări, apărări și consolidări de maluri, va-'t.rebui să se rezolve îh mare măsură apărarea de inundații și calamități â localităților, obiectivelor economice și terenurilor agricole.Buna gospodărire a resurselor hidrologice de care dispune țara noastră impune aplicarea de măsuri, în toate sectoarele de activitate, pentru micșorarea consumurilor specifice, creșterea gradului de recirculare și eliminarea tuturor pierderilor de apă.

V. Transporturileîn vederea satisfacerii în bune condiții a cerințelor de transport ale economiei și ale populației, se va urmări dotarea acestui sector cu mijloace de mare productivitate, extinderea acțiunii de optimizare, conteine- rizare și a altor procedee moderne de transport.1. Calea ferată va constitui, tn continuare, principalul mijloc de transport în traficul intern de mărfuri. Capacitățile vor fi sporite prin extinderea acțiunii de dublare de căi ferate, electrificarea unor linii cu trafic intens, construirea de noi linii, precum și prin dotarea cu vagoane de marfă și de călători cu performanțe tehnico-func- ționale ridicate, locomotive diesel și electrice de puteri mari.2. în transportul rutier se va asigura dotarea cu autocamioane, autotractoare șt autobasculante de mare tonaj, precum și cu autobuze de capacități ridicate. Va continua acțiunea de modernizare a drumurilor în cadrul rețelei optimizate de căi de transport.3. Prin folosirea în cît mai mare măsură a Dunării și a Canalului Dunărea—Marea Neagră se vor dezvolta în ritm susținut transporturile fluviale, în care scop flota
VI. Programul1. Pentru înfăptuirea obiectivelor planului cincinal 1981—1985 se prevede realizarea unui program de investiții de circa 1,4 ori mai mare decit în perioada 1976—1980. Aproape 85 la sută din volumul de investiții va fi destinat ramurilor producției materiale, asigurindu-se continuarea în ritm susținut a dezvoltării bazei tehnico- materiale a economiei.în totalul investițiilor, ponderea principală revine industriei și, în cadrul acesteia, cu prioritate metalurgiei, construcției de mașini și chimiei. Urmează să fie realizată în energetică o putere nou instalată de peste 7 000 MW,. din care aproape 2 800 MW în centrale hidroelectrice. In industria extractivă vor fi realizate noi capacități- pentru lignit, minereuri cuprifere, precum și pentru minereu de sulf. în metalurgie vor fi dezvoltate la capacitățile de profil combinatele siderurgice de la Galați și Hunedoara, se vor continua lucrările la C. S. Călărași, vor fi realizate noi oapacități pentru producția de țevi, bare

muncă în tot timpul anului, gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, diversificarea activităților productive.d) Consiliile Intercooperatiste vor trebui să devină o formă superioară de realizare a cooperării intre unitățile agricole cooperatiste, să asigure coordonarea Întregii activități a acestora, introducerea tehnicii și științei avansate in producție, astfel incit în fiecare unitate să se realizeze o agricultură modernă, intensivă, de mare randament.e) Se va urmări extinderea cooperării Intre unitățile agricole dc stat și cooperativele agricole de producție pentru folosirea cit mai judicioasă a fondului funciar și a amenajărilor bidroameliorative, pentru dezvoltarea zootehniei.f) Se va asigura, in același timp, stimularea producției de pe loturile personale ale cooperatorilor și din gospodăriile țărănești, particulare, care se bazează pe munca proprie din zonele necooperativi- zate. Statul va sprijini dezvoltarea formelor de asociere între producătorii agricoli din aceste zone, precum și sporirea producției prin asistentă zooveterinară și tehnică, prin măsuri de ameliorare a raselor de animale, acțiuni de combatere a dăunătorilor din livezi, asigurarea de material săditor vitipomicoi de mare productivitate și semințe din soiuri valoroase.
țelor superioare ; rușinoasele urmează să ocupe 65—70 la sută din suprafața ce se împădurește anual.Vor fi împădurite terenurile degradate din afara fondului forestier, suprafețele — inapte pentru agricultură — din albiile riurilor supuse inundațiilor, precum și cele din fondul forestier care in prezent au altă destinație.Se va asigura recoltarea și valorificarea superioară a produselor accesorii ale pădurii, vinatului și pescuitului din apele de munte.

apelor și protecția 
ambiant2. îh domeniul protecției mediului ambiant vor fi întreprinse ample acțiuni pentru păstrarea calității factorilor naturali, menținerea echilibrului ecologic. Vor fi adoptate tehnologii care utilizează rațional resursele naturale, aslgurind valorificarea acestora in concordanță cu cerințele de menținere și îmbunătățire a calității mediului înconjurător ; se va acționa pentru prevenirea poluării și reducerea poluanților la limitele admisibile, cu deosebire în procesele de producție generatoare de noxe. Măsuri deosebite vor fi luate pentru recuperarea substanțelor reziduale, amenajarea și folosirea judicioasă a resurselor de apă, construirea de stații de epurare a aerului și apelor, prevenirea degradării fondului funciar, protecția faunei, pădurilor și vegetației din parcuri și rezervații, introducerea unor mijloace de transport nepoluante.

și telecomunicațiile fluvială va fi dotată cu remorchere, împin- gătoare de puteri mari și nave specializate. Transportul maritim urmează să participe cu 55—60 la sută la exportul și importul de mărfuri în trafic maritim; vor fi dezvoltate in mod corespunzător capacitățile flotelor și porturilor maritime și dunărene. Se va amplifica transportul de persoane pe calea fluvială și maritimă prin dotarea flotei cu nave de pasageri și extinderea liniilor de navigație.4. Aviația civilă va fi dotată cu aeronave moderne; va continua acțiunea de echipare a aeroporturilor cu aparatură electronică de dirijare și control, necesară traficului aerian sporit.5. Volumul activității de telecomunicații și poștă va spori prin folosirea mai bună a capacităților existente șl dezvoltarea in continuare a bazei tehnico-materiale a a- cestor sectoare. Vor fi puse în funcțiune noi centrale telefonice automate și se va realiza prima etapă a sistemului complex interconectat pentru transmiterea fluxurilor de informații telefonice, telegrafice, telex și radio; se va lărgi și perfecționa rețeaua de stații de radio și televiziune.
de investițiiși alte produse de prelucrare metalurgică, în construcția dc mașini vor fi create în continuare capacități pentru utilaj greu, mașini-unelte. autovehicule, tractoare, electronică industrială și mecanică fină; vor fi sporite capacitățile pentru utilaje tehnologice, îndeosebi pentru metalurgie și industria chimică, pentru material rulant, mașini de ridicat și transportat, precum și pentru piese de schimb. în industria chimică vor fi extinse la capacitate finală Combinatul petrochimic de Ia Năvodari și Complexul petrochimic Borzești, vor fi realizate noi unități de fibre și fire sintetice și celulozice, de anvelope și articole tehnice din cauciuc ; vor fi sporite capacitățile pentru medicamente, colorant! și alte produse de sinteză fină, în industria materialelor de construcții și de prelucrare a lemnului vor spori substanțial capacitățile de prefabricate, obiecte sanitare și materiale de finisaj ; vor fi realizate noi unități de mobilă,

(Continuare în pag. a Iil-a)

(Urmare din pag. I)tru a asigura un puternic avînt al forțelor de producție, de a accelera dezvoltarea economică a țării, de a înfăptui neabătut unul din obiectivele fundamentale ale Programului partidului — reducerea decalajelor care ne mai despart de țările avansate din punct de vedere economic, pregătirea condițiilor materiale pentru trecerea României; pină in anul 1985, in rindul țărilor cu dezvoltare medie. Este un însuflețitor obiectiv patriotic — care corespunde năzuințelor și intereselor întregului nostru popor — și pentru îndeplinirea lui trebuie să acționăm prin munca noastră tot mai rodnică și eficientă.Programul suplimentar cuprinde, practic, toate domeniile activității productive — industrie, agricultură, investiții, cercetare, inginerie tehnologică — toți indicatorii fundamentali ai dezvoltării noastre economice și sociale. Astfel, se stabilește ca ritmul mediu anual de creștere pe ansamblul cincinalului să fie la venitul național — de 11 la sulă (față de 10.3 la sută cit prevedea planul cincinal). 

la producția industrială — de 11,5 la sută (10,7), producția agricolă — 6,9—9 (6,5—8,6). volumul investițiilor — 12,8 (10,3), export — de 17,1 (16,7), Productivitatea muncii — 9,2 (8.5). Prevederile programului suplimentar dovedesc consecvența dezvoltării in ritmuri înalte a economiei noastre și, totodată, ilustrează intrarea economiei românești într-o nouă fază a dezvoltării sale, în care factorii calitativi, intensivi, dobindesc o importanță hotărîtoare.întregul program suplimentar concentrează eforturile si preocupările tuturor oamenilor muncii spre accentuarea tot mai puternică a laturilor calitative ale activității economice. în lumina acestei cerințe fundamentale — saltul revoluționar de la cantitate Ia o calitate nouă, superioară — care impune o regindire și o redimensio- nare a întregii activități economice, programul suplimentar stabilește o serie de direcții concrete de acțiune: ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor ; dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime interne, concomitent cu folosirea mai rațională a acestora ; asigurarea 

și gospodărirea rațională a combustibililor și energiei — problemă vitală pentru însăși dezvoltarea in continuare a economiei, a întregii societăți; sporirea rapidă a eficienței fondurilor fixe, acționîndu-se cu fermitate pentru ieftinirea lucrărilor de inves
INSUFLEȚITORUL PROGRAM

tiții, utilizarea deplină a capacităților de producție, realizarea unei structuri de fabricație cît mai avantajoase din punct de vedere economic ; ridicarea gradului de valorificare a, materiilor prime și materialelor, prin realizarea unor produse de mai mare tehnicitate, de calitate superioară, aplicîndu-se măsuri hotărite pentru valorificarea superioară a metalului, pentru adîncirea gradului de prelucrare a resurselor de țiței și gaze, utilizarea cu randamente 

superioare a materiilor prime în toate ramurile industriale; reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, impunîndu-se o gospodărire judicioasă a fondurilor, înfăptuirea unui regim strict de economii, înlă

turarea cu hotărîre a risipei. Corolarul tuturor acestor direcții de acțiune și, totodată, imperativul sub care trebuie să se desfășoare întreaga activitate economică îl constituie abținerea la fiecare leu cheltuit a unui volum cit mai mare de producție- marfă și a unor beneficii sporite.Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a înregistra acest mare salt calitativ revoluționar în activitatea noastră economică, pentru a face ca tot ceea ce am construit și 

construim, toate resursele materiale și umane să fie fructificate din plin, cu maximă eficiență economică. A- vem mari posibilități și valorificarea lor presupune, înainte de toate, o schimbare radicală a concepției despre dezvoltarea economică, organi

zarea și desfășurarea producției, afirmarea plenară a revoluției tehnico- șliințifice, a conștiinței de proprietari și producători a oamenilor muncii.Anii construcției socialiste ne-au convins și ne-au demonstrat că numai prin creșterea forței economice, a avuției naționale, a venitului național, prin munca noastră, a tuturor, se asigură temelia trainică a prosperității întregului popor, a fiecăruia dintre noi. Altfel spus, numai mun

cind mai bine, cu randament mai ridicat și eficiență superioară, putem trăi mai bine. AJtă sursă a bunăstării nu există și nici nu poate exista în societatea noastră. Această pregnantă realitate își găsește, din nou, expresie concludentă în prevederile programului suplimentar. Astfel, retribuția reală sporește în perioada 1976—1980 cu 32,3 la sută, față de 22 la sută, cît s-a stabilit prin planul cincinal ; cresc substanțial veniturile reale ale țărănimii; bugetul familiilor personalului muncitor va fi influențat favorabil și prin mărirea cu 30 la sută a alocațiilor de stat pentru copii ; se prevede construirea, peste sarcinile planului cincinal, a 190 000 de apartamente. în acest cadru, al ridicării nivelului de trai, se înscriu și măsurile privind trecerea la reducerea treptată a duratei săptămînii de lucru. Cu toată claritatea trebuie să se înțeleagă de către fiecare dintre noi că — așa cum sublinia secretarul general al partidului — programul de creștere suplimentară a producției și a nivelului de trai constituie un tot unitar, că numai realizarea lor concomitentă 

și integrală asigură dezvoltarea accelerată a economiei și creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.După cum se știe, in fundamentarea sarcinilor de plan pe anul 1978 s-au luat in calcul și prevederile programului suplimentar a- ferente anului viitor. Esențial este acum ca, pretutindeni, sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, a clasei muncitoare, să se stabilească măsurile practice — deopotrivă tehnice, organizatorice și politice — pentru ca in fiecare unitate. la fiecare loc de muncă, să se asigure toate condițiile necesare desfășurării exemplare a producției, mobilizînd muncitorii, inginerii, tehnicienii, pe toți oamenii muncii să acționeze cu hotărîre și inițiativă creatoare pentru descoperirea și punerea neîntîrziată in valoare a resurselor de creștere a eficienței, de ridicare a nivelului calitativ al întregii activități economice, pentru transpunerea în viață punct cu punct a acestui însuflețitor program al accelerării progresului multilateral al țării.
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ORIENTĂRILE GENERALE CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA 
PLANULUI CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1981-1985
(Urmare din pag. a Il-a)capacități suplimentare pentru producerea celulozei și a sorturilor superioare de hîr- tie. In industria ușoară vor fi dezvoltate și realizate noi capacități in filaturi, țesătorii, pentru fabricația de tricotaje, confecții și încălțăminte, precum și în industria de sticlărie, porțelan și faianță. în industria alimentară vor spori capacitățile de industrializare a cărnii, laptelui, fructelor și legumelor, vor fi construite fabrici noi de zahăr, ulei, bere și altele.Investițiile alocate agriculturii sînt destinate realizării programului național de irigații, a programului de dezvoltare a zootehniei, precum și pentru sporirea producției vegetale, extinderea și modernizarea plantațiilor de vii și pomi. Din totalul investițiilor avute in vedere pentru această ramură, aproape 20 la sută sint destinate mecanizării lucrărilor agricole.In domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, fondurile prevăzute urmează a fi folosite pentru extinderea rețelei de căi ferate și drumuri, dotarea cu mijloace mo-

VII. Gospodărirea rațională 
a materiilor prime, materialelor, 

combustibililor și energieiDezvoltarea în ritmuri înalte a economiei impune o preocupare deosebită pentru asigurarea necesarului de materii prime, materiale, energie și combustibili, in condițiile raționalizării stricte a consumurilor în toate ramurile și domeniile de activitate.1. Pe baza valorificării cit mai depline a resurselor interne se va asigura creșterea gradului de acoperire din țară a necesarului de materii prime și materiale. O contribuție mai mare va trebui s-o aducă produsele inlocuitoare de metal, material lemnos, materii prime pentru industria ușoară și alte materiale, urmărindu-se extinderea producției de înlocuitori și elaborarea de tehnologii care să asigure utilizarea lor e- ficientă.în cincinalul viitor va trebui să se acorde o atenție deosebită recuperării produselor secundare și valorificării deșeurilor de toate categoriile. Se va extinde acțiunea de colectare și achiziționare de la întreprinderi, instituții și populație a materialelor secundare și a deșeurilor de metale feroase și neferoase, produse chimice, cauciuc, textile, lemn, hîrtie, sticlă, uleiuri minerale și altele, în vederea valorificării lor integrale.2. Problema centrală a activității economice în perioada 1981—1985 o va constitui accentuarea eficienței folosirii resurselor materiale și energetice.a) In mod deosebit va trebui să se acționeze pentru reducerea substanțială a consumurilor de combustibili și energie în toate domeniile de activitate. Vor fi luate măsuri pentru asimilarea și introducerea în producție a mașinilor, utilajelor și tehnologiilor cu randamente termice și energetice ridicate și se va acționa pentru modernizarea instalațiilor mari consumatoare de energie, perfecționarea tehnologiilor de fabricație și a structurii producției, limitarea la strictul necesar a sortimentelor energointensive, extinderea proceselor de uscare naturală în agricultură, industria lemnului, a materialelor de construcții și alte ramuri. Este necesar să se urgenteze asimilarea și extinderea fabricației de arzătoare automatizate de mare randament, cazane de apă fierbinte pe lignit cu sisteme eficiente de ardere și randamente ridicate, cazane pentru arderea deșeurilor și reziduurilor menajere, armături cu reglaje speciale, adaptate pentru economisirea de combustibili și altele. Va fi accentuată reducerea consumurilor tehnologice și a pierderilor în centralele electrice și in rețelele de transport și distribuție. In acest scop vor trebui asimilate noi echipamente electroenergetice (transformatoare, apa- rataje de linie in stații etc.), care să funcționeze cu pierderi minime și să facă posibilă ridicarea în continuare a tensiunilor de serviciu, în special în rețelele de joasă tensiune.Un aport important în balanța de energie îl vor aduce recuperarea și valorificarea resurselor combustibile și termice. Vor fi extinse recuperările de resurse energe-
VIII. Cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și introducerea 
progresului tehnic1. Promovarea largă a progresului tehnic în economie se va reflecta in accentuarea procesului de înnoire și modernizare a producției ; in anul 1985, circa 45% din volumul total al producției ramurilor prelucrătoare și 70% în construcția de mașini vor fi obținute pe seama produselor care se vor pune în fabricație în viitorul cincinal.Va trebui asigurată devansarea de către cercetarea științifică a cerințelor dezvoltării economiei, luind totodată măsuri pentru reducerea ciclului cercetare-producție și creșterea eficienței acestei activități. Corespunzător cerințelor cercetării aplicative și tendințelor în dezvoltarea științei pe plan mondial, va fi intensificată cercetarea științifică de perspectivă, în toate domeniile de activitate.2. Eforturile de cercetare-dezvoltare tehnologică se vor concentra cu prioritate în următoarele direcții :a) In industria extractivă vor fi elaborate și se vor aplica soluții tehnologice optime pentru extracția și valorificarea complexă, cu randamente sporite, a substanțelor minerale utile, punindu-se un accent mai mare pe introducerea în circuitul economic a zăcămintelor de potasiu și sulf, a minereurilor sărace de fier, cupru, zinc și plumb, precum și obținerea concentratelor de minerale cu conținut de metale rare și disperse. Vor fi stabilite tehnologii de exploatare și preparare a minereurilor silicioase de mangan, a serpentinelor, pentru extragerea vanadiului din minereuri de fier și a molibdenului din concentratele cuprifere. Se vor asigura tehnicile corespunzătoare pentru exploatarea straturilor subțiri de cărbuni, cu înclinare și presiuni mari în condiții hidrogeologice grele și se vor cerceta soluții pentru gazeificarea subterană a cărbunilor și gazeificarea in instalații a șisturilor bituminoase. Se va trece la folosirea pe scară largă a tehnologiilor de înaltă productivitate pentru excavare și transport în subteran, prin introducerea unor mijloace moderne de mecanizare, îndeosebi complexe de susținere a abatajelor și instalații de mare capacitate pentru transport, acționate cu motoare electrice liniare. O atenție deosebită va fi acordată explorării zăcămintelor de țiței și gaze naturale, aflate in structuri foarte adinei ; vor fi intensificate eforturile în direcția crește- 

derne a tuturor sectoarelor, continuarea lucrărilor la metrou, darea în exploatare a sistemului de navigație Dunărea—Marea Neagră și a noi capacități în portul Constanța Sud—Agigea.Se vor majora cu aproape 30 la sută față de actualul cincinal investițiile pentru construcția de locuințe și lărgirea bazei materiale a activităților social-culturale.2. Producția de construcții-montaj va spori în 1985 cu circa 40 la sută față de 1980, fiind necesară extinderea mecanizării lucrărilor prin completarea sistemei de mașini cu noi utilaje de construcții de mare productivitate și folosirea intensivă a acestora, precum și prin utilizarea pe scară largă a prefabricatelor din beton armat, îndeosebi pentru locuințe.3. In fiecare ramură vor fi luate măsuri pentru pregătirea corespunzătoare a lucrărilor de investiții, elaborarea din timp a documentațiilor de investiții și contractarea utilajelor din țară și din străinătate, în vederea scurtării duratelor de execuție, urgentării punerii în funcțiune și atingerii parametrilor proiectați la noile capacități.

tice de toate categoriile, îndeosebi căldura acumulată (în ape uzate și reziduale, gaze arse, zguri și alte reziduuri calde), potențialul rezultat din diferențele de presiune, din diferențele utile de niveluri hidraulice etc. Se va urmări perfecționarea soluțiilor de izolare și încălzire a construcțiilor civile și industriale prin izolări mai eficiente față de mediul exterior, evitarea dispersiei de căldură, conservarea căldurii în spațiile încălzite etc. Se va intensifica acțiunea de înlocuire a centralelor termice individuale pe hidrocarburi cu centrale termice de zonă și centrale electrice de termoficare. Vor trebui, de asemenea, extinse măsurile pentru diminuarea consumurilor energetice în transporturi prin generalizarea utilizării remorcilor în transporturile auto, folosirea integrală a capacității vehiculelor.b) Prin reducerea accentuată a normelor de consum și îmbunătățirea structurii producției vor fi asigurate importante e- conomii de metal. In siderurgie, coeficientul de scoatere a metalului în producția de laminate va spori la 87—88% prin reducerea pierderilor în procesele de turnare și încălzire a lingourilor și semifabricatelor, extinderea turnării continue a oțelului ;■> se va asigura realizarea de sortimente valoroase de noi mărci de oțeluri cu proprietăți tehnologice superioare, lărgirea gamei de fabricație a sortimentelor de țevi și laminate cu grad ridicat de prelucrare și precizie. In industria constructoare de mașini se vor reduce consumurile specifice medii de laminate feroase cu 24—26% prin îmbunătățirea tehnologiilor și reproiecta- rea mașinilor șl utilajelor în scopul diminuării greutății acestora, concomitent cu creșterea parametrilor funcționali, croirea combinată a laminatelor, reducerea pierderilor în procesele de prelucrare, extinderea folosirii oțelurilor carbon de calitate și slab aliate, precum și a reperelor șl subansamblelor din mase plastice.Reduceri importante de consumuri vor trebui realizate, de asemenea, la cocs, cupru, plumb, zinc, nichel, cositor, produse chimice, lemn, bumbac, lină, piei și alte materii prime și materiale.3. Asigurarea în bune condiții a necesarului de materii prime și materiale impune perfecționarea continuă a aprovizionării tehnico-materiale. In vederea sporirii eficienței producției și acoperirii în condiții cit mai bune a consumurilor se va urmări extinderea tipizării sortimentelor de metal și a altor materiale, precum și a unor mașini, utilaje, aparate și instalații. O atenție deosebită va trebui acordată raionării aprovizionării și optimizării transporturilor în vederea sporirii eficienței e- conomice. Stocurile de materii prime și materiale vor fi dimensionate la strictul necesar pentru fiecare unitate, in concordanță cu normativele fundamentate tehnic, urmărindu-se eliminarea stocurilor supra- normative și creșterii vitezei de rotație a fondurilor materiale.

rii factorului final de recuperare a țițeiului și se vor aplica tehnologii de extracție a țițeiului din zăcămintele degradate natural și din cele cu energie de zăcămînt scăzută. In cercetarea geologică, se vor aplica tehnici eficiente de investigare pentru evidențierea a noi acumulări de substanțe minerale utile, de țiței și gaze naturale.b) In energetică, acțiunile vor fi îndreptate spre elaborarea și aplicarea de tehnici pentru creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor, reducerea consumurilor specifice de combustibil și a consumului propriu tehnologic la producerea energiei electrice, precum și reducerea pierderilor din rețea. Vor fi cercetate și se vor aplica soluții pentru valorificarea căldurii reziduale din centralele termoelectrice, prin folosirea fascicolelor înglobate în condensatoarele turbinelor, precum și pentru reducerea pierderilor de energie datorate arderii incomplete a lignitului. Se vor elabora soluții pentru utilizarea de tipuri noi de energie (solară, geotermică, eoliană), îndeosebi la încălzirea spațiilor industriale, locuințelor și a apei menajere, la sere, in procesele de uscare din industrie și agricultură, la lucrări de irigare etc. Se va extinde utilizarea pompelor de căldură pentru recuperarea unor resurse energetice rezultate din procesele industriale și pentru valorificarea superioară a unor surse energetice neconvenționale.c) In metalurgie se va urmări diversificarea și perfecționarea calitativă a sortimentelor fabricate, precum și asimilarea de produse superioare care să asigure reducerea consumului de metal. Se vor realiza tehnologii pentru fabricația de laminate plate tratate termic și placate, table subțiri cu acoperiri speciale și din oțeluri inoxidabile, tipuri noi de profile, inclusiv profile special fasonate, benzi și table electrotehnice cu pierderi magnetice reduse, produse tubulare cu tolerație minimă.Vor fi cercetate și aplicate, de asemenea, soluții tehnologice noi pentru utilizarea în mai mare măsură a cărbunilor indigeni la producerea cocsului și înlocuirea în proporție sporită a acestuia cu alți combustibili, precum și pentru obținerea de oțeluri de înaltă puritate și oțeluri cu caracteristici superioare, extinderea turnării continue la alte tipuri de semifabricate și aplicarea pe scară largă a tratamentelor termice.

Se vor elabora noi tipuri de aliaje neferoase, îndeosebi aliaje de aluminiu pentru industria aeronautică și navală și pentru înlocuirea aliajelor pe bază de cupru, precum și metale și aliaje pure și extrapure pentru industria electronică.d) In construcția de mașini, eforturile se vor concentra spre înfăptuirea unui vast program de asimilare. Se vor realiza noi sisteme de utilaje miniere mecano și elec- trohidraulice, excavatoare cu rotor de mare capacitate pentru carierele de lignit, echipamente pentru utilizarea unor noi surse de energie și creșterea randamentelor în folosirea resurselor primare convenționale (instalație pentru forajul la peste 10 000 m, turbogenerator și echipamente principale pentru centrale nucleare), generații noi de motoare termice cu randamente superioare. Va trebui să fie diversificată producția de mașini-unelte, îndeosebi pe seama sistemelor cu comandă program și autocontrol, în toate domeniile construcțiilor de mașini, programele de asimilare vor urmări creșterea accentuată a gradului de automatizare a echipamentelor fabricate, reducerea consumurilor de metal, sporirea substanțială a randamentelor energetice.Se va pune accent pe tehnologiile neconvenționale de prelucrare a metalelor, cu un grad ridicat de precizie, prin elec- troeroziune și electrochimie, pe tehnicile noi de acoperire a suprafețelor, utilizarea sistemelor flexibile de montaj, precum și pe extinderea procedeelor de turnare și matrițare de înaltă productivitate la producția de serie. Vor fi larg utilizate deformările plastice la cald și la rece, tehnicile de sinterizare și tratamentele termice, precum și sistemele automate de conducere a proceselor tehnologice pe bază de scheme optimizate.In domeniul electronicii, cercetările vor fi orientate spre diversificarea producției de electronică industrială, echipamente destinate radiocomunicațiilor și realizarea de noi aparate de măsură și control pentru scopuri industriale și neindustriale și pentru investigații de laborator, abordin- du-se, totodată, cercetări în domeniul centralelor electronice automate de telefonie, a radioreleelor de medie și mare capacitate. In scopul modernizării producției, vor fi realizate tipuri noi de componente electronice profesionale “cu număr sporit de elemente pe structură, microprocesoare și componente optoelectronice ; vor fi extinse cercetările în domeniul echipamentelor de calcul, în vederea realizării unor tipuri noi de calculatoare șl a altor echipamente pentru generalizarea prelucrării automate a datelor și conducerea proceselor industriale.e) In industria chimică, activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică va fi orientată spre elaborarea de noi procese tehnologice care să conducă la valorificarea superioară și la creșterea gradului de chimizare a țițeiului, gazelor naturale și a sării, precum și pentru valorificarea complexă a minereurilor indigene. Se vor stabili, de asemenea, soluții pentru valorificarea completă a subproduselor tehnologice, în scopul reducerii cheltuielilor de producție și al prevenirii poluării mediului.O atenție sporită va fi acordată cercetărilor tehnologice privind procesele de sinteză șl prelucrare a produșilor macromole- culari (elastomeri, mase plastice și fibre sintetice), în vederea realizării de noi tipuri și sortimente cu caracteristici superioare și ca înlocuitori ai metalului, lemnului și hîrtiei.Se va pune un accent deosebit pe realizarea produselor organice fine (de mic tonaj), necesare ramurilor și subramurilor economiei naționale (coloranți, catalizatori, reactivi, auxiliari etc.), urmărindu-se în a- celași timp tipizarea domeniilor de utilizare.în industria de medicamente se vor a- borda și soluționa probleme privind obținerea de medicamente din plante și organe animale, precum și realizarea de produse cu spectru larg de acțiune, în special pentru prevenirea îmbolnăvirilor.în domeniul pesticidelor se va urmări realizarea de noi insecticide, ierbicide, fungicide, cu eficacitate mărită, netoxice, precum și forme noi de condiționare ; se vor realiza, de asemenea, produse biologice de combatere a dăunătorilor agricoli (fero- mone).In domeniul Îngrășămintelor chimice se vor elabora procedee tehnologice cu consumuri reduse de combustibili și energie și într-o gamă diversificată pe tipuri de soluri și culturi.în industria anorganică preocupările vor fi axate în direcția elaborării de procedee tehnologice care să permită valorificarea materiilor prime cu conținuturi sărace în substanțe utile, a minereurilor de sulf și potasiu, reducerea consumurilor de energie și combustibili și se va diversifica producția de pigmenți anorganici. In industria sodei, se vor elabora procedee pe bază de celule cu diafragmă (membrane cu permeabilitate selectivă), precum și realizarea de anozi metalici.în metalurgia neferoasă se vor elabora tehnologii pentru obținerea de alumină din materii prime nebauxitice, pentru producerea magneziului metalic, oxidului de
IX. Forța de muncă și pregătirea 

cadrelor1. Prin aplicarea consecventă a politicii demografice, populația țării urmează să ajungă la circa 23,7 mii. locuitori în 1985, realizîndu-se un spor de peste 1,2 milioane locuitori față de 1980.Dezvoltarea generală a economiei șl înfăptuirea programului de investiții vor asigura crearea de noi locuri de muncă și se va îmbunătăți gradul de utilizare a resurselor de muncă.In cincinalul viitor se vor accentua schimbările calitative în structura populației ocupate pe ramuri, ponderea industriei și construcțiilor urmînd să ajungă la aproape 53 la sută în 1985, iar a agriculturii să se reducă la circa 21 la sută, față de 29 la sută în 1980.Numărul personalului muncitor va ajunge la 8 150—8 450 mii, reprezentînd circa 3/4 din totalul populației ocupate. Creșterea numărului de personal se va realiza în condițiile transpunerii în viață a programului de reducere a săptămînii de lucru, urmind ca în cursul cincinalului să se generalizeze săptămîna de lucru de 44 ore.2. Programul de pregătire a cadrelor se
X. Ridicarea continuă a eficienței 

activității economiceProblema fundamentală a dezvoltării economiei românești o constituie creșterea eficienței activității economice.1. Sporirea continuă a productivității muncii sociale constituie un obiectiv major al dezvoltării noastre în perioada 

magneziu, nichelului, zirconiului, titanului și pămînturilor rare.Fotochimia va ocupa un loc important în stabilirea unor procese chimice șl în special pentru descompunerea fotochimică a apei.f) In industria materialelor de construcții se va urmări perfecționarea tehnologiilor de fabricare a cimentului în vederea reducerii consumurilor energetice, se vor elabora soluții pentru utilizarea elementelor prefabricate din materiale plastice și a elementelor de construcții din poliesteri armați cu fibre de sticlă și a altor materiale ușoare. Cercetarea va participa la industrializarea în ritm susținut a construcțiilor de locuințe și social-culturale, prin elaborarea de soluții pentru creșterea ponderii structurilor integral prefabricate și a utilizării prefabricatelor complet utilate și finisate.g) In industria lemnului, celulozei și hîrtiei vor fi elaborate tehnologii care să asigure valorificarea superioară a masei lemnoase și creșterea indicelui de prelucrare industrială. Se vor stabili soluții de utilizare a noi specii lemnoase și a unor materiale ce pot înlocui în mod eficient lemnul, precum și soluții de optimizare a structurii producției de mobilă, pe baza unei ponderi sporite a sortimentelor de calitate superioară, solicitate pe piața internă și la export, inclusiv prin utilizarea mai largă a materialelor plastice. Se va asigura obținerea de plăci aglomerate cu grosime redusă, microfurnire, hîrtii sintetice pe bază de materii prime proprii și hîrtii speciale cu fiabilitate mărită, inclusiv pe bază de polimeri și fibre sintetice, noi sortimente de fire și fibre artificiale.h) In industria ușoară, cercetările vor trebui să conducă la extinderea și elaborarea unor tehnologii noi de filare și țesere pe echipamente neconvenționale, care să asigure o creștere a productivității muncii de 2—4 ori, la perfecționarea tehnologiilor de finisaj. Va trebui să se asigure valorificarea superioară a materiilor prime, îmbunătățirea pe cale chimică a fibrelor libe- riene și prelucrarea linurilor din- țară, precum și perfecționarea tehnologiilor în industria confecțiilor textile și a încălțămintei, în scopul creșterii gradului de confort și a ușurării produselor.Se va diversifica producția de sticlă optică și tehnică necesară în domeniul nuclear, electronică și medicină.i) In industria alimentară se va urmări descoperirea și valorificarea de noi surse de proteine animale și vegetale, precum și obținerea de produse noi cu proprietăți superioare, bazate pe tehnologii modeme de fabricație ; o atenție deosebită se va acorda valorificării complete a materiilor prime agricole, a altor surse vegetale și animale.j) In agricultură se vor intensifica cercetările în domeniul ameliorării soiurilor, hibrizilor și raselor de animale, urmărindu-se creșterea producției și ridicarea conținutului în substanță utilă a materiilor prime agricole. Se vor adinei cercetările în domeniul combaterii dăunătorilor, al ridicării valorii nutritive a furajelor, precum și ' în donjeniul îmbunătățirii tehnologiilor actuale în producția vegetală și animală. Se vor pune la punct tehnologiile noi de prevenire și combatere a eroziunii solului și se va asigura utilizarea unor tipuri noi de mașini cu randamente ridicate.k) In transporturi și telecomunicații se vor perfecționa transporturile tehnologice feroviare. Se vor asimila echipamente de comandă automată a triajelor, sisteme de transmisiuni digitale pe cablu, echipamente și subansamble pentru stațiile de recepție a sateliților.l) Pentru protecția mediului Înconjurător se vor efectua lucrări de cercetare și inginerie tehnologică în vederea reducerii gradului de poluare a apei și aerului și diminuării pagubelor provocate de poluanți.m) Va cunoaște o largă dezvoltare cercetarea științifică și aplicațiile în domeniul matematicii, fizicii, biologiei, ocrotirii sănătății, științelor economice și altele, atit pentru lărgirea orizontului cunoașterii, cît și pentru dezvoltarea domeniilor de vîrf ale economiei naționale.3. In vederea susținerii și perfecționării activității de cercetare științifică și de inginerie tehnologică, vor fi alocate importante mijloace materiale și financiare, care vor depăși cu circa 50 la sută nivelul prevăzut în actualul cincinal. Se va acorda o deosebită atenție, totodată, dezvoltării și perfecționării potențialului de cercetare și inginerie tehnologică, estimîndu-se că în anul 1985 în aceste activități vor lucra peste 180 000 de persoane, din care circa 65 000 cu studii superioare.4. In domeniul tehnicii electronice de calcul va fi extinsă dotarea cu calculatoare și alte echipamente, în condițiile sporirii gradului de utilizare a acestora. In unitățile economice se va intensifica procesul de integrare a sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor; se vor pune în funcțiune sisteme funcționale generale și de conducere a unor ramuri și activități și se vor asigura condiții pentru aplicarea teleprelucrării datelor și crearea unor rețele de calculatoare electronice. Vor fi create bănci de date teritoriale în vederea realizării treptate a sistemuiui național de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor.

va realiza în strînsă legătură cu dezvoltarea economico-socială a țării și va asigura formarea profesională a unui număr de circa 1,7 milioane persoane, care urmează să fie recrutate din absolvenții diferitelor tipuri de școli, din populația ocupată în agricultură și din rîndul femeilor casnice. Se va asigura, totodată, cuprinderea în diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale a 1,9—2 mii. persoane anual.Va fi îmbunătățită pregătirea forței de muncă în strînsă legătură cu diversificarea cerințelor economiei, cu exigențele progresului tehnic, ale introducerii metodelor noi de conducere, legînd tot mai strîns procesul de învățămînt de activitatea productivă. O atenție deosebită va fi acordată pregătirii cadrelor de muncitori calificați prin licee de specialitate pentru toate sectoarele de activitate, precum și ridicării continue a gradului de instruire a întregului personal existent. Va fi dezvoltat în continuare învățămîntul superior în condițiile îmbinării tot mai strînse a acestuia cu producția și cercetarea științifică.

1981—1985, pe această bază urmînd să se realizeze circa 90 la sută din sporul venitului național. Pe ansamblul industriei, productivitatea muncii va trebui să crească cu un ritm mediu anual de 7,4—8,0 la sută, iar în construcții-montaj cu 7,8—8,2 

la sută. In vederea realizării acestor sarcini se va urmări extinderea progresului tehnic în toate ramurile economiei, a mecanizării și automatizării producției, ca factori hotărîtori ăi sporirii productivității muncii. Se va acționa totodată pentru organizarea științifică a producției și a muncii, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv și trecerea surplusului in sfera producției materiale. O deosebită atenție se va acorda în condițiile generalizării săptămînii de lucru reduse — folosirii depline a timpului de lucru, îmbunătățirii permanente a normării muncii, întăririi ordinii și disciplinei, utilizării specialiștilor cu prioritate in conducerea nemijlocită a producției.2. Gradul de valorificare a materiilor prime și materialelor în industrie urmează să sporească în cincinalul viitor cu 25—30 la sută. Creșteri peste medie se au în vedere îndeosebi în industria construcțiilor de mașini, chimie și industria lemnului. Aceste prevederi iau în considerare reproiectarea și adoptarea de noi soluții constructive care să ducă la reducerea greutății și gabaritelor produselor concomitent cu ridicarea performanțelor tehnico- funcționale, la extinderea tehnologiilor cu consumuri reduse de energie și materiale, la perfecționarea continuă a structurilor sortimentale.
XI. Comerțul exterior și cooperarea 

economică internațională1. Pornind de la necesitatea încadrării tot mai active a țării noastre în diviziunea internațională a muncii și de la rolul esențial al comerțului exterior ca factor al creșterii economice, se prevede ca volumul schimburilor comerciale cu alte state să crească cu 58—63 la sută în cincinalul 1981—1985 față de perioada 1976—1980.în cadrul relațiilor economice externe un loc central îl vor ocupa, în continuare, schimburile comerciale cu țările socialiste, care vor deține o pondere in totalul comerțului exterior al României de circa 45 la sută ; în același timp, se are în vedere amplificarea relațiilor cu statele în curs de dezvoltare, precum și extinderea schimburilor cu țările capitaliste dezvoltate.Proiectarea exporturilor și importurilor trebuie să conducă la realizarea unei balanțe de plăți echilibrate, în condițiile sporirii rezervelor valutare ale țării.2. în cadrul exporturilor — care vor cunoaște în continuare o dinamică accentuată — vor interveni importante modificări structurale determinate îndeosebi de sporirea livrărilor de produse ale industriei construcțiilor de mașini și industriei chimice ; aceste două ramuri urmează să dețină la nivelul anului 1985 peste 55 la sută din volumul total al exportului și să asigure în măsură însemnată resursele valutare necesare pentru import. Vor trebui luate măsuri pentru creșterea substanțială a exportului de instalații și echipamente complexe (în special pentru metalurgie, Industria chimică, industria petrolieră și minieră, a materialelor de construcții), de produse de înaltă tehnicitate din domeniul mașinilor unelte, electrotehnicii, electronicii și mecanicii fine. în chimie urmează să fie intensificat exportul produselor de sinteză fină și de mic tonaj, articolelor prelucrate din mase plastice și cauciuc. Totodată, va trebui îmbunătățită structura produselor din industria alimentară, ușoară și a lemnului, acordîndu-se atenție sortimentelor care conferă un grad superior de valorificare a materiilor prime. Realizarea sarcinilor din domeniul exportului impune o preocupare susținută pentru menținerea performanțelor tehnico-funcționale și. calității produselor la nivelul realizărilor avansate existente pe plan mondial, studierea permanentă a tendințelor conjuncturii in
XII. Venitul național și nivelul de trai1. Dezvoltarea ramurilor producției materiale urmează să asigure în anul 1985 creșterea produsului social cu un ritm mediu anual de 7,7 — 8,5% și a venitului național cu 8,6—9,6% ; se estimează că ponderea cheltuielilor materiale în produsul social se va reduce în cincinalul viitor la 53—54%, ca urmare a utilizării mai eficiente a resurselor materiale din economie.2. Pe baza dezvoltării susținute a economiei și sporirii venitului național, în cincinalul viitor se va realiza creșterea în continuare a nivelului de trai material și spiritual al populației, în condițiile aplicării consecvente a sistemului socialist de remunerare a muncii, a principiilor eticii și echității în repartiția veniturilor.a) In cadrul veniturilor din muncă, retribuția reală va spori în perioada 1981— 1985 cu 18—20%, asigurîndu-se în continuare corelații stimulative între retribuțiile din diferitele ramuri ale economiei naționale și un raport 1 la 5,5—6 între retribuția minimă și maximă pe economie.Pe baza creșterii producției agricole și a sporirii productivității muncii se estimează că veniturile reale ale țărănimii pe o persoană vor crește cu 20—22 la sută; în mod corespunzător vor fi majorate veniturile garantate pentru toate categoriile de cooperatori.b) Fondurile sociale de consum vor fi dimensionate pentru a asigura majorarea tuturor categoriilor de pensii și alocației pentru copii, precum și pentru a acoperi cheltuielile de învățămînt, ocrotirea sănătății, odihnă, cultură. Pensia medie reală de asigurări sociale urmează să sporească cu 15—16 la sută, iar alocația medie reală ce revine pe un copil, cu circa 20 la sută.c) Se are în vedere ca indicele de prețuri la mărfuri și servicii să evolueze în limitele unei creșteri anuale de circa 1 la sută, ca și în perioada actualului cincinal.3. Corespunzător creșterii veniturilor populației, se va asigura dezvoltarea producției de mărfuri și servicii destinate satisfacerii cerințelor de consum. Producția de bunuri de consum din industria ușoară, alimentară, construcții de mașini, chimie și prelucrarea lemnului va spori în cincinalul viitor cu 45—50 la sută, urmînd a se realiza o gamă diversificată de produse cu un grad ridicat de calitate și finisare. Ritmul mediu anual de creștere al volumului desfacerilor de mărfuri pe ansamblul comerțului se estimează la 5,4—6,7 la sută.Un rol deosebit în aprovizionarea populației va reveni alimentației publice, a cărei pondere va crește în activitatea comercială îndeosebi prin diversificarea producției și înființarea de unități specializate în desfacerea preparatelor culinare și de cofetărie.4. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării serviciilor prestate populației, pentru care se va prevedea un ritm mediu anual de creștere de 8,5—9,0 la sută, superior celui al desfacerilor de mărfuri. Se vor dezvolta cu precădere serviciile care ușurează munca în gospodărie șl creează posibilități de folosire în mod rațional a

3. Creșterea eficienței economice impune totodată o preocupare susținută pentru gospodărirea rațională și utilizarea intensivă a fondurilor fixe productive in toate ramurile. în vederea realizării pînă la finele cincinalului viitor a unei producții de 1 400—1 500 lei la 1 000 lei fonduri fixe direct productive în industrie, ministerele, centralele, întreprinderile, împreună cu institutele de cercetări și cele de inginerie tehnologică vor trebui să acționeze pentru îmbunătățirea structurii producției, valorificarea accentuată a materiilor prime și materialelor, introducerea celor mai economice tehnologii, adoptarea de soluții constructive raționale care să conducă la reducerea investiției specifice, să utilizeze cu maximum de eficiență capacitățile de producție.4. Asigurarea resurselor necesare progresului economic și social al țârii impune intensificarea preocupărilor pentru reducerea în continuare a costurilor de producție. îndeosebi a cheltuielilor materiale. Se are în vedere ca la nivelul anului 1985 în industrie cheltuielile totale la 1 000 lei produc- ție-marfă să scadă cu 6,5—7,0 la sută față de 1980, iar cheltuielile materiale cu 5,4— 5,8 la sută. în toate ramurile și unitățile economice se vor elabora programe de măsuri pentru reducerea costurilor și creșterea mai accentuată a rentabilității economice.

ternaționale și adaptarea operativă a fabricației la cerințele pieței externe.In domeniul importurilor se va urmări în principal acoperirea necesarului de materii prime și materiale pentru dezvoltarea producției, precum și achiziționarea unor utilaje și instalații necesare programului de investiții.în vederea asigurării continuității și stabilității schimburilor noastre comerciale vor trebui încheiate acorduri, convenții și contracte pentru principalele mărfuri destinate exportului, precum și pentru materiile prime și instalațiile prevăzute la import.3. In dezvoltarea comerțului exterior, în cincinalul viitor o atenție, deosebită se va acorda sporirii eficienței acestuia. Se vor lua măsuri pentru livrarea la export a unor produse competitive, de un nivel tehnic ridicat și realizate cu costuri cît mai reduse, precum și pentru organizarea mai bună a rețelei de comercializare a produselor românești în străinătate, care să permită cunoașterea din timp a cererilor beneficiarilor și plasarea mărfurilor în perioadele de conjunctură optimă. Utilizarea rațională a fondurilor valutare și gospodărirea judicioasă a importului va trebui să stea în atenția tuturor întreprinderilor, centralelor și , ministerelor.4. în extinderea activității de comerț exterior un aport deosebit trebuie să-l aibă dezvoltarea cooperării și specializării în producție, cu deosebire în industria constructoare de mașini, metalurgie și chimie. In construcția de mașini, cooperarea și specializarea în producție va fi orientată cu prioritate spre realizarea de mașini unelte de înaltă productivitate, utilaje și instalații tehnologice, construcții navale, mijloace de transport feroviar și auto, mașini agricole, echipamente pentru producția componentelor electronice și tehnică de calcul. In industria siderurgică va fi extins schimbul de sortimente, asigurîn- du-se lărgirea specializării în fabricarea unor tipuri de țevi și laminate. In industria chimică se va urmări amplificarea cooperării și specializării în fabricația de coloranți, anvelope și articole tehnice de cauciuc, medicamente și antidăunători, produse cosmetice, detergent!, lacuri și vopsele.
timpului liber; totodată se vor accentua serviciile pentru întreținerea și repararea bunurilor de folosință îndelungată, a locuințelor, precum și pentru amenajarea interioarelor acestora. Pe măsura dezvoltării procesului de urbanizare se vor extinde activitățile de gospodărie comunală, prin echiparea tehnico-edilitară a orașelor, creșterea rețelei de alimentare cu apă, modernizarea transportului în comun în orașe.Se va acționa pentru dezvoltarea bazei materiale a turismului; vor fi extinse și îmbunătățite prestațiile de servicii în toate zonele turistice.5. în perioada 1981—1985 se vor realiza circa 1;3 mii. apartamente din fondurile și cu sprijinul statului, la care se adaugă locuințele construite în regie proprie de populație. Vor fi respectate cu strictețe principiile sistematizării teritoriale, acordîndu-se atenție folosirii raționale a terenului și perimetrelor construibile, realizării unor densități optime. în cadrul sistematizării comunelor și satelor se va urmări realizarea a circa 140 noi centre agroindustriale, dotate corespunzător cu utilitățile tehnico-edilitare și social-culturale.6. In domeniul invățămintului, dezvoltarea bazei materiale se va realiza în corelație cu programul de pregătire a cadrelor, ținîndu-se seama de îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului de învă- țămint. Se vor construi circa 17 000 noi săli de clasă, circa 90 000 locuri în internate și cămine studențești, noi locuri în ateliere școlare, precum și laboratoare necesare modernizării procesului de învățămînt. Vor fi luate măsuri și alocate fonduri însemnate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare. Va continua programul de construcții de spitale (realizîndu-se circa 20 000 noi paturi), de dezvoltare a unităților interzonale de recuperare medicală, a serviciilor de asistență ambulatorie și a celor de investigații prin realizarea de laboratoare dotate cu aparatură modernă. Activitatea culturală va fi susținută prin construirea de noi edificii și îmbunătățirea dotării celor existente ; în viitorul cincinal se va termina construcția Bibliotecii Naționale, vor spori orele programului de radio și televiziune prin extinderea Centrului de Televiziune București, se va construi un studio de radio și televiziune la Iași și un studio de televiziune la Cluj-Napoca. O importantă dezvoltare va cunoaște baza materială a sportului prin construirea de noi săli de sport, bazine de înot, patinoare artificiale, piste de atletism, precum și a altor Obiective sportive, investițiile în acest domeniu urmînd să sporească cu aproape 50 la sută.

★Planul cincinal de dezvoltare economico- socială a țării în perioada 1981—1985 va asigura progresul multilateral, armonios și unitar al forțelor de producție, al tuturor domeniilor de activitate, înfăptuirea neabătută a Programului partidului, acce- lerînd înaintarea României pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului.
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M HOTĂRÎRILE marelui forum AL COMUNIȘTILOR
Răspundem prin fapte 

politicii umaniste a partiduluiAm 50 de ani, sînt membru al partidului din 1947, am trăit și am văzut multe și tocmai de aceea imi permit să afirm că ceea ce m-a impresionat în cea mai mare măsură in lucrările și hotărîrile recentei conferințe a partidului este că grija pentru om, pentru dezvoltarea să multilaterală, pentru bunăstarea sa materială și spirituală constituie axul esențial, preocuparea constantă și centrală a întregii noastre politici.Datorită partidului economia noastră națională a obtinut succese importante și progresează continuu. Or, după cum sublinia Raportul prezentat de tovarășul Nieolae. Ceaușescu, tocmai aceasta ne permite să asigurăm dezvoltarea umanismului nostru pe baze trainice, superioare. Pentru mine si pentru ceilalți muncitori de la Complexul C.F.R. Brăila este clar că numai progresul economic al țării creează cadrul necesar pentru ca omul să se bucure din plin de tot ce reprezintă avuție materială și spirituală.Faptul că se va asigura o creștere mai accentuată a veniturilor directe din muncă, că se vor majora pensia de asigurări sociale și alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele care se acordă mamelor, că va spori volumul de mărfuri livrate la fondul pieței, menținind indicele prețurilor in limitele stabilite de planul cincinal, că începînd de anul viitor in unele unități industriale se va putea trece lâ săptămina de lucru redusă de la 48 la 44 de ore reprezintă expresia elocventă, cu multiple și diverse fâțete, a profundului umanism al întregii politici a partidului nostru.La tot ce se înfăptuiește pentru omul muncii, eu și tovarășii mei de muncă, ceferiștii brăileni, vom răspunde mai ales cu faptele muncii. Adică vom duce mai departe succesele obținute in cinstea conferinței, cînd numai vagoanele expediate suplimentar atinseseră cifra de 5 100, ceea ce înseamnă un tren lung de la Brăila la Făurei.Așa ne exprimăm noi adeziunea față de hotărîrile conferinței.
Costică EZARU
sudor la Depoul C.F.R. Brâlla

Participante active 
la tot ce se făurește în țarăAm urmărit cu interesul cel mai profund lucrările Conferinței Naționale. Sînt comunistă și am înțeles, cu legitimă mindrie, ce forță extraordinară reprezintă partidul nostru. In același timp, am înțeles din Raportul prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu și din cuvintul rostit la încheierea lucrărilor conferinței cît de mare este răspunderea noastră pentru împlinirea mărețului tablou al patriei înfățișat de Programul partidului pentru împlinirea viitorului nostru fericit. Doresc să subliniez o dată în plus că documentele adoptate de forumul comuniștilor din România vor rămine cu siguranță in fondul de aur al gindirii și acțiunii marxist- leniniste a partidului și poporului nostru ca deschizătoare de orizonturi noi, pe drumul luminos al națiunii spre era comunistă.M-a emoționat în mod deosebit chemarea adresată femeilor de către secretarul general al partidului, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor înaltului forum al comuniștilor, de a participa și mai activ la viața economică, politică și socială a țării. Intr-adevăr, noi, femeile, putem să avem o contribuție din ce în ce mai importantă atît în domeniul producției materiale și spirituale, cît și în domeniul ridicării bunăstării poporului. Nouă ne revine, în primul rînd, misiunea de a crește și educa tînăra generație în spiritul dragostei de țară, al dorinței de a| se consacra, cu toate forțele, înfloririi patriei noastre socialiste.Ca membru al consiliului oamenilor muncii am înțeles, de asemenea, ce mari răspunderi apasă pe umerii noștri ; sîntem răspunzători de destinul uzinei, al producției, al întregii activități. Nu ne pare greu. Ne vom strădui, de-ar fi să lucrăm ziua și noaptea, să facem față sarcinilor. Numai așa vom înfăptui ceea ce ne propunem. Acesta este răspunsul nostru muncitoresc față de măsurile adoptate în conferință privind reducerea săptăminii de lucru, creșterea nivelului de trai, în acest fel înțelegem noi să transpunem în viață comandamentele fixate de Conferința Națională a partidului.

Flavia URECHE
muncitoare operatoare, 
membru al consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea „NETEX''-Bistrlța

Știința și cercetarea 
în pas cu exigențele epociiReflectînd asupra problematicii dezbătute la Conferința Națională a partidului încerc sentimentul omului care judecă istoria patriei atit ca realizări de fapte glorioase ale trecutului, cit mai ales ca o prezență vie, creatoare a întregului popor, care iși clădește în mod conștient istoria. încerc să întrevăd cum vor consemna istoricii de miine zilele de astăzi ale României socialiste. Fără îndoială, ei vor scrie despre Conferința Națională că a constituit un eveniment de răscruce in devenirea noastră comunistă. Ei vor aduce aminte națiunii noastre și întregii lumi că Strategia generală, linia politică clară, programul care a asigurat înaintarea noastră rapidă pe calea civilizației socialiste sînt legate nemijlocit de gindirea cutezătoare și realistă a tovarășului Nieolae Ceaușescu, de forța organizatorică și capacitatea creatoare a partidului, de hotărîrea nestrămutată a întregului pepor de a construi cit mai repede societatea socialistă multilateral dezvoltată.Alături de întregul popor, de întreaga țară, de toți membrii de partid sînt mîndru de a fi contemporan și părțaș la tot ceea ce realizează harnicul nostru popor, sub înțeleaptă conducere a partidului comunist, pentru prosperitatea României. Sînt mîndru de a fi contemporan și părtaș la contribuția marcantă pe care țara noastră o aduce la realizarea unei noi ordini economice internaționale, la accelerarea cursului destinderii, pentru pacea și progresul întregii omeniri.împreună cu toți oamenii muncii, cu toți lucrătorii din domeniul învățămîntului, științei și cercetării mă angajez să ajut tineretul să înțeleagă perspectiva luminoasă a unei vieți îmbelșugate pe care o făurește partidul, explicîndu-le că prin elanul lor specific trebuie să participe, alături de întregul popor, la realizarea mărețelor obiective pe care partidul Ie-a trasat in scopul ridicării patriei spre noi trepte de civilizație și progres.

Prof. univ. Emil NEGRUȚIU
membru corespondent al Academiei

Decisivă este acum activitatea practică
a organizațiilor de partid pentru înfăptuirea

O gama variata 
de bunuri

Un

hotărârilor Conferinței Naționale
realiza peste prevederile actualului cincinal o producție valorînd aproape două miliarde de lei.Desigur, concepem această activitate nu in mod limitativ. Este știut că, în ultima vreme, in perioada nu cu mult premergătoare Conferinței Naționale, au apărut o serie de documente de partid și de acte normative menite să asigure atit creșterea suplimentară a producției, cit și ridicarea mai accentuată a nivelului de , trai al oamenilor muncii. înfăptuirea lor nu se poate obține numai prin acțiuni „de explicare" și nici doar prin măsuri tehnico-organizatorice. Așa cum s-a subliniat în documentele Conferinței Naționale a partidului, este necesară desfășurarea unei munci de partid unitare, pe un front larg, care să vizeze toate domeniile.

trecerea rapidă la servirea unei mese calde gratuite la intrarea in schimb. Cunoscind — datorită popularizării largi a respectivelor hotăriri — avantajele acordate minerilor. în scurt timp numărul celor care au cerut să lucreze în formațiile din abataje, pe bază de acord, 
a crescut pe iudet cu 14 la sută. Numai la Exploatarea minieră Suior. 243 de oameni au renunțat la anumite munci de mai mică importanță. trecind să lucreze in brigăzile din subteran si beneficiind astfel de importante avantaje. Ca urmare, la unitățile aparținătoare Centralei minereurilor și metalurgiei neferoase din Baia Mare s-au obținut rezultate de seamă in creșterea producției și productivității muncii (unele unități, cum sint exploatările miniere

Strălucitul Raport al tovarășului Nieolae Ceaușescu și însuflețitoarea sa cuvîntare de încheiere a lucrărilor Conferinței Naționale a partidului. documentele adoptate au adus indicații călăuzitoare extrem de bogate in conținut, orientări și sarcini de deosebită importanță teoretică și practică care deschid un cimp larg de acțiune pentru perfecționarea activității și întărirea răspunderii organelor și organizațiilor de partid în conducerea tuturor sectoarelor vieții economice, politice și sociale. »•Desigur, pentru a contura toate căile de acțiune in vederea transpunerii în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale, acestea se cer larg popularizate, temeinic studiate și aprofundate. Tocmai de aceea organele și organizațiile, de partid din Maramureș desfășoară, în prezent, ample acțiuni menite să asigure cunoașterea și însușirea de către comuniști, de către toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri a conți nutului documentelor adoptate d înaltul forum al comuniștilor.îndemnul insuflețitor al secretarului general al partidului, care arăta că „Acum hotăritor este luarea tuturor măsurilor politice și organizatorice în vederea înfăptuirii în mai bune hotărîrilor în același seamnă a in vorbe, face totul la locul său de muncă, la traducerea in viață a Programului partidului..." ne determină să ne reevaluăm hi spirit critic și autocritic experiența acumulată, să adoptăm măsuri concrete prin aplicarea cărora să se asigure angajarea directă, efectivă a fiecărui membru de partid, a fiecărui cadru cu muncă de răspundere, a tuturor oamenilor muncii la soluționarea sarcinilor expuse de secretarul general al partidului in vederea perfecționării activității politico-ideolo- gice, înlăturării grabnice a neajunsurilor. îmbunătățirii organizării și conducerii activității în toate domeniile.Aflăți mereu in aceste zile in mijlocul comuniștilor, al colectivelor de muncă, cunoscindu-le direct preocupările și frămîntările, membrii comi- . tetului județean, ai biroului acestuia, lectorii, lucrătorii aparatului de partid explică, argumentat, conținutul documentelor Congresului al XI-lea, al hotărîrilor Conferinței Naționale, prevederile legilor țării, sarcinile prioritare care decurg din acestea, ajută efectiv organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii in rezolvarea problemelor ce le stau in față. Acțiunile concrete la care participăm duc la punerea în evidență a unor noi și importante resurse care vor permite colectivelor de muncă din industria județului să îndeplinească angajamentul patriotic de a

în județul Maramureșcele condiții in viață a tuturor și programelor", subliniind timp că „a fi comunist in- fi revoluționar nu numai ci și in fapte, înseamnă a pentru a contribui fiecare.
Călăuzindu-ne după aceste prețioase indicații, ne străduim să abordăm intr-o nouă optică problemele din domeniul extracției și prelucrării minereurilor neferoase, care ocupă o pondere serioasă în economia județului. Secretarii, toți membrii biroului comitetului județean de partid sînt repartizați pe exploatări miniere pentru a mobiliza pe oamenii muncii și a urmări cum se acționează în scopul creșterii producției și productivității muncii, pentru a conlucra efectiv cu organizațiile de partid, cu colectivele de muncă, in vederea lichidării rămînerilor în urmă la anumite sortimente, pentru extinderea mecanizării, utilizarea mai bună a forței de muncă. întărirea disciplinei și ordinii — intr-un cu- vînt, pentru a transpune în fapte concrete recentele hotăriri de partid privind creșterea productivității și reducerea cheltuielilor materiale. La fiecare unitate minieră au avut și au loc consfătuiri cu activele de partid in care se demonstrează in mod practic că aplicarea complexului de măsuri privind îmbunătățirea retribuției, a condițiilor de muncă și de viață, in general, depinde hotăritor de progresele realizate in creșterea producției, in reducerea cheltuielilor materiale, în sporirea rodniciei muncii.In acest mod, nu ne limităm doar la popularizarea recentelor ho- tărîri de partid și legi vizind creșterea — în organică îmbinare — a producției și a nivelului de trai al minerilor, ci ne străduim să ajutăm concret la rezolvarea problemelor. pînă la cele mai. aparent, mă- bunăoară,runte detalii, cum este.

Ilba, Baia Sprie, Herja, raportînd depășiri considerabile pe cele unsprezece luni), ca și la lucrările geologice sau la construcții-montaj.Firește, nu putem afirma cituși de puțin că in unitățile miniere nu mai există rezerve insuficient puse în valoare, că nu mai apar neajunsuri intr-un loc sau altul. Nu de mult, pe baza concluziilor anterioare, secretariatul comitetului județean de partid a organizat o dezbatere de lucru, la care au participat activul centralei, secretarii de partid, șefii unităților miniere, metalurgice, de cercetare și prospecțiuni, președinții de sindicat, minerii fruntași. Exami- nindu-se rezultatele obținute, s-au stabilit, totodată, sarcini precise privind perfecționarea activității de propagare a hotărîrilor de partid și a legilor statului în strinsă împletire cu munca practică, concretă pentru îmbunătățirea organizării și conducerii producției, creșterea eficienței activității politico- educative. îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și de viață, utilizarea judicioasă a timpului liber în perspectiva trecerii la reducerea săptăminii de lucru. Pe baza coordonatelor stabilite privind activitatea de producție, cercetare, proiectare, a sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului referitoare la dezvoltarea mai rapidă a bazei de materii prime interne, secretarii și ceilalți membri ai biroului comitetului județean sprijină la fața locului colectivele unităților de metalurgie, și la

rea mai rapidă a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale. grăbirea lucrărilor de investiții. amenajarea unor spații cit mai corespunzătoare servirii mesei calde la intrarea în schimb.Pe baza unui plan aprobat de secretariatul comitetului nostru județean, membri ai organelor de partid. lectori, specialiști ai direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, juriști desfășoară, în mod coordonat, largi acțiuni de popularizare amănunțită — in funcție de specificul județiilui nostru — a legilor și celorlalte , acte normative privind majorarea retribuției directe, acordarea pensiilor, a celorlalte ajutoare sociale, explicindu-se clar că ridicarea lului de trai legătură cu a economiei programului• tară a producției muncii.Pentru îndeplinirea de către fiecare organizație de partid a rolului său de conducător politic al colectivului în mijlocul căruia acționează, prin organizarea mai bună a muncii practice de îndeplinire a hotă- ririlor partidului și legilor statului, putem asigura materializarea acestora la nivelul înaltelor exigențe stabilite de forumul comuniștilor din țara noastră, vom putea raporta conducerii partidului realizări pe măsura abnegației, hărniciei și iscusinței locuitorilor acestor străvechi meleaguri ale patriei.

mai accelerată a nive- este într-o indisolubilă dezvoltarea mai rapidă naționale, cu realizarea de creștere suplimen- și productivității

Ioan RETEGAN
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R.

c/e \arg consumîntreprinderea de postav „Proletarul" Sin Babau oferă comerțului o bogată colecție de țesături de sezon : peste 40 de articole de îmbrăcăminte în circa 380 de, desene Si poziții coloris- tice. Marea majoritate a acestora constituie noutăți, realizate în acest an. Este vorba între altele de stofele cu un conținut mărit de lină, de țesăturile mixte din lină .și fibre sintptice, ca si de stofele pentru costume de bărbați și de femei, sacouri, par- desie etc. Realizate într-o gamă variată de culori, cu desene adecvate sezonului și viratei, stofele respective se recomandă printr-o rezistență sporită, tu- șeu plăcut, suplețe și o greutate specifică redusă, ușoare la purtat.Inginerul Vasile Blejușcă, directorul unității, ne-a vorbit despre preocuparea creatorilor de aici pentru realizarea unor noi sortimente de țesături adecvate sezonului de iarnă și primăvară. La ultimele contractări, bunăoară, întreprinderea a prezentat o colecție de noutăți din care reținem stofele realizate din lină fină, fibre sintetice, 90 la sută din țesăturile realizate în acest an la „Proletarul" sînt de calitatea extra și I. Ținind seama de cerințele și exigențele sporite ale cumpărătorilor, tex- tiliștii din Bacău sint preocupați de valorificarea superioară a unor materii prime indigene, de realizarea unor țesături cu caracteristici îmbunătățite. Prin valorificarea mai bună a linii și folosirea într-o proporție mai mare a fibrelor chimice ei au realizat peste plan, de la începutul anului și pînă acum, 73 000 metri pătrați bună calitate, cu un bine armonizat, cu superior. (Gheorghe
țesături de colorit viu. un finisaj Baltă).

județean locului colectivele : extracție, preparare și , in vederea realizării depășirii sarcinilor de plan toate sortimentele, pentru crește-

înfăptuirea legalității—la 
înălțimea exigențelor societățiiAm avut, cinstea de a-mi exprima adeziunea deplină la măsurile hotărite de Conferința Națională a partidului încă prin votul pe care l-am dat ca delegat la înaltul forum al comuniștilor români. Reîntors intre tovarășii mei de activitate, cunoscîndu-le opiniile, simt nevoia să reafirm, în numele tuturor juriștilor din Capitală, hotărîrea nestrămutată de a situa orientările stabilite de partid in centrul preocupărilor noastre, de a ne perfecționa continuu activitatea, la Înălțimea exigențelor societății, în spiritul revoluționar cate trebuie să caracterizeze toate sectoarele vieții, după cum. cu atita clarviziune teoretică și practică, ne îndrumă secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu.Parcurgem un asiduu proces de asimilare și aplicare a cursului nou pe care documentele de partid din acest an, culminînd cu documentele Conferinței Naționale, 11 conferă activității de îhfăptUire a justiției, de respectare a legalității in general. înțelegem că, față de gradul de evoluție a relațiilor și răspunderilor sociale din țara noastră, problemele legalității, în toate domeniile ei, inclusiv în asigurarea ordinii de drept, al prevenirii sau sancționării încălcărilor de lege, inclusiv in domeniul reeducării și reintegrării sociale a celor care au săvîrșit abateri, nu mai pot fi probleme ale competenței exclusive a unor organe, ci că ele trebuie să constituie preocupări practice ale tuturor oamenilor muncii. Aceasta implică însă răspunderi sporită, iar unele cu totul noi, din partea juriștilor, începînd cu o mai deplină și directă integrare a noastră în viața socială. In perspectiva importantelor perfecționări ce se vor aduce legislației noastre potrivit orientărilor și sarcinilor stabilite de Conferința Națională, ne pregătim să ne încadrăm de la început în calitățile superioare pe care le va avea înfăptuirea actului de justiție în viitor : mai multă concretețe, mai multă operativitate, mai multă eficacitate educativă, un caracter și mai pronunțat popular.Umanismul revoluționar care călăuzește procesul de perfecționare a legalității socialiste atrage in mod obiectiv cerința de a urmări concomitent, cu și mai multă fermitate și răspundere,' respectarea neabătută a Constituției și legilor țării, de a veghea cu toată strictețea la apărarea cuceririlor revoluționare și a drepturilor cetățenilor.

Dumitru APOSTOIU
președintele Tribunalului municipiului București

deschizător de drumuri
în gindirea matematicăSe Împlinesc 175 de ani de la nașterea lui Jânos Bolyăi, ccl care împreună cu K. F. Gauâs (1777-1855) și N. I. Labacevschi (1792—1856) ,împarte gloria descoperirii, geometriilor neeuclidiene.Jânos Bolyai s-a născut la 15 ianuarie 1802 la Cluj. încă din fragedă copilărie a manifestat interes și posibilități deoseljite pentru gindirea matematică. în care a fost inițiat și îndrumat de către tatăl său Farkas Bolyai (1775—1856), profesor de matematică. fizică și chimie la Colegiul din Tg. Mureș intre anii 1804— 1851.Opera lui Jânos Bolyai, ca și viața sa, nu pot fi explicate deeît in strinsă legătură cu epoca sa.Viața și activitatea lui Jânos Bolyai s-au desfășurat în epoca imperiului habsburgic asupra Italiei de nord, Poloniei, Serbiei, Cehoslovaciei, Ungariei, Transilvaniei și Bucovinei : epocă frămlntată de războaiele napoleoniene și rUSo-tUrce. In această vreme incep să se trezească națiunile europene, pregătind revoluțiile de la 1848. Merită să observăm că în urma Revoluției franceze, școlile de tot felul luaseră mare avînt, mai întîi in Franța apoi în toată Europa, inclusiv Transilvania, la Cluj, la Brașov, Tg. Mureș, la Blaj, la Ailid ett.Jânos Bolyai și-a făcut studiile superioare la Academia militară de ingineri de geniu, din Viena (1817— 1823), După absolvirea acestei școli, el a lucrat ca inginer de geniu la garnizoana din Timișoara, pină cind a fost pensionat, fiind bolnav.Continuînd la Viena cercetările a- supra paralelelor, începute sub îndrumarea tatălui său și folosind experiența acestuia, J. Bolyai a avut ideea genială de a construi o geometrie absolută a spațiului, asemă- , nătoare cu geometria iul Euclid, dar

în care să nu intervină axioma paralelelor (nibi ca adevărată, nici ca falsă). Despre această idee i-a scris tatălui său incă din 1823, iar acesta a cuprins-o ca „Appendix" într-o lucrare a sa fundamentală (Tenta- nem.) apărută in 1832 cu titlul : „Apedince despre știința absolut adevărată a spațiului. Independent de veracitatea sau falsitatea axiomei a Xl-a ; construcția geometrică a unor figuri poligonale echivalente cercuri “ Această

de dominație a

unȘi in la

„ROMANIA-FILM” prezintă: cu prilejul vacantei de iarnă a elevilor, la cinemato
graful „TIMPURI NOI” din Capitală

CICLUL „CARAGIALE PE ECRAN"
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r VțflHâO I»În program : 19—20 decembrie — O noapte furtunoasă. 21 decembrie — O scrisoare pierdută. 22 decembrie — Telegrame. 23 decembrie — Două lozuri. 24—25 decembrie — D-ale carnavalului. în distribuție : Gr. Vașlliu- Birlic, Costache Antoniu, Al. Giugaru, Marcel AnghelescU, Carmen Stănescu, Ștefan Ciubotăra$u, Jules Ca- zaban, Niki Atanasiu, Ni neta Guști, Vasilica Tastaman, Ion Lucian, Margareta Pogonat
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tv
PROGRAMUL 1

15,00 Campionatele internaționale de 
tenis ale României. Transmisiune 
directa de la Sala sporturilor din 
Brașov, tn pauză '. • Telex

17.20 Reportaj pe glob : Itinerar ungar
17.40 ..cintarea României". Ediția a Il-a 

a festivalului național
18.25 Consultații juridice
18,45 România pitorească
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Hotărîrile Înaltului 

for al partidului - noi orizon
turi de progres și bunăstare

19.50 De la Înalta tribună a Conferințe! 
Naționale a partidului. Din cuvin
tul pârtiei punților la dezbateri

20.05 Reoublica — un gind. un țel, o 
singură voință — documentar TV

20.25 ora tineretului
21.20 Seară de teatru : „Minunata pan- 

tofăreasă" de Federico Garda 
Lorca.

22,15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20.25 Concertul orchestrei simfonice a 
Radtoteleviziunii.

21.40 Un fapt văzut de aproape
22.00 Emisiune de știință : Planeta În

setată

(Urmare din pag. I)noi dezastre — inclusiv spre un holocaust atomic — și pentru găsirea căilor spre o conferință de pace ? Nu, n-a urmărit niciodată, in nici p chestiune legată de soarta popoarelor și aumanității, nici un scop e-goi st, nici O cauză mes-chină, nici un pretext deintrigi sau de ațîțări, devrajbă Și de speculă cuarme 1 De aceea, putemspune cu mindrie, aici, a- casă și in orice colț din lume, că țara noastră și conducătorul ei fac dovada unei etici internaționale superioare, a unui umanism revoluționar în acțiune, a- sumindu-și toate ostenelile și răspunderile unei asemenea misiuni istorice, de pace și de justiție internațională.Cunosc apoi îndeaproape modul în care diplomația noastră, orientată și condusă direct de secretarul general al partidului, președintele țării, se ocupă

de problema care se numea altădată : „butoiul cu pulbere" al Europei — Balcanii,. Prin politica sa tradițională, adaptată noilor condiții istorice, prin repetatele vizite la nivel înalt între România și Iugoslavia, Bulgaria, Grecia și Turcia, prin toate documentele semnate cu aceste prilejuri, prin modul exemplar de a le pune în practică, țara noastră a dovedit că înțelege procesul e- dificării unui sistem de securitate și cooperare in Europa, înscris in Actul final de la Helsinki, continuat prin lucrările și documentele ce se pregătesc la actuala reuniune de la Belgrad, drept o cauză unică a tuturor țărilor europene, în promovarea căreia orice acțiune pozitivă pe plan regional este salutară, binevenită, pînă la urmă necesară, chiar obligatorie. Tradiția manifestărilor multilaterale, vie și activă in atitea domenii, a fost

recent amplificată de țara noastră prin două inițiative prestigioase, care, nu. mă îndoiesc, vor deveni și ele tradiționale : organizarea Festivalului de folclor al țărilor balcanice și Expoziția de pictură și gra-
rice a Iui Hadrian, in martie 1976, cînd i se înmina președintelui nostru medalia de aur și titlul de cetățean de onoare al «orașului orașelor», cum se numea Atena in antichitate, printre primele fraze rostite de

apărea cuiva messianice sau pacifiste, ci că președintele României a făcut din filozofia sa politică o cauză militantă pentru pacea și justiția internațională, un instrument de lucru eficient in complica-
secol, cupola orizontului u- niversal a fost zguduită de o curajoasă și nemaiauzită voce in lumea tranzacțiilor și convențiilor. Un om care nu aparține grupului celor cinci mari a oferit bolnavei noastre epoci rețeta salva-

CUTEZANȚA ȘI REALISM
fică, ce va fi itinerată prin toate cele cinci țări participante.Nu pot să uit iarăși Că, in zilele fierbinți din vara lui 1974, cind evenimentele din Cipru amenințau pacea din Balcani, din Europa și din întreaga lume, întiia voce care s-a ridicat in a- părarea cauzei drepte a Ciprului, a liniștii popoarelor, a fost a României, a tovarășului președinteNieolae Ceaușescu. La Atena, sub arcada porții isto-

tovarășul Nieolae Ceaușescu a fost aceea care exprima dorința și interesul României ca orice diferend dintre Grecia și Turcia să se rezolve pe cale politică, pe cale pașnică.Iată, am evocat numai două din marile probleme care s-au pus și se pun în două zone fierbinți ale globului, pentru a se vedea că noi nu socotim suficientă existența unor principii, a unui cod de norme, a unor apeluri de pace, care pot

tele relații ale lumii contemporane.Aș reaminti modul în care a fost definită personalitatea „Demiurgului României noi" de către două figuri culturale proeminente ale Greciei. Regretatul scriitor Menelaos Ludemis, care a trăit a- proape douăzeci de ani in România, scria în prefața cărții cu titlul de mai sus, apărută anul acesta la Atena :„In acest ultim sfert de

toare. A găsit secțiunea de aur. A înlăturat o dată pentru totdeauna politica vorbelor goale și a redat cuvintelor aflate în circulație sensul lor originar, îndepăr- tind asperitățile conflic- tuale. Această metodă de a cultiva numai prietenia și nu zizania constituie o descoperire esențialmente românească. Ea poartă numele de Nieolae Ceaușescu, ea poartă numele de România. Nu există nici o altă țară în lumea de azi care

cu anumite operă, ca și concepția lui reprezintă o cotitură, un moment revoluționar in dezvoltarea triei și trecerea geometria diană la cea ne- euclidiană, des- chizind drumul spre numeroase aplicații atît in

geome- anume de la eucli-
alte concepte și domeniul geometriei, cît și al fizicii. cum a fost, de pildă, mai tirziu teoria relativității a lui Albert Einstein. Această concepție a lui progresistă, materialistă, revoluționară apare, nu întimplător, intr-un moment. de frămîntări sociale.Dar pentru Că nu era complet convins de concluziile la care ajunsese fiul său, Farkas Bolyai a trimis o copie a lucrării lui K. F. Gauss, care, răspunzîndu-i în 6 martie 1832, scria : „lăudînd această lucrare, m-aș lăuda pe mine însumi" ; într-atît coincideau concluziile lui Jânos Bolyai cu concluziile la care ajunsese Gauss, asupra aceluiași subiect, în mai bine de 30 de ani de meditații, fără a le publica. Gauss iși exprima satisfacția „că tocmai fiul vechiului său prieten l-a precedat într-un mod a- tit de remarcabil". Iar unui alt prieten, Gauss ii scria apreciindu-1 pe J. Bolyai ca pe „un geniu de primă mărime".In prima jumătate a secolului al XIX-lea, matematica a Înregistrat progrese rapide prin lucrările unor contemporani ai lui Bolyai. Dar dintre aceștia Bolyai a avut legături științifice numai cu Gauss, pe ceilalți necunoscindit-l din cauza lipsei de mijloace de comunicație din acele vremuri. Astfel, Bolyai a aflat tocmai în 1848 că și N. I. Lobacev- schi ajunsese la aceleași concluzii a- supra unei geometrii absolute (fără axioma paralelelor), într-o lucrare publicată in 1826.Cinstind contribuția esențială a- dusă de Jânos Bolyai patrimoniului științei universale prin fundarea geometriilor neeuclidiene, țara noastră â dat Universității din Cluj-Na- poca numele de Universitatea „Babeș — Bolyai" și ca o recunoaștere a înfrățirii românilor și maghiarilor din acea parte a țării, înfrățire în care marele ginditot a crezut cu ardoare. Biblioteca documentară de stat „Te- leky-Bolyal" din Tîrgu-Mureș, devenită un loc de pioasă evocare a vieții marelui fiu al orașului, păstrează cu grijă documente privind viața și activitatea lui Jânos și Farkas Bolyai.

să aibă atit de mulți prieteni și totodată atît de puțini dușmani. Dacă aș vrea să fiu mai precis, aș spune niclunul. Și dacă vreodată va căpăta totuși vreun dușman, România va fi absolut nevinovată, va trebui ca acești dușmani să trudească mult, să lupte greu, insistent ca să cîștige ostilitatea acestei țări."Iar un alt mare artist, compozitorul cunoscut în toată lumea, Mikis Theo- dorakis, . spunea : „Ca om <Je cultură și artă elen, ea om politic aș vrea să exprim admirația mea profundă pentru consecvența și spiritul de răspundere cu care poporul român, in frunte cu conducătorul său, președintele Nieolae Ceaușescu, iși înalță astăzi țara, bazîndu-se pe principiile păcii, prieteniei și colaborării între popoare. Un asemenea popori și un asemenea conducător cred că pot să constituie un e- xemplu pentru alte popoare ale lumii".

Prof. univ. dr. docent 
Gheorghe GALBURA

Dar cite asemenea mărturii sincere, emoționante nu am întilnit in ultimii ani din partea unor șefi de state, de partide și guverne, din partea a numeroși oameni politici, ca și a oamenilor de cultură și artă de pe toate cele cinci continente, la adresa României, a politicii ei. care se identifică, pe bună dreptate, cu numele strălucitului său fiu și conducător.Fiind mîndri de aceste aprecieri, sîntem în același timp și obligați, toți împreună și fiecare in parte, să ne facem datoria în așa fel incit să sporim, ca a- cea mlrabilă sămință din poezie, izvoarele patriei, luminile și frumusețile ei, dobîndite, ca întotdeauna in decursul secolelor și mileniilor, numai prin sudoarea frunții, prin muncă și prin luptă revoluționară, prin devotament nețărmurit față de țară, față de libertatea și Independența ei.
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DIVERS
Văsîiu
din Oas»

— Alo, rubrica „Faptul di
vers" ? Aici e Văsîiu lui Maria 
lui Griga Torzului din Oaș, Satu 
Mare. Am o mare bucurie, care 
bucurie s-o știți și dumneavoas
tră. Că tare mindre ceteri s-or 
auzit azi in Negreștiul nost ! Or 
vinit ceterașii din tăt Oașu, 
citu-i de mare și fain, sa vadă 
care a fi a mai fruntea dintre ei.

— Și care o fost pină la urmă?
— D’apoi, țucu-vă, cum să-i 

țin minte, că tare mulți or fost 
si din cei feciori, și din cei 

runcuți, și așa de fain cintau, 
că scoteau dorul din lemnuțu' 
ceterii. Dar cind o zinit rindul 
țîpuritoarelor (fetele care cintă 
strigături oșenești) am gindit că 
mă aflu la căieriță, adică la 
clacă.

— Și care o fost a mai faină 
țipuritură ?

— Ascultați ; „Citu-i Oașu de 
mare / Mindre case astăzi are! / 
Crește-n ele bucuria / Și in oa
meni omenia". Apăi aș putea eu 
multe să vă mai grăiesc, dar 
cred că îi bugăt (destul) pentru 
un fapt divers. Să fiți digani ! 
(Adică sănătoși).

— Mulțămim, asemenea !

Cunoștințe
S 9

...ingrateO autofurgonetă a cooperati
vei orășenești de consum Satu 
Mare a fost parcată lingă sta
dionul din localitate. Șoferul a- 
cesteia, Vasile Pop, s-a dus val- 
virtej spre tribune. Pe teren — 
mare meci, mare. La ultimul 
fluier al arbitrului, cind să urce 
la volan, este și Vasile Pop... 
fluierat și întrebat : „Știți că 
n-aveți voie să folosiți mașina 
statului in interes personal și in 
timpul programului ?“. „Știu, și 
dacă știu, ce ? — a răspuns tot 
cu o întrebare V.P. Cit despre 
amendă, degeaba vă osteniți cu 
procesul verbal, pentru că eu 
am atitea cunoștințe suspuse, 
incit n-am să plătesc nici un 
leu".

După citeva zile, șoferul s-a 
dus singur-singurel și a plătit 
frumușel amenda. Cită ingrati
tudine pe „cunoștințele sale sus
puse", care l-au... pus la locul 
lui.

Și-a găsit 
nasul»Deși Ion Florea, om căsătorit, cu doi copii, domiciliat in satul Silistraru, județul Brăila, nu cununase și nici nu botezase pe nimeni niciodată în viața lui, obișnuia să se laude în stingă și-n dreapta că el este... nașul tuturor. Dacă vreunul îndrăznea să-l contrazică, I.F. scotea cuțitul și amenința : „Taie ca briciul". Pînă deunăzi, cînd, in fața a numeroși țărani cooperatori din Silistraru, Ion Florea, împreună cu alții de teapa lui, certați cu ordinea și liniștea publică, și-a găsit... nașul. Pentru provocare de scandal și... port- cuțit, a fost condamnat la patru luni închisoare.

, Cum
Vva merge 

v soba ?
I

I
i
I
I
I

O întrebare pe adresa tuturor 
celor care-și încălzesc locuințe
le, intr-un fel sau altul, cu aju
torul sobelor. O întrebare care 
îndeamnă la un plus de grijă, 
pentru că iată ce s-a intimplat 
in ultimele trei zile, in trei col
țuri de țară :

...Din cauza unei sobe defecte, 
in locuința lui Istrate I. 
muna Brateiu, județul 
s-a produs un incendiu, 
rea : doi copii și-au 
viața.

...Din cauza unui coș 
locuința lui Andrei M.

din co- 
Sibiu, 

Urma- 
pierdut

defect, 
_______ r_ ___ „_______ .... din co
muna Mihai Bravu, județul Tul- 
cea, a fost cuprinsă de flăcări 
mistuitoare. Urmarea : o fetiță 
de doi ani și-a pierdut viața.

...Din cauza unei grinde încas
trate in coșul sobei, locuința lui 
Petre O. din comuna Posești, ju
dețul Prahova, a fost cuprinsă 
de incendiu. Urmarea : doi copii 
și-au pierdut viața, iar alte trei 
persoane prezintă arsuri grave.

Trei cazuri, aceeași cauză : 
sobe cu defecțiuni. Așadar, mai 
citiți o dată titlul acestei note. 
Citiți, meditați, acționați.

Fumători...
amendați»Nu punem în discuție aiciNu punem în discuție aici nocivitatea fumatului. Dar iată că fumatul poate deveni un pericol nu numai pentru organismul omului. Am mai relatat in rubrica noastră cazuri in care, de la simple mucuri de țigară aruncate la intimplare s-au produs incendii in unele locuințe, citeva soldate cu urmări tragice Tocmai pentru a preveni producerea unor astfel de incendii. Grupul de pompieri al județului Iași a făcut controale inopinate în mai multe instituții și unltâti economice. Idee inspirată, întrucît au fost depistați mai mulți fumători exact in locuri ce prezentau pericol de incendiu. Toți au fost sancționați cu amendă contravențională. ,.Dacă-i vorba pe-așa — a replicat unul dintre ei — am să mă las de fumat". Măcar de s-ar ține de cuvint.
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în aceste zile, o delegație de oameni de știință din Republica Populară Chineză, condusă de Cien San- ciang, membru al conducerii Academiei de științe, a Întreprins o vizită în țara noastră. In timpul vizitei, oaspeții au avut întilniri și convorbiri cu oameni de știință români șl au vizitat unități de cercetare științifică și inginerie tehnologică, instituții de invătămint superior și unități productive din Capitală și din diferite orașe ale tării.Printre institutele vizitate se numără unități ale Institutului central de chimie, Institutului central de fizică-Măgurele, Institutului central de electronică, Institutului central pentru construcțiile de mașini, precum și din domeniul agriculturii și silviculturii.La încheierea vizitei a avut loc semnarea Planului de colaborare științifică pe perioada 1977—1979 Intre Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a Republicii Populare Chineze.La festivitate au luat parte membri ai conducerilor Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, Academiei Republicii Socialiste

România, Academiei de științe sociale și politice, institutelor centrale de cercetare, alți oameni de știință și cercetători, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.La ceremonia semnării a luat parte Ion Ursu, președintele C.N.S.T. Au fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, membri ai ambasadei.în cadrul festivității s-au evidențiat însemnătatea acestui document pentru adîncirea și intensificarea relațiilor științifice dintre cele două țări, precum și spiritul deosebit de apropiat și tovărășesc în care s-au desfășurat discuțiile purtate. A fost subliniată, de asemenea, contribuția pe care o va aduce planul de colaborare la dezvoltarea și adincirea, pe mai departe, a bunelor relații dintre partidele, popoarele și țările noastre, exprimîndu-se, de ambele părți, fer ma convingere că sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a Partidului Comunist Chinez, în frunte cu președintele Hua Kuo-fen, prietenia și cooperarea româno-chineză vor cunoaște o dezvoltare și mai mare, spre binele celor două țări, al cauzei păcii și socialismului.

Plecarea delegației 
Partidului Republican ItalianMiercuri a părăsit Capitala delegația Partidului Republican Italian, condusă de' Oddo Biasini, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră. Din delegație au făcut parte Aristide Gunnella, membru al Direcțiunii P.R.I., deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru finanțe a Camerei, En- nio Ceccarini, membru al Consiliului Național, șeful Secției internaționale a P.R.I., Giulio Picciotti, membru al Consiliului Național, șeful serviciului de presă al P.R.I.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Alexandru Bălăci, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Italiei la București. (Agerpres)

DIN VIAȚA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

Pentru unitatea de acțiune a comuniștilor 
cu toate forțele progresiste, democratice

TEZELE CELUI DE-AL 26-LEA CONGRES AL P. C. DIN OLANDA
Ziarul „De Waarheid" a dat recent publicității tezele Partidului Co

munist din Olanda in vederea celui de-al 26-lea Congres al partidului, 
prevăzut a avea loc la începutul anului viitor.

INFORMAȚIIMiercuri după-amiază, George Ma- coveseu, ministrul afacerilor externe »1 Republicii Socialiste România, a primit pe Pierre Prosper Cerles, noul ambasador al Republicii Franceze, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★O expoziție de carte sovietică, dedicată celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a fost inaugurată, miercuri, in rotonda sălii mici a Palatului din Capitală. Au rostit alocuțiuni Gh. Trandafir, director general al Centralei editoriale, și I. Nekrosius, președintele Comitetului de stat pentru edituri, poligrafie și comerțul cu cartea al R.S.S. Lituaniene.La festivitate au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Maria Groza, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alți oameni de cultură, un numeros public.De asemenea, au fost de față B. I. Minakov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, miercuri, schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției dintre Republica Socialistă România și Regatul Maroc privind asistența juridică in materie civilă si penală, semnată la Rabat la 30 august 1972.Schimbul a fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Abdelali Serraj, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Marocului la București,
★în cadrul aniversărilor culturale recomandate de Consiliul Mondial a! păcii și U.N.E.S.C.O. pentru anul

1977, miercuri seara, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea din Capitală, a avut loc o manifestare consacrată lui Thomas Edison.După cuvîntul de deschidere rostit de Oliviu Rusu, președintele Consiliului Național al inginerilor și tehnicienilor, acad. Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic din București, a prezentat viața și opera marelui fizician american.Au participat Jean Livescu, președintele Comisiei naționale pentru U.N.E.S.C.O., loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Comitetu lui național pentru apărarea păcii, cadre didactice, personalități marcante ale vieții științifice românești, studenți, elevi, un numeros public,
★în cadrul unor schimburi statornicite de mai mult timp cu ansamblul „Doina Ilfovului" din Oltenița, a sosit in țara noastră Ansamblul folcloric „Kosta Abrașevici" din R. S. Macedonia — Iugoslavia, care și-a început miercuri turneul cu două spectacole la Urziceni. (Agerpres).

CRONICĂPrin decret prezidențial tovarășul Constantin Băbălău se eliberează din funcția de ministru al minelor, petrolului și geologiei.Tovarășul Vasile Patilineț se eliberează din funcția de ministru al economiei forestiere și materialelor de construcții și se numește în funcția de ministru al minelor, petrolului și geologiei.Tovarășul Virgil Trofin se numește în funcția de ministru al economiei forestiere și materialelor de construcții.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
TI și 18 decembrie. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară și treptată, 
începînd din nordul țării. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
nordul și estul țării, unde local vor 
cădea precipitații, ma! ales sub formă 
de ninsoare. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, prezentind intensificări lo
cale în zona de munte, cu viteze de 
50—60 km pe oră, predomlnind din sec
torul nord-vestlc. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 16 șl 
minus 6 grade, local mai coborite la 
începutul intervalului, iar maximele în
tre minus 6 și plus 4 grade, izolat mai 
ridicate. Ceață locală, cu depuneri de 
chiciură. In București : Vremea va fi 
rece, geroasă noaptea la Începutul in
tervalului, apoi in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fl variabil, mai mult 
senin noaptea. Ninsoare slabă, vînt 
slab pînă la moderat și dimineața ceață 
cu depuneri de chiciură.

INDUSTRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A ÎNDEPLINIT 
PIANUL PE PRIMII DOI ANI Al CINCINALULUI

(Urmare din pag. I)

Tezele — se arată în introducere — au drept scop sâ exprime ideile și pozițiile partidului asupra celor mai importante și mai arzătoare probleme actuale, să deschidă drumul spre colaborarea cu alte forțe democratice și progresiste, să le dea acestora încredere in forța acțiunii unite.Referindu-se la criza economică din lumea capitalistă, tezele apreciază că aceasta reflectă incapacitatea claselor dominante de a dezvolta forțele de producție ale societății corespunzător necesităților materiale și spirituale mereu crescinde ale oamenilor. Ca și în celelalte țări capitaliste, criza a izbucnit și in Olanda in cursul anului 1974. A avut loc o scădere serioasă a producției și a comerțului, care au atins punctul cei mai coborit la sfirșitul lui 1975, după aceea ajungîndu-se doar cu mare dificultate la un nivel comparabil cu cel dinainte de criză.Stagnarea economică a afectat nivelul de trai al maselor prin limitarea salariului, restringerea fondurilor bugetare și alocațiilor destinate unor nevoi sociale. Concernele și băncile și-au mărit profiturile în 1976 cu 33 la sută in comparație cu 1975. în același timp șomajul de masă a crescut tot mai mult, in special in rindul tineretului muncitor și al absolvenților de școli și facultăți. Conform cifrelor oficiale, șomajul in rindul tinerilor sub 19 ani a sporit de la 7,2 la sută in 1974 la 13,1 la sută in 1976 și crește în continuare. Jumătate din numărul total al șomerilor este format din tineri sub 25 de ani.O premisă a succeselor în lupta pentru revendicări economice o constituie realizarea unității de acțiune a tuturor oamenilor muncii, atît a celor organizați in sindicate, cit și a celor neorganizați, in acest scop im- punîndu-se să se formeze comitete comune de acțiune. Aceste comitete de acțiune pot deveni în viitorul apropiat un punct de sprijin pentru o nouă alianță a forțelor ■ politice, care să ducă la o politică guvernamentală cu adevărat progresistă și democratică. în aceste condiții, P.C.O. va trebui să-și intensifice munca sa în unitățile de jos. Este necesar ca peste tot — in întreprinderi, birouri, bănci, instituții — să se formeze, cu

sprijinul șl în colaborare cu secțiile locale de partid, celule ale P.C.O.Tezele relevă că în prezent se conturează clar forțele pe care se poate baza o coaliție guvernamentală care să promoveze o politică nouă in Olanda. O astfel de alianță se poale realiza in condițiile actuale, mai intii in cadrul unor acțiuni extraparlamentare, in care unitatea dintre comuniști și socialiști să reprezinte punctul de plecare. P.C.O. consideră ca o misiune principală a sa realizarea unei asemenea unități care, prin inițiativele ce se vor lua și prin- tr-o intensă muncă de convingere, să determine ciștigarea de noi adepți.în ciuda politicii anticomuniste promovate de diferite forțe, mulți socialiști — se evidențiază în teze — se conving de necesitatea unei noi politici și nu sint dispuși să renunțe la revendicările sociale ale mișcărilor de masă. Aceștia pot fi atrași să se unească cu comuniștii și cu alte forțe democratice, pentru realizarea unei noi coaliții, a deschiderii unei noi perspective de guvernare.Referindu-se la problemele vieții internaționale, tezele evidențiază că P.C.O. dorește să aducă o contribuție proprie la întărirea păcii și zădărnicirea încercărilor de a anihila rezultatele pozitive atinse in procesul destinderii. Pentru a se putea progresa în continuare pe calea destinderii este necesar să se ajungă la reducerea înarmărilor. Arătind că- in cadrul Pieței comune se încearcă să se întărească caracterul supranational al organismelor sale, tezele relevă că P.C.O. va acționa pentru apărarea suveranității naționale a țării, pentru aplicarea Actului final de la Helsinki caje prevede respectarea independenței naționale a fiecărei țări, interzicerea amestecului de orice natură in treburile interne. De aici șl necesitatea opoziției față de orice încercări de creare de uniuni politice.în capitolul „Partidul Comurlist Olandez și mișcarea comunistă internațională" se arată, printre altele : P.C.O. iși stabilește politica sa in mod autonom, atît în ceea ce privește problemele interne, cit și cele externe și se consideră responsabil numai față de clasa muncitoa

re și față de forțele progresiste din Olanda. în acest sens, tezele relevă concluziile Conferinței de Ia Berlin a. partidelor comuniste și muncitorești din Europa, din iulie 1976, care consacră principiile egalității in drepturi și independența partidelor participante, respectarea dreptului fiecărui partid de a-și alege liber căile specifice de luptă pentru realizarea de reforme sociale progresiste, pentru socialism In țările respective. Este absolut necesar — se subliniază in teze — ca partidele coniuniste, ba- zindu-se pe marxism-leninism, să aibă o orientare profund independentă. să țină seama de condițiile și tradițiile din propria țară, respin- gind orice șablon sau model, să se călăuzească de Interesele maselor populare și ale națiunii respective. Numai astfel ele iși pot aduce contribuția la unitatea pe plan internațional, la progres și pace și pot folosi în mod fructuos experiența oferită de lupta internațională.Comuniștii din țările capitaliste trebuie să caute noi căi și forme de colaborare in vederea îndeplinirii sarcinii lor de a conduce lupta maselor și a organiza acțiuni împotriva cursei înarmărilor, împotriva tendințelor fasciste și teroriste, pentru progres social și restringerea puterii societăților multinaționale.Acțiunile comune ale partidelor tn probleme de interes comun deschid calea spre refacerea unității mișcării comuniste internaționale : unitate in diversitate, fără un centru sau centre de conducere. P.C.O. urmărește acest obiectiv și înțelege să contribuie prin inițiative proprii la realizarea acestei unități. Divergențele ideologice nu trebuie să constituie o piedică in calea colaborării și a acțiunilor comune. Tocmai această luptă comună oferă posibilitatea clarificării deosebirilor de păreri și găsirii de soluții pentru noile probleme. în ultima parte, tezele relevă că este necesar să fie întărită activitatea ideologică și de propagandă a partidului, o sarcină de prim ordin fiind îmbunătățirea activității ziarului „De Waarheid".Celui de-al 26-lea Congres al P.C.O. ii va fi supus spre aprobare un program al partidului, care va stabili țelurile șl perspectivele pe drumul spre socialism.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 14 DECEMBRIE 1977Extragerea I : 18 22 1 5 44.Extragerea a Il-a : 18 26 39 16 10. Extragerea a IlI-a : 44 23 25 45 9. Fond total de ciștiguri : 508 106 lei.

obține pe seama creșterii productivității muncii. Depășirile de plan la producția industrială au făcut posibilă Și înfăptuirea angajamentelor asumate pe această perioadă la export.în numele puternicului detașament muncitoresc al Capitalei, al tehnicienilor și inginerilor, al tuturor oamenilor muncii, vă rugăm să ne îngăduiți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm și cu acest prilej, din adincul inimilor noastre. Înflăcărate de dragoste și adîncă recunoștință, mulțumiri fierbinți și întreaga noastră gratitudine pentru activitatea neobosită, plină de dăruire, pe care o desfășurați cu fermitate Revoluționară și vibrantă omenie in fruntea partidului și statului, cirmuind înțelept și cutezător propășirea României socialiste.Ne angajăm să facem totul pentru folosirea integrală a capacităților de producție, promovarea largă a progresului tehnic, introducerea și dez-

voltarea unui sever regim de economisire a materiilor prime și materialelor, combustibilului și energiei, perfecționarea științifică a producției și a muncii — direcții fundamentale de creștere a eficienței economice, de realizare a programului, suplimentar de dezvoltare economico-socială.Avind în magistralul Raport pe care l-ați prezentat înaltului forum al comuniștilor români o clarvăzătoare călăuză spre înfăptuirea a tot ceea ce partidul și patria ne-o cer in actuala etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, vom acționa neabătut pentru afirmarea plenară a rolului conducător al partidului, al clasei noastre muncitoare, pentru transformarea pe cale revoluționară a cantității într-o nouă calitate, in toate sferele de activitate, nutrind convingerea nestrămutată că aceasta este calea de a transpune in viață, in mod exemplar, politica Partidului Comunist Român, hotărîrt- le Conferinței Naționale, pentru înaintarea fermă a României spre comunism.

,-------- CAPITALA TURISTICĂ

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români 
In intreceri internaționaleHANDBAL : în prima zi a turneului internațional masculin de handbal de la Cottbus (R. D. Germană), echipa României a întrecut cu scorul de 29—20 (13—9) selecționatasecundă a R. D. Germane. Din formația română s-au evidențiat Birta- lan, Drăgăniță și Mironiuc, care au înscris cite șapte goluri. în meciul următor echipa României va intilni selecționata Cehoslovaciei.BASCHET : La Berlin au început întrecerile unui turneu internațional masculin de baschet, la care participă și o selecționată a orașului București. în primul joc disputat, baschetbaliștii bucureșteni au întrecut cu scorul de 100—75 (50—34) formația poloneză Pogon Szczecin.TENIS : în Sala sporturilor din Brașov au continuat miercuri întil- niriie turneului internațional de tenis, în optimile de finală ale probei de simplu masculin. Jean Bircu (România) l-a învins cu 6—3. 3—6, 10—8 pe cehoslovacul Jan Navratil. Traian Marcu (România) a cîștigat cu 6—2, 7—6 jocul cu bulgarul Liubov Petrov, Bojidar Pampulov (Bulgaria) l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe reprezentantul nostru 'Marian Mirza, iar Andrei Dirzu (România) l-a eliminat cu 6—0. 7—6 pe Emilian Pampulov (Bulgaria), întrecerile continuă astăzi.SCRIMA : în sala Floreasca II din Capitală s-a disputat miercuri meciul internațional de scrimă dintre echipele Dinamo București și Dinamo Moscova. In proba de sabie, victoria a revenit sportivului român Mihai Frunză. La floretă feminin a terminat invingătoare cunoscuta campioană sovietică Elena Belova.

BOX : ClasamentulFederația de box ne-a făcut cunoscută lista primilor zece pugiliști, după rezultatele din 1977. Au fost punctate locurile I—III Ia campionatele europene (30—10 p) și locurile intii la campionatele naționale și, respectiv, „Centura de aur" (cite 10 p). în urma adiționării punctelor, 
Programul complet al galeiBiroul federal a aprobat programul complet ai galei de selecție a formației noastre pentru turneul in S.U.A., gală care va avea loc la Palatul sporturilor și culturii în ziua de 20 decembrie.în deschiderea reuniunii se vor desfășura trei meciuri ale pugiliști- lor din lotul reprezentativ de juniori selecționat de antrenorul Teodor Ni- culescu. Apoi, de la ora 18.30 se vor intilni intr-un meci de antrenament, fără decizie, boxerii de la categoria grea Mircea Simon (Dinamo) și Ion Cernat (Unirea Focșani), a- cesta in virstă de 19 ani.în continuare, gala va avea următorul program : 48 kg. R. Cosma (Dinamo) — Săli Adem (Farul), 51 kg. N. Robu (B.C. Brăila) —

anual al federațieicel mai bun boxer al anului a fost declarat Teodor Dinu (Dinamo), vi- cecampion la Halle in iunie 1977.în clasamentul anual mai sint cuprinși Mircea Simon, I. Gyorffi,C. Cuțov, V. Cicu, Ti ti Tudor, C. Ho- duț, S. Cuțov, Gh. Ciochină și I. Miron.
de selecție din 20 decembrieD. Cipere (Steaua), 57 kg. Gh. Ciochină (Steaua) — V. Ioana (Muscelul), 60 kg. I. Dragomir (Dinamo) — T. Georgia (Steagul roșu), 71 kg, I. Miron (C.S.M. Cluj-Napoca) — I. Mocanu (Metalul Bocșa), 75 kg. V. Silaghi (Dinamo) — L. Băcică (A.S.A. Cluj-Napoca), 81 kg. G. Do- nici (Steaua) — C. Dafinoiu (B.C. Brăila). Ultimele trei partide sint considerate drept meciuri vedetă ale reuniunii și vor avea loc in ordinea următoare : 54 kg. Teodor Dinu (Dinamo) — Ibraim Faredin (Farul), 67 kg. Cornel Hoduț (Rapid) — Vasile Cicu (Dinamo) și, in cadrul categoriei 63.5 kg., Simion Cuțov (Dinamo) — Carol Hajnal (Steaua).Toate meciurile vor fi arbitrate de jurii formate din cite cinci arbitri- judecători.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Secretariatul federației internaționale de schi a confirmat suspendarea schioarei austriece Anne Marie Moser-Proell pentru a fi utilizat, săptămina trecută, in concursul de la Val d’Isere un echipament a cărui țesătură depășește normele de impermeabilitate impuse de regulament, în schimb, compatriotul acesteia, Franz Klammer, a fost scos din culpă, experții constatînd că echipamentul său întrunea condițiile de concurs. Disputele in jurul noilor costume folosite de schiori în concurs au apă

rut in urma lansării unui tip de echipament dințr-un material plastic special care contribuie la sporirea vitezei.• La Elsinore (Danemarca) s-a disputat meciul revanșă dintre selecționatele masculine de handbal ale Danemarcei și Iugoslaviei. De data aceasta, victoria a revenit handba- liștilor iugoslavi cu scorul de 18—15 (6—9). în primul joc, desfășurat cu o zi in urmă la Vejle, echipa daneză ciștigase cu scorul de 13—12.

în ultimii cinci ani, capacitatea unităților hoteliere din București s-a dublat. Astăzi, peste 3,5 milioane de oameni pot fi gâzduiți anual in rbțeaua hotelieră a celui mai mare oraș al țării, care a devenit, astfel, și cea mai mare gazdă turistică, relata tovarășul Gheorghe Popa, directorul întreprinderii de turism. hoteluri și restaurante București. El ne-a furnizat o serie de informații in legătură cu preocupările existente in Capitală atît pentru dezvoltarea bazei materiale a turismului, cit și pentru organizarea odihnei oamenilor muncii.— Obiectivul nostru principal, ne spune interlocutorul, l-a constituit in ultimii ani realizarea programului — stabilit de conducerea partidului — de a reda in folosință vechi și tradiționale edificii, care au fost inițial hoteluri sau renumite unități de alimentație publică. în conformitate cu prevederile acestui program, au fost introduse în circuitul turistic 20 foste hoteluri și 25 restaurante, care redau autenticitatea respectivelor edificii, integrindu-se armonios in arhitectura orașului — hotelurile Bulevard (in fotografie), dat în folosință recent, Continental, Capitol. Palas, Central, Astoria, Rahova, > Minerva ș.a. în prezent, baza materială a turismului din Capitală dispune de 37 hoteluri de toate categoriile, cu o capacitate de circa 10 000 locuri, și peste 100 de unități de alimentație publică cu o capacitate de peste 20 000 locuri la mese.Dezvoltarea bazei materiale a turismului in Capitală va cunoaște o amploare și mai mare în anul viitor. Vor fi redate in circuitul turistic noi hoteluri, între care și „Național", cu o capacitate de 400 locuri, se vor repara și moderniza capacități de cazare afectate puternic de cutremur (Ambasador, Victoria, Opera, Carpați, Cișmigiu și Oltenia). Va fi dat in folosință hotelul „Flora", cu o capacitate de 300 locuri, care, pe lingă serviciile obișnuite, va asigura și o serie de tratamente de geriatrie.Dezvoltarea și folosirea cit mai eficientă a bazei materiale reprezintă insă doar o latură — e adevărat, foarte importantă — a preocupărilor organizatorilor turismului din Capitală. Ei au răspunderi mari in același timp și in ce privește organizarea timpului liber, a vacanței bucureștenilor. în acest sens, organismul de turism al Capitalei iși integrează activitatea in ansamblul preocupărilor pentru educarea oamenilor muncii, pentru cunoașterea frumuseților patriei, a realizărilor construcției socialiste obținute de poporul nostru, a locurilor și monumentelor care evocă istoria patriei. Cele peste 70 de programe de excursii și vacanțe oferite de I.T.H.R.B. solicitanților cuprinde practic toate zonele turistice ale țării. Există programe adecvate pentru elevii care doresc să-și petreacă vacanțele în tabere sau

excursii, pentru vizite de documentare organizate de sindicate, pentru asociații și cluburi .sportive, pentru pensionari. Interesul pentru aceste programe este relevat de faptul că, pină la această dată, peste 400 000 de oameni ai muncii au luat parte la ele.Apreciind eforturile de pînă a- cum, cetățenii Capitalei așteaptă însă de la întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante o mai mare preocupare pentru inițierea unor forme de excursii și odihnă mai accesibile, de scurtă durată, mult solicitate într-un oraș mare. Credem că organizarea unor programe de odihnă de 3—5 ore în zonele de agrement din jurul Capitalei pe timpul verii și creșterea ponderii programelor de scurtă durată pentru excursiile de sfîrșit de săptămină — de o zi, o zi și jumătate — vor răspunde, fără îndoială, cerinței unui număr și mai mare de cetățeni.Organizarea odihnei oamenilor muncii reprezintă un alt obiectiv important al activității I.T.H.R.B. Rezultatele obținute in această direcție sint relevate de citeva cifre edificatoare. Peste 70 000 oameni ai muncii au beneficiat în acest an, prin serviciile agențiilor și filialelor de turism ale întreprinderii, de locuri în toate stațiunile de tratament și odihnă. De asemenea, circa 45 000 de persoane și-au asigurat concediul de odihnă, prin aceleași agenții, în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.Pentru 1978, în concordanță cu măsurile adoptate pentru reducerea treptată a săptămînii de lucru, pro

gramele de organizare a odihnei oamenilor mtlncii din Capitală vor fi mai bogate. Astfel, I.T.H.R.B. a contractat locuri in toate stațiunile din tară. Pentru stațiunile de cură balneară și odihnă, filialele de turism ale I.T.H.R.B. vor pune in vinzarfe in anul 1978 peste 130 000 de locuri, dintre care 50 000 pe litoral. Ceea ce înseamnă că numărul total al locurilor puse la dispoziția populației va fi cu 50 la sută mai mare decît in 1977.în final, interlocutorul a precizat : I.T.H.R.B. organizează reve- lioane in Capitală și in majoritatea zonelor turistice pentru circa 13 000 oameni ăi muncii. Pentru intreaga perioadă a iernii s-au stabilit, de asemenea, programe care asigură posibilitatea unui număr cit mai mare de oameni ai muncii să practice sporturile de iarna. în mod special, pentru elevi și studenți se vor organiza zilnic — în perioada vacanței de iarnă — „caravane ale muntelui" spre Valea Prahovei (Sinaia, Bușteni, Predeal), valea Ialomiței, Cheia, Muntele Roșu ș.a. în funcție de solicitări vor fi organizate excursii — cu trenul sau autocarul — spre orice altă zonă a țării.Așadar, I.T.H.R.B. șe pregătește să fie de la un an la altul o gazdă tot mai primitoare, o gazdă bucuroasă de oaspeți. Cei mai în măsură să facă aprecieri dacă aceste eforturi se finalizează sau nu întotdeauna cu rezultate bune sint, fără îndoială, oaspeții.
Constantin PRIESCU

cinema
• Împușcături sub clar de lună : 
SCALA - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT - 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15.
• Melodiile Broadwayului : PA
TRIA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, PALATUL SPORTURILOR 
$1 CULTURII - 17,30.
• Mama : CAPITOL — 9; 11,19; 
13,30; 16: 18,15; 20.30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Floare de clmp : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, EX

CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Poruncă Întunecată : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL - 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Iarba verde de acasă : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16:
18,15; 20,80, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Unde înfloresc crinii : EFORIE 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cartea junglei — 9,30; 11; 12.30; 
14,30; 16, Haiducii lui Șaptecai — 
18; 20 : DOINA.
• AI șaptelea continent : GRIVT-
TA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
• Aripi frinte : BUZESTI — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Un gentleman în Vestul sălba

tic : BUCEGI — 9,30; 12; 15,15;
17,45; 20,15.
• Călugărul misterios : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Danka — 15,30, Comedie mută 
’77 — 17,45; 20 : FERENTARI.
• Fair-play : LIRA — 15,30; 18;
20.15, MUNCA - 10,30; 12,45; 15,45; 
18; 20.
• Piesă neterminată pentru pia
nina mecanică : CINEMA STU
DIO - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Cum să furi un milion — 9,45, 
Cărările gloriei — 14, Vechi și nou
— 16,15, Leul iarna (ambele serii)
— 18,30 : CINEMATECA.
• Aripioară sau picior ?: GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30;

15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Pinocchio : FLAMURA — 9.
• Ură : DRUMUL SĂRII - 16; 
18; 20.
• Valea prafului de pușcă : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Regăsire : FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru î COTROCENI 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Iarna bobocilor : PACEA — 16; 
18; 20.
• Cidul : VIITORUL — 10,30;
15,30; 19.
• Comoara din lacul de argint : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Atac Împotriva lui Rommel :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.

• Sonată pe malul lacului : 
POPULAR - 15,45; 18; 20.
• Perla : COSMOS — 15,30; 18;
20,15.
• Piedone, comisarul fără armă : 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Insula egretelor argintii : PRO
GRESUL - 16: 18; 20.
• Mark polițistul : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Teatrul National București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —

19,30, (sala mică) : Viața unei fe
mei — 19 30, (sala Atelier) : Cine 
a fost Adam ? — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Recital extraor
dinar susținut de LEONID KO
GAN — pian (U.R.S.S.), la pian : 
SAMUEL ALUMIAN (U.R.S.S.) — 
20.
• Opera Română : Romeo și Ju- 
lieta — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10, (sala Grădina Icoa
nei) : Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
• Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 19,30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Patima fără sfîrșit —

19,30, (sala Studio) : Viziuni fla
mande — 19.
• Teatrul Ciulești : Comedie fără 
titlu — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — 19,30.
• Teatral satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sală Victoria) : 
Varietăți pe portativ — 19:30.
• Teatral „I. Vasllescu" : Bunica 
se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : După datina străbună 
(premieră) — 19,30.

«Teatrul „I. Creangă" : Recrea- 
. a mare — 10.

• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Fata babei și fata moșnea
gului — 19.30.
• Circul București : Vedetele cir
cului din Sofia — 19.30.
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„Europa are nevoie 
mai mult ca oricind
de pace și cooperare

Declarațiile președintelui 
FinlandeiHELSINKI 14 (Agerpres). — Luînd cuvintul la o întilnire cu alegătorii la Tampere, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, s-a referit, între altele. Ia Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, relieflnd însemnătatea Actului final de la Helsinki. Europa, a spus președintele Finlandei, are nevoie în prezent mai mult ca oricind de pace și cooperare. Restabilirea încrederii și o evoluție economică favorabilă cer o foarte largă cooperare internațională. Iar încrederea nu se edifică pe acuzații reciproce și ridicarea gradului de pregătire militară. încrederea se poate întemeia doar pe respect reciproc și pe experiența pozitivă a cooperării, a subliniat Urho Kekkonen, adăugind : încrederea devine trainică dacă își găsește reflectare in reducerea armamentelor.

BELGRAD

a primit pe
ambasadorul României

Republicii Socialiste Româ- R.S.F. Iugoslavia, Virgil Ca- fost primit miercuri de Stane secretar al Comitetului Exe-

Tovarășul Stane Dolant
• •

LISABONA

O unitate a forțelor de eliberare naționalâ Zimbabwe in urma unei acțiuni 
împotriva trupelor rasiste rhodesiene

BELGRAD 14 (Agerpres). — Ambasadorul nia în zăcu, a Dolanț,cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.într-o atmosferă tovărășească, s-a procedat la un schimb de vederi, evi- dențiindu-se dezvoltarea ascendentă a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, în spiritul înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

VIZITA DELEGAȚIEI FRONTULUI UNITATII SOCIALISTE•LISABONA 14 (Agerpres). — Delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, viceprim- ministru al guvernului, membru al Consiliului Național al F.U.S., care face o vizită în Portugalia, la invitația Consiliului Revoluției, a fost primită, miercuri, de Mario Soares, prim-ministru al guvernului portughez și ministrul afacerilor externe, secretar general al Partidului Socialist Portughez.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise un mesaj de salut și urări de sănătate. Mulțumind pentru mesaj, Mario Soares a adre-

isat tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său călduros, împreună cu urări de progres și prosperitate pentru poporul român.în cursul întrevederii au fost evidențiate bunele raporturi existente între cele două țări, evoluția ascendentă a relațiilor româno-portugheze ca urmare a vizitei făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Portugalia. A fost exprimată hotărîrea de a dezvolta în continuare aceste raporturi pe plan economic, cultural, politic, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și securității în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.La întrevedere a fost prezent ambasadorul român la Lisabona, Marin Iliescu.

DE PRETUTINDENI

Manifestări consacrate 
centenarului 

Independenței de 
a României

Plenara C. C. al Partidului

stat

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 

IN TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE

• LAMINOR ÎN LUN
GIME DE 500 DE METRI. O mașină cu asemenea dimensiuni a fost proiectată de colectivul institutului leningrădean „Ghipromez", in colaborare cu 15 întreprinderi și institute științifice din Moscova, Kiev, Novosibirsk și din alte orașe ale Uniunii Sovietice. Acest uriaș va produce benzi de oțel pentru autocamioanele de mare capacitate „Kamaz". Toate procesele. de la debitarea materiei prime pînă la depozitarea produselor finite, vor fi automatizate sau mecanizate. Pentru a transporta la combinatul însărcinat cu mpntarea laminorului piesele și subansamblele consti- tuiente va fi nevoie de peste 400 vagoane de marfă și platforme mari de transport.

• STUDIU ASUPRA 
PLANTELOR TEHNIC*. La Institutul agrofizic de ji" lingă Academia de științe c .. Lublin (R.P. Polonă) au fost e laborate mai multe metode o- riginale de cercetare și au fost construite un șir de aparate menite să determine însușirile plantelor tehnice. Cu ajutorul acestor metode se poate determina în ce măsură se scutură mai multe sau mai puține boabe în funcție de termenul de recoltare, sensibilitatea lor la acțiunea uneltelor mecanice etc. Cunoașterea acestor trăsături înlesnește optimizarea procesului de recoltare, transport, uscare și păstrare a plantelor respective.

• O VASTĂ ACȚIU
NE ANTIPORNOGRA- 
FICĂ a fost declanșată la Milano. Poliția orașului italian inspectează cu minuțiozitate sălile de cinematograf, chioșcurile de difuzare a presei și urmărește cu strictețe programele posturilor de televiziune privată. 15 directori ai canalelor de televiziune privată au fost con- vocați la Palatul de justiție din Milano pentru a li se aduce la cunoștință că au la dispoziție trei săptămîni pentru a elimina din programele lor filmele interzise pentru tinerii sub 18 ani ; in caz de refuz, autoritățile vor dispune confiscarea echipamentului de transmisie.

mului de generalizare a învățămîn- tului primar obligatoriu în Nigeria, de la lansarea acestuia, în 1974, și pină în prezent, guvernul nigerian a efectuat investiții de peste un miliard de naira. Tot în cadrul acestui program a fost înființat Colegiul dagogic de la Kaduna, destinat, principal, pregătirii unor cadre dactice cu calificare superioară.

0 TUNISIA. — Al V-lea plan de dezvoltare al Tunisiei (1977—1981) prevede o creștere a produsului național brut intr-un ritm mediu anual de 7,5 la sută, în comparație cu 6 la sută în al IV-lea plan (1973—1976). La formarea produsului național brut, industria va avea o contribuție de 19 la sută, lucrările publice de 9,5 la sută, agricultura de 6,5 la sută, transporturile de 9,5 la sută.
0 LIBIA. — Corporația generală a locuințelor din Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă a semnat trei contracte cu întreprinderile locale de lucrări publice pentru construirea unor ansambluri de a- partamente în regiunile Al Weigh, Temsa, Al Bakhi, în valoare totală de 3,2 milioane dinari.Alte ansambluri de locuințe, In valoare de aproximativ 15 milioane dinari, vor fi construite la Bir Al Ghanam și la Wadi Al Hay.
0 NIGERIA. — în cadrul progra-

MOSCOVA 14. — Corespondentul Agerpres transmite : La 14 decembrie s-a deschis la Moscova sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., care examinează, în principal, proiectele planului de dezvoltare economico-so-
cială a U.R.S.S. și bugetului de stat al țării pe anul 1978.După prezentarea rapoartelor asupra proiectelor de plan și de buget a început dezbaterea generală în cele două camere ale forului legislativ suprem al U.R.S.S.

PHENIAN 14 (Agerpres). — La Phenian a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, prezidată de Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al P.M.C. — transmite agenția A.C.T.C. A fost prezentat raportul asupra proiectului celui de-al doilea plan de șapte ani pentru dezvoltarea economiei R. P. D. Coreene (1978—1984), care urmează să fie supus spre dezbatere sesiunii Adunării Populare Supreme.Tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C., a rostit o cu- vîntare.Au fost discutate, de asemenea, probleme organizatorice.

pein di-dedicate de statîn cadrul centenarului a României, in orașul Leon din Spania a fost deschisă expoziția „Lupta poporului român pentru unitate și independență națională reflectată in arta plastică". Au fost prezenți oameni de cultură, studenți, elevi. Despre semnificația evenimentului a vorbit prof. univ. Manuel Garcia Alvarez.

manifestărilor Independenței

★în orașul Majunga din Republica Democratică Madagascar a avut loc vernisajul expoziției „România — prezent și viitor". Au participat președintele Comitetului Executiv al regiunii Majunga și alte personalități locale, reprezentanți ai Ministerului Artei și Culturii Revoluționare, ai presei și radioului, precum și un numeros public.
Următoarea etapă a luptei de 

eliberare din Zimbabwe :

Constituirea unei coaliții a forțelor 
de centru-stînga în EcuadorQUITO 14 (Agerpres). — în capitala Ecuadorului s-a anunțat constituirea unei coaliții a forțelor de centru-stînga, denumită „Coaliția populară democratică" — transmite agenția Prensa Latina. Din ea fac parte Partidul Democrat-Creștin, Partidul Conservator Progresist, U- niunea Națională Democratică, Frontul Socialist Progresist și o serie de

personalități cu vederi progresiste, neafiliate la nici un partid.Programul coaliției are ca obiective de bază lupta pentru edificarea în Ecuador a unei societăți drepte, libere și umane, pentru decretarea unei largi amnistii politice, pentru asigurarea de drepturi sindicale și de asociere, pentru reîncadrarea muncitorilor concediați și revenirea fermă la o viață politică parlamentară.

de-0 PERU. — în Peru au fost finitivate planurile pentru o serie de noi obiective energetice. Astfel, vor fi construite termocentralele de la Carhuaquero (75 MW) și Char- citfiiv (150 MW) și centrala de la iucartambo, destinată întreprinderii „Centromin Peru". De asemenea, se va mări capacitatea de producție la 70 MW a centralei de la Machu- Picchu, vor fi electrificate departamentele Piura și Lambayeque și vor fi instalate liniile electrice Bayovar- Piura, Paita-Talara și Trujillo-Bayo- var.

Reuniunea de la Cairo 
în problema 

Orientului Mijlociu CAIRO 14 (Agerpres). — Miercuri au început, la Cairo, lucrările reuniunii convocate de Egipt în problema Orientului Mijlociu. După cum anunță agenția M.E.N., la reuniune iau parte reprezentanți ai Egiptului, Israelului, Statelor Unite, precum și reprezentantul O.N.U., generalul Ensio Siilasvuo.în cadrul primei ședințe au luat cuvintul toți participanții.Lucrările reuniunii continuă.

Stabilirea unor 
zone revoluționare 
în regiunile ruraleDAR ES SALAAM 14 (Agerpres). — Robert Mugabe, unul din Frontului Patriotic Zimbabwe, clarat că următoarea etapă a de eliberare va fi stabilirea zone revoluționare în regiunile rurale ale țării, apărate de locuitorii înarmați. In aceste zone, poporul Zimbabwe va putea să-și creeze propria administrație, să-și dezvolte propria agricultură și propriul sistem educativ, a precizat el.Robert Mugabe a făcut această declarație la Dar Es Salaam, unde se află pentru convorbiri cu președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, președintele grupului de state africane denumite din „prima linie".

liderii a de- luprei unor agențiile de presă transmit

Programul noului guvern grecATENA 14 (Agerpres). — După cum informează agenția A.N.A., primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, a prezentat miercuri programul guvernului său în parlament.Reafirmînd politica de relații strin- se a Greciei cu țările occidentale, premierul a subliniat totodată că Grecia dorește să extindă relațiile de prietenie cu lumea arabă și cu țările socialiste din Europa. Potrivit programului, guvernul grec va sprijini in continuare desfășurarea convorbirilor dintre cele două comunități cipriote sub egida O.N.U., in vederea soluționării pașnice a problemei cipriote.

Referindu-se la relațiile cu Turcia, premierul Karamanlis a relevat că „Grecia dorește in mod sincer reglementarea pe calea tratativelor politice a diferendelor cu această țară in privința Mării Egee, în vederea restabilirii prieteniei și cooperării indispensabile pentru cele două țări".Definind relațiile Greciei cu N.A.T.O., Karamanlis a precizat că guvernul său negociază un nou sistem de cooperare cu alianța atlantică, în baza căruia Grecia va putea să-și mențină pe viitor controlul a- supra forțelor sale naționale.

Programe de cooperare 
între România și Iran. La 14 decembrie s-au semnat la Teheran programul de schimburi culturale și cel de cooperare științifică și tehnologică pe anii 1978—1979 între Republica Socialistă România și Iran. Cele două documente prevăd dezvoltarea schimburilor in domeniile culturii, invățămîntului, informațiilor și sportului, precum și al cooperării științifice și tehnologice. Programele au fost semnate de Alexandru Boabă, ambasadorul român în Iran, și ambasadorul Bahman Ahabeeb, directorul general al Direcției culturale din Ministerul iranian al Afacerilor Externe.

Parafarea unei convenții 
româno-kuweitiene. La Ku* weit a avut loc parafarea Convenției privind asistența juridică în materie civilă, comercială, familială șl penală între Republica Socialistă România și Statul Kuweit.

WASHINGTON 14. — La Washington au continuat convorbirile între delegația japoneză, condusă de ministrul de stat pentru problemele economice externe, Nobuhiko Ushiba, și oficialități americane, în legătură cu reducerea masivului surplus nipon existent în relațiile comerciale bilaterale. Pînă in prezent, informează agenția U.P.I., negocierile nu

au reușit să depășească impasul actual și, după cum se apreciază la Washington, rezultatul lor este privit cu mult pesimism. Partea americană, informează agenția U.P.I., cere Japoniei să-și reducă voluntar exporturile către S.U.A. Delegația niponă a făcut însă cunoscut că nu este dispusă să facă mari concesii în acest domeniu.

Prima sesiune a Consi
liului guvernatorilor Fon
dului Internațional de Dez
voltare Agricolă (FLD-A) - organism al cărui obiectiv îl constituie sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare îndreptate spre sporirea producției lor alimentare — și-a început lucrările la Roma. în- tr-un mesaj adresat actualei sesiuni, secretarul general al O.N.U., Kurt. Waldheim, a opinat că înființarea F.I.D.A. creează premisele abordării fondului problemei producției de alimente in țările în curs de dezvoltare.

Cunoscutul ansamblu coral 
„Madrigal", sub conducerea diri- 
jo'rului Marin Constantin, a în
treprins un turneu de concerte 
in R.F.G. Programul de muzică 
românească șt universală pre
zentat intr-o serie de orașe ca 
Miinchen, Stuttgart, NUrnberg, 
Regensburg și Augsburg s-a 
bucurat de înalta apreciere a 
publicului. O serie de cotidiene 
și publicații de specialitate au 
marcat prezența corului „Madri
gal" in R.F.G. prin cronici și 
articole elogioase.

propuneri au votat atît deputății Partidului conservator, de opoziție, cit și o parte din cei laburiști.
Convorbiri spaniolo-cu- 

banCZO. Pre?edintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez, a avut o întrevedere cu Carlos Rafael Rodriguez, vicepreședinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba. Cu acest prilej au fost examinate aspecte ale raporturilor dintre cele două țări.

Reunită în ședință solemnă, 
Academia națională franceză de 
medicină l-a primit in rindurile 
sale, ca membru corespondent 
al Secției de științe biologice, 
pe dr. docent Gheorghe Mari- 
nescu-Dinizvor, medic-șef la 
spitalul de boli infecțioase „Dr. 
Victor Babeș" din București. 
Medicul român este al treilea 
om de știință din țara noastră, 
după Victor Babeș și Ion Canta- 
cuzino, primit cu acest titlu in 
Secția de biologie a Academiei 
naționale franceze de medicină.

• BANCĂ DE INFOR
MAȚII. Cel mai mare sistem

Comunicat nigeriano-mo- 
zambican. La lncheierea vizitei oficiale întreprinse în Nigeria de șe- șul statului mozambican, la Lagos a fost dat publicității un comunicat în care președinții Samora Machel și Olusegun Obasanjo reafirmă sprijinul lor moral și ajutorul material necesar popoarelor din sudul Africii care luptă pentru eliberare națională, înlăturarea discriminării rasiale și a apartheidului. Comunicatul menționează că statele africane trebuie să-și soluționeze problemele litigioase pe cale pașnică, in strictă conformitate cu principiile Cartei Organizației Unității Africane (O.U.A.).

Prelungirea mandatului 
Oficiului de ajutor al O.N.U. 
pentru refugiații palesti
nieni. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat extinderea, pentru încă o perioadă de trei ani, pină la 30 iunie 1981, a mandatului Oficiului de ajutor și lucrări al O.N.U. pentru refugiații palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.).

bordul sta-
Camera Comunelor 3 Ma- rii Britanii s-a pronunțat marți seara, cu 81irvoturi pentru și 222 împotrivă, pentru un sistem de vot majoritar in vederea desemnării membrilor viitorului Parlament vest-european prin vot universal. Proiectul guvernamental prevedea stabilirea sistemului proporțional, dar împotriva acestei

Zborul stafiei orbitale 
„Saliut-6". Miercuri, cei doi cos- monauți sovietici de la ției științifice orbitale „Saliut-6“, IuriRomanenko și Gheorghi Greciko, și-au început ziua de lucru la ora 8 dimineața. Au fost continuate repunerea în funcțiune a sistemelor și instalațiilor de bord și pregătirea aparatelor științifice pentru efectuarea de cercetări și experiențe. în cursul zilei, de la bordul lui „Saliut-6“ a fost realizată o emisiune de televiziune în culori, în cadrul căreia au fost prezentate compartimentele stației orbitale, cbsmonauții prezentînd diferite aparate.

Declarație comuna. Me«R- țiile Partidului Comunist Francez șl Frontului de Eliberare Naționala din Algeria au semnat la Alger o declarație comună în care se afirmă, printre altele, necesitatea „întăririi luptei solidare a forțelor progresiste pentru a face să eșueze actualele uneltiri ale imperialismului". Pe de altă parte, cele două partide s-au pronunțat pentru „relații durabile" intre Franța și Algeria, „în cadrul unui acord global privind creșterea schimburilor, o largă cooperare industrială foarte diversificată, o veritabilă cooperare științifică și tehnică și o politică financiară pe măsura importanței acestor relații noi".
Un document al P.C. din 

Bolivia. Partidul Comunist din Bolivia a dat publicității la La Paz un document îji care relevă necesitatea instaurării în țară a unui guvern civil-militar democratic. Documentul exprimă hotărîrea comuniștilor bolivieni de a acționa ferm in direcția lărgirii și consolidării u- nității forțelor progresiste, democratice din țară, pentru a se oferi o alternativă politică nouă țării și poporului bolivian.

computerizat de înmagazinare a datelor din universitățile britanice și, probabil, unul din cele mai mari din lume funcționează în Aberdeen. El poate înmagazina 2,8 miliarde de cuvinte, cantitate echivalentă cu spațiul tipărit a 10 000 de cărți. Fiecare informație Înmagazinată poate fi obținută într-un interval de timp egal cu a 30-a părte dintr-0 secundă. Instalația este folosită simultan de peste 100 de cercetători.
• IN LUPTĂ CU PĂ

SĂRILE MIGRATOARE. ° echipă formată din trăgători de elită va încerca să țină piept păsărilor migratoare care au invadat cu zecile de mii zona aeroportului din Tokio. Devenit refugiu temporar pentru zburătoarele sosite de pe alte meridiane, aeroportul nu mai prezintă același grad de siguranță ca în trecut. în ultimul timp au fost semnalate tot mai multe cazuri cind păsările au periclitat serios securitatea avioanelor îți timpul aterizării sau decolării. Toate încercările făcute pînă în prezent de a îndepărta păsările au eșuat.

Evoluții semnificative ale actualității politice italiene
„Guvernul este in pericol, elemen

tele unei situații de criză se multi
plică". Prin aceste cuvinte, ziarul „LA REPUBBLICA" caracteriza, în urmă cu cîteva zile, situația de pe scena politică italiană, pericolul unei crize apărînd azi mai apropiat ca oricind în decursul întregii perioade care a precedat formarea guvernului mono- color democrat-creștin și încheierea în luna iulie a.c. a platformei comune de guvernare a partidelor din arcul constituțional. Acesta este contextul în care urmează să aibă loc întîlni- rea reprezentanților guvernamentali și a liderilor partidelor politice, care, prin abținerea lor în parlament, sprijină actualul cabinet condus de premierul Giulio Andreotti. Această intilnire a fost precedată ieri de o reuniune între guvern și sindicate. Indiferent de rezultatele acestor discuții, relevă observatorii scenei politice italiene, rezolvarea crizei nu poate fi posibilă fără combaterea cauzelor de fond care o generează, fără găsirea unor soluții unanim acceptabile pentru toate forțele democratice din țară.Redeschiderea dosarului privind stabilitatea și capacitatea de acțiune ale cabinetului democrat-creștin, mo- nocolor, format în urma alegerilor din iunie 1976, s-a datorat politicii economice a guvernului și, îndeosebi, chestiunilor legate de aprobarea bugetului de stat pentru anul 1978. Deficitul trezoreriei — circa 30 000 miliarde de lire, după unele aprecieri, aproape dublu față de cifra de 19 000 miliarde fixată drept limită de Fondul Monetar Internațional — a trezit serioase nemulțumiri în rindul cercurilor politice și al opiniei publice. Republicanii, de exemplu, și-au reafirmat intenția de a vota împotriva bugetului în parlament, rezerve serioase exprimind liberalii, precum și o parte din conducătorii socialist-de- mocrați.Ultimele greve și manifestații organizate la inițiativa celor trei prin

cipale centrale sindicale și care au culminat cu demonstrația națională a muncitorilor metalurgiști sînt elocvente pentru starea de spirit a clasei muncitoare și a celorlalte pături de oameni ai muncii, nemulțumiți de extinderea șomajului, de condițiile care persistă în nu puține zone ale Sudului subdezvoltat, de faptul că măsurile guvernamentale de pină a- cum s-au dovedit ineficiente, nepu- tind să contracareze recesiunea economică și nici să rezolve marile pro

cerea Partidului democrat-creștin a lansat un apel celorlalte formații politice prin care le solicită să sprijine guvernul monocolor, printr-o mai intensă „coresponsabilitate pe linia angajamentelor din iulie asupra politicii economice".Acest apel a constituit punctul de pornire al unei ample dezbateri și confruntări în legătură cu contradicția de fond, evidențiată nu o dată de presa din peninsulă, dintre profunzimea și natura crizei italiene și fap
Puternice curente ale opiniei publice 

în favoarea unui guvern de solidaritate 
națională, cu participarea comuniștilor

bleme ale societății italiene. Dacă guvernul nu va răspunde pozitiv la solicitările noastre — au declarat liderii Federației Sindicale Unitare — sintem hotărîți să lansăm apelul la organizarea unei greve generale.La delicata situație economică se adaugă și creșterea valului de violențe și criminalitate. La sfîrșitul lunii trecute a incetat din viață directorul adjunct al ziarului „La Stampa", Carlo Casalegno. S-au înmulțit, de asemenea, atentatele forțelor extremiste de dreapta și neofasciste împotriva reprezentanților partidelor de stingă și democratice, soldate deseori cu victime.
„In ultimii 30 de ani — declara Giacomo Mancini, membru al Direcțiunii P.C.I. — Italia n-a mai cunoscut 

momente atit de grave și periculoase 
ca acesta". în fața acestei situații, guvernul a elaborat un nou program de măsuri economice, care urmărește în principal creșterea impozitelor și reducerea cheltuielilor bugetare, precum și un plan de acțiune pentru combaterea violenței. Paralel, condu

tul că țara continuă să fie condusă de un guvern monocolor, lipsit de o majoritate efectivă. Este adevărat că acordul programatic încheiat în vara acestui an a dus la lichidarea unora din vechile prejudecăți și discriminări la adresa Partidului Comunist Italian, permițînd, într-un anumit sens, intrarea acestuia, pentru prima dată după treizeci de ani, în rindul majorității. Dar această majoritate, din rindul căreia fac parte în prezent și celelalte partide democratice — socialiștii, socialist-democrații, republicanii și liberalii — este pusă în situația de a se limita doar la realizarea și aplicarea programului de guvernare, fără să vizeze chestiunea participării directe la conducerea treburilor tării. Tocmai aici se află cauza adîncirii crizei prin care trece țara, a întîrzierilor și carențelor manifestate în însăși aplicarea acordului programatic.Pornind de la evidențierea limitelor acordului programatic, reprezentanții majorității formațiilor politice din țară și-au înmulțit în aceste zile

apelurile în favoarea alcătuirii unui guvern de unitate și solidaritate națională, din care să facă parte toate partidele politice, inclusiv comuniștii. In acest spirit s-au inscris recentele declarații ale președintelui Partidului republican. Ugo La Malfa, care a cerut participarea comuniștilor la un guvern care să reprezinte „un pas 
înainte în actuala situație poli
tică". Secretarul general al Partidului socialist, Bettino Craxi, și fostul lider al partidului, Francesco de Martino, s-au pronunțat pentru „o 
schimbare a cadrului politic, care să 
antreneze intrarea comuniștilor, ca și 
a socialiștilor, in guvern", iar ziarul „Avânți" s-a declarat favorabil 
„transformării actualei majorități din 
jurul unui program într-o majori
tate politică". „Acordul din iulie — declara la rindul său secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer — 
a fost util, dar nu mai este astăzi 
satisfăcător. Criza țării este prea 
gravă pentru ca rezolvarea ei să fie 
aminată, cu consecințe tot mai dra
matice pentru toți. Soluția politică a 
crizei o constituie intrarea comuniș
tilor în guvern".Deși unii lideri al democrației creștine susțin că „n-a venit încă momentul pentru intrarea comuniștilor in guvern", iar alții merg pînă acolo incit solicită organizarea de alegeri anticipate în scopul modificării actualelor echilibre politice, este cum nu se poate mai clar că ideea participării comuniștilor la guvern — participare care răspunde unei necesități obiective — cîștigă tot mai mulți adepți. Rezolvarea pozitivă a acesteia este — așa cum relevă observatorii — determinantă pentru depășirea actualei crize prin care trece țara, pentru continuarea cursului de înnoiri democratice inițiat prin votul de la 20 iunie 1976.

Radu BOGDAN

MEXIC

Procese pozitiveViața politică a Mexicului cunoaște în prezent o stare de efervescență deosebită determinată de proiectul unei reforme anunțate de președintele țării. Jose Lopez Portillo, la deschiderea lucrărilor Congresului național. Acest proiect preconizează schimbarea unor articole din Constituție, in sensul de a se extinde dreptul de înființare și de organizare a partidelor, și prevede o modificare corespunzătoare a legii electorale. Se deschide, astfel, perspectiva participării la viața politică — in condiții noi — a unui număr de partide, in special de stingă, care, datorită unor norme legale prohibitive, au activat în afara sistemului constituțional. Noile prevederi electorale vot permite acestor partide să se înscrie în registrele electorale, fără nici un fel de restricții.După cum se știe, in afara Partidului Revoluționar Instituțional (P.R.I.), care, de cinci decenii, deține puterea executivă, în Congresul național mai sint reprezentate încă trei partide (Partidul Socialist Popular. Partidul Autentic al Revoluției Mexicane și Partidul Acțiunea Națională). Celelalte forțe politice și, in primul rînd, Partidul Comunist, datorită normelor restrictive ale legii electorale, nu puteau lua parte la viața politică instituționalizată. In virtutea reformei, Partidul Comunist Mexican, precum și alte forțe politice de stingă — Partidul Socialist al Muncitorilor, Partidul Poporului Mexican și Partidul Socialist Revoluționar — vor putea activa cu drepturi garantate de Constituție. Știri recente au anunțat, de altfel, că Partidul Comunist. Partidul Poporului Mexican și Partidul Socialist Revoluționar au hotărît — în noile condiții create — unificarea lor într-un partid unic al clasei muncitoare din Mexic, care iși propune ca țel imediat „să acționeze in vederea formării unui guvern larg democratic, antiimperialist și antimonopolist" — acest eveniment înscriin-

în viața politică du-se, indiscutabil, ca una din evoluțiile cele mai semnificative ale vieții politice mexicane din perioada ultimelor decenii.Ipteresul manifestat față de conținutul reformei politice este cu atit mai mare, cu cit ideile călăuzitoare ale proiectului sînt fundamentate in relație strînsă cu perspectivele de dezvoltare a Mexicului. Actualmente Mexicul este angajat intr-un amplu efort pentru depășirea unor serioase greutăți economice și pentru accelerarea dezvoltării sale. Iată de ce măsurile anunțate sînt apreciate ca exprimind preocuparea de adaptare a sistemului politic la realitățile și o- biectivele actualei etape de dezvoltare. Președintele Portillo sublinia în acest sens că reforma politică a fost astfel concepută incît să prilejuiască participarea partidelor politice cu diferite ideologii la exprimarea voinței naționale.*La rindul său, președintele P.R.I., Carlos Sansorez Perez, releva intr-o expunere ținută in fața Comisiei federale electorale : „Există in sinul societății noastre grave și reale contraste. Fără întărirea sistemului democrației politice, transformarea structurilor sociale apare ca o posibilitate îndepărtată, deoarece de consolidarea bazelor sprijinului popular depinde capacitatea statului in sensul ca acțiunea lui să prevaleze asupra puternicelor interese interne și externe care se opun instaurării unei adevărate democrații".Cu excepția unor grupări de dreapta, toate forțele politice ale Mexicului consideră că schimbările constituționale și modificarea legii electorale reprezintă un act pozitiv, care va contribui la înaintarea țării pe calea democrației. La ultima plenară a C.C. al Partidului Comunist Mexican s-a apreciat că legalizarea partidelor politice și restructurarea legii electorale reprezintă o „mare victorie a forțelor democratice", „una din cele mai importante cuceriri obținute de poporul mexican in lupta sa".
Eugen POP

• PREȚUL UN’TI 
„PREMIERE". Prima c^- frală electrică solară din Fran; ar urma să fie construită la Targassonne, în sud-vestul țării. Realizarea acestui proiect este însă condiționată de posibilitatea organelor .ocale de a colecta o sumă în valoare de 14 miliarde de franci — a anunțat directorul Centrului național de cercetări științifice. Suma reprezintă sporul de cheltuieli cerute de implantarea helio- centralei în localitatea respectivă față de posibilitatea amplasării acesteia în condiții mai ieftine — potrivit unui proiect ulterior — într-un alt orășel meridional, Saint-Chamas. Ră- mîne de văzut dacă locuitorii din Targassonne vor accepta să plătească prețul cerut pentru mîndria de a găzdui această „premieră tehnică" pe plan național.
• PIPA PURIFICA

TOARE. Locuitorii marilororașe pot respira un aer mai puțin poluat și pot contribui in același timp la purificarea acestui aer, susține ziarul „Tribune de Geneve", dacă vor recurge la o invenție pe cit de simplă, pe atit de ieftină. Ea constă dintr-o „pipă" în tija căreia sint fixate trei filtre ce slujesc la purificarea aerului inspirat. Străbătînd străzile unei metropole, citadinul care folosește „pipa" purifică prin fiecare expirație o cantitate de 2—3 litri de aer. Calculind că fiecare locuitor al Genevei își petrece in medie două ore din zi pe străzile orașului elvețian, într-un an s-ar purifica și filtra 1 350 milioane litri de aer !
• USTUROI FĂRĂ 

MIROS. Un fermier nipon a reușit să obțină o varietate de usturoi u-re își păstrează calitățile condimentare, fără a mai avea însă mirosul specific, dezagreabil pentru unele persoane. El a început, încă de la sfirși- tul anilor ’50, prin a selecționa și cultiva usturoi cu miros foarte slab ; știind că ceaiul japonez are capacitatea de a suprima mirosul neplăcut al usturoiului, a răsădit firele de usturoi in plantații de ceai. Schim- bind succesiv solul și îngrășă- mintele, a obținut usturoiul fără miros, care se bucură de mare căutare.
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