
PROLETARI DIN TOATE JĂR1LE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11473 Joi 12 iulie 1979 8 PAGINI-40 BANI
... .. .................  a..... ....... .. ..... .

Participarea activă a coninlar, a oameniier muncii, 
a întregului popor la dezbaterea proiectului de Directive 
ale Congresuloi al Xll-lea al Partidului Comunist Român

- o cerință a
Astăzi se dă publicității proiectul de 

Directive ale Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981—1985 și orientă
rile de perspectivă pînă în 1990 — docu
ment de mare însemnătate care prefigu
rează amplu viitorul strălucit al patriei. 
Prin direcțiile principale și orientările 
sale fundamentale, proiectul de Directi
ve asigură înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

După cum se știe, proiectul de Direc
tive, ca și celelalte documente ce vor fi 
supuse dezbaterii și aprobării Congre
sului al Xll-lea al partidului au fost adop
tate, într-o deplină unanimitate și unita
te, de recenta Plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării

democrației noas
Economice și Sociale a României. Ele 
au fost elaborate și fundamentate cu 
contribuția esențială și sub perma
nenta îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, corespunzător orientărilor Pro
gramului partidului și noilor cerințe și 
necesități decurgînd atît din realitățile 
naționale, cît și din cele internaționale.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la ple
nara comună, „aceste documente ur
mează să fie dezbătute în partid, în 
rîndurile întregului nostru popor, în 
conferințele județene și apoi supuse 
aprobării Congresului al Xll-lea". în 
această amplă dezbatere publică își gă
sesc ilustrare profundul democratism ce 
caracterizează viața partidului și a so
cietății noastre socialiste, practica pro-

re socialiste
movată consecvent de conducerea parti
dului nostru de a se consulta sistematic 
cu comuniștii, cu masele largi de oa
meni ai muncii în toate problemele care 
privesc dezvoltarea economică și so
cială a țării, viața și munca poporului. 
Prin încorporarea propunerilor ce vor fi 
făcute în cadrul acestei largi dezbateri, 
documentele ce figurează pe ordinea 
de zi a viitorului congres vor purta girul 
întregului partid și al întregului popor, 
întruchipînd înțelepciunea colectivă, 
voința unanimă a națiunii noastre.

în cadrul acestei ample dezba
teri, „Scinteia" pune paginile 
sale la dispoziția membrilor par
tidului, oamenilor muncii, tutu
ror cetățenilor spre a-și spune 
părerea, a exprima opiniile, pro
punerile și sugestiile lor în le
gătură cu proiectul de Directive.

Proiect

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCLJ
Președintele Frontului Popular Patriotic din R. P. UngarăTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, miercuri, in stațiunea Neptun, pe Gyula Kallai. președintele Frontului Popular Patriotic din R.P. Ungară, care face o vizită in țara noastră. la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc. precum și urări de noi succese din partea tovarășilor Janos Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, și Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășilor Janos Kadar și Pal Losonczi un cald salut de prietenie și cele mai bune urări.In cadrul întrevederii au fost reliefate bunele relații de prietenie și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre România și Ungaria, țări socialiste vecine și prietene. Totodată, a fost manifestată dorința comună de a se amplifica și adinei conlucrarea și solidaritatea dintre partidele, țările și popoarele noastre, dintre Frontul Unității Socialiste și Frontul Popular Patriotic, în spiritul convorbirilor la nivel înalt româno-ungare de la Ora

dea și Debrețin din 1977 și în concordantă cu cerințele construcției socialiste în cele două țări, de a se întări și mai mult prietenia româno- ungară, in folosul ambelor state și popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lume.Schimbul de vederi în probleme actuale ale situației internaționale a scos în evidență necesitatea consolidării cursului spre destindere și cooperare în Europa și in întreaga lume, adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, soluționării problemelor contemporaneității în interesul popoarelor, al socialismului, democrației și păcii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
MinistrulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, în stațiunea Neptun, pe M. N. Huda, ministrul finanțelor, președintele părții Bangladesh în Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică dintre România și Bangladesh, care participă la lucrările celei de-a III-a sesiuni a comisiei.La primire a luat parte Ludovic Fazekas, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, președintele părții^ române în comisie.A fost de față ambasadorul R. P.

finanțelor din R. P. BangladeshBangladesh la București. A. W. Shams-ui Alam.Oaspetele a exprimat întreaga gratitudine pentru primirea acordată și a arătat că are plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea președintelui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, precum și urări de succes poporului român prieten în dezvoltarea economică și socială a patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Republicii Populare Bangladesh salutul său călduros, iar

poporului din Bangladesh urări da pace, bunăstare și prosperitate.în cadrul întrevederii au fost relevate cu satisfacție bunele raporturi dintre cele două țări care se dezvoltă continuu pe baza înțelegerilor convenite cu ocazia convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman. în acest cadru, s-h a- preciat că există largi posibilități pentru extinderea și diversificarea în continuare a colaborării economice, tehnico-științifice și în alte domenii de interes reciproc și a fost reafir-(Continuare in pag. a Vil-a)
Ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica 

Algeriană Democratică și PopularăMiercuri, 11 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit în stațiunea Neptun pe Mohamed Zerguini, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica Algeriană Democratică și Populară, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Traian Du- daș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut

din partea președintelui Republicii Algeriene Democratice și Populare, Benjedid Chadli, împreună cu urări de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Algeriei un salut cordial și cele mai bune urări de pace, independență și progres poporului algerian prieten.în cadrul Întrevederii au fost evidențiate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare care s-au

stabilit și se dezvoltă continuu între România și Algeria și a fost exprimată hotărîrea de a aprofunda aceste relații, în folosul popoarelor român și algerian, al cauzei păcii și cooperării internaționale. în acest context a fost subliniată importanța acțiunilor bilaterale de cooperare în domeniul telecomunicațiilor și informaticii, precum și dorința de a extinde această cooperare și în alte(Continuare in pag. a Vil-a)

RECTIVELE
Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la dezvoltarea economico-socială a României 

în cincinalul 1981-1985
si orientările de perspectivă pînă în 1990

țnngresul al Xll-lea al Partidului Comunist Ro- .an va face bilanțul marilor realizări dobîndite de poporul nostru în perioada de la Congresul al XI-lea și pînă în prezent, al succeselor remarcabile în înfăptuirea prevederilor actualului plan cincinal și va trasa obiectivele dezvoltării viitoare a țării noastre în vederea transpunerii în viață a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Anul acesta poporul nostru sărbătorește împlinirea a trei decenii și jumătate de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimpe- rialiste, care a deschis drumul înfăptuirii revoluției socialiste, al transformării revoluționare a societății, al făuririi unei vieți noi, libere, demne și prospere pentru întregul popor. în anii construcției socialismului, economia, știința, cultura, întreaga societate românească au cunoscut o dezvoltare impetuoasă, o înflorire multilaterală. Prin munca entuziastă, plină de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a fost lichidată într-un timp istoricește scurt greaua moștenire eeonomico-socială din trecut,,s-a asigurat creșterea în ritm înalt a forțelor de producție, modernizarea bazei tehnico-materiale a întregii economii, sporirea rapidă a bogăției naționale și a venitului național. Este semnificativ, în acest sens, faptul că, față de anul 1938, forța industrială a țării a crescut de circa 42 ori. A cunoscut, totodată, o dezvoltare continuă agricultura, a cărei producție este de aproape 3,5 ori mai mare decit în 1950. S-a dezvoltat puternic cercetarea științifică și s-a trecut la aplicarea tot mai largă, in toate sectoarele, a realizărilor științei și tehnicii moderne.Pe baza creșterii continue a forțelor de producție și venitului național, partidul și statul au înfăptuit un amplu program de măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al întregului popor, asi- gurînd sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, satisfacerea tot mai bună a cerințelor lor de viață. Față de 1950, retribuția medie reală a sporit de peste 4 ori, iar veniturile medii pe o familie din fondurile sociale de consum — de circa 14 ori.Paralel cu vasta activitate de construcție economică, în această perioadă s-a desfășurat un intens proces de perfecționare a relațiilor de producție și sociale, de organizare pe baze științifice a conducerii societății, de dezvoltare a democrației socialiste, creîndu-se un cadru organizatoric larg pentru participarea nemijlocită a întregului popor la edificarea noii orînduiri, la făurirea conștientă a propriului destin.Au avut loc profunde'schimbări revoluționare în structura socială a țării, în fizionomia întregii societăți. S-a dezvoltat puternic clasa muncitoare, 

care și-a sporit continuu rîndurile, și-a ridicat tot mai mult nivelul de pregătire, orizontul politic și cultural-științifift. îndeplinindu-și cu înaltă răspundere rolul de clasă conducătoare, clasa muncitoare se manifestă drept forța dinamizatoare a întregii societăți, exercitînd o puternică înrîurire asupra celorlalte clase și categorii sociale. S-a întărit alianța clasei muncitoare cu țărănimea — temelia trainică a orînduirii noastre noi — s-a cimentat puternic coeziunea întregii societăți, unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului. Astăzi, România oferă tabloul unei societăți strîns unite, care, cu clocotitoare energie și elan revoluționar, asigură dezvoltarea în ritm înalt a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, înaintarea țării pe calea bunăstării și civilizației, afirmarea tot mai viguroasă a patriei noastre în lumea contemporana, sporirea rolului său în lupta popoarelor pentru pace și progres,.Mărețele realizări obținute în construcția socialistă demonstrează cu tărie justețea politicii revoluționare a partidului nostru, care, dînd expresie intereselor și aspirațiilor supreme ale întregului popor, aplicînd creator în activitatea sa principiile socialismului științific, concepția materialismului dialectic și istoric, adevărurile universal valabile la condițiile concrete ale României, asigură punerea tot mai puternică în valoare a superiorității orînduirii socialiste, folosirea cu randament înalt a potențialului material și uman al țării, ridica

MARILE SUCCESE OBȚINUTE 
IN REALIZAREA PREVEDERILOR 
PLANULUI CINCINAL 1976-1980Planul pe perioada 1976—1980 este cel de-al doilea cincinal al etapei strategice de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în cei aproape patru ani care au trecut din actualul cincinal, poporul nostru, desfășurînd o amplă activitate creatoare în toate domeniile vieții economice și sociale, a asigurat înfăptuirea ‘și depășirea Directivelor Congresului al XI-lea și hotărîrilor Conferinței 

rea patriei pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Cele mai mari realizări în dezvoltarea României pe calea socialismului, în afirmarea sa liberă și demnă în rîndul națiunilor lumii au fost dobîndite în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea — cea mai fertilă și mai bogată în împliniri din întreaga istorie a țării — și care este legată nemijlocit de activitatea neobosită, desfășurată cu profundă pasiune revoluționară și înaltă răspundere pentru destinele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ce a imprimat un puternic suflu înnoitor, dinamic, o profundă efervescență creatoare vieții economice, sociale și politice din țara noastră.Avînd la bază realizările remarcabile obținute de poporul nostru în toate domeniile de activitate, clarviziunea și realismul politicii științifice a Partidului Comunist Romârt, Directivele Congresului al Xll-lea cu privire la planul cincinal 1981—1985 și liniile directoare pînă în anul 1990 sînt menite să asigure condițiile necesare pentru înfăptuirea în continuare cu succes a prevederilor Programului partidului, deschid noi și minunate perspective dezvoltării viitoare a patriei, constituind un însuflețitor program de muncă și luptă pentru prosperitatea și progresul societății românești, în pas cu cele mai noi cuceriri ale civilizației moderne.

Naționale a partidului; au fost identificate noi rezerve și posibilități de accelerare a dezvoltării economice a țării, ceea ce a permis suplimentarea prevederilor inițiale ale planului la o serie de indicatori de bază, inclusiv în domeniul creșterii nivelului de trai al întregului popor. Ținînd seama de aceste realizări, se poate aprecia că există toate premisele ca planul pe 1980 și pe întregul cincinal să fie îndeplinit în bune condiții, creîn

du-se astfel o temelie solidă pentru trecerea la următorul plan de cinci ani, pe perioada 1981—1985.
1. Producția globală industrială — ritm mediu anual de creștere — %2. Producția globală agricolă — creșterea mediei anuale față de media pe anii 1971—1975 — %3. Investițiile totale în economia națională — miliarde lei4. Volumul comerțului exterior — ritm mediu anual de creștere — %5. Productivitatea muncii în industria socialistă — ritm mediu anual de creștere — %6. Produsul social — ritm mediu anual de creștere — %7. Venitul național — ritm mediu anual de creștere — %8. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul — ritm mediu anual de creștere — %9. Retribuția reală — creștere față de 1975 — %10. Veniturile reale ale țărănimii provenite din producția agricolă — creștere față de 1975 — %Pe întregul cincinal se prevede realizarea unei producții industriale suplimentare de peste 100 miliarde lei, din care 68,5 miliarde s-au obținut in primii trei ani și jumătate. în agricultură — deși condițiile climatice au fost în unii ani mai puțin favorabile — s-a realizat un spor al recoltei de cereale de peste 4 milioane tone anual, față de media cincinalului trecut.în domeniul investițiilor — pe baza rezultatelor de pînă acum și a prevederilor pe anii 1979 și 1980 — se estimează realizarea, pe întregul cincinal, a unui volum de lucrări în valoare de circa 1 66o miliarde lei; fondurile fixe în economia națională vor ajunge în 1980 la aproape 2 000 miliarde lei, din care peste 70 la sută puse în funcțiune în ultimul deceniu. Adoptarea și utilizarea unor soluții constructive mai raționale au asigurat economii, prin reducerea costurilor investițiilor, de peste 100 miliarde lei, care au fost destinate dezvoltării mai accentuate a economiei și creșterii suplimentare a nivelului de trai.în această perioadă s-a acționat cu fermitate pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R. privind dezvoltarea mai accelerată a unor județe rămase în urmă în trecut. Pe această bază au cunoscut ritmuri înalte de dezvoltare județele Teleorman, Botoșani, Covasna, Gorj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Tulcea, Ilfov, Vilcea,

Realizările pe primii 3 ani și rezultatele preliminare pe întregul cincinal, comparativ cu Directivele Congresului al XI-lea, se prezintă astfel :Directivele Con- Realizărigreșului al XI-lea pe 3 ani Preliminări pe 5 ani9—10 11,0 11,3
4,6— 6,0 7,5 5,7— 6,5920 —960 517,1 circa 1 00011,5— 12,5 13,4 15,0
6,7— 7,2 8.0 peste 98—9 8,7 9,59—10 9,1 peste 107 — 7,7 9,0 8,718 — 20 21,4 32,3

20 — 25 25,6 30,0Vrancea, Vaslui și altele, creîndu-se condiții ca, în 1980, practic toate județele țării să dispună de capacități pentru o producție industrială de peste 10 miliarde lei.A continuat procesul de înnoire și diversificare a producției industriale, introdueîndu-se în fabricație peste 1 100 tipuri de mașini, utilaje și instalații, precum și peste 850 noi materiale și bunuri de consum. Ponderea produselor noi și reproiectate introduse în fabricație în acest cincinal va reprezenta circa 44 la sută din valoarea producției industriale a anului 1980.A sporit eficiența activității economice, s-a îmbunătățit folosirea capacităților de producție și s-a accentuat valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Pe baza datelor preliminare, productivitatea muncii în industrie urmează să sporească, pe întregul cincinal, cu peste 55 la sută, depășindu-se prevederile inițiale. De asemenea, cheltuielile de producție vor fi reduse, pe cincinal, cu 8,5 la sută.Venitul național — care în primii trei ani ai cincinalului a crescut într-un ritm mediu anual de 9,1 la sută — va depăși, în 1980, cu 66 la sută nivelul din 1975, asigurîndu-se resursele necesare(Continuare in pag. a Il-a)
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I) dezvoltării susținute a bazei tehnico-materiale a societății, ridicării nivelului de trai al poporului.Prevederile actualului plan cincinal în domeniul creșterii retribuțiilor și veniturilor țărănimii s-au îndeplinit încă din 1978. A fost încheiată cu trei luni mai devreme prima etapă de majorare a retribuțiilor, iar în acest an se trece la aplicarea celei de-a doua etape. Pe întregul cincinal, retribuția reală va crește cu 32,3 la sută, față de 18—20 la sută prevăzut în Directivele Congresului al XI-lea, iar veniturile reale ale țărănimii cu 30 la sută, în loc de 20—25 la sută — sporuri ce se situează cu mult peste realizările obținute în cincinalele anterioare. în anul 1978 a fost majorat venitul net garantat al țăranilor cooperatori. în același timp, au fost sporite pensiile pentru asigurări sociale, ale invalizilor de război, precum și ale membrilor cooperativelor agricole de producție; s-a instituit sistemul de pensionare pentru țăranii din zonele necooperativizate. De asemenea, au fost majorate alocațiile de stat pentru copii și ajutoarele pentru mamele cu mai mulți copii.Cheltuielile social-culturale ale statului urmează .să reprezinte în 1980 peste 10 mii lei pe o familie, față. de 7 400 lei în 1975. O puternică dezvoltare a cunoscut Construcția de locuințe; in acest cincinal se prevede realizarea a circa un milion de apartamente. A fost extinsă și modernizată în continuare bază materială a învățămîn- tului, au fost construite și date în folosință noi obiective de interes social-cultural; s-a dezvoltat continuu asistența medicală, România situîndu-se la nivelul unor state avansate în ce privește numărul de medici și de locuri în spitale la o mie de locuitori.începînd de la 1 ianuarie 1978, s-a trecut la reducerea treptată a săptămînii de lucru, urmînd ca pînă în 1980 întregul personal muncitor să beneficieze de săptămîna de lucru de 46 de ore.Toate aceste mari realizări dobîndite în actualul cincinal apar și mai pregnant în evidență dacă ținem seama de uriașele pagube pricinuite țării de cutremurul catastrofal din martie 1977. Recuperarea acestor pagube și readucerea într-un timp scurt la normal a întregii activități econo- mico-sociale au demonstrat încă o dată forța și superioritatea economiei socialiste planificate, capacitatea și hotărîrea poporului nostru de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul neîntrerupt al țării pe calea socialismului și comunismului.Pe baza dezvoltării economiei naționale au fost create condiții pentru participarea tot mai intensă a României la schimbul mondial de valori. S-a amplificat activitatea de comerț exterior, volumul acestuia sporind, pe întregul cincinal, într-un ritm mediu anual de 15 la sută. S-au extins re
II.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL 
Șl SARCINILE DE BAZĂ 

ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMICO-SOCIALE

IN CINCINALUL 1981-1985Obiectivul fundamental al planului cincinal 1981—1985 îl constituie continuarea înfăptuirii prevederilor Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, intrarea societății românești într-o fază nouă, superioară a dezvoltării sale, în care vor avea loc afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice contemporane în toate domeniile, accelerarea trecerii, pe baza acumulărilor cantitative obținute în cincinalele precedente, la o nouă calitate a activității economico- sociale, ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor, întărirea independenței și suveranității patriei noastre socialiste. Va continua procesul de dezvoltare armonioasă a întregii societăți, asigu- rîndu-se creșterea în ritm înalt a economiei naționale, a produsului social și venitului național, realizarea unui echilibru corespunzător între diferite ramuri și sectoare de activitate, amplasarea mai judicioasă a forțelor de producție pe teritoriu, înflorirea și mai puternică a științei, învățămîntu- lui și culturii, perfecționarea tuturor raporturilor sociale, adîncirea democrației socialiste, participarea tot mai activă a maselor largi de oameni ai muncii la conducerea unităților în care lucrează și a întregii vieți economico-sociale, afirmarea plenară a personalității umane. Pornind de la stadiu] atins în dezvoltarea economiei românești, de la nec'esitatea asigurării tuturor mijloacelor și condițiilor pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, planul cincinal pe perioada 1981—1985 are, totodată, în vedere fenomenele noi apărute în economia mondială — îndeosebi implicațiile prelungirii crizei economice și, mai ales, ale adincirii crizei energetice — precum și interdependența crescîndă dintre economiile naționale, rolul tot mai important ce revine în condițiile actuale extinderii cooperării economice și tehnico-științifice pe plan internațional.Tn concordanță cu obiectivul său fundamental, planul cincinal 1981—1985 va asigura înfăptuirea următoarelor orientări și sarcini de bază :1. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții materiale prin promovarea largă a mecanizării, automatizării și cibernetizării producției, introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, realizîndu-se astfel o economie modernă, de înaltă productivitate și eficiență.2. Lărgirea bazei proprii de materii prime, prin descoperirea și punerea în valoare de noi resurse ; promovarea unei politici ferme de gospodărire rațională a materiilor prime, de recuperare și refo- loslre a acestora ; ridicarea gradului de valorificare a resurselor materiale.3. Creșterea bazei energetice prin punerea mai bună în valoare a resurselor naționale, trecerea pe scară tot mai largă la utilizarea noilor surse de energie, aplicarea unui regim sever de economisire a combustibilului și energiei în toate ramurile și sectoarele de activitate. 

lațiile economice și tehnico-științifice cu toate țările socialiste, care dețin ponderea principală în comerțul exterior. A fost promovată consecvent colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., România participînd activ, în forme variate, la realizarea „Programului complex’1 și a programelor de colaborare pe termen lung. Au fost, totodată, amplificate relațiile României cu celelalte țări so- 'cialiste. S-au intensificat colaborarea și cooperarea în producție și în alte domenii cu țările în curs de dezvoltare. România conlucrează activ cu peste 100 de țări în curs de dezvoltare, extinzînd formele noi, reciproc avantajoase, de cooperare în producție cu aceste țări, inclusiv prin crearea de societăți mixte.Au continuat, totodată, să se lărgească legăturile noastre economice, tehnico-științifice și culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Rezultatele obținute în dezvoltarea economică și socială a țării puteau fi însă și mai mari dacă nu s-ar fi manifestat o serie de lipsuri și neajunsuri în activitatea economică, îndeosebi în ce privește realizarea producției fizice, calitatea unor produse, punerea în funcțiune a unor obiective de investiții, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție. Partidul și statul se preocupă permanent de eliminarea acestor deficiențe, astfel încît rezultatele finale ale îndeplinirii planului cincinal 1976—1980 să se situeze la un nivel superior.Pe baza programului stabilit de Congresul al XI-lea și Conferința Națională a partidului din 1977, în ultimii ani au fost adoptate un șir de măsuri deosebit de importante pentru perfecționarea organizării și conducerii economiei și vieții sociale. S-a acționat ferm pentru întărirea democrației și a autoconducerii muncitorești, pentru perfecționarea formelor și metodelor de conducere colectivă. S-au asigurat aplicarea noului mecanism economico-financiar, întărirea autogestiunii ' economice, punîndu-se pe prim plan trecerea la o nouă calitate, superioară, în întreaga activitate economico-socială, obținerea unei eficiențe economice înalte — așa cum s-a hotărît la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977. Au fost stabilite măsuri privind îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării unitare â agriculturii, pe baza creării consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste.îndeplinirea în întregime a obiectivelor și sarcinilor actualului cincinal va asigura consolidarea și mai puternică a economiei naționale, aprofundarea schimbărilor calitative petrecute în industrie și agricultură, în întreaga noastră societate, marcînd un nou și important pas înainte pe drumul socialismului și comunismului, al ridicării generale a bunăstării materiale și spirituale a poporului român.

4. Dezvoltarea in continuare, în ritm susținut, a industriei, asigurarea unor structuri industriale moderne și de eficiență ridicată, prin creșterea mai accentuată a ramurilor de prelucrare superioară, realizarea de produse de înaltă tehnicitate, limitarea la strictul necesâr a produselor mari consumatoare de materii prime și energie.5. Accentuarea procesului de dezvoltare intensivă, modernă a agriculturii — care, alături de asigurarea bazei de materii prime și energie, se situează printre prioritățile principale ale viitorului cincinal — aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei agrozootehnice, care să asigure producții tot mai mari în vederea satisfacerii nevoilor de materii prime ale economiei, aprovizionării corespunzătoare a populației, precum și disponibilități pentru export.,6. O dezvoltare tot mai largă a activității științifice, «creșterea rolului științei în modernizarea economiei, a întregii vieți sociale, în conducerea societății, aplicarea fermă în toate domeniile a celor mai înaintate cuceriri_ale_revoluției tehnico- științifice mondiale, sporirea aportului științei românești la asigurarea progresului tot mai dinamic al României, la cunoașterea științifică universală.7. Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea întregii activități din domeniul transporturilor în concordanță cu cerințele dezvoltării economico- sociale a țării, folosindu-se tot mai eficient mijloacele din dotare, realizîndu-se optimizarea transporturilor și aplicarea largă în acest sector a tehnologiilor moderne,8. Promovarea în continuare a criteriilor raționale de repartizare a forțelor de producție pe întregul teritoriu, pornindu-se de la necesitatea dezvoltării echilibrate a tuturor zonelor țării, a apropierii nivelului producției industriale și agricole pe locuitor, a ridicării gradului general de civilizație al tuturor județelor și localităților patriei, al întregului nostru popor.9. Creșterea mai accentuată a productivității muncii, care va constitui factorul hotărîtor al sporirii producției materiale și a venitului național ; promovarea susținută a tehnicii și tehnologiilor moderne, a mecanizării și automatizării, perfecționarea organizării producției și a muncii, pentru ca România să se situeze cît mai rapid, în acest domeniu, la nivelul țărilor avansate economic.10. Sporirea mai accentuată a eficienței întregii activități economice prin creșterea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, utilizarea intensivă a fondurilor fixe, mai buna folosire a forței de muncă, reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, sporirea rentabilității economice. Se va pune un accent deosebit pe buna funcționare a noului mecanism economico-financiar în realizarea producției nete și a producției fizice, indicatori de bază ai activității economice, de a căror îndeplinire depinde creșterea continuă a venitului național.

11. Realizarea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor prin îmbunătățirea performanțelor tehnice ale acestora, asigurîndu-se creșterea gradului lor de competitivitate la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial.12. Dezvoltarea susținută a relațiilor economice internaționale ale României, punîndu-se un accent deosebit pe intensificarea colaborării și cooperării în producție, în știință și tehnologie, precum și în alte domenii, asigurîndu-se participarea în condiții cît mai avantajoase a țării noastre la diviziunea internațională a muncii.13. Continuarea creșterii în ritm înalt a produsului social și a venitului național — condiție esențială pentru ridicarea bunăstării poporului, a gradului de civilizație al întregii țări.14. Pentru fondul de dezvoltare se va aloca circa 30 la sută din venitul național, asigurîndu-se, astfel, în repartizarea acestuia un raport corespunzător stadiului actual al dezvoltării societății noastre, care să permită atît amplificarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, cît și creșterea mai accentuată a nivelului de trai al maselor.15. Dezvoltarea în continuare a întregului în- vățămînt în concordanță cu cuceririle științei și tehnicii contemporane, cu prevederile Programului partidului, în vederea formării cadrelor necesare tuturor domeniilor și sectoarelor vieții economico-sociale ; organizarea la un nivel tot mai înalt a calificării, generalizarea procesului de re
Prevederi 1985 față de plan 19801. Produsul social 133,5—137,5 6.0— 6.62. Venitul național 138,0—143,0 6.7— 7,43. Producția netă industrială 154,0—161,0 9.0—10,04. Producția globală industrială 147,0—154,0 8,0— 9.05. Producția globală agricolă (medie anuală pe 1perioada de 5 ani) 124,5—127,5 4.5— 5,06. Investițiile totale în economie (pe perioada de .5 ani) 130,0—135,0 5.4— 6.27. Volumul comerțului exterior (pe perioada de |5 ani) 150,0—157,5 8.5— 9,58. Numărul de personal 110,5—112,5 2,0— 2.49. Productivitatea muncii (calculată pe baza pro-ducției nete) :— în industrie 140,0—143,5 7.0— 7,5— în construcții-montaj 130,0—135,0 5,4— 6,210. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă în industria republicană 7—811. Veniturile totale reale ale populației 123,0—125,0 4,2— 4,612. Fondul total de retribuire 141,0—143,0 7,1— 7.413. Retribuția medie reală 116,0—118,0 3,0— 3,414. Veniturile reale ale țărănimii provenite dinmunca în C.A.P. și gospodăriile personale, peo persoană activă 120,0—123.0 3,7— 4,215. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 130,0—135,0 5,4— 6,216. Prestările de servicii pentru populație 147,0—154,0 8,0— 9,0Sift iinaiofisss ah s:.;

IndustriaPlanul cincinal 1981—1985 va asigura continuarea pe o treaptă superioară a politicii de industrializare — factor hotărîtor al făuririi unei economii moderne, de înaltă eficiență, al valorificării superioare a întregului potențial material și uman al societății noastre. Se va asigura dezvoltarea în ritm înalt a ramurilor de vîrf ale industriei și ridicarea gradului de tehnicitate al tuturor ramurilor industriale, se va intensifica procesul de restructurare a industriei,' punîndu-se accentul pe sectoarele mici consumatoare, de
Energie electrică >Cărbune netȘisturi bituminoaseOțelMotoare electrice de 0,25 kW și pesteMijloace de automatizare și ale tehnicii de calculProduse ale industriei de mecanică fină, optică, echipamente și elemente hidraulice și pneumaticeMașini-unelte pentru așchierea metalelor din care :— strunguri carusel cu diametrul de 2 000— 16 000 mm— centre de prelucrare și sisteme de mașini— mașini de frezat longitudinal cu portal, cu lățimea mesei de 1 600 mm și pesteMașini și utilaje tehnologice pentru industrie Autoturisme Nave maritime pentru transport mărfuri Produse macromoleculare de bază Cauciuc sintetic Produse prelucrate din materiale plastice Anvelope Fibre și fire artificiale și sintetice Medicamente pentru uz uman îngrășăminte chimice (100% substanță activă) Mobilier din lemndin care :— mobilier pentru dormitoare și sufragerii— mobilier pentru bucătăriiMașini și aparate electrice de uz casnic ȚesăturiTricotaje Confecții încălțăminte CarnePeșteLapte și produse din lapte, în echivalent Ulei comestibilZahăr rafinat
Dezvoltarea bazei de materii

prime șiîn actuala etapă, lărgirea și gospodărirea judicioasă a bazei proprii de materii prime și energie constituie o condiție fundamentală a dezvoltării în ritm înalt a întregii economii, a asigurării progresului general ai societății.1. Planul pe perioada 1981—1985 prevede amplificarea activității de cercetare geologică, alo- cindu-se în acest scop fonduri de 1,5—1,6 ori mai mari decît în actualul cincinal. Fondurile alocate trebuie să se reflecte într-o creștere mai accentuată a rezervelor de substanțe utile descoperite și predate spre exploatare ; sporirea rezervelor exploatabile la 1 000 lei fonduri chel- 

ciclare a cadrelor, ridicarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii.16. Asigurarea condițiilor pentru creșterea continuă a nivelului de trai, material și cultural, a bunăstării întregului popor — obiectiv central al politicii partidului și statului nostru, scopul fundamental al întregii opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Se va asigura sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Industria alimentară și ușoară se vor dezvolta corespunzător cerințelor, științific fundamentate, ale consumului populației. Vor fi luate, totodată, măsuri pentru diversificarea serviciilor, soluționarea problemei locuințelor, dezvoltarea învățămintului, culturii, ocrotirii sănătății, turismului, sportului, reducerea în continuare a săptămînii de lucru.17. Perfecționarea conducerii științifice a societății, a funcțiilor statului socialist și a relațiilor de producție și sociale, corespunzător noilor schimbări ce se vor petrece în structura socială a țării. Dezvoltarea largă a democrației și autoconducerii muncitorești, întărirea conducerii colective, lărgirea în continuare a atribuțiilor organismelor obștești, perfecționarea legislației socialiste./‘Orientările și sarcinile de bază ale. dezvoltării României în perioada 1981—1985 se reflectă în următorii indicatori :— în procente —Ritm mediu anual1981—1985

energie și materii prime. Pe ansamblu, industria se va dezvolta cu ritmuri medii anuale de 9—10 la sută la valoarea producției nete și de 8—9 la sută la producția globală. Ramurile prelucrătoare de bază — metalurgia, construcțiile de mașini, chimia și industria bunurilor de consum — vor deține, la sfîrșitul cincinalului, peste 90 la sută din producția industrială.La principalele produse se prevăd următoarele niveluri :
U.M. Niveluri in 1985 Prevederi 1985 față de plan 1980 — % —mid. kWh 88 — 90 118—121mil. tone 85 — 88.3 156—162mil. tone 15 — 16.5mil. tone 20 — 20.4 115—lfBmii MW 17,5— 18,8 135—145mid. lei 19 — 21,1 206—229

mid. lei 22 — 24 270—295mid. lei 17,5— 19,9 197—224
buc. 230 — 240 137—143buc. 90 — 95 200—210buc. 75 — 80 >150—160mii tone 1 000 — 1 144 123—141mii buc. 250 — 280 192—215mii tdw 1 500 — 1 600 158—168mii tone 1 500 — 1 700 150—170mii tone 400 — 460 142—163mii tone 900 — 1 000 156—173mii buc. 12 000 —12 700 154—163mii tone 500 — 580 161—186mid. lei 7.6— 8.1 207—221mil. tone 4.8— 5,0 115—121mid. lei 21,5— 22,3 143—149mii garnfturi 3 150 — 3 260 141—146mii garnituri 700 — 730 167—174mid. lei 4,4— 4.9 161—179mil. m p ' 1 710 — 1 787 125—131mil. buc. 400 — 475 124—147mid. lei 45 — 47 135—141mil. per. 137 — 144 106—112mii tone 2 870 — 3 019 120—126mii tone 550 — 600 172—187mil. hl 52,0— 55,4 130—139mii tone 620 — 700 110—124mii tone 1 000 — 1 100 105—116

energietuite trebuie să constituie criteriul fundamental al eficienței și calității lucrărilor geologice.Vor fi intensificate lucrările de prospecțiuni și explorări pentru hidrocarburi, punîndu-se accentul pe investigarea structurilor de mare adîncime, accelerarea cercetărilor pe platforma continentală a Mării Negre, creșterea factorului final de recuperare a rezervelor din zăcăminte. Vor fi, totodată, extinse lucrările geologice pentru cărbuni îndeosebi în Banat, Oltenia, zona subcarpatică, nord-vestul Transilvaniei. Pentru a spori gradul de asigurare din producția internă a necesarului de fier și metale ne

feroase vor fi cercetate noi zone mineralizate, inclusiv cu conținuturi scăzute. O sarcină importantă este punerea în evidență de noi surse de minereuri radioactive, de metale rare și disperse. Se impune, de asemenea, o preocupare sporită pentru studierea rezervelor de produse nemetali- fere și elaborarea celor mai eficiente tehnologii de utilizare a acestora. în activitatea geologică se va trece tot mai larg la investigarea complexă a ză- căminelor, în vederea identificării tuturor elementelor utile pe care le conțin.2. Industria extractivă se va dezvolta într-un ritm mediu anual de 4,5—4,9 la sută. Se prevede creșterea accentuată a extracției de cărbuni, care va ajunge în anul 1985 la un nivel de 85—88,3 milioane tone cărbune net, din care circa 85 la' sută lignit. Producția de huilă spălată pentru cocs va crește cu 59 la sută.Va fi dezvoltată producția de șisturi bituminoase la 15—16,5 milioane tone pe an, corespunzător nevoilor de combustibil pentru termocentralele ce se realizează pe această resursă.La țiței și gaz metan vor fi efectuate lucrări pentru mărirea debitelor la sondele în exploatare și vor fi deschise noi zăcăminte ; ținînd seama de necesitatea menținerii unui grad corespunzător de asigurare cu rezerve, extracția urmează să fie în 1985 de 12,5 milioane tone țiței și, respectiv, 26,5 miliarde mc gaz metan.La minereuri de fier vor fi puse în exploatare noi zăcăminte în județele Suceava și Hunedoara vor fi intensificate lucrările pentru deschiderea și valorificarea rezervelor de la Palazu Mare.în sectorul minereurilor neferoase va spori mai accentuat producția de minereuri cuprifere sărace, prin dezvoltarea exploatărilor de la Moldova Nouă și Roșia Poieni ; vor fi puse în funcțiune noi capacități de extracție a minereurilor complexe.în corelație cu necesitățile economiei naționale, va fi dezvoltată producția de substanțe nemetalifere : sulf (de 6,1 ori), caolin și dolomită (de 1,4 ori), argile, bentonite, grafit. Vor fi introduse in circuitul economic noi resurse — aluviunile tita- no-zirconifere, pămînturi rare, săruri de potasiu, ape termale ș.a.3. O sursă tot mal importantă de acoperire aj necesităților dezvoltării economiei naționale trebuie să devină recuperarea și refolosirea tuturor materiilor prime și materialelor rezultate din procesul de producție și de consum. în anul 1985 se va asigura pe această cale acoperirea necesarului pentru nevoile interne ale economiei în proporție de : 40 la sută la fier, 41 la sută la cupru, 40 Ia sută la plumb, 44 la sută la fibre și fire textile, 50 la sută Ia produse prelucrate din polietilenă, 44 la sută la anvelope, peste 41 la sută la uleiuri minerale uzate, 52 la sută la materiale fibrocelp- lozice și maculatură, 60 la sută pentru plăci aglomerate și fibrolemnoase ; prin activitatea de recuperare se va asigura aproape 90 la sută din necesarul de ambalaje din sticlă și circa 95 la sută la cele din lemn.4. Dezvoltarea bazei energetice pune accentul pe utilizarea combustibililor solizi, extinderea construcției de hidrocentrale, trecerea la realizarea programului de construcții de centrale nucleare și folosirea formelor noi de energie — solară, geo- termică, a vînturilor, biogazul — restrîngîndu-se consumul de hidrocarburi.Producția de energie electrică va atinge în anul 1985 un nivel de 88—90 miliarde kWh, din care aproape 60 la sută va fi realizată în termocentrale pe cărbuni și șisturi bituminoase, iar 20 la sută în hidrocentrale. în perioada 1981—1985 va fi pusă în funcțiune o putere de 6 700—6 900 MW. Se vor realiza noi centrale electrice și termice pe bază de combustibili inferiori; vor fi date in funcțiune hidrocentrala Porțile de Fier II — Gruia, hidrocentrala Turnu Măgurele — Nicopole, precum și 2 000 MW în hidrocentrale și microhi- drocentrale pe rîurile interioare ; va înțepe construcția de noi centrale hidroelectrice pe porțiunea românească a Dunării. Primul agrega)., de energie nuclearo-electrică urmează să intî funcțiune în 1985.Se va trece hotărît la schimbarea actualului sistem de asigurare a energiei termice, organizîn- du-se o rețea cuprinzătoare de centrale de termo- ficare, care produc în același timp și energie electrică.Se va promova o politică fermă de utilizare rațională a energiei și combustibilului în toate ramurile economiei naționale, precum și în domeniul consumului public ; vor fi luate măsuri pentru reducerea mai accentuată a consumului și creșterea randamentelor energetice, pentru diminuarea pierderilor în rețelele de transport a energiei. folosirea completă a tuturor resurselor energetice.5. Ca urmare a eforturilor de dezvoltare a bazei proprii de materii prime, cea mai mare parte a necesarului se asigură din resurse interne : integral la laminate din oțel, la cupru peste 53 la sută, plumb 48 la sută, zinc peste 51 la sută, aluminiu 100 la sută, cauciuc sintetic peste 92 la sută, sulf 60 la sută, fibre și fire artificiale și sintetice aproape 100 la sută, celuloză și semiceluloză peste 87 la sută. Nevoile industriei ușoare se acoperă din resurse interne în proporție de aproape 80 la sută la lină și de peste 67 la sută la piei brute de bovine.6. Creșterea complexității economiei naționale impune o preocupare deosebită pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, în vederea asigurării integrale și ritmice a necesarului de resurse, conform prevederilor de plan. Necesitățile de materii prime, combustibil și energie electrică vor fi dimensionate pe bază de norme fundamentate din punct de vedere tehnic. Va continua acțiunea de tipizare a produselor, îndeosebi a sortimentelor de metal, mașinilor și utilajelor, aparaturii de măsură și control, materialelor de construcții. Se va perfecționa organizarea cooperării în producție între întreprinderi, centrale și ministere, precum și între județe, asigurîndu-se respectarea strictă a graficelor de livrări reciproce. Nivelurile stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate și combustibil Vor fi stabilite pe bază de norme care să țină seama de particularitățile procesului de producție și de sursele de aprovizionare, prevenindu-se formarea de stocuri supranormative.7. Avînd în vedere importanța deosebită a asigurării și bunei gospodăriri a tuturor resurselor(Continuare in pag. a IU-a)
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DIRECTIVELE CONGRESULUI AL XII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN(Urmare din pag. a Il-a)de energie pentru întreaga dezvoltare economico- socială a {arii, a fost elaborat „Programul de cer-

cetare și dezvoltare în domeniul energiei pină în 1990 și orientările principale pină in anul 2 000“, care va fi dezbătut și adoptat de Congresul al XII-lea al partidului.
Dezvoltarea intensivă
a ramurilor industriei

I

prelucrătoarecincinal 1981—1985 asigură dezvoltarea a ramurilor și subramurilor prelucră- vederea ridicării substanțiale a nivelului .Planul Intensivă toare, în tehnic și calitativ al produselor, realizării unui• grad superior de valorificare a resurselor de materii prime și energie.1. Industria metalurgiei feroase se va dezvolta într-un ritm mediu anual de 7,5—8 la sută. Producția de oțel va ajunge în 1985 la 20—20,4 milioane tone, urmînd a fi realizată în proporție de circa 60 la sută în convertizoare cu insuflare cu oxigen — procedeu tehnologic mai economic din punct de vedere energetic. Se va dezvolta mai accentuat producția oțelurilor speciale aliate și malt aliate, astfel încît să se asigure integral din resurse interne, inclusiv prin schimburi echilibrate de sortimente cu alte țări, cerințele industriei construcțiilor de mașini, îndeosebi ale ramurilor de vîrf ale acesteia.Producția de laminate va ajunge în 1985 la 15,6 milioane tone, urmărindu-se dezvoltarea mai rapidă a producției de laminate profilate și țevi sudate. în cincinalul 1981—1985 va crește producția de table și benzi electrotehnice de 2,2 ori, de cord metalic de 4 ori, de bare și blocuri forjate din oțel aliat de 3 ori; producția de table și benzi cositorite și cromate va ajunge, în 1985, la 130 000 tone.în industria metalurgiei neferoase se va asigura .valorificarea cu randamente îmbunătățite a materiilor prime miniere în vederea creșterii producției de cupru, plumb și zinc. Producția de aluminiu, fiind mare consumatoare de energie, se va menține la nivelul capacităților actuale, punîn- du-se accentul pe sporirea gradului de prelucrare în produse laminate și extrudate. Pentru satisfacerea necesarului unor industrii de vîrf va fi extinsă producția metalelor rare și va începe fabricația metalelor greu fuzibile, precum și a aliajelor acestora pe bază de titan și zirconiu.2. Industria construcțiilor de mașini va crește cu un ritm mediu anual de 10,7—11,7 la sută, asi- gurînd circa 80 Ia sută din utilajele și instalațiile necesare programului de investiții, precum și o creștere de peste 1,8 ori a exportului. Hotărîtoare în actuala etapă sînt îmbunătățirea structurilor de producție în concordanță cu tendințele actuale și de perspectivă ale progresului tehnic, dezvoltarea cu prioritate a subramurilor moderne — electronica, mecanica fină, mașinile-unelte, utilajele tehnologice complexe. Vor fi luate măsuri pentru asimilarea de noi tipuri de mașini, utilaje și instalații, astfel ca peste 70 la sută din producția- marfă ce va fi realizată în 1985 să fie constituită din produsele noi și reproiectate ce vor fi puse în fabricație în cincinalul viitor.Industria electronică va crește în 1985 față de 1980 de 2,3—2,4 ori, fiind orientată cu precădere spre dezvoltarea producției mijloacelor de automatizare și a tehnicii de calcul, a microprocesoarelor, echipamentelor de electronică industrială și componentelor electronice. Va fi diversificată și extinsă producția bunurilor electronice de larg consum, prin asimilarea de noi tipuri de radioreceptoare, casetofoane, precum și a televizoarelor color.în domeniul mașinilor-unelte așchietoare producția va crește, pe întregul cincinal, de 2—2,2 ori, acordîndu-se prioritate fabricației mașinilor grele și agregat multifuncționale, mașinilor-unelte •' prelucrat metale prin electroeroziune, electro- cuimie și alte procedee moderne, mașinilor-unelte cu comandă-program.Industria de mecanică fină se va dezvolta în 1985 față de 1980 de 2,7—3 ori, punîndu-se accentul pe producția de scule, aparatură de măsură și control, echipamente hidraulice și pneumatice ■ pentru acționări și comenzi.O creștere susținută — de peste 2 ori — va înregistra producția de utilaj minier și petrolier, în principal pe seama producției de complexe mecanizate în subteran, excavatoare de mare capacitate, mașini de haldat, instalații de foraj.Producția de utilaj tehnologic sporește în perioada 1981—1985 de 1,5—1,6 ori, fiind orientată mai hotărît spre realizarea de linii de înaltă complexitate : utilaje și instalații pentru oțelării, laminoare, turnătorii și tratamente termice, pentru petrochimie, fabricația cauciucului, maselor plastice, firelor și fibrelor chimice, celulozei și hîrtiei, utilaje energetice, linii tehnologice pentru industria ușoară și alimentară.în domeniul mijloacelor de transport se va pune accentul pe realizarea de autocamioane, autotractoare și autobasculante echipate cu motor diesel, extinderea fabricației tipurilor cu sarcini utile de 25—100 tone, dieselizarea și diversificarea autoutilitarelor și autoturismelor de teren, asimilarea de noi tipuri de autoturisme de oraș cu consumuri reduse de carburanți, fabricația de locomotive și vagoane cu performanțe îmbunătățite, construcția de nave specializate și de mare capacitate; se va dezvolta, de asemenea, industria aviatică.Se va reproiecta întreaga gamă de motoare cu ardere internă în vederea sporirii randamentelor și a reducerii consumului specific de combustibil.De asemenea, se vor realiza mașini și aparate electrice de uz casnic perfecționate, cu consumuri energetice reduse.3. Industria chimică și de prelucrare a țițeiului se va dezvolta într-un ritm mediu anual de 9,0—9,8 la sută, dîndu-se prioritate produselor de sinteză fină, subramurilor care valorifică superior resursele de materii prime interne.în industria de prelucrare a țițeiului, vor fi extinse procesele de reformare și cracare catalitică, de hidrofinare a produselor grele și aditivare a uleiurilor minerale.Creșterea producției de mase plastice — de 1,5—1,7 ori — se va realiza prin sporirea mai rapidă a sortimentelor valoroase de polistiren, poli- propilenă și polietilenă; la sfîrșitul cincinalului,

producție va fl H- prelucrate.de materii prime80—85 la sută din întreaga vrată sub formă de produseîn vederea asigurării bazei pentru industria ușoară, producția de fibre și fire sintetice va spori în 1985 față de 1980 de 1,6—1,8 ori, prin asimilarea de sortimente superioare de fibre poliesterice, acrilonitrilice, poliamidice, poli- propilenice. Va conținua, totodată, să se dezvolte rapid producția de fibre și fire artificiale, reali- zîndu-se pe întregul cincinal aproape o dublare la fibre celulozice tip bumbac și lînă, precum și o creștere de 2,4—2,6 ori la fire mătase viscoză.în industria cauciucurilor sintetice, producția se va majora pe cincinal de 1,4—1,6 ori, prin extinderea fabricației de cauciuc poliizoprenic, buta- dienstirenic, latexuri și noi sortimente de cauciuc butilic și nitrilic; la sfîrșitul cincinalului, circa 60 la sută din producția de cauciuc va fi prelucrată în anvelope și într-o gamă largă de articole tehnice.în domeniul îngrășămintelor chimice se va asigura un raport corespunzător între îngrășămintele pe bază de azot-fosfor-potasiu, în concordanță cu cerințele agriculturii. La pesticide, producția va spori pe cincinal de 1,4—1,6 ori, asimilîndu-se noi sortimente cu eficiență sporită și remanență scăzută ; va trebui să se asigure integral din producție internă, inclusiv prin schimburi de sortimente cu alte țări, necesarul de pesticide pentru agricultură.Se va realiza o dezvoltare mai puternică a industriei chimice anorganice pe baza valorificării superioare a unor resurse interne. Pentru cincinalul 1981—1985 se prevede o creștere a producției la acid sulfuric de 1,5 ori, la clorură de amoniu de 2 ori, la sulfat de sodiu de 2,1 ori; se organiza producția de alb de titan, săruri nichel și cobalt, săruri de potasiu.Producția de medicamente pentru uz uman crește, pe cincinal, de 2—2,2 ori prin asimilarea unor produse cu efect terapeutic ridicat și spectru larg de acțiune. Va spori de 1,6—1,8 ori pe întreg cincinalul producția de coloranți și pigmenți organici, diversificîndu-se fabricația sortimentelor valoroase în vederea acoperirii în proporție de circa 90 la sută a necesarului intern. Producția de lacuri și vopsele va crește în 1985 față de 1980 de 1,5—1,7 ori, îndeosebi prin realizarea de noi produse pe bază de rășini sintetice. Producția de detergenți va spori de 1,8—2 ori, pe seama fabricării de noi sortimente biodegradabile, destinate spălării la temperaturi joase. Se va accentua dezvoltarea producției de articole cosmetice și de parfumerie — care va crește pe cincinal de 2,4— 2,6 ori — concomitent cu lărgirea gamei de sortimente de calitate superioară.4. în industria materialelor de construcții și prelucrării lemnului, ritmul mediu anual de creștere va fi de 5,0—5,7 la sută, asigurîndu-se satisfacerea corespunzătoare a cerințelor programului de investiții și ale populației. Producția de ciment va fi realizată în 1985 în proporție de circa 95 la sută prin procedeul uscat — mai economic din punct de vedere energetic — urmînd să se extindă fabricația sortimentelor cu adaos de zgură și cenușă de termocentrală. în fabricația materialelor de zidărie, se va extinde utilizarea tufurilor

va deva

vulcanice, calcarelor moi și altor resurse ieftine ; producția de blocuri ceramice ușoare se va dubla. Va fi dezvoltată producția de elemente prefabricate din beton armat cu un grad ridicat de integrare și finisare.Industria de exploatare și prelucrare a lemnului se va dezvolta în principal pe seama sporirii gradului de valorificare a masei lemnoase ; se va pune accentul pe creșterea și diversificarea producției de mobilă și alte mărfuri finite din lemn, îndeosebi a sortimentelor cu grad înalt de prelucrare și competitivitate pe piețele externe.în industria celulozei, întregul spor de producție se va obține pe seama celulozei chimice, pentru a asigura fabricația de fibre și fire artificiale. Va spori, de asemenea, gradul de valorificare materiilor prime, asigurîndu-se creșterea accentuată a producției de hîrtii nice și speciale.5. Producția industriei ușoare ritm mediu anual de 7,1—8 la satisfacerii cererilor de consum extinderii exportului. Industria ușoară va fi orientată spre îmbunătățirea substanțială a structurii sortimentale și a calității produselor, valorificarea la un nivel superior a resurselor de materii prime naturale și sintetice din țară.în industria textilă vor fi extinse tehnologiile moderne de fabricație, în vederea realizării unei game variate de produse ușoare și cu un grad ridicat de finisaj ; în structura consumurilor de materii prime, ponderea fibrelor celulozice și sintetice va atinge în 1985 circa 65 la sută. Creșteri de peste 1,4 ori pe întregul cincinal vor fi realizate la tricotaje și confecții, concomitent cu o largă diversificare a structurii sortimentale ; producția de țesături confecționabile va fi valorificată în proporție de circa 70 la sută sub formă de confecții destinate pieței interne și exportului. La încălțăminte, blănărie și marochinărie se va urmări valorificarea superioară a resurselor interne și extinderea utilizării pieilor, blănurilor sintetice, maselor plastice și cauciucului sintetic. La sticlărie, ceramică fină și geamuri — subramuri mari consumatoare de energie — producția va fi dimensionată în primul rînd în funcție de nevoile interne; se va asigura creșterea mai rapidă a ceramicii populare. Va începe fabricația de sticlă optică și va spori substanțial producția de articole din cristal.6. Industria alimentară se va dezvolta cu un ritm mediu anual de 7,2—8,2 la sută, valorificînd mai eficient materiile prime agricole. în cadrul subramurilor producătoare de alimente de bază — carne, lapte, pește, uleiuri, zahăr, conserve — concomitent cu sporirea volumului de producție, se va asigura extinderea gamei sortimentale cu noi produse calitativ superioare. Se va intensifica dezvoltarea producției de preparate și semipreparate culinare, care va crește pe întregul cincinal de 2,5:—2,8 ori, în vederea ușurării muncii în gospodăria casnică. Va fi diversificată, în continuare, fabricația de produse dietetice și pentru copii.7. O atenție deosebită va fi acordată extinderii industriei mici și artizanatului, a căror producție urmează să crească de cel puțin 2 ori. Pe plan local, inclusiv în cadrul organizațiilor cooperatiste — agricole, meșteșugărești și de consum — vor fi realizate unități mici pentru prelucrarea unor materii prime locale, a unor resurse agricole și subproduse industriale.8. Un obiectiv hotărîtor îl constituie ridicarea nivelului tehnic și al calității produselor. în toate ramurile, va trebui realizată îmbunătățirea standardelor și normelor interne, punerea lor de acord cu noile cerințe de calitate ale pieței interne și externe, cu exigențele progresului tehnic contemporan. Este necesar, totodată, să se asigure dotarea întreprinderilor cu standuri de probă și aparatură de măsură și control, întărirea controlului tehnic, mobilizarea largă a oamenilor muncii în vederea realizării de produse cu performanțe superioare, competitive din punct de vedere tehnic și calitativ.
Agricultura

agricole și transformarea lor în puternice de producție, organizate pe principii știin- Cincirialul 1981—1985 va trebui să mar- și în agricultură, trecerea hotărîtă de la

în perioada 1981—1985 se va asigura accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii — ca una din cele mai importante priorități ale planului cincinal, de care depinde însăși dezvoltarea industriei, a întregii economii naționale, ridicarea bunăstării întregului popor. Se va acționa cu fermitate pentru aplicarea cuceririlor științei agrozootehnice înaintate, în vederea obținerii unor producții înalte în toate sectoarele vegetale și animale, pentru întărirea economico-organizatorică a tuturor unităților centre țifice. cheze,importantele acumulări cantitative realizate în cincinalele anterioare — în dezvoltarea mecanizării, chimizării, irigațiilor și altor lucrări’de îmbunătățiri funciare, în formarea specialiștilor — la o nouă calitate, materializată într-o creștere substanțială a recoltelor și producțiilor zootehnice, în ridicarea la un nivel superior a eficienței activității economice desfășurate în această ramură de bază a economiei naționale. Agricultura va asigura, astfel, satisfacerea deplină a necesităților de consum, științific fundamentate, ale întregii populații, aprovizionarea industriei cu materiile prime necesare, precum și cantități sporite de produse destinate exportului.Producția agricolă globală urmează să sporească într-un ritm mediu anual de 4,5—5,0 la sută, față de perioada 1976—1980.1. în vederea extinderii șl perfecționării bazei tehnico-materiale a agriculturii, se vor aloca investiții din fondurile statului și ale cooperativelor agricole de producție însumînd pe cincinal V

a mai și cartoane teh-va crește cu un sută, în vederea ale populației șl

133 miliarde lei. Suprafața arabilă va crește cu 154 000 hectare, ajungînd în 1985 la 10 milioane hectare, prin recuperarea unor terenuri din Delta Dunării și din alte zone. în concordanță cu prevederile programului de îmbunătățiri funciare se va amenaja pentru irigații o suprafață de 700—1 000 mii hectare, ajungîndu-se la sfîrșitul cincinalului la 3,7—4,0 milioane hectare; totodată, vor fi efectuate lucrări de desecări pe 800—850 mii hectare și de combatere a eroziunii solului pe 950—1 000 mii hectare. în 1985, agricultura va deține 140—145 mii tractoare de puteri sporite, 40—42 mii combine autopropulsate, precum și o gamă diversificată de mașini și utilaje cu un grad ridicat de universalitate. Cantitatea de îngrășăminte ce va fi utilizată în agricultură va ajunge în 1985 la 3,8—4 milioane tone substanță activă, revenind circa 255 kg pe un hectar de teren agricol, respectiv 325 kg pe un hectar de teren arabil, vii și livezi; vor fi, de asemenea, majorate livrările de substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor. O deosebită atenție va trebui acordată asigurării cu semințe și material săditor de mare productivitate pentru toate sectoarele producției vegetale, precum și îmbunătățirii raselor existente și creării de rase noi în zootehnie.2. în domeniul producției vegetale accentul se va pune pe obținerea unor recolte superioare și. stabile ; în 1985 se prevede realizarea unor recolte la hectar de 3 500—3 600 kg grîu și secară, 4 530—4 730 kg porumb, 2 260—2 435 kg floarea- soarelul, 38 500—40 000 kg sfeclă de zahăr, circa 17 000 kg legume de cîmp. Ținînd seama de structura suprafețelor, se estimează următoarele producții totale :
Niveluri in 1985 — mii tone — Media 1981—1985 față de 1976—1980— in % —Cereale 27 000—28 000 123—125Floarea-soarelul 1 200— 1 290 121—130Sfeclă de zahăr 10 000—10 400 128—133Soia 920— 950 202—209In pentru fibră 400— 420 155—169Cînepă pentru fibră 260— 280 136—147Cartofi de toamnă 6 000— 6 375 124—132Legume de cîmp 5 400— 5 650 127—133Fructe 3 000— 3 200 147—157Struguri 2 360— 2 500 132—140

Se va acorda în continuare o deosebită atenție cerealelor, realizării suprafețelor și producțiilor prevăzute la grîu și porumb, extinderii culturii orzului. In cadrul plantelor tehnice se va pune accentul pe creșterea producției de soia, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, precum și de in și cîne- pă. Legumicultura se va dezvolta pe cale intensivă, urmărindu-se sporirea simțitoare a producției la hectar, realizarea tuturor sortimentelor necesare unui consum rațional. în viticultură și pomicultură se va urmări crearea de noi plantații intensive și, totodată, ridicarea potențialului productiv al plantațiilor existente prin modernizarea acestora.3. Ponderea zootehniei în totalul producției agricole va trebui să se ridice pînă în 1985 la 45—46 la sută ; la sfîrșitul cincinalului, efectivele de animale vor ajunge la peste 8,0 milioane bo

vine, 14—15 milioane porcine, 20—22 milioane ovine și caprine și peste 60 milioane păsări ouă- toare. Concomitent cu dezvoltarea mai accentuată a zootehniei în sectorul socialist al agriculturii — care va deține ponderea principală în totalul efectivelor — se va acorda o mai mare atenție creșterii și îngrășării animalelor în gospodăriile populației.în 1985 producțiile medii vor ajunge în unitățile agricole de stat la 3 500—3 700 litri lapte de vacă, 4,6—4,8 kg lînă și 230—235 bucăți ouă, far în cooperativele agricole de producție la 2 400—2 500 litri de lapte âe vacă, 3,5—3,7 kg lînă și 225—230 bucăți ouă. La nivelul anului 1985 se prevede ca numărul de animale destinate sacrificării să reprezinte 2,8—3,0 milioane bovine, 15—16 milioane porcine, 10—12 milioane ovine și caprine.Producțiile totale urmează să se majoreze astfel:

i

U.M. Niveluri in 1985 Media 1981—1985 față de 1976—1980— in »/o —Carne în viu mii tone 4 000— 4100 145—147Lapte de vacă mii hl. 85 000—88 700 136—141Ouă mii. buc. 8 000— 8 200 113—117Lină tone 58 000—61 100 132—139în vederea îmbunătățirii bazei furajere, se vor asigura : creșterea producției de cereale furajere, extinderea culturilor duble furajere, sporirea producției de masă verde pe pășunile și fînețele naturale, folosirea mai largă a resurselor secundare și înnobilarea furajelor grosiere.O dezvoltare mai susținută va cunoaște piscicultura, prin amenajarea de noi bălți și lacuri, în principal în regim furajat, dezvoltîndu-se totodată pepinierele de puiet pentru popularea apelor ; producția de pește din apele interioare va ajunge, în 1985, la 280—300 mii tone. Se va intensifica dezvoltarea sericiculturii; producția de gogoși de mătase se va situa în 1985 la 15—16 mii tone, sporind pe întregul cincinal de circa 7 ori. în domeniul apiculturii, se vor crea condiții ca producția de miere să ajungă în 1985 la 15—17 mii tone. Va fi extinsă creșterea animalelor cu blănuri prețioase (nurci, vulpi, nutrii) prin construirea de unități specializate.4. Se va acționa cu fermitate pentru aplicarea ansamblului de măsuri cu privire la îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării unitare a agriculturii.Rolul hotărîtor în organizarea șl desfășurarea unitară a întregii activități din agricultură în vederea accentuării caracterului intensiv al acesteia, a folosirii cu maximum de randament a mijloacelor de producție și a forței de muncă din această importantă ramură a economiei noastre naționale revine consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste. în cadrul acestor consilii unice, sectoarele agriculturii de stat și cooperatiste — păstrîndu-și proprietatea și autonomia — vor coopera tot mai strîns, pe baza unificării mijloacelor mecanice și tehnice, a chimizării producției, a folosirii sistemelor de irigații, a activității de îmbunătățiri funciare. Consiliile unice vor organiza în mod unitar dezvoltarea tuturor ramurilor agricole : producția de cereale, de plante tehnice, a legumiculturii, pomiculturii, viticulturii, a creș

terii animalelor, precum și a activității de industrializare a produselor în mediul rural. Ele vor răspunde efectiv de realizarea sarcinilor ce revin unităților agricole componente, asigurînd cadrul organizatoric necesar concentrării, zonării, și specializării producției, înfăptuirii acțiunilor comune pentru folosirea deplină și eficientă a fondului financiar, consolidării economice și financiare a fiecărei unități agricole. Folosind, de asemenea, în mod unitar, cadrele de specialiști și tehnicieni, precum și potențialul de cercetare științifică, consiliile agroindustriale vor asigura aplicarea largă în producția agricolă a celor mai avansate cuceriri ale agrotehnicii moderne. în fiecare zonă trebuie asigurate condiții egale de mecanizare și chimizare, asistență tehnică și semințe selecționate, în vederea realizării unor producții agricole cît mai înalte în fiecare din unitățile componente ale consiliului, indiferent de natura proprietății acestora.Un rol important în modernizarea agriculturii va reveni S.M.A.-urilor — stațiuni unice de mecanizare a tuturor lucrărilor agricole și folosire unitară a mijloacelor mecanice și de transport din această ramură economică — care vor deveni tot mai mult factorul principal al organizării producției agricole, purtînd răspunderea pentru calitatea tuturor lucrărilor efectuate în agricultură, pentru nivelul producțiilor realizate. Consiliile unice agroindustriale și S.M.A-urile vor răspunde, de asemenea, de activitatea de producție agricolă desfășurată,pe terenurile ,deținute ,î» folosință de cooperatori. Se Va pune, totodată; un accent sporit pe dezvoltarea producției agricole în gospodăriile țăranilor din zonele necooperativizate. Consiliile populare, direcțiile agricole și consiliile producătorilor agricoli vor sprijini gospodăriile individuale cu semințe, material săditor, reproducători de valoare, asistență și îndrumare tehnică, în vederea obținerii unor producții agricole, vegetale și animale, cît mai mari.
Silvicultura, gospodărirea 
apelor, protecția mediului 

înconjurător1. în domeniul silviculturii va trebui să se asigure înfăptuirea corespunzătoare a sarcinilor ce revin pentru cincinalul 1981—1985 din „Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010“. Vor fi executate lucrări de reîmpăduriri pe o suprafață de peste 200 mii hectare, din care 65—70 la sută vor fi plantate cu rășinoase; se vor realiza, de asemenea, plantații forestiere în aliniamente de-a lungul căilor de comunicații pe 5—5,5 mii km. în scopul îmbunătățirii structurii fondului forestier, vor fi realizate substituiri de arborete slab productive și degradate cu arborete de înaltă productivitate. Se va urmări ca exploatarea masei lemnoase să se încadreze strict în nivelul posibilităților pădurilor, în condiții de vîrstă și diametre optime la tăiere. Se va asigura recoltarea mai bună a produselor accesorii ale pădurii care vor fi destinate valorificării industriale; se vor dezvolta vînatul, precum și pescuitul în apele de munte.2. în domeniul gospodăririi apelor va continua realizarea prevederilor din programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidro

grafice în vederea satisfacerii cerințelor de apă în continuă creștere ale populației, industriei și agriculturii. Se vor amenaja noi lacuri de acumulare, cu folosință multiplă, însumînd o capacitate de 1,3 miliarde m.c., și se va extinde utilizarea resurselor de apă subterană. Totodată, vor fi luate măsuri pentru intensificarea gradului de recir- culare a apei în procesele tehnologice, micșorarea pierderilor și a consumurilor specifice, precum și pentru reducerea gradului de poluare a resurselor de apă. Se vor efectua lucrări de îndiguire și regularizare a cursurilor de apă, de apărare și consolidare a malurilor pe 3 000—3 500 km.3. în domeniul protecției mediului înconjurător, vor fi întreprinse noi măsuri pentru respectarea strictă a limitelor admisibile în procesele generatoare de noxe, precum și pentru1 recuperarea substanțelor reziduale, construirea de stații de epurare a aerului și apelor, prevenirea degradării fondului funciar, protecția faunei, a pădurilor și vegetației din rezervații, parcuri și locuri de agrement, introducerea unor mijloace de transport nepoluante.
Transporturi 

si telecomunicații 
9 9Planul cincinal 1981—1985 trebuie să asigure condiții pentru dezvoltarea și optimizarea transporturilor, în vederea desfășurării ritmice a activității economice și accelerării circulației mărfurilor. Se va pune accentul pe creșterea gradului de folosire a mijloacelor de transport, extinderea tehnologiilor moderne, în special a paletizării și containerizăril mărfurilor, reducerea distanțelor de transport, îmbunătățirea organizării operațiunilor de încărcare și descărcare.1. Principalul mijloc de transport intern va fi în continuare transportul feroviar pentru care se prevede o creștere a volumului de mărfuri transportate cu 18—20 la sută. Se vor crea condiții pentru mărirea tonajului și sporirea vitezelor de circulație, asigurîndu-se dublarea și' electrificarea unor linii cu trafic intens, construirea de noi linii, precum și dotarea cu vagoane de marfă de capacități sporite, locomotive diesel și electrice de puteri* mari și cu performanțe tehnico-funcționale ridicate ; va spori substanțial capacitatea de prelucrare a trenurilor în stații.

2. Transportul rutier de mărfuri va crește cu 11—13 la sută în 1985 față de 1980, iar cel de călători cu 20—22 la sută. Se vor lua măsuri pentru folosirea eficientă a mijloacelor auto și reducerea distanței medii de transport, dezvoltarea dotării cu autovehicule de mare capacitate, precum și cu remorci și semiremorci. Va continua acțiunea de modernizare a drumurilor în cadrul rețelei optimizate de căi de transport ; va începe construcția autostrăzii București-Constanța.3. O dezvoltare prioritară va înregistra transportul naval. Prin folosirea în mai mare măsură a Dunării și darea în exploatare a Canalului Dunărea — Marea Neagră, volumul mărfurilor transportate pe căi fluviale va crește pe cincinal de 2,0—2,2 ori; flota fluvială va fi dotată cu împin- gătoare de puteri mari și nave specializate pentru transportul mărfurilor. Va începe execuția Canalului Dunărea — București.Volumul de mărfuri transportate în trafic ma-(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a)ritim se va majora în 1983 față de 1980 de 2,2—2,5 ori, flota noastră sporindu-și contribuția la realizarea exporturilor și importurilor țării, precum și la efectuarea de prestații pentru alți beneficiari ; flota maritimă va dispune la sfirșitul cincinalului de o capacitate de circa 7 milioane tdw. Se va asigura creșterea accentuată a capacității de trafic în porturi, prin extinderea portului Constanța și a porturilor maritim-fluviale ; flota tehnică maritimă și fluvială se va dezvolta de peste 2,5 ori în 1985 față de 1980.4. Transportul aerian se va dezvolta în special pentru satisfacerea nevoilor transportului de călători, al cărui yolum va spori pe cincinal cu circa
Investiții - construcții

ț 5în vederea continuării procesului de dezvoltare economico-socială ■ rapidă a țării noastre, planul cincinal 1981—1985 va asigura condițiile necesare pentru realizarea unui program de investiții de 1 300—1 350 miliarde lei.1. Fondurile vor fi orientate cu precădere spre dezvoltarea ramurilor productive, pentru care se prevede alocarea a circa 85 la sută din volumul total. în perioada 1981—1985 se prevede punerea în funcțiune a peste 1 200 capacități noi și modernizarea a circa 1100 unități existente în industrie, realizarea a 375 noi capacități în agricultură, executarea unor importante obiective în transporturi și în celelalte ramuri ale economiei, precum și a unui număr însemnat de construcții social-cultu- rale.2. în întreaga politică de investiții se va urmări folosirea cu eficiență sporită a fondurilor destinate dezvoltării economico-sociale a țării, asigu- rîndu-se fundamentarea temeinică a noilor obiective în funcție de necesitățile reale ale economiei și vieții sociale, precum și obținerea unei producții maxime pentru fiecare leu cheltuit Introducerea în plan a noilor lucrări se va face numai cu condiția folosirii depline a suprafețelor construite și capacităților existente, acordîndu-se prioritate modernizării și reutilării unităților în funcțiune. Se va asigura reducerea în continuare a ponderii cheltuielilor de construcții-montaj,
întreținerea și repararea 

fondurilor fixeîn vederea utilizării intensive a capacităților productive, a tuturor fondurilor fixe din economie se vor lua măsuri ferme pentru organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a activității de întreținere și reparație a întregului parc de mașini, utilaje și instalații din dotarea unităților economice.Este necesar să se acționeze pentru folosirea corespunzătoare și dezvoltarea sectoarelor de întreținere existente în unitățile economice, precum și pentru extinderea și diversificarea rețelei de întreprinderi specializate în repararea diverselor categorii de utilaje. Reparațiile de mașini- unelte și utilaje de uz general urmează să fie efectuate centralizat, pe zone geografice, ministere, centrale industriale sau grupe de întreprinderi.Prin planurile anuale vor fi nominalizate toate reparațiile capitale necesare, conform normativelor de funcționare și întreținere a fondurilor fixe, stabilite pe grupe de mașini, utilaje și instalații tehnologice, cu precizarea necesarului de piese de schimb, a costului lucrărilor, executantului și a termenelor de realizare a acestora. Vor fi prevăzute în mod obligatoriu principalele lucrări de modernizare ce se vor efectua cu ocazia reparațiilor capitale și care vor conduce la îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici, mărirea randamentelor, reducerea consumurilor energetice și de materii prime, sporirea gradului de automatizare și creșterea capacității de producție. Realizarea planului de reparații — pe ministere, centrale și întreprinderi — va trebui să fie urmărită cu maximă exigență, pentru a elimina în mod hotărît neajunsurile care se manifestă în acest domeniu și a asigura menținerea în perfectă stare
Dezvoltarea județelor 

și sistematizarea economico- 
socială a teritoriuluiPlanul cincinal 1981—1985 va marca o nouă ți importantă etapă în realizarea prevederilor programului partidului de dezvoltare economico- socială echilibrată a județelor țării ji de sistematizare a tuturor localităților. Criteriul principal de apreciere va fi nivelul producției globale pe locuitor, care — avînd în vedere că între județele țării există mari deosebiri în ce privește numărul de locuitori — va determina o repartizare mai justă a forțelor de producție și o ridicare generală a nivelului economic și a gradului de civilizație al tuturor zonelor și județelor țării, ceea ce corespunde pe deplin politicii sociale și naționale a partidului și statului nostru de asigurare a unor condiții de muncă și de viață egale pentru toți cetățenii patriei.1. Un obiectiv major îl constituie realizarea, în fiecare județ, a unei producții globale pe locuitor — din domeniul industrial, agricol, din construcții, transporturi, servicii și din alte ramuri — de cel puțin 70 000 Ici anual. Creșteri mai accentuate decit dinamica medie pe țară urmează să se realizeze în județele mai puțin dezvoltate — Botoșani, Gorj, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vîlcea, Vrancea. Consiliile populare vor trebui să acționeze cu fermitate pentru realizarea investițiilor prevăzute, extinderea în mai mare măsură a industriei mici și artizanatului, dezvoltarea puternică a tuturor sectoarelor de producție din agricultură, lărgirea și diversificarea prestărilor de servicii, turismului, activităților social-culturale.2. Se va acorda, în continuare, toată atenția dezvoltării economico-sociale a județelor, zonelor și localităților rămase mai în urmă. Noile capacități de producție ce vor fi construite în acest scop se vor realiza in unități economice mai mici, 

30 la sută. Se vor lua măsuri pentru folosirea judicioasă a capacității de transport și dotarea cu aeronave moderne ; se va continua acțiunea de echipare a aeroporturilor cu aparatură electronică de dirijare și control.5. O importanță deosebită se va acorda organizării în sistem industrial a activității de reparații pentru toate tipurile de mijloace de transport, in scopul reducerii perioadelor de imobilizare a acestor mijloace și creșterii mai accentuate a indicilor de utilizare a capacității lor.6. Activitatea de telecomunicații și poștă va spori pe cincinal cu circa 40 la sută. Vor fi puse în funcțiune noi centrale telefonice automate și se va asigura perfecționarea rețelei de stații radio și televiziune, extinderea programului II și trecerea la televiziunea color.

aplicarea de soluții constructive îmbunătățite, extinderea tipizării acestora și utilizarea proiectelor tip. Trebuie să se acorde o atenție deosebită stabilirii de soluții cit mai economice pentru asigurarea utilităților necesare noilor obiective, folosind la maximum posibilitățile locale și rețelele existente *de  energie, transport etc. O activitate susținută va trebui desfășurată pentru elaborarea din timp a documentațiilor tehnico-economice, asigurarea utilajelor necesare în conformitate cu termenele de punere în funcțiune a noilor obiective, recrutarea și pregătirea forței de muncă. Nu mai trebuie să înceapă construirea nici unui obiectiv înainte de a fi asigurată pregătirea temeinică a investiției.3. Producția de construcții-montaj va crește pînă în 1985 cu 11—11,5 la sută, față de anul 1980. Un accent deosebit se va pune pe creșterea productivității muncii, industrializarea lucrărilor și dotarea organizațiilor de construcții cu utilaje de mare capacitate ; va fi extinsă execuția unor capacități în regie proprie de către unitățile beneficiare. Organizațiile de proiectare și cercetare, unitățile de construcții trebuie să acționeze pentru utilizarea pe scară largă a materialelor mici consumatoare de energie, precum și pentru reducerea în continuare a consumului de ciment, laminate, țevi, mase plastice șl cherestea.

de funcționare și continua modernizare a fondurilor fixe. O deosebită atenție va trebui să se acorde, totodată, respectării graficelor de realizare a reviziilor tehnice și reparațiilor curente.în toate întreprinderile este imperios necesar să se acționeze pentru perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor și cadrelor tehnice, astfel ca acestea să poată asigura funcționarea continuă, la parametri maximi, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Va trebui întărit controlul asupra gospodăririi fondurilor fixe, instaurîndu-se în toate întreprinderile o ordine și disciplină desăvîrșite în buna întreținere și exploatare a fondurilor fixe.Producția de piese de schimb urmează să sporească de 1,9 ori în 1985. față de 1980, acoperin- du-se integral necesitățile la toate categoriile de mașini și utilaje. Creșteri mai accentuate se vor realiza la piesele și reperele pentru mijloace de transport auto (2,2 ori), utilaje pentru construcții și lucrări de drumuri (2,1 ori), instalații de foraj (2,1 ori), pentru industria minieră, utilaje tehnologice și altele. O deosebită atenție se va a- corda satisfacerii cerințelor la reperele deficitare în prezent, asigurîndu-se capacitățile necesare, inclusiv mașinile-unelte specializate destinate eliminării unor locuri înguste din liniile de fabricație. Se va intensifica, totodată, preocuparea pentru recondiționarea și refolosirea subansamblelor și pieselor de schimb, stabilindu-se normative de recuperare și sarcini concrete pe ministere, centrale și întreprinderi; pe această cale va trebui să se obțină importante economii de materiale, oțeluri speciale, energie, de muncă, să se asigure soluționarea mai rapidă a problemei aprovizionării cu piese de schimb.

care să ofere posibilitatea amplasării mai judicioase a locurilor de muncă pe întreg teritoriul, să asigure valorificarea resurselor locale de materii prime și materiale, folosirea mai bună a forței de muncă. De asemenea, la amplasarea noilor obiective se va urmări crearea unor unități satelit în localitățile din apropierea marilor centre industriale. în orașele și județele cu un grad ridicat de industrializare, dezvoltarea producției se va asigura exclusiv prin creșterea productivității muncii, pe baza accelerării procesului de mecanizare și automatizare.3. Corelat cu programele de dezvoltare economico-socială a județelor, vor interveni schimbări importante în utilizarea forței de muncă, asigurîndu-se în fiecare județ, în 1985, un număr de cel puțin 400 persoane ocupate la 1 000 de locuitori.4. Vor fi înfăptuite în continuare prevederile „Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale“. Se va urmări ca orașele mari, inclusiv Bucureștiul, să rămînă aproximativ la numărul actual de locuitori, dezvoltîndu-se localitățile . mai mici, în vederea creării rețelei de orașe și centre urbane, repartizate echilibrat pe întregul teritoriu, în cursul viitorului cincinal se vor transforma în orașe agroindustriale încă 140 centre comunale, ceea ce va conduce la creșterea ponderii populației din mediul urban la aproape 55 Ia sută. Orașele și comunele țării noastre trebuie să se transforme în unități teritoriale puternice, capabile să ofere condiții tot mai bune de muncă și de viață tuturor cetățenilor, să asigure participarea lor tot mai intensă la viața publică, la rezolvarea problemelor economice și sociale ale localităților în care trăiesc, la conducerea întregii societăți.

Cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică 

și progresul tehnicPornind de la cerințele noii faze a dezvoltării societății noastre, de la rolul hotărîtor al științei în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului, Congresul al XII-lea al partidului va dezbate și adopta „Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pînă în 1990 și direcțiile principale pină in anul 2000“.Programul de cercetare — întocmit pe trei etape: 1985, 1990 și 2000 — are în vedere ca cercetarea și activitatea tehnologică să răspundă nu numai cerințelor planului cincinal 1981—1985 și să contribuie la realizarea lui, ci, în același timp, să devanseze cu cel puțin 5 ani activitatea economică, oferind soluții noi pentru diferite domenii ale vieții economice și sociale. Pe baza concepției materialist-dialectice și istorice a partidului nostru despre natură și societate, cercetarea trebuie să promoveze în toate domeniile construcției noastre socialiste o gîndire științifică profund novatoare, îndrăzneață, cu adevărat revoluționară, care — pornind de la cele mai avansate realizări pe plan mondial — să îmbogățească cu noi descoperiri cunoașterea universală. Cercetarea științifică din țara noastră, în viitorul cincinal și pe întreaga perioadă pînă în anul 2000, are ca orientare fundamentală cunoașterea tot mai profundă a structurii materiei, a proceselor fizico-chimice, biologice, genetice din natură pentru ca, pe această bază, să se poată acționa conștient pentru dirijarea acestor procese în vederea transformării naturii, conferirii a noi caracteristici Unor minerale și substanțe utile, plantelor și animalelor, în vederea satisfacerii necesităților crescînde ale societății noastre.în concordanță cu orientările stabilite în Programul de cercetare, în cincinalul 1981—1985 se va urmări înfăptuirea următoarelor obiective prioritare:1. Dezvoltarea susținută a bazei proprii de materii prime și energie, prin identificarea de noi rezerve, îndeosebi energetice, precum și de substanțe minerale utile. în industria extractivă se vor elabora tehnologii pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, valorificarea materiilor prime minerale cu conținuturi mai reduse, recuperarea în cît mai mare măsură a elementelor utile din masa minieră exploatată.2. Elaborarea de tehnologii în scopul utilizării raționale a energiei și a noilor surse de energie. Vor fi intensificate cercetările în vederea stabilirii de soluții pentru reducerea mai accentuată a consumurilor specifice în toate ramurile, pentru co'nservarea energiei și recuperarea resurselor energetice secundare. Vor fi, totodată, elaborate tehnologii de utilizare a noilor surse de energie — Solară, geotermică ș.a. — pentru încălzirea spațiilor industriale și locuințelor, a apei menajere, la sere, uscătorii și în alte activități industriale și din agricultură.3. Intensificarea procesului de modernizare a producției industriale prin asimilarea de noi produse și reproiectarea celor existente. în anul 1985, circa 45 la sută din valoarea producției în industria republicană prelucrătoare va fi obținută pe seama produselor ce vor fi puse în fabricație în cincinalul 1981—1985. Eforturile vor fi concentra-
învățămîntul, forța 

de muncă, ridicarea gradului 
de calificare al tuturor 

oamenilor muncii1. Pe baza ansamblului de măsuri economice, de întărire a familiei și ocrotire a mamei și copilului, se estimează că în anul 1985 populația țării va ajunge la 23,4—23,7 milioane locuitori.2. Din populația ocupată în economia națională, de aproape 11,5 milioane de locuitori, circa 78 la sută va lucra în sectoarele neagricole și aproximativ 22 la sută în agricultură. în cadrul sectorului neagricol, industria, construcțiile și transporturile vor reprezenta aproape 74 la sută, în- vățămîntul, cultura, știința și sănătatea — peste 10 la sută, iar serviciile și alte activități — circa 16 la sută.3. Pentru acoperirea necesarului de personal se va asigura formarea profesională a unui număr de 1750 000 muncitori calificați și 300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate. Se va acționa pentru ca și în agricultură să se realizeze ridicarea substanțială a nivelului de pregătire profesională, atît al specialiștilor și tehnicienilor, cît și al țărănimii. Programul de formare profesională a forței de muncă se va realiza în strînsă legătură cu cerințele economiei și vieții sociale, cu exigențele progresului tehnic. în condițiile creșterii gradului de complexitate a producției, ale extinderii mecanizării și automatizării, va trebui să se asigure o astfel de calificare a tuturor muncitorilor, încît aceștia să poată executa in bune condiții operațiile de reglare, , supraveghere tehnică și întreținere a mașinilor și utilajelor la care lucrează.
Ridicarea continuă a eficienței 

activității economice, 
politica financiarăîn cincinalul 1981—1985 se va pune un accent sporit pe creșterea eficienței economice în toate ramurile economiei naționale, pe perfecționarea 

te cu prioritate spre crearea și asimilarea Unor mașini, utilaje, aparate și instalații cu caracteristici tehnice și economice la nivelul celor mai bune performanțe pe plan mondial. Cercetarea, îndeosebi din domeniul chimiei și metalurgiei, își va spori, de asemenea, contribuția la elaborarea de noi materiale cu calități superioare.4. Introducerea și extinderea sistemelor și mijloacelor avansate de mecanizare și automatizare a proceselor de producție. Se va asigura realizarea de noi tipuri și familii de componente electronice, echipamente de calcul și prelucrare a datelor, precum și de teleinformatică. Vor fi intensificate cercetările în domeniul microprocesoarelor, al cibernetizării proceselor tehnologice, al utilizării roboților industriali.5. Realizarea in agricultură de soiuri de plante și rase de animale de inaltă productivitate, pro- movîndu-se pe scară largă noile descoperiri in cercetarea biologică, inclusiv în ingineria genetică și bioenergetică.6. Elaborarea și aplicarea de tehnologii avansate care să asigure sporirea mai accentuată a productivității muncii, reducerea consumurilor specifice și creșterea substanțială a eficienței economice. O atenție deosebită se va acorda tehnologiilor care- asigură reducerea consumurilor de materii prime și energie, precum și tehnologiilor de recirculare a resurselor secundare.7. - în domeniul științelor economice și sociale, cercetarea trebuie să aprofundeze studierea problemelor noi pe care le ridică înaintarea României pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului și să-și propună ca, în raport cu schimbările și transformările care au loc în domeniul forțelor de producție, al relațiilor de producție, cu hoile descoperiri științifice, să prevadă și să conceapă noi direcții de dezvoltare a societății în etapele următoare, să contribuie la cunoașterea și folosirea conștientă a legităților obiective, la îndeplinirea sarcinilor practice ale edificării noii orînduiri, la progresul gîndirii economico-sociale contemporane.8. Se va accentua dezvoltarea cercetărilor fundamentale, în mod deosebit în domeniul fizicii, chimiei, matematicii, biologiei și al științelor tehnice.Se vor amplifica cercetările multidiseiplinare, inclusiv cu contribuția științelor economice și so- cial-politice, în vederea soluționării problemelor complexe ce apar în procesul dezvoltării societății noastre socialiste.Cercetarea noastră științifică va trebui să participe mai activ la eforturile ce se depun pe plan internațional pentru studierea multilaterală a biosferei, oceanului mondial, scoarței terestre, precum și în domeniul Cosmosului.9. Extinderea metodelor și formelor avansate de organizare și desfășurare a activității de cercetare științifică, asigurîndu-se legarea tot mai strînsă a acesteia cu învățămîntul și producția, cu masele de oameni ai muncii, făuritorii bunurilor materiale. Programele de cercetare vor pune accentul pe elaborarea tehnologiilor industriale și vor urmări scurtarea ciclului cercetare-proiectare- producție, în vederea accelerării procesului de aplicare și generalizare în economia națională a noilor cuceriri ale științei și tehnicii.

4. în cincinalul 1981—1985 va continua dezvoltarea și modernizarea invățămintului de toate gradele. în treapta I de liceu va fi cuprinsă întreaga generație de absolvenți ai clasei a VIII-a, asigurîndu-se ca aproape 90 la sută din elevii treptei I să fie cuprinși în liceele industriale și agroindustriale ; va crește, totodată, gradul de cuprindere în treapta a Il-a de liceu la circa 70 la sută, creîndu-se condiții pentru pregătirea generalizării invățămintului liceal. în învățămîntul profesional, o deosebită atenție se va acorda pregătirii de muncitori calificați în meseriile de bază pentru construcția de mașini, industria metalurgică, minieră, petrolieră, chimică, materiale de construcții, construcții-montaj, precum și în meseriile specifice agriculturii. Se va extinde în continuare învățămîntul superior, îndeosebi învățămîntul tehnic pentru ramurile cu cea mai puternică dezvoltare, principala atenție acordîndu-se perfecționării conținutului acestuia, integrării sale cu producția și cercetarea, pregătirii temeinice a studenților, în concordanță cu cerințele progresului tehnic, ale dezvoltării economico-sociale a țării noastre în etapa actuală și în perspectivă.5. întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale vor lua măsuri pentru perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale ale oamenilor muncii. Se va asigura reciclarea tuturor categoriilor de cadre din economie, știință, cultură, din întreaga viață socială, la toate nivelurile. în cadrul acțiunii de reciclare vor fi cuprinși anual peste 2 milioane oameni ai muncii.

funcționării noului mecanism economico-financiar, introdus și generalizat în actualul cincinal, pe a- K profundarea laturilor calitative ale întregii activi

tăți economico-sociale, utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor societății.1. în centrul eforturilor trebuie să se situeze realizarea unei creșteri mai accentuate a productivității muncii sociale, pe această bază urmînd să se obțină circa 80 la sută din sporul venitului național. Pe ansamblul industriei, productivitatea muncii, calculată pe baza producției nete, va trebui să crească cu un ritm mediu anual de 7,0—7,5 Ia sută, iar în construcții-montaj cu 5,4—6,2 la sută. Este necesar ca în fiecare unitate să se acționeze pentru extinderea mecanizării și automatizării, organizarea științifică a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, generalizarea lucrului la mai multe mașini, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv, utilizarea specialiștilor cu prioritate în conducerea nemijlocită și modernizarea tehnologică a producției.2. O altă sarcină prioritară este gospodărirea cu înalt simț de răspundere a tuturor materiilor prime, materialelor și energiei, reducerea consumurilor materiale constituind una din cele mai importante surse ale dezvoltării economiei naționale, în siderurgie, se va acționa pentru îmbunătățirea în continuare a coeficientului de scoatere a metalului în producția de laminate, care în 1985 se prevede să ajungă Ia 86 la sută. în industria construcțiilor de mașini, consumurile normate de metal se vor reduce, pe cincinal, cu cel puțin1 20—23 la sută, prin introducerea de tehnologii a-’ vansate de prelucrare și modernizarea structurilor de producție. Vor fi intensificate eforturile pentru economisirea metalelor neferoase, a materialelor lemnoase, hîrtiei, produselor chimice, materiilor prime în industria ușoară, a tuturor resurselor materiale. în cursul perioadei 1981—1985 este' necesar să se realizeze o reducere cu cel puțin 21—23 la sută a indicelui de consum de energie primară în industrie.Un obiectiv important al dezvoltării noastre e- conomice în cincinalul următor este ridicarea gradului de prelucrare a materiilor prime, în vederea obținerii unor produse de valoare economică tot mai înaltă, care să încorporeze în principal concepție tehnologică modernă și manoperă de calificare superioară. Pe această bază va trebui să se asigure majorarea indicelui de valorificare a materiilor prime de bază și energiei cu 32—34 la sută.în această etapă, dezvoltarea îp continuare a țării noastre pe plan economico-social depinde într-o tot mai mare măsură de valorificarea intensivă, superioară a tuturor resurselor de care dispunem, impunîndu-se să obținem pe tona de materii prime o valoare economică echivalentă cu cea realizată în țările dezvoltate. Aceasta este o condiție esențială pentru depășirea stadiului de țară în curs de dezvoltare în care se găsește România. Realizarea acestei sarcini devine tot mai imperioasă în condițiile tendințelor de majorare a prețurilor materiilor prime și energiei pe plan mondial și care trebuie compensate prin accentuarea gradului valorificării lor superioare. în cincinalul 1981—1985 va trebui ca din materiile prime importate să se realizeze numai produse de înaltă valoare economică și tehnică.O altă direcție importantă de valorificare intensivă a resurselor noastre economice o constituie accentuarea tot mai puternică a preocupării de recuperare și refolosire a tuturor materiilor prime și materialelor disponibile. Ținînd seama de caracterul limitat al resurselor noastre naționale și de cerința depășirii rapide a decalajelor față de țările avansate, în efortul de recuperare și refolosire a materialelor România trebuie să depășească nivelul maxim atins pe plan mondial.3. Se impune, totodată, o preocupare susținută pentru creșterea eficienței fondurilor fixe — una din problemele de bază ale viitorului cincinal. în industrie, la 1 000 lei fonduri fixe — valoare neamortizată — se va ajunge în 1985 la o producție globală de 1 800 lei și la o producție netă de pește 600 lei. Realizarea acestui indice de eficiență £. nomică, de folosire intensivă a capacităților de producție reprezintă o condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, pentru creșterea avuției societății. în acest scop, minierele, centralele și întreprinderile au obligația să asigure utilizarea la maximum a mașini, lor și instalațiilor, a tuturor mijloacelor tehnice, buna întreținere și exploatare a acestora, folosirea completă a suprafețelor de producție.4. în vederea sporirii mai accentuate a rentabilității economice și a beneficiilor, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă industrială urmează să scadă cu 7—8 la sută, față de 1980, iar cheltuielile materiale cu 5,5—6,0 la sută.5. O deosebită atenție va trebui acordată în continuare perfecționării conducerii și planificării eco- nomieo-financiare. Se va acționa ferm pentru consolidarea autoconducerii muncitorești și autoges- tiunii economice, pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a atribuțiilor sporite ce au fost conferite unităților de bază și organelor lor colective de conducere, pentru creșterea răspunderilor colectivelor de oameni ai muncii în elaborarea și realizarea planurilor de dezvoltare, a bugetelor de venituri și cheltuieli, în gospodărirea eficientă a părții din avuția națională ce le-a fost încredințată de societate spre administrare. Ministerele, centralele și întreprinderile au obligația de a planifica și realiza întreaga producție, în concordanță cu cerințele reale ale pieței interne șl externe — concretizate în contracte — interzicîn- du-se introducerea în fabricație a unor produse fără desfacere asigurată. în toate unitățile se impun măsuri energice pentru aplicarea unui regim sever de economii, cheltuirea cu maximă efi- • ciență a fiecărui leu, desfășurarea unei activități economice rentabile, în interesul creșterii veniturilor fiecărui colectiv, al progresului și propășirii întregii societăți.6. Ca rezultat al creșterii producției materiale și a eficienței economice, venitul național va spori intr-un ritm mediu anual de 6,7—7,4 la sută, depășind ritmul produsului social, care va fi de 6,0—6,6 la sută ; în anul 1985 se va realiza astfel un venit național pe locuitor de 2 400—2 500 dolari, condiție esențială pentru trecerea României in rîndul țărilor cu nivel mediu de dezvoltare economică.Se va urmări ca, din venitul național repar-(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) tizat pe întregul cincinal, circa 30 la șută să fie alocat pentru fondul de dezvoltare economico-so-
Comerțul exterior 

și cooperarea economică 
internaționalăCincinalul 1981—1985 pune un accent deosebit pe problemele legate de perfecționarea comerțului nostru exterior, a colaborării și cooperării cu alte state, acestea constituind o parte inseparabilă a activității generale pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.1. în dezvoltarea economico-socială în ritm înalt a României, un rol deosebit de important vor juca intensificarea activității de colaborare și cooperare a țării noastre cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, lărgi- -ea continuă a schimburilor comerciale și a cooperării în producție și în domeniul tehnico-știin- țific, perfecționarea continuă a întregului nostru comerț exterior. Se va urmări realizarea unei balanțe comerciale excedentare, care să asigure o balanță de plăți echilibrată, consolidarea rezervelor valutare ale țării.Țara noastră va pune la baza relațiilor economice și a cooperării cu alte state principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. România va promova cu consecvență dezvoltarea colaborării economice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, care vor deține în continuare ponderea principală-în comerțul nostru exterior. Se vor amplifica și diversifica relațiile economice cu celelalte state ale lumii, participarea României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori.2. Volumul comerțului exterior va crește în perioada 1981—1985 cu 50—57 la sută față de realizările cincinalului actual. O dinamică mai susținută va fi imprimată exportului, care va spori cu 60—71 la sută, urmărindu-se sporirea ponderii mărfurilor cu un grad înalt de prelucrare ; produsele industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice și industriei ușoare vor reprezenta în 1985 peste 65 la sută din totalul exportului. Vor fi organizate capacități care să realizeze — în exclusivitate sau în cea mai mare parte — produse destinate exportului; totodată, vor fi luate măsuri pentru desfășurarea mai bună a activității de comercializare a produselor românești în străinătate, studierea temeinică a tendințelor pieței ex-

Creșterea continuă 
a nivelului de trai 
al întregului poporîn concordanță cu dezvoltarea economiei și sporirea venitului național, se va asigura creșterea continuă a nivelului de trai al maselor, realizarea unei calități noi a vieții materiale și spirituale a întregului popor.1. Se vor majora veniturile tuturor categoriilor populației, în condițiile aplicării consecvente a sistemului socialist de remunerare a muncii. Retribuția medie reală va spori în cincinalul următor cu 16—18 la sută, menținindu-se raportul actual -•o 4 la 5,5 între retribuția minimă și maximă peonomie, ceea ce va asigura în continuare corelații stimulative între diferitele categorii de personal.Veniturile reale ale țărănimii din munca în cooperativele agricole de producție și în gospodăriile populației, pe o persoană activă, vor crește cu- 20—23 la sută, urmărindu-se ocuparea cît mai deplină a membrilor cooperatori în tot cursul anului, inclusiv prin dezvoltarea unor activități auxiliare — îndeosebi industriale, de construcții și prestări de servicii.Pensia medie reală de asigurări sociale va fi sporită cu 15—16 la sută, iar alocația medie reală ce revine unui copil — cu 20 la sută. Vor fi majorate, de asemenea, pensiile membrilor cooperatori, precum și indemnizațiile pentru copiii acestora.Indicele de prețuri cu amănuntul și al tarifelor pentru servicii va spori cu 5—6 la sută pe întregul cincinal, asigurindu-se în continuare stabilitatea monetară a pieței interne.2. Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist va fi în anul 1985 cu 30—35 la sută mai mare decît în 1980.-încă la sfîrșitul actualului cincinal, în anul 1980, la o serie de produse alimentare — din punct de vedere al caloriilor — precum și la alte bunuri de consum, țara noastră va asigura satisfacerea necesităților științific fundamentate, ur- mînd ca în cincinalul 1981—1985 să se consolideze acest nivel și să se pună accentul, in principal, pe ridicarea calității și diversificarea sortimentală a mărfurilor destinate aprovizionării populației.Tabloul consumului mediu pe locuitor, în anul 1985, va arăta în felul următor : 1985U.M. 1985 ------- %1980

Carne și produse din1. Produse alimentarecarne kg 72,0 115,4Lapte și produse dinlante în echivalentlapte litri 240,0 109,1Grăsimi kg 21,4 112,6Ouă buc. 280,0 103,7Zahăr și produsedin zahăr kg 35,0 116,7Fructe și produsedin fructe kg 85,0 134,9Legume și produsedin legume kg 160,0 111,4Cereale în echivalentfăină kg 160,0 87,3

cială, asigurîndu-se realizarea în ritm susținut a reproducției socialiste lărgite, sporirea resurselor pentru înfăptuirea programului de investiții, majorarea an de an a fondului de consum.

5terne. Creșterea eficienței comerțului exterior trebuie să se reflecte în îmbunătățirea substanțială a cursurilor de revenire la export, în sporirea aportului valutar obținut la fiecare produs livrat pe piața externă.în cincinalul 1981—1985 fondurile valutare prevăzute la import vor fi destinate pentru asigurarea volumului sporit de materii prime de bază, precum și pentru achiziționarea unor mașini, utilaje, instalații și altor produse necesare economiei naționale.3. Cooperarea economică și tehnico-științifică va ocupa un loc tot mai important în raporturile economice externe ale țării noastre. O atenție deosebită se va acorda cooperării și specializării în domeniul construcțiilor de mașini, în cadrul unor schimburi echilibrate, care să contribuie la accelerarea progresului tehnic și creșterea eficienței economice. Vor fi dezvoltate acțiunile de cooperare în celelalte ramuri industriale, precum și în transporturi, agricultură, în domeniul tehnico- științific.O atenție deosebită va trebui acordată dezvoltării cooperării cu alte țări, menite să asigure, pe termen lung și în condiții avantajoase, satisfacerea cerințelor de materii prime ale economiei naționale în plină dezvoltare. Va trebui intensificată preocuparea pentru realizarea de acorduri și înțelegeri de lungă durată — atît în domeniul aprovizionării materiale, cît și al desfacerii producției — care Să dea posibilitate unităților noastre economice să-și organizeze activitatea în bune condiții și într-o perspectivă largă, în vederea obținerii unei înalte eficiențe economice.România va milita cu fermitate pentru afirmarea noilor principii ale cooperării economice internaționale, pentru eliminarea obstacolelor din calea comerțului mondial, pentru instaurarea noii ordini economice internaționale și dezvoltarea unei colaborări egale și echitabile între toate statele, fără deosebire de orînduire socială.4. în domeniul turismului internațional se va asigura modernizarea și dezvoltarea în continuare a bazei materiale, îndeosebi a stațiunilor montane și de tratament; totodată, vor fi extinse și îmbunătățite prestațiile de servicii în toate zonele turistice ale țării.

1985U.M. 1985 -------- %1980
Țesături (inclusiv2. Produse nealimentareconfecții) m.p. 35.9 123,4Tricotaje buc. 14,2 143,4încălțăminte3. înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată la 1 000 locuitori

perechi 4,1 100,0
Aparate de radio buc. 300 121,5Televizoare buc. 245 120,7FrigidereMașini de spălat buc. 220 140,1rufe buc. 153 153,0Autoturisme buc. 57 203,6Se va dezvolta rețeaua comercială prin înființarea de noi unități comerciale în toate localitățile, acordîndu-se o atenție deosebită asigurării spațiilor comerciale în noile cartiere de locuințe ; vor fi utilizate mai bine magazinele existente și se vor introduce forme moderne de comerț, extlnzîndu-se vînzările prin automate.3. Volumul prestărilor de servicii către populație va spori pe cincinal cu 47—54 la sută ; vor crește mai rapid — cu 64—69 la sută — serviciile pentru reparații, turism, agrement, precum și serviciile care ușurează munca în gospodărie. Serviciile pentru distribuția energiei electrice, termice, a gazelor naturale, gospodărie comunală și transportul interurban vor crește pe cincinal cu 28—33 la sută. Transportul urban va fi dotat cu vehicule de mare capacitate, inclusiv remorci. Va fi dezvoltată rețeaua existentă de tramvaie și se va introduce tramvaiul în noi orașe, va fi extinsă rețeaua de metrou în București. Se vor lua măsuri ca unitățile cooperației de consum și cooperativele agricole de producție să înființeze la sate noi unități de servicii.4. în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit se vor construi de către stat 1 100 000 apartamente ; se estimează, totodată, că populația va realiza în regie proprie circa 100 000 locuințe, pentru care se vor asigura materialele de construcții necesare. Se vor da în funcțiune, de asemenea, 50 000 locuri în cămine pentru nefamiliști.Va fi continuată echiparea tehnico-edilitară a localităților în concordanță cu dezvoltarea economică și creșterea populației urbane. Rețeaua de distribuție a apei va spori cu 4 000 km, cea de canalizare cu 3 200 km și vor fi modernizate circa 1 800 km de străzi.5. Se va dezvolta în continuare baza materială a sectorului social-cultural. Pentru extinderea sistemului de educație preșcolară, se vor construi circa 100 000 locuri în grădinițe, urmînd ca pînă în 1985 să fie cuprinși în grădinițe practic toți copiii de vîrstă preșcolară. Se vor pune în funcțiune noi săli de clasă, ateliere, laboratoare, internate. în domeniul ocrotirii sănătății se va pune accentul pe organizarea acțiunilor profilactice de 

identificare și prevenire a cauzelor care influențează negativ sănătatea publică ; vor fi date în folosință 15 000 paturi de spital. Pînă în 1985 se va generaliza săptămîna de lucru de 44 de ore. în domeniul culturii și artei se va extinde centrul de televiziune București pentru programe color, se va construi sectorul de emisie radio la casa Radiodifuziunii București și va începe construirea unor studiouri de radio și televiziune la Iași și Cluj. Vor fi date în folosință noi cinematografe, case de cultură și cluburi. Se va intensifica producția de filme, creîndu-se condiții pentru ca în 1985 să se realizeze 50—60 filme de lung metraj. Va fi dezvoltată în continuare producția editorială și a presei, asigurîndu-se modernizarea bazei tehnice a industriei poligrafice. Se vor amenaja noi baze sportive — cu participarea tineretului — asigurînd condiții pentru extinderea continuă a sportului și culturii fizice de masă ; se va perfecționa în continuare organizarea și desfășurarea competiției sportive de masă „Daciada".Se va intensifica munca politico-^educativă de ridicare a conștiinței socialiste și formare a omului nou, constructor al socialismului și comunismului, făuritor conștient al propriului său destin, al viitorului fericit al patriei. Pe baza experienței dobîndite pînă acum se va perfecționa în continuare organizarea și desfășurarea Festivalului na
m.

ORIENTĂRILE DE PERSPECTIVĂ
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE
A ROMÂNIEI PlNĂ ÎN 1990Deceniul 1981—1990 este etapa hotărîtoare a înfăptuirii obiectivului fundamental al Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și creare a premiselor materiale și sociale ale trecerii treptate la comunism. Realizarea acestui obiectiv impune creșterea puternică a forțelor de producție — pe baza dezvoltării armonioase a industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale — încorporarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, valorificarea superioară a resurselor materiale și a muncii sociale, modernizarea structurii producției, astfel încît deceniul 1981—1990 să devină cu adevărat „deceniul științei, tehnologiei, calității și eficienței."Ca rezultat al dezvoltării și perfecționării bazei tehnico-materiale a societății, se va accelera procesul de apropiere a României de nivelul statelor avansate, ajungîndu-se la un grad de dezvoltare economică care să asigure satisfacerea tot mai deplină a necesităților tuturor cetățenilor țării. în concordanță cu creșterea și modernizarea forțelor de producție, se va asigura perfecționarea continuă a relațiilor sociale, a conducerii și organizării vieții economico-sociale, în vederea unei dezvoltări armonioase a întregii societăți, a creării unui nivel înalt de civilizație materială și spirituala a întregului popor. Vor fi promovate în mod consecvent principiile socialiste de muncă și repartiție, asigurîndu-se realizarea unui raport corespunzător între veniturile mici și veniturile mari, aplicarea neabătută a echității și eticii socialiste. Schimbările în structura socială vor duce la creșterea și mai accentuată a rolului clasei muncitoare în întreaga viață socială, la o și mai mare apropiere între clasele și categoriile sociale, întărirea coeziunii lor, reducerea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală, dintre munca din agricultură și industrie, dintre sat și oraș, la omogenizarea crescîndă a societății. Dezvoltarea continuă a democrației socialiste, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice vor deschide un larg cîmp de manifestare a inițiativei oamenilor muncii, a capacităților creatoare ale întregului popor, de afirmare plenară a personalității umane.Deceniul 1981—1990 va marca lărgirea și diversificarea schimburilor și cooperării cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, România participînd tot mai activ — pe baza dezvoltării complexe a economiei, în pas cu noile realizări ale revoluției tehnico-științifice — la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic mondial.1. Industria își va întări în continuare rolul de ramură conducătoare a economiei; în anul 1990 producția va fi de 2,2—2,3 ori mai mare decît în 1980, în condițiile dezvoltării prioritare a ramurilor prelucrătoare de înaltă tehnicitate, care încorporează concepția tehnologică avansată și manopera de înaltă calificare.In vederea lărgirii bazei proprii de materii prime minerale se va intensifica programul cercetărilor geologice, urmărindu-se punerea în valoare a tuturor resurselor posibile. Asigurarea cu ener- « gie a dezvoltării economico-sociale a țării se va întemeia pe creșterea accentuată a extracției de cărbuni, sporirea energiei hidroelectrice, a energiei nuclearo-electrice, precum și intensificarea utilizării noilor surse de energie; producția de energie electrică va atinge în 1990 un nivel de 105—110 miliarde kWh. Modernizarea structurii economiei naționale, accentuarea măsurilor de economisire a energiei în toate sectoarele de activitate trebuie să asigure, în cursul deceniului viitor, obținerea unui venit național pe unitatea de energie consumată la un nivel comparabil cu realizările țărilor avansate economic. Trebuie să se pornească de la necesitatea ca în viitorul deceniu România să devină independentă din punct de vedere al energiei și combustibilului.Producția de oțel, care va ajunge în 1990 la 25—27 milioane tone, va fi orientată spre sortimente cu proprietăți tehnice superioare. Un puternic dinamism va cunoaște în continuare construcția de mașini, pentru care se prevede un ritm mediu anual de 10—10,4 la sută; prin întreaga sa 

țional „Cîntarea României", care asigură stimularea și mobilizarea largă a talentelor și energiilor creatoare ale întregului popor, promovarea creației culturale și tehnico-științifice de masă, înflorirea artei și culturii noi, socialiste, formarea oamenilor muncii de la orașe și sate în spiritul înaltului umanism al societății noastre, al principiilor eticii și echității socialiste. Munca politico- educativă și culturală de masă va trebui să aibă ca obiectiv esențial sporirea participării conștiente a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare generală a gradului de civilizație și prosperitate a României.Prin orientările, obiectivele și sarcinile pe care le prevede, cincinalul 1981—1985 va marca o perioadă de puternic avînt al întregii vieți economice și sociale din patria noastră, de amplă desfășurare a forțelor și energiilor poporului pe calea făuririi civilizației socialiste. Prin realizarea prevederilor cincinalului, țara noastră se va situa, din punct de vedere al venitului național pe locuitor, la nivelul statelor cu dezvoltare economică medie. Se va realiza astfel un mare și hotărîtor pas înainte pe calea înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

dezvoltare viitoare, construcția de mașini va trebui să se afirme ca o ramură de înaltă competitivitate tehnică, asigurînd satisfacerea la nivel superior a cerințelor economiei naționale, creșterea exporturilor, participarea mai intensă a României la cooperarea internațională. Deceniul următor va trebui să marcheze o profundă restructurare și a industriei chimice, prin accentuarea considerabilă a ramurilor de sinteză fină și mic tonaj, a chimiei anorganice. Industria materialelor de construcții va acoperi cerințele programului de investiții și necesitățile populației, urmînd ca exportul să asigure, în principal, lucrările de construcții ce se vor executa în străinătate. Dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului se va baza pe valorificarea superioară a masei lemnoase prin modernizarea și diversificarea continuă a produselor. Industria bunurilor de consum va fi orientată spre satisfacerea necesităților de consum ale populației prin larga diversificare a producției și ridicarea continuă a calității produselor. Se va accentua în continuare dezvoltarea industriei mici și artizanatului, care vor înregistra în deceniul 1981—1990 un ritm mediu anual de 10—11 la sută.2. Realizarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate, constituie un factor hotărîtor pentru întreaga dezvoltare economico-socială a țării, pentru creșterea continuă a venitului național și a bunăstării întregului popor. în acest scop, pînă la sfîrșitul deceniului viitor se va asigura mecanizarea integrală a lucrărilor din cultura plantelor, horticultură, zootehnie. Industria chimică va livra 280—290 kg îngrășăminte în substanță activă la un hectar teren agricol, într-o structură corespunzătoare condițiilor specifice din țara noastră, precum și alte produse necesare chi-> mizării agriculturii. Suprafața amenajată pentru irigații va ajunge in 1990 la 4,5—5 milioane hectare ; se vor amplifica, de asemenea, lucrările de desecări și de combatere a eroziunii solului.în domeniul producției vegetale, locul principal vor continua să-1 ocupe cerealele, urmînd să se ajungă în 1990 la o producție de 28—30 milioane tone. Va spori, totodată, producția plantelor tehnice și se va asigura fibra de in și cînepă necesară industriei ușoare. Se va dezvolta cu prioritate zootehnia, a cărei pondere va reprezenta în 1990 circa 50 la sută din producția agricolă totală ; efectivele de animale urmează să ajungă la sfîrșitul deceniului următor la 10—11 milioane bovine, 18—20 milioane porcine, 22—24 milioane ovine și caprine, 62—65 milioane păsări ouătoare.3. în silvicultură, în cincinalul 1986—1990 se vor reîmpăduri cu specii valoroase, îndeosebi răși- noase, 220—225 mii hectare și va continua acțiunea de substituire a arboretelor slab productive. Cantitatea de masă lemnoasă destinată exploatării se va menține anual la 20 milioane mc de produse principale și secundare, asigurîndu-se încadrarea tăierilor — în toată perioada — în posibilitatea pădurilor.4. în domeniul gospodăririi apelor urmează ca, pînă la sfîrșitul deceniului viitor, să se realizeze sistematizarea rețelei hidrografice, asigurîndu-se utilizarea cît mai rațională a resurselor de apă și rezolvîndu-se practic integral problema apărării localităților și obiectivelor economice împotriva inundațiilor.Pentru protecția mediului înconjurător, procesele de producție generatoare de noxe vor fi echipate cu instalații de epurare și se vor extinde tehnologiile de fabricație nepoluante. Se vor aplica măsuri de păstrare a calității apelor pe întreaga rețea hidrografică, de combatere a poluării atmosferei și zgomotului, în special în centrele populate.5. Se va asigura dezvoltarea, în continuare, a sectorului de transporturi, astfel încît acesta să poată satisface în condiții de maximă eficiență cerințele dezvoltării economico-sociale a țării. Calea ferată va deține în continuare ponderea principală în transportul Intern de mărfuri. Transportul rutier va fi dotat cu autovehicule de mare capacitate și un număr sporit de remorci, în cadrul transportului intern, o dezvoltare prioritară va avea transportul fluvial, a cărui pondere se va dubla în perioada 1981—1990 prin preluarea practic integrală a transporturilor paralele cu 

Dunărea. Capacitatea flotei maritime va ajunge în 1990 la circa 11—12 milioane tdw prin dotarea cu nave de mare tonaj și specializate.6. Deceniul 1981—1990 va trebui să marcheze o puternică dezvoltare a științei și tehnologiei, în pas cu cerințele generale ale progresului material și social. Cercetarea științifică va trebui să devanseze permanent producția, urmărind sporirea potențialului național de resurse materiale și valorificarea superioară a acestora, asigurarea bazei energetice a economiei, elaborarea și aplicarea de tehnologii de mare eficiență economică, crearea și asimilarea de produse și materiale competitive pe piața mondială, mecanizarea complexă, automatizarea și cibernetizarea producției.7. Strategia dezvoltării economice în etapa viitoare pune un accenț deosebit pe sporirea eficienței în toate domeniile activității economico-sociale. în industrie, productivitatea muncii va crește în deceniul viitor de circa 1,9 ori ; totodată, urmează să se realizeze o diminuare a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă de 12—13 Ia sută, iar la cheltuielile materiale de 9—10 la sută.8. Dinamismul și eficiența dezvoltării viitoare a României vor asigura creșterea de peste 2 ori a venitului național în perioada 1981—1990; pe locuitor, acesta urmează să ajungă la 3 000—3 500 dolari, realizîndu-se astfel un pas important înainte pe drumul apropierii de nivelul economic al țărilor dezvoltate. Avînd în vedere stadiul pe care-l va atinge România în anii viitori și eficiența crescîndă a dezvoltării sale economice, rata acumulării se va situa în cincinalul 1986—1990 în jur de 30 la sută. în politica de investiții se va acorda în continuare prioritate ramurilor productive, concomitent cu dezvoltarea construcției de locuințe și a bazei materiale a sectorului social-cultural.9. Dezvoltarea prevăzută pentru viitorul deceniu va determina adînci schimbări calitative în structura socială a țării. Se estimează că în anul 1990 România va avea o populație de circa 25 milioane de locuitori. Populația ocupată în activitatea economico-socială va fi de 11,8—12,0 milioane, din care : 52 la sută în industrie și construcții, 15 la sută în agricultură și 33 la sută în celelalte sectoare.Se va dezvolta și moderniza învățămîntul de toate gradele în strînsă legătură cu cerințele producției de bunuri materiale și servicii, ale activității spirituale, asigurîndu-se formarea la un înalt nivel a cadrelor calificate necesare mersului înainte al construcției socialiste și comuniste din țara noastră.10. Dezvoltarea economiei și îndeosebi a industriei va fi astfel structurată încît să se asigure participarea tot mai intensă a României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și circuitul universal de informație științifică. Vor căpăta o largă extindere activitatea de comerț exterior a Românie^, colaborarea și cooperarea pe multiple planuri cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și țările capitaliste dezvoltate. Volumul comerțului exterior va fi în anul 1990 de peste 2 ori mal mare decît în 1980. Creșterea exportului — într-un ritm mai rapid decît cea a importului — va asigura realizarea unei balanțe comerciale excedentare, a unei balanțe de plăți echilibrate șl crearea condițiilor pentru trecerea la convertibilitatea monedei naționale.11. Pe baza dezvoltării forțelor de producție și creșterii venitului național, partidul nostru va acționa neabătut pentru ridicarea nivelului general de civilizație al vieții poporului, situînd în centrul politicii sale omul, bunăstarea întregii națiuni.Retribuția reală a personalului muncitor va fi în 1990 cu 37—39 la sută mai mare ca în 1980, iar veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă, cu 48—50 la sută. Veniturile din fondurile sociale de consum vor asigura creșterea în continuare a pensiilor, alocației pentru copii, burselor, dezvoltarea învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății, sportului. Veniturile totale reale ce revin pe locuitor vor crește în deceniul viitor cu 40—43 la sută.în concordanță cu evoluția veniturilor populației, desfacerile de mărfuri prin comerțul socialist vor spori în aceeași perioadă cu un ritm mediu anual de 5,9—6 la sută, în condițiile unei largi diversificări sortimentale. Consumul pe locuitor va spori în perioada 1981—1990 cu 18—20 la sută la carne și produse din carne, 42—47 la sută la pește și produse din pește, 10—14 la sută la lapte și produse din lapte și 50—60 la sută la fructe. Dezvoltarea industriei alimentare și ușoare va asigura în continuare satisfacerea nevoilor de consum rațional comensurate ale populației, pu- nîndu-se un accent deosebit pe ridicarea calității produselor Se va îmbunătăți în continuare înzestrarea populației cu bunuri de folosință îndelungată.Volumul prestărilor de servicii va spori în perioada 1981—1990 într-un ritm mediu anual de 8,9—9,3 la sută.Vor înregistra creșteri mai mari serviciile de reparații, întreținere, turism, agrement și alte servicii menite să ușureze munca în gospodărie și să creeze condiții tot mai bune pentru folosirea plăcută și instructivă a timpului liber.în deceniul 1981—1990 se vor construi 2 350— 2 450 mii apartamente ; se va extinde și îmbunătăți echiparea tehnico-edilitară a localităților.12. Se vor asigura condiții pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a tuturor județelor, prin amplasarea judicioasă a noilor obiective productive, a rețelei comerciale, bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii. Se va extinde rețeaua de localități urbane prin trecerea în categoria orașelor, în deceniul viitor, a peste 270 localități rurale. Se va mări ponderea populației urbane de la 50 la sută în 1980 la circa 65 la sută în anul 1990.
★Există toate condițiile — materiale și umane — pentru a asigura transpunerea cu succes în viață a obiectivelor și orientărilor prevăzute pentru planul cincinal 1981—1985 și, în perspectivă, pînă în anul 1990. Realizarea acestor obiective va determina progresul armonios și unitar al forțelor de producție, al tuturor domeniilor vieții economice și sociale, asigurînd ridicarea țării noastre pe o treaptă nouă de dezvoltare, va apropia România de societatea socialistă multilateral dezvoltată, va marca un important pas înainte în direcția societății comuniste. Fără îndoială, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor consacra întreaga putere de muncă și creație în slujba înfăptuirii tuturor acestor mărețe obiective, a Programului partidului, asigurînd astfel înaintarea impetuoasă a României pe drumul prosperității și bunăstării, al civilizației socialiste și comuniste.
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„La venituri sporite-producție sporită, 
de cea mai bună calitate!"

A

Acesta este răspunsul hotărît al oamenilor muncii, al tuturor 
celor care beneficiază de măsurile privind 

trecerea la etapa a doua de majorare a retribuțiilor

I
I

I
I

în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE OAMENI AI MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA LUPENI se spune : Am luat cunoștință cu deosebită satisfacție și înaltă mîndrie patriotică de Hotă- rirea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii cu privire la înfăptuirea Programului de creștere a nivelului de trai în perioada 1976— 1980, document care reflectă conținutul profund umanist al politicii partidului, grija permanentă pe care conducerea de partid și de stat, dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, o purtati oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, bunăstării și fericirii întregului popor.Cei peste 4 300 de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea noastră, ca dealtfel tpti minerii Văii Jiului, ne-am regăsit în cuprinsul hotărîrii pe același loc de frunte care semnifică locul și rolul nostru important în contextul economiei naționale românești, grija părintească ce ne este purtată, dar totodată și sarcinile mărețe ce ne revin cu privire la dezvoltarea extracției de cărbune. Conștient! de faptul că programul de creștere a bunăstării va fi îndeplinit întocmai, ne angajăm ca și în continuare să ne preocupăm cu o înaltă răspundere muncitorească de extinderea mecanizării, ridicarea calificării și policalificării minerilor, astfel incit activitatea noastră să se înscrie pe o linie mereu ascendentă, să contribuim tot mai mult la întărirea economiei noastre naționale, să facem totul pentru accelerarea ritmului de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste.Acum, în preajma Zilei minerului, pe care în a- cest an o vom sărbători animați de un sentiment de profundă recunoștință pentru condițiile tot mai bune de muncă și de viață ce ne sînt create, ne exprimăm încă o dată adeziunea totală față de partid, ho- tărîrea fermă de a urma neabătut linia sa politică, avînd nestrămutată convingerea că fiecare măsură adoptată de conducerea partidului și statului, de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, se răsfrînge asupra bunăstării noastre, contrAuie la ridicarea calității vieții și nrflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Trecerea, de la 1 august 1979, la a- plicarea celei de-a doua etape a majorării retribuției — se spune in telegrama adresată de COLECTIVUL 
DE MUNCA DE LA ÎNTREPRINDE
REA DE ȚEVI „REPUBLICA" DIN 
CAPITALA — reprezintă pentru noi toți un profund factor stimulativ, constituind o nouă etapă de ridicare a standardului de viată material și spiritual al întregului nostru popor. Această măsură, ca și cele anterioare, privind înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai în perioada 1976—1980, este o puternică reflectare a grijii pe care partidul și statul nostru, dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați creșterii continue a bunăstării întregului nostru popor.Laminoriștii, trefilatorii, toți oamenii muncii din întreprinderea de țevi „Republica" sînt hotărîți ca în cinstea celor două mari evenimente ale a- cestui an — cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al partidului — să nu-și precupețească nici un efort pentru a răspunde prin fapte condițiilor tot mai bune de viață de care ne bucurăm, pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin. Ne angajăm ferm, mult stimate tovarășe secretar general, să îndeplinim și să depășim sarcinile de plan, să realizăm cit mal importante economii de metal, energie electrică, combustibil și materiale, asigurînd în acest fel o eficiență sporită și o calitate superioară a produselor întreprinderii noastre.Am urmărit cu deosebită satisfacție lucrările Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, care a constituit un eveniment de importantă deosebită, prefigurînd o nouă etapă superioară în construcția socialistă a tării — se spune in telegrama adresată de COLECTIVUL DE 
OAMENI AI MUNCII DE LA ȘAN
TIERUL NAVAL GALAȚI. Obiectivele fundamentale pentru dezvoltarea economică și socială a României, stabilite de plenară și care urmează a fi dezbătute și aprobate de Congresul al XII-lea al partidului, sînt puternit străbătute de concepția revoluționară, științifică și novatoare ce caracterizează personalitatea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Hotărîrea adoptată de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al poporului, să fiți propus de conferințele județene pentru a fi ales în cea mai înaltă funcție a partidului, reprezintă pentru întregul popor garanția sigură a îndeplinirii întocmai a mărețelor planuri de viitor. Și de-acum înainte, vă asigurăm că nu vom precupeți nimic pentru ca și această mare unitate a construcțiilor de nave, pe care ați vizitat-o de atîtea ori, să-și îndeplinească exemplar toate sarcinile ce-i revin.în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCA DE LA COM
BINATUL SIDERURGIC HUNEDOA
RA se spune: Ne exprimăm deplina satisfacție fată de hotărîrile adoptate în legătură cu convocarea Congresului al XII-lea al Partidului ■ Comunist Român și cu programul de creștere a nivelului de trai în actualul cincinal, cu măsurile stabilite pentru trecerea la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuției oamenilor muncii. Satisfacția noastră este cu atit mai mare, cu cit sîntem primii beneficiari ai acestei măsuri, printre 

cei ce se vor bucura încă diii luna august de efectele directe ale hotărîrii plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii.Sîntem pe deplin conștient! că înfăptuirea sarcinilor actuale, cit și a celor în perspectivă — sarcini ce urmează a fi adoptate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — constituie garanția dezvoltării țării, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, a depășirii fazei de țară în curs de dezvoltare. De aceea vrem să vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort, că vom face totul pentru ca încrederea și prețuirea de care ne bucurăm noi, siderurgiștii, să nu fie niciodată dezmințită.Vom acționa cu devotament și cu toată priceperea pentru producerea unor oțeluri și laminate tot mai competitive, răspunzînd astfel cerințelor exprimate de dumneavoastră și cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse la Hunedoara. Vrem ca aportul nostru la asigurarea bazei tehnico- materiale a României în plin progres să fie tot mai substanțial, iar cele două mari evenimente ale anului — 35 de ani de la eliberarea patriei și Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — să ne găsească cu angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe anul în curs realizate și chiar depășite. Folosim a- ceastă ocazie pentru a ne exprima acordul deplin și votul nostru unanim în realegerea dumneavoastră 
Telegrame adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
ca secretar general al Partidului Comunist Român.în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCA DE LA ÎNTRE
PRINDEREA MECANICA DE MA
TERIAL RULANT „16 FEBRUARIE" 
DIN CLUJ-NAPOCA se arată : Oamenii muncii din întreprinderea noastră, români, maghiari și de alte naționalități, au luat cunoștință cu vie satisfacție și mulțumire deplină de grija deosebită ce o poartă partidul, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea necontenită a nivelului nostru da trai. Recenta hotărîre, care prevede că unitatea noastră va beneficia in etapa a doua de majorare a retribuțiilor încă de la 1 august 1979, ne dă un nou elan în muncă și ne mobilizează pentru rezultate și mai înalte. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din întreprinderea noastră, în frunte cu comuniștii, își vor realiza exemplar toate sarcinile de plan ale anului curent, producția fizică, producția netă și productivitatea muncii, convinși fiind că aceste rezultate sînt legate direct de ridicarea nivelului nostru de viață, iar in cinstea marilor evenimente ale anului, a 35-a aniversare a eliberării patriei și al XII-lea Congres al partidului, vom realiza peste plan o producție netă de zece milioane lei.Muncitorii, inginerii și tehnicienii, întregul colectiv al întreprinderii noastre — se arată în telegrama adresată de TRAIAN BERBECAȘ, 
LĂCĂTUȘ LA ÎNTREPRINDEREA 
DE VAGOANE ARAD, MEMBRU AL 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OA
MENILOR MUNCII — își exprimă recunoștința profundă fată de partid, față de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, pentru consecventa cu care acționați în vederea traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea cu privire la ridicarea sistematică a nivelului de trai al întregului nostru popor.Beneficiind de la 1 august de cea de-a doua etapă de creștere a retribuției, constructorii de vagoane arădeni, actionîndcu perse.verență pentru aplicarea întocmai a indicațiilor pe care ni le-ați dat, stimate tovarășeNicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei din acest an, sînt mobilizați plenar pentru înfăptuirea neabătută a programului de modernizare a producției pe care o realizăm, urmărind cu deosebire reducerea costurilor de producție și creșterea productivității muncii, instaurarea la fiecare loc de muncă a unui regim sever de economii la materii prime, materiale, combustibil și energie. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceau^scu, că toți cei ce muncim in această citadelă a vagoanelor românești sîntem hotărîți să ne amplificăm eforturile pentru a ridica la cote superioare de exigență nivelul tehnic și calitativ al produselor noastre, în- scriindu-ne astfel pe linia cerințelor formulate de dumneavoastră la recenta Plenară comună a Comitetului Central al partidului și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, pentru a în- tîmpina cu realizări deosebite cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCA DE LA ÎNTRE
PRINDEREA DE APARATE ELEC
TRICE DE MĂSURAT TIMIȘOARA se arată : Comuniștii, toți oamenii muncii, români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, din întreprinderea noastră au urmărit cu profund interes și vie însuflețire magistrala cuvîntare rostită de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Ne exprimăm imensa bucurie pentru hotărîrea plenarei, ca dumneavoastră să fiți propus pentru funcția de secretar general al partidului și vedem în aceasta ilustrarea înaltei aprecieri date de întregul partid și popor celui mai iubit fiu al său, deplin identificat cu interesele vitale ale țării, cu năzuințele poporului.Hotărîrea privind înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai în perioada 1976—1980 a fost pri

mită cu bucurie și deosebită satisfacție de către toți oamenii muncii din întreprinderea noastră. Ea reflectă grija permanentă a partidului față de continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Sîntem hotărîti' ca în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XII-lea al partidului să ne mobilizăm toate forțele pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate privind indicatorii producția netă, producția fizică, economia de materii prime, materiale, combustibil și energie.în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE OAMENI AI MUNCII 
DE LA ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII DE NAVE ȘI PIESE 
TURNATE OLTENIȚA, JUDEȚUL 
ILFOV, se arată : Am primit cu multă bucurie și recunoștință hotărîrea Plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii cu privire la înfăptuirea Programului de creștere a nivelului de trai al oamenilor muncii pe perioada 1976—1980, care se constituie într-o nouă și grăitoare dovadă a grijii partidului nostru, a dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Vă asigurăm că vom răspunde acestei griji cu noi fapte de muncă, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne 

aduce contribuția la realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin, pentru ca alături de întregul popor să făurim o Românie puternică și prosperă.Ne exprimăm, totodată. deplinul nostru acord fată de hotărirea plenarei Comitetului Central al partidului ca dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți propus de către conferințele județene în înalta funcție de secretar general al partidului.într-o telegramă trimisă de FLO- 
REA MARIA — MUNCITOARE LA 
ÎNTREPRINDEREA DE STOFE „AR- 
GEȘEANA" PITEȘTI — se arată : Mulțumesc din inimă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru că din inițiativa și sub îndrumarea directă a dumneavoastră, eu și tovarășii mei de muncă beneficiem în acest cincinal de o creștere substanțială a nivelului de trai. Ca filatoare, cu o vechime de peste 26 ani în muncă, îmi exprim adeziunea deplină pentru grija părintească pe care o purtați femeilor din patria noastră. Vă rugăm să primiți sentimentele noastre cele mai profunde de înaltă cinstire, admirație și prețuire.Mă angajez ca la locul meu de . muncă să lupt pentru înfăptuirea sarcinilor reieșite din Programul partidului, ca și întreprinderea noastră să poată întîmpina cele două evenimente — 35 de ani de viață liberă și cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — cu noi și importante succese.Alături de întregul nostru popor, am primit cu un viu interes și profundă satisfacție hotărîrea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, privind înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai în perioada 1976—1980, se arată în telegrama trimisă de COMITE
TUL DE PARTID ȘI CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE LA ÎN
TREPRINDEREA „LAMINORUL" 
DIN BRĂILA. Expresie a preocupării constante a partidului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și trai ale tuturor oamenilor muncii, pentru creșterea gradului de civilizație a societății noastre, elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, programul de creștere a nivelului de trai reflectă în modul cel mai strălucit caracterul profund umanist al politicii partidului nostru, grija permanentă pe care o acordați asigurării unor condiții tot mai bune afirmării multilaterale a personalității umane.Sîntem conștient! că veniturile noastre vor fi tot mai mari, dacă vom munci cu mai mult spor ; de aceea, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră de hărnicie și devotament, vom acorda o maximă atenție resurselor mari existente pentru creșterea productivității muncii, pentru aplicarea cerințelor noului mecanism economico-financiar, pentru a realiza exemplar angajamentele asumate în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XII-lea Congres al partidului.

COLECTIVUL DE OAMENI AI 
MUNCII, ROMANI, MAGHIARI ȘI 
DE ALTE NAȚIONALITĂȚI, DE LA 
ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINA 
ORADEA au urmărit cu cel mai viu interes lucrările Plenarei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Ne exprimăm totala adeziune față de documentele adoptate, pe care le considerăm de o importantă deosebită pentru destinele poporului român, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, ele purtînd însemnul remarcabilei dumneavoastră personalități, a contribuției personale, a activității pe care o desfășurați neobosit spre binele poporului nostru și al prosperității sale.Colectivul nostru a primit cu deosebită căldură și bucurie Hotărîrea Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii privind înfăptuirea 

programului de creștere a nivelului de trai al poporului în perioada 1976—1980. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că urmînd pilduitorul exemplu de muncă și viață pe care îl oferiți întregului nostru popor nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan ce ne revin în acest an.M-am convins încă o dată de grija deosebită pe care o purtați minerilor. Și de această dată, cu începere de la 1 august 1979, noi, minerii, sîntem primii beneficiari ai majorării retribuției și cu procentul cel mai mare — se spune în telegrama adresată secretarului general al partidului de către ION 
PIȚUREA, MAISTRU MINER DIN 
FILIPEȘTII DE PĂDURE.Această măsură a fost primită cu bucurie și recunoștință de către toți minerii din formațiunea pe care o conduc, care sînt hotărîți să-și sporească eforturile în realizarea angajamentului minei noastre de creștere a producției de cărbune și de sporire a eficientei economice în toate domeniile de activitate.Vă încredințăm, și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți minerii de la mina Filipeștii de Pădure sînt hotărîți să-și consacre energia și capacitatea lor creatoare pentru a întîmpina cu noi și însemnate succese în producție marile evenimente politice ale anului — cel de-al XII-lea Congres al partidului și a 35-a a- niversare a eliberării patriei noastre.Alături de întregul nostru popor, C H I M I Ș- 

T I I PLATFOR
MEI „AZOMU- 
REȘ" DINTÎRGU 

MUREȘ, români, maghiari și de alte naționalități, au primit cu deosebit interes și vie satisfacție hotărîrea Plenarei Consiliului National al Oamenilor Muncii privind înfăptuirea programului de creștere a nivelului de trai în perioada 1976—1980. Acest program amplu, de ridicare continuă a nivelului de trai, bunăstare și civilizație, a fost elaborat din inițiativa și sub îndrumarea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Pentru colectivul nostru de chimiști, acest document întărește și mai mult încrederea în viitor, pentru că în acest cincinal se realizează cea mai mare creștere a retribuției pe care am cunoscut-o în întreaga perioadă a construcției socialiste.Măsurile de creștere a nivelului de trai impun o și mai puternică mobilizare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din cadrul combinatului nostru pentru realizarea unor cantități sporite de îngrășăminte și cu costuri mai reduse prin utilizarea rațională a capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și mai ales a celor energetice, punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, aplicarea progresului tehnic în procesul de producție, precum și alte măsuri care să asigure o înaltă eficiență a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție de către societate.Sîntem conștient! că trebuie să ne aducem o contribuție sporită la creșterea venitului național, unica sursă a dezvoltării} multilaterale a economiei, științei și culturii, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, pentru ridicarea pe noi trepte de civilizație și bunăstare a societății socialiste românești.în telegrama adresată de COLEC
TIVUL DE MUNCA DE LA ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA MOTRU se arată : Oamenii muncii din bazinul carbonifer Valea Motrului își exprimă recunoștința fierbinte pentru grija ce o purtați minerilor, beneficiind cu data de 1 august 1979 de creșterea retribuției în a doua etapă a a- cestui cincinal, în procentul cel mai mare față de celelalte categorii de oameni ai muncii. Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că minerii întreprinderii noastre au reușit să ridice producția de cărbune pe primul semestru la 4 056 000 tone cărbune, ceea ce reprezintă o creștere de 782 562 tone fată de aceeași perioadă a anului precedent. Am primit cu deosebită bucurie Hotărîrea plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii care ne-a mobilizat și mai puternic pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor planului de stat pe anii 1979 și 1980. Comuniștii, întregul colectiv de mineri din acest tînăr bazin carbonifer își exprimă nemărginita lor mîndrie patriotică, totala adeziune la elaborarea, fundamentarea și aplicarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Muncitorii, țăranii cooperatori, profesori, ingineri și medici, tineri și vîrstnici, toți locuitorii comunei noastre, viitor centru urban, exprimă și cu acest prilej sentimentele de stimă, înalta prețuire și fierbinte recunoștință față de grija deosebită a partidului, a dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru continua bunăstare și fericire a harnicului nostru popor — se arată în telegrama adresată de COMITETUL 
DE PARTID ȘI CONSILIUL POPU
LAR AL COMUNEI DRAGALINA, 
JUDEȚUL IALOMIȚA.Măsurile adoptate recent de plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care vizează creșterea rapidă a nivelului material și spiritual al celor ce muncesc, constituie pentru noi toți un imbold în muncă, stimu- lindu-ne și mai puternic de a acționa cu întregul potențial de care dispunem, pentru a spori contribuția alături de întreaga națiune la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de civilizație și progres.Exprimînd acordul unanim al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din comuna Dragalina față de hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți propus în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, aceasta ne asigură și mai mult garanția mersului nostru ferm, hotărît, pe drumul socialismului și comunismului.

Recoltatul griului la C.A.P. Zimnicea, județul TeleormanFoto : S. Cristian
Ritm intens 

la recoltarea griuluiGrîul a fost recoltat de pe o treime din suprafața cultivată, în unele județe situate în sudul țării această lucrare fiind pe terminate. Acum, frontul secerișului înaintează spre zonele de nord ale tării. Important este ca, în aceste zile, să fie folosită fiecare oră bună de lucru in lanuri pentru a strînge și pune la adăpost întreaga recoltă de grîu. Ce măsuri au fost luate pentru grăbirea secerișului ? Iată răspunsuri din două județe : primul — Ilfov — situat în cîmpia de sud a țării, unde lucrările au fost stînjenite din cauza ploilor, iar al doilea — din nord-estul tării — Iași, zonă în care recoltarea griului este abia la început.
MOV Se muncește temeinic 

pentru recuperarea întîrzierilor 
determinate de ploiîn județul Ilfov, cooperativele agricole Vlașinu, Letca Nouă, Letca Veche, Milcovăț, Ion Roată, Drăghi- ceanu, Braniștea, Crînguri ș. a. au încheiat recoltarea griului. De asemenea, în unitățile agricole din 20 t de consilii unice agroindustriale, această lucrare a fost executată pe 55—90 la sută din suprafață. Este o dovadă că acolo unde munca a fost bine organizată, chiar în condițiile grele de lucru determinate de ploile abundente, secerișul s-a desfășurat intens, bună parte din recoltă fiind pusă la adăpost. Pe ansamblul județului, pînă ieri, 11 iulie, grîul a fost recoltat de pe 63 000 hectare din cele 120 000 hectare cultivate în cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat. „Există condiții ca ritmul lucrărilor să fie intensificat — ne-a spus ing. Eftimie Vasilescu, directorul direcției agricole județene. Dealtfel, față de 4 335 de hectare cu griu recoltate în ziua de 9 iulie, la 10 iulie ritmul de lucru a crescut la aproape 7 000 hectare. Au fost luate măsuri ferme pentru folosirea la întreaga capacitate a utilajelor de recoltat în toate unitățile, astfel incit ritmul de lucru să crească și mai mult. Două sînt măsurile stabilite în acest scop de comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor agricole : redistribuirea formațiilor de seceriș din consiliile și unitățile mai avansate sau care au terminat recoltarea, în cele rămase în urmă. Acolo unde nu se poate intra în lan cu combina din cauza umidității excesive, grîul este secerat manual și treierat staționar la capul locului. Considerăm că pînă la sfirșitul acestei săptămîni secerișul se va încheia".Iată cum se lucrează în consiliul Călugăreni. în cele zece cooperative agricole au fost organizate cinci formații de lucru la seceriș și cinci formații la arături și semănatul culturilor succesive. „Am secerat, mai în-

IAȘI începutul este bun
Secerișul a fost declanșat și pe meleagurile județului Iași. Recoltarea orzului de pe cele 9 900 hectare s-a încheiat. Pe baza indicațiilor date de comitetul județean de partid, toate cele peste 550 de combine s-au și mutat în lanurile de grîu care se întind pe mai mult de 63 000 hectare. Timpul ploios, care menține lanurile umede, face ca secerișul să nu înregistreze, peste tot, ritmuri înalte. Se caută însă porțiunile zvîntate pe care sînt concentrate toate forțele mecanice. Ca urmare, la cooperativa agricolă din Tîrgu Frumos, în primele trei zile s-a și strîns recolta de pe 360 hectare din cele 1 000 hectare cultivate. Lucrările sînt avansate și la Andrieșeni, Bivolari și în alte unități agricole. Tovarășul Constantin Șa- laru, președintele cooperativei agricole din Bivolari, pe care l-am găsit în cîmp printre combineri, ne-a spus că recoltarea, deși a fost des întreruptă de ploi, avansează repede. Astfel, secerișul orzului pe cele 100 hectare s-a încheiat, iar grîul a fost strîns de pe 250 hectare din cele 960 hectare cultivate. întrucît fiecare combină are la dispoziție cite 2—3 mijloace de transport, recolta este transportată în aceeași zi la baza de recepție. Concomitent, au fost strînse paiele, iar tractoriștii au arat și în- sămînțat 100 de hectare cu porumb pentru siloz.Dealtfel, în majoritatea cooperativelor agricole specialiștii și cadrele de conducere identifică porțiunile zvîntate din lanurile care s-au copt
tv
PROGRAMUL X

1,00 Teleșcoală. tn direct de la Politeh
nică. Consultații : fizică, matema
tică. Teme de sinteză

10,00 Șoimii patriei
10,10 Instantanee
10.30 Folclor dobrogean cu Elena Roizen 

șl Nurmambet Cadrle-Gavrilescu
10.50 Telex
11,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Itinerare turistice
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Reflector
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Direcții fundamentale ale dezvol

tării economico-sociale a României 
in perioada 1981—1985 
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Itîi, grîul de pe suprafețele mai zvîn- tate de la Călugăreni, Adunatii Co- păceni, Crînguri, Singureni. apoi am mutat combinele și presele la cooperativele agricole Brăniștari, Dărăști, Hulubești, Tangîru și Stoenești, ne-a spus ing. Eugen Bilă, directorulS.M.A. în locul lor au fost aduse formațiile de mecanizatori care pregătesc terenul și însămințează culturile succesive". Ceea ce trebuie remarcat în mod deosebit este faptul că, peste tot, formațiile de lucru sînt pregătite în orice moment să intre cu combinele în lan. Un exemplu între multe altele : după cîteva averse succesive, mecanizatorii de la C.A.P. Brăniștari au putut intra în lan abia Ia ora șase seara. Lucrînd din plin, dar cu viteză redusă din cauza umidității, pînă s-a întunecat ei au reușit să recolteze peste 100 tone de grîu.Unitățile agricole din consiliul Frățești au cultivat grîul atit pe terenurile situate în terasă, cit și pe cele din luncă. La Plopșoru, Remuș, Frățești, Cetatea și Daia, care au terenuri situate pe locuri mai ridicate, combinele au intrat în lanuri de la primele ore ale dimineții. La Oinacu, Braniștea și Gostinu lucrul a început după ora prînzului. Tot timpul oamenii sînt lingă combine. Cînd nu se poate secera, verifică și reglează mașinile în raport cu starea de umiditate a lanului. Așa s-a ajuns ca să nu fie nici o întrerupere din cauza defecțiunilor.Semnalăm și alte inițiative care merită să fie extinse în toate unitățile în vederea grăbirii recoltatului. La Letca Veche, pe circa 10 ha cro- vuri, grîul a fost recoltat cu secerile, în consiliul unic Ciorogîrla, unde peste 600 ha au exces de umiditate, au fost echipate cu șenile 12 combine.

Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteii"
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Ipentru a se intensifica secerișul. La C.A.P. Strunga, președintele Victor Tincu ne-a spus că pe terenurile eliberate au fost însămintate 100 hectare cu culturi succesive, imcît în final să se realizeze cel puțin 250 de hectare cu porumb pentru siloz. Și la cooperativa agricolă Alexandru Ioan Cuza munca în cîmp, la secerat, la transportul recoltei, precum și la semănatul culturilor duble este bine organizată. „Pentru ca recolta să fie strînsă la timp și fără pierderi au fost luate o seamă de măsuri specifice, determinate de condițiile climatice din acest an — ne-a spus tovarășul Gicu Toma, secretar adjunct cu propaganda al comitetului comunal de partid. Pentru transportul recoltei s-au asigurat și 3 000 de saci, iar pentru eliberarea terenurilor de paie s-au confecționat sănioaie. Muncindu-se organizat, pe o tarla de 50 de hectare lucrările au fost terminate. Se apreciază că în cel mult 10 zile se va încheia recoltarea pe toate cele 650 hectare cu grîu".în județ sînt destule cazuri cînd nu se insistă îndeajuns pentru a se recolta operativ lanurile coapte și zvîntate. De asemenea, nu se eliberează terenurile de paie pentru a fi însămintate imediat culturile succesive. Asemenea cazuri se întîlnesc îndeosebi în unitățile din raza consiliilor unice agroindustriale Ciortești, Țibănești, Scînteia și altele.

Manole CORCAC1
corespondentul „Scînteii’*
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19,25 Ora tineretului. Tinerețe comu
nistă — Anul XXXV

20,10 Film artistic : „Primul sol". Pro
ducție a studiourilor din R.P.D. 
Coreeană. Film programat cu pri
lejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean".

21,40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Cîntarea României
16,30 Revista social-politică TV
16.55 Umor și muzică
17.45 Publicitate
17.55 Muzică ușoară
18.15 Moștenire pentru viitor
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlziunll. Dirijori : Nicolae 
Boboc, Emanuel Elenescu și Paul 
Stalcu.

21,36 Telejurnal
22,00 închiderea programului

I
I
I
I
I
I

I----------------- 1
FAPTUL
DIVERS
Joc de crini
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original 
simbolic 
inspirat

Trei eleve — Fănica Alexa, 
Geta Dulce și Maricela Muntea- 
nu — de la Școala din Rișești — 
Vaslui au alcătuit un 
grup muzical denumit 
„Joc de crini". Nume 
din titlul primei piese din reper
toriul lor, pe versuri și muzică 
de Gheorghe Irimie Anton, unul 
din cei mai entuziaști activiști 
culturali din comună. După pri
ma piesă, care s-a bucurat de 
mare succes, a venit și a doua, 
intitulată „Burebista", apoi al
tele... Pe măsură ce repertoriul 
se îmbogățește, lumea vorbește 
tot mai mult de acest trio vo
cal. Vestea s-a dus repede și 
dincolo de hotarele comunei, iar 
acum o să afle toată țara. Me
rită.
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IPoveste
Icu o geantă

Reproducem textual următoa
rea declarație depusă la Miliția 
municipiului Roman : „Subsem
natul Rusu Dimitrie, casier-plă- 
titor la Șantierul 4 izolații Iași 
— lotul Roman și Pașcani — de
clar pe propria-mi răspundere 
că din geanta din care plăteam 
garanțiile de materiale mi s-a 
furat suma de 14 430 lei. Rog or 
ganele de miliție să se deplase
ze la fața locului pentru a des
coperi infractorul".

După două zile de minuți
oase investigații s-a constatat 
că respectivului casier-plătitor 
nu-i furase nimeni nici un bă
nuț. Pur și simplu, el nu-i ri
dicase de la bancă, iar cînd a 
semnat de primirea banilor nu 
i-a numărat și nici n-a fost cu
rios să vadă pentru ce sumă 
semnează. Și asta, „pe... propria 
lui răspundere". Care ?

Vecinii de 
lingă casă...O frumoasă și emoționantă 
scrisoare ne trimite bătrinul Pe
tre Paniță din Pirșcoveni-Olt. De 
mal bine de un an de zile, cu 
toate îngrijirile și intervențiile 
medicale, nu-și mai poate mișca 
picioarele și mina dreaptă. „Cind 
credeam că totul e pierdut și că 
sint părăsit de toată lumea — ne 
scrie el — mi-au sărit în ajutor 
vecinii mei, amândoi de profe
sie muncitori — Mariana Toma 
și Constantin Militaru. Aproape 
că nu e zi în care să nu mă vi
ziteze cînd unul, cînd altul. Îmi 
aduc alimente, mă îmbărbătea
ză. Fata vecinului, Otilia, care, 
este o elevă silitoare, se dove
dește și o foarte bună gospodi
nă, venind mereu să-mi deretice 
casa, să-mi aducă o cofă cu apă 
rece... Mare noroc am cu aseme
nea vecini. Să-mi trăiască !".
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La o stație 
de benzină

I
La stația PECO din Sebeș 

(Alba) a oprit o mașină autofri- 
gorifică din județul Arad. După 
alimentare, șoferul a intrat înă
untru, la șeful stației, pentru a 
face plata. La ieșire, autofrigo- 
rifica se „evaporase". Două 
autoturisme au pornit in ur
mărire. După ce au depășit-o, 
au alcătuit un baraj in calea 
ei. Degeaba. Autofrigorifica a 

printre 
avari- 
oprită

I
I
I
I

trecut ca un bolid 
cele două autoturisme, 
indu-le. N-a putut fi 
decit in Sibiu. In cabina auto- 
frigorificei se aflau șoferul loan 
Hotico și mecanicul loan Petre, 
ambii de la un șantier de pe 
Valea Sebeșului. După năstruș
nica plimbare cu autofrigortfici. 
acum li s-a dezghețat mintea.

Era și timpul.

I
I

to

i

Nu a stat... 
la tăiat

în-

I
I

Vestea despre năstrușnica 
tîmplare s-a răspindit cu iuțeala 
fulgerului pe ulițele comunei 
Stoienești-Vilcea :

— Auziși, soro, ce-a pățit ve
cinul ? Cică i-a fugit cocoșul de 
sub cuțit.

— Ba, eu am auzit că a vrut 
să-l taie cu... toporul !

Exact, lncercind să taie un 
cocoș cu toporul, săteanul cu 
pricina a făcut o mișcare gre
șită și, in loc de gitul pinte- 
natului, ascuțișul securii a ni
merit mina omului. A fost ne
voie de mult timp pînă să se 
vindece. Timp in care, dacă ar 
fi lucrat, ar fi ciștigat tot atit 
cit să-și cumpere pe puțin 20 
de cocoși. F' 
„Cine-o mai

Subscriem, 
nu facă.

I
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Singur recunoaște: 
! face ca mine...".
, Dar mai bine să

I
I

Cînd ciupea
| momeala...

I
I

Cu undița la spinare și cu o 
raniță cu merinde in spate. 
Alexandru Cociș s-a dus la pes
cuit in Tirnava Mare. Tocmai 
cind era mai atent, urmărind 
momeala ciupită de un crăpcean, 
hop că se pomenește imbrincit 
din spate. Căzut de pe mal in 
apă, speriat, omul și-a revenit 
cu greu. Dar la timp pentru a 
desluși umbra unui ins care se 
„topea" repede in... umbrele se
rii. Ieșind din apă, A.C. a văzut 
că-i dispăruse ranița.

La lumina zilei, umbra de cu 
seară, „pescuită" de miliție in
tr-un timp record, a căpătat chi
pul lui Virgil Ciurar. După cum 
ne informează procurorul șef 
Mircea Pașca din Mediaș, Ciu
rar a fost judecat și condamnat 
la doi ani 
cuvinte, a

închisoare. Cu alta 
intrat și el la apă.

POPA
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Petre
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Ministrul finanțelor din R. P. Bangladesh

Excelenței Sale Domnului IEREMIA TABAI
Președintele Republicii Kiribati TARAWACu prilejul proclamării independentei Republicii Kiribati, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes, iar poporului tării dumneavoastră prosperitate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU .
Președintele 

Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)mată hotărirea de a transpune în practică toate acordurile stabilite, de a impulsiona cooperarea bilaterală, in folosul ambelor popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și conlucrării fructuoase intre toate națiunile lumii.Schimbul de vederi în probleme ale actualității politice internaționale a relevat necesitatea unei conlucrări
Ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Republica 

Algeriană Democratică și Populară(Urmare din pag. I)sfere de activitate, de a găsi noi posibilități și forme de colaborare între cele două țări.Schimbul de vederi în probleme ale actualității internaționale a pus
Vizita secretarului general al O.N.U.,

Kurt WaldheimMiercuri dimineața au avut loc convorbiri între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la acțiunile și măsurile în vederea întăririi continue a rolului O.N.U. in solutionarea problemelor complexe ale vieții politice internaționale. în acest context, au fost relevate inițiativele României, preocuparea sa de a-și aduce și în viitor deplina contribuție la activitatea organizației, astfel incit aceasta să răspundă intr-o măsură tot mai mare aspirațiilor de pace, securitate, progres și colaborare ale popoarelor.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă de caldă cordialitate, au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Teo- , dor Marinescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., alte persoane oficiale.A fost prezent Abdel Salam Da- jani, directorul Centrului de informare O.N.U. la București.★Ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a oferit un dejun in onoarea secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim., * *

• Teatral de comedie (la sala 
Majestic) : Preșul — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Adio, Charlie 
- 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
gind, o lacrimă, un zîmbet — 19,30.-
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior dc plai 
— 18.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tâ- 
r.ase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează 1 — 20
• Teatrul ..Țăndărică" (la Școala 
generală 191, Drumul Taberei) : 
Pescarul și norocul — 19.30.

■ In aceeași zi, secretarul general al O.N.U. a vizitat, la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, expoziția de artă plastică „Pace pentru toii copiii lumii", precum și Centrul de informare O.N.U. la București.★Miercuri după-amlază. secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a ținut o conferință de presă Ia care au luat parte reprezentanți ai ziarelor centrale, ai Agerpres și Radiote- leviziunii. precum și corespondenți străini acreditați la București. Oaspetele a făcut o declarație și a răspuns întrebărilor adresate de ziariști.înainte de a părăsi Bucureștiul — a declarat secretarul general al O.N.U. — doresc să adresez președintelui Nicolae Ceausescu și guvernului României recunoștința mea cea mai fierbinte pentru primirea caldă și amabilă, precum și pentru convorbirile excelente pe care le-am avut în timpul șederii mele in România.Cu președintele Nicolae Ceausescu am discutat pe larg situația internațională, în special situația din Europa. relațiile Est-Vest, problemele , < <>\drii. Acordul S.A.L.T.-II, im- .«anta destinderii — deci rezultatele Conferinței de la Helsinki, ale reuniunii de la Belgrad și aspectele legate de pregătirea viitoarei reuniuni de la Madrid.în continuarea declarației sale, Kurt Waldheim a arătat că l-a informat pe șeful statului român despre impresiile culese în timpul recentei vizite pe care a făcut-o în Asia. Am avut — a spus el — un schimb de vederi foarte interesant și util cu privire la situația din Asia de Sud-Est, in general. Am avut o discuție aprofundată asupra situației din Orientul Mijlociu, pentru că dumneavoastră cunoașteți că președintele Nicolae Ceaușescu manifestă un interes deosebit fată de problemele din zonă și pentru mine opiniile sale prezintă o mare importantă. în cadrul întrevederii am discutat; de asemenea, situația din Africa de Sud. Namibia. Zimbabwe—Rhodesia și situația pri
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE DE ATLETISM :
Sportivii constănțeni au cucerit trei titluri naționalePe stadionul Republicii din Capitală au început miercuri întrecerile campionatelor naționale de atletism, eveniment sportiv major, așteptat la fiecare ediție cu un interes deosebit. în acest an, campionatele reunesc peste 500 de atleți și atlete din întreaga tară, care, timp de 3 zile, se vor întrece pentru cucerirea celor 20 de titluri la masculin și 15 la feminin.în prima zi, la feminin, favoritele au obtinut victorii scontate, cucerind cu ușurință titlurile de campioane. La 3 000 m. prima a trecut linia de sosire Natalia Mărășescu (C.S.U. Craiova) cu rezultatul de 9'31”5/10. Cursa de 100 m plat a revenit atletei Gabriela Ionescu (C.A.U. Bucu

A

In cîteva rînduri• Miercuri la Brașov s-a încheiat meciul de tenis dintre echipele României și Austriei, din cadrul preliminariilor competiției de tineret pentru „Cupa Galea". Tenismanii români au obținut victoria cu scorul de 3—2, califieîndu-se pentru faza ur

active pe plan internațional, in lupta împotriva politicii de dominație și asuprire, pentru instaurarea unor relații noi între state, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și în*  staurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru statornicirea unui climat de pace și securitate, de cooperare șl colaborare in Întreaga lume. S-a subliniat, totodată, că schimbările produse în viața economică inter

în evidentă necesitatea continuării conlucrării româno-algeriene pentru consolidarea cursului spre destindere și pace, pentru reglementarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, a stărilor de încordare și conflict din 

vind dialogul Nord-Sud, probleme economice și sociale din lume, recenta sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Manila Și faptul că sîntem confruntați cu o stagnare în eforturile pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.Aș dori să precizez că președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat în repetate rînduri, in timpul convorbirilor. sprijinul său deplin pentru activitatea Națiunilor Unite, fiind de părere că O.N.U. nu este suficient folosită în eforturile generale de soluționare a marilor probleme cu care este confruntată omenirea. Exprim acordul meu deplin cu șeful statului român în a- ceastă privință, pentru că și eu simt că acest mecanism ar trebui să fie folosit mai mult.în timpul convorbirii, pe care, repet, o consider foarte interesantă, am' fost încredințat că guvernul român va acorda in continuare sprijin deplin eforturilor noastre de perfecționare a metodelor de lucru, de a schimba anumite lucruri, astfel încit să asigurăm într-adevăr o activitate mai eficientă Organizației Mondiale.România — a continuat Kurt Waldheim — este un stat membru al O.N.U. foarte activ, participind intens la lucrările Națiunilor Unite. Ea a avut și are un număr important de initiative care contribuie la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Secretarul general al O.N.U. s-a declarat, pe de altă parte, toarte impresionat de imensul progres pe care l-a constatat in timpul vizitei sale în România și a transmis calde felicitări poporului și guvernului român pentru realizările obținute in dezvoltarea economică și socială.în continuare, răspunzînd la întrebările ziariștilor, secretarul general al O.N.U. s-a referit la unele probleme actuale ale contemporaneității. la necesitatea . concertării eforturilor statelor pentru soluționarea acestora în interesul păcii și securității internaționale. In acest sens, Kurt Waldheim a menționat problemele lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, dezarmării, rezolvării prin mijloace pașnice a stărilor conflictuale din diferite zone ale globului.★Miercuri după-amiază, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, care, împreună cu soția, doamna Elisabeth Waldheim, a făcut o vizită oficială în tara noastră la invitația guvernului român, a părăsit Capitala. *Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Teodor Marinescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U.A fost prezent Abdel Salam Da- jani, directorul Centrului de informare O.N.U. la București.Secretarul general al O.N.U. a fost însoțit in vizita pe care a intre- prins-o in România de Lutgi Cotta- favi, directorul general al Oficiului O.N.U. din Geneva, Albert Rohan, director al cabinetului secretarului general al O.N.U., Rudolf Stajduhar, director al diviziei de presă și publicații din Departamentul informațiilor al O.N.U.. purtător de cuvint al secretarului general, de alte persoane.

rești) cu timpul de ll”84/100. iar la 4110 m garduri a ciștigat favorita nr. 1, Adriana Stancu de la Farul Constanta, cu 59”10/100.în competiția masculină, o formă deosebită a demonstrat in continuare constănțeanul Horia Toboc (Farul) ciștigător la 400 m garduri cu 46’86/100. Un alt atlet constăntean, Iile Flaroiu, a dominat clar proba de 10 000 m. fiind înregistrat cu timpul de 28’35”6/10.Alte rezultate : 100 m plat : Clau- diu Șușelescu (Dinamo) 10”65/100 ; greutate : Paul Neagu (Tractorul Brașov) 16,86 m ; 1 500 m : Gheorghe Ghipu (Metalul București) 3’43”3/10. Astăzi intrecerile continuă de la ora 18.
mătoare a competiției, care va avea loc la Marianske Lazne (Cehoslovacia). Iată rezultatele înregistrate in ultima zi : Segărceanu (România) — Stiegler (Austria) 7—5, 6—3 ; Loren- zoni (Austria) — Mancas (România) 6—0, 6-4. 

națională, inclusiv accentuarea crizei energetice, fac necesară întărirea și mai mult a solidarității și conlucrării dintre țările în curs de dezvoltare, pentru a determina țările dezvoltate să adopte o poziție mai constructivă în sprijinirea eforturilor acestor țări în direcția accelerării progresului lor economic și social.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

diferite zone ale lumii, pentru îmbunătățirea climatului politic general și dezvoltarea colaborării intre toate națiunile lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Adunare festivă consacrată 

aniversării Revoluției 
populare mongoleLa clubul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă Buzău a avut loc, miercuri, o adunare festivă dedicată celei de-a 58-a aniversări a Revoluției populare mongole.Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii de pe platforma industrială a orașului.Au fost prezenți membri ai ambasadei R.P. Mongole la București.Adunarea a fost deschisă de tovarășa Cristița Dinu, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului popular județean.Evocînd semnificația evenimentului sărbătorit, tovarășul Stan Cazan, secretar al comitetului de partid al întreprinderii de sirmă și produse din sîrmă, președintele Consiliului oamenilor muncii din această unitate, a relevat succesele obținute de poporul mongol, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, în cei 58 de ani care au trecut de la victoria revoluției populare în dezvoltarea economiei și culturii în construirea orînduirii noi, socialiste, în continuare, vorbitorul a evidențiat relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, între România și Mongolia, relații care slujpsc intereselor ambelor țări și popoare, cauzei generale a socialismului și păcii. ,Luipd cuvîntul. Agvaandorgiin Țol- mon. însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al R.P. Mongole la București, a înfățișat pe larg succesele dobindite de poporul mongol în dezvoltarea e- conomico-socială a patriei sale, în opera de construire a socialismului, exprimînd, în același timp, mulțumiri Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru sprijinul acordat construcției noii o- rînduiri în Republica Populară Mongolă. în încheiere, el a urat poporului român noi și tot mai mari succese in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.★Cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a victoriei Revoluției populare mongole, însărcinatul cu afaceri ad- interim al R. P. Mongole la București, Agvaandorgiin Țolmon, a vorbit, miercuri, la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iulie. în țară : Vreme în ge
neral frumoasă și va continua să se 
încălzească. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea averse izolate de ploaie în
deosebi în nordul țării, precum și în 
zonele de deal și de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 10 
și 30 de grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade, local mai ridicate. 
In București ; Vreme în general fru
moasă și în încălzire. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11 IULIE 1979Extragerea I : 29 30 34 32 22 42.Extragerea a Il-a : 20 16 10 12 1 28.

în alt meci, contind pentru aceeași competiție, echipa Ciprului a întrecut cu 4—1 formația Turciei.• Reprezentativa feminină de baschet a României și-a început turneul in R.P. Chineză, întilnind la Beijing o selecționată locală. Jocul, care a fost urmărit de peste 10 000 de spectatori, s-a încheiat cu scorul de 67— 64 (41—31) in favoarea gazdelor.• Sportivii români au avut o comportare meritorie la Campionatele internaționale de judo ale Iugoslaviei, desfășurate in orașul Pola, obținind 2 victorii. La categoria u- șoară, competiția a fost ciștigată de Nicolae Vlad, iar la categoria semi- mijlocie primul loc a fost ocupat de Mircea Frătică, Iosif Pal s-a clasat pe locul 3 la categoria mijlocie.în clasamentul oficial pe țări, reprezentativa României s-a situat pe locul secund, după selecționata ță- rii-gazdă.• Turul ciclist al Franței a continuat miercuri, cu desfășurarea etapei a 14-a intre Belfort și Evian ies Bains (248.200 km). Victoria a revenit belgianului Marc Demeyer cronometrat cu timpul de 6h45’10” în clasamentul general individual se menține lider olandezul Joop Zoeterrielk, urmat la 49” de francezul Bernard Hinault șl la 7’48” de olandezul Hen- nie Kuiper.

SIMPOZION INTERNAȚIONALîn cadrul taberei internaționale a pionierilor și școlarilor de la Năvodari — Constanța, s-au desfășurat lucrările Simpozionului international, pe tema „Contribuția cadrelor care muncesc cu copiii la mai buna Înțelegere, apropiere și prietenie între toți copiii lumii".Simpozionul, organizat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Comitetul National Român pentru U.N.I.C.E.F. în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul internațional al copilului, a reunit reprezentanți ai unor organizații de copii din țări aie Europei, Asiei. Africii și Americii de Nord, precum și reprezentanți ai Asociației internaționale a satelor de vară pentru copii.în cadrul simpozionului s-a realizat un util schimb de experiență cu privire la preocuparea tot mai largă a organizațiilor de copii din lume pentru educarea celor mai tinere generații în spiritul păcii și prieteniei, al apropierii intre popoare.Participanții au apreciat, totodată, preocupările și rezultatele obținute de Organizația Pionierilor și Organizația Șoimii patriei din România, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, a președintelui Republicii Socialiste România, desfășoară o intensă activitate în vederea educării copiilor pentru o mai bună cunoaștere, înțelegere și apropiere intre toți copiii lumii.La încheierea lucrărilor, a fost tri
misă tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste .România, următoarea telegramă :Delegațiile participante la Simpozionul internațional cu tema „Contribuția cadrelor care muncesc cu copiii la mai buna înțelegere, aproParticipanții la Simpozionul internațional „Contribuția cadrelor care muncesc cu copiii la mai buna înțelegere, apropiere și prietenie intra toți copiii lumii" din : Algeria, R.P. Bulgaria, Canada, R.S. Ceho

slovacă, Danemarca. Egipt, Finlanda, Franța, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Italia, R.S.F. Iugoslavia, Japonia, Marea Brilanie, R.P. Mon
golă, Norvegia, Olanda, R.P. Polonă, Spania, S.U.A., Sudan, Suedia, 
Tunisia, R.P. Ungară, U.R.S.S., R.S. Vietnam și reprezentantul Aso
ciației internaționale a satelor de vară pentru copii (C.I.S.V.).

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-egiptene de cooperare economică și tehnicăMiercuri dimineața au început la București lucrările celei de-a Xt-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-egiptene de cooperare economică și tehnică.Delegațiile sînt conduse de Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in comisie, și de Hamad El Sayeh, ministrul economiei, comerțului exterior și cooperării economice, președintele părții egiptene în comisie.în cadrul sesiunii, al cărei rol important a fost evidențiat în cursul intîlnirii din acest an dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, sint examinate evoluția schimburilor comerciale și a relațiilor de cooperare economică dintre cele două țări, precum și noi căi și modalități concrete în vederea dezvoltării și diversificării în continuare a conlucrării româno-egiptene în diferite domenii de interes comun.La lucrări participă Ion Iosefide, ambasadorul țării noastre la Cairo, si

Vizita delegației parlamentare iugoslaveAflată de cîteva zile în țara noastră, delegația parlamentară iugoslavă, condusă de tovarășul Dragoslav Markovici, președintele Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, insolită de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a fost, miercuri, oaspete al județului Brașov.Dimineața, parlamentarii iugoslavi au avut o întrevedere cu tovarășul Gheorghe Dumitrache, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, în cadrul căreia au fost înfățișate realizările obținute în diverse domenii de activitate, pre
cinema
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• Misiunea Capricorn unu : SALA 
PALATULUI — 14; 17,15: 20,15.
• Școala curajului : CAPITOL — 
13,45: 16; 18.15; 20,30, la grădină
— 21,15.
• Alibi pentru un prieten : PA
TRIA - 14: 17; 20, FEROVIAR — 
8.45; 11,45; 14; 16,45: 19,30, MELO
DIA — 9; 11,45: 14.30; 17,15; 20.
• Umbrele verii fierbinți : CEN
TRAL — 15: 17,30; 20.
• Legea e lege î VICTORIA — 15; 
17.30: 20,
• Apașii : SCALA — 15; 17.30; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
FESTIVAL — 14; 16: 18.15: 20.30.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14; 16; 18.15;
20,30, la grădină - 21, BUCUREȘTI
— 13,30; 15.45; 18,15; 20,30. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20, GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GRA
DINA TITAN - 21,15.
• Prinț și cerșetor — 9,15; 11,30; 
13,45; 16. Călina roșie — 18; 20 : 
DOINA.
• Vacanță tragică : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20, PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• întoarcerea acasă : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Păcală : DACIA - 9; 12: 16; 19.
• Severino : BUCEGI — 16; 18;
20.15, la grădină - 21,15, ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 21
• Police Python 357 : BUZEȘTI
— 14.30; 17; 19,30, la grădină — 21.
• Un om in loden : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20.
• Lanțul amintirilor: LIRA — 16;
19. la grădină — 21.
• Vă place Brahms ? — 9 45,
Eclipsa — 11,45, Candidatul —■ 14, 
Diavolul și cele 10 porunci — 16,15, 
La dolce vita (ambele serii) —
18,30 : CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : FEREN
TARI - 16; 18; 20.
• Un trecător în ploaie : GIU- 
LEȘTI — 9; 11,15: 13,30: 15,45 î 18;
20.15, GRADINA FESTIVAL — 21. 

piere și prietenie Intre toți copiii lumii", aflate în tabăra internațională de la Năvodari, vă exprimă întreaga lor gratitudine și vă felicită cu deosebită stimă pentru eforturile dumneavoastră intense in favoarea păcii în lume, pentru contribuția dumneavoastră remarcabilă la Întărirea prieteniei și colaborării între popoare.Salutăm partidul și guvernul român, pe dumneavoastră personal, pentru tot ce ați făcut în scopul fericirii tinerei generații in lumea întreagă, pentru amplele manifestări organizate în România, din inițiativa dumneavoastră. în cadrul Anului internațional ai copilului.Ne aflăm de citeva zile pe pămîn- tul ospitalier al României. Simpozionul ne-a permis realizarea unui util schimb de experiență cu privire la preocuparea tot mai largă a organizațiilor noastre pentru educarea celor mai tinere generații în spiritul unei cit mai bune înțelegeri, apropieri și prietenii între toți copiii iumii. Festivalul „Copiii lumii doresc pacea", care urmează să se desfășoare pe litoralul Mării Negre, la Năvodari, ne va oferi minunatul prilej de a realiza, prin intermediul cintecului, dansului și jocului o mai bună cunoaștere reciprocă a culturii și artei naționale a popoarelor pe care le reprezentăm.Mulțumim partidului, guvernului, poporului român, dumneavoastră personal pentru ospitalitatea, amabilitatea, primirea bună și pentru condițiile ce ne-au fost oferite.Avem convingerea că vom realiza, in continuare, o cit mai bună colaborare în vederea păcii permanente, a prieteniei și iubirii intre toate popoarele lumii.

Hasssan Abdel Aal Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la București.★Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, miercuri, o întrevedere cu Hamad ei Sayeh, ministrul economiei, comerțului exterior și cooperării economice din R.A. Egipt.în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor șl convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, ru fost abordate probleme privind creșterea volumului schimburilor comerciale, dezvoltarea și diversificarea în continuare a colaborării și cooperării economice în sectoare de inte-, res comun, intre România și R.A. Egipt.La întrevedere au participat Ion Iosefide, ambasadorul țării noastre la Cairo, și Hassan Abdel Aal Nayel, ambasadorul R.A. Egipt la București.(Agerpres)
cum și perspectivele de dezvoltare a județului.în cursul aceleiași zile, oaspeții au vizitat întreprinderea de autocamioane din localitate și întreprinderea agricolă de stat Prejmer. La amiază, parlamentarii din R.S.F. Iugoslavia s-au aflat în stațiunea turistică Poiana Brașov, care găzduiește in a- ceste zile numeroși turiști din țară și străinătate.în onoarea președintelui Adunării R.S.F. Iugoslavia, a celorlalți parlamentari care ii însoțesc in vizita în țara noastră, președintele Consiliului popular județean a oferit un dineu. (Agerpres)
• Moartea unui greier : COTRO- 
CENI - 15; 17,30; 20.
• Brațele Afroditei : PACEA — 
16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. MODERN —■ 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20,15. la grădină
— 21.
• Nea Mărin miliardar : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
• Dansul tobelor : VOLGA — 9; 
12; 16; 19.
• O dramă la vînătoare : VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Tinărul din Istanbul î AURO
RA - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20. 
la grădină — 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20.15.
• înarmat si foarte periculos :
MIORIȚA — 9; 11; 13.15: 15.30;
17.45: 20.
• Acuarele : POPULAR — 16;
18; 20.
• Ultimul cartuș : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Frumoasa și bestia : TOMIS — 
9.15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21,15, GRADINA PARC 
HOTEL — 21,15.
• Copil de duminică : COSMOS 
— 16; 18; 20.
• Al patrulea stol : FLACARA — 
15.30; 17.45; 20.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
FLACARA — 21.

teatre

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

DEMOCRATICE SAP TOME Șl PRINCIPE

Tovarășului MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tome și PrincipeSAO TOMfîCu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră vă adresăm calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului prieten sao- tomez progres și prosperitate.îmi exprim convingerea că in spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună la București, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și tarile noastre se vor dezvolta și mai mult în viitor spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare primului ministru al Repu
Proclamarea independentei insulelor Sao Tome și Principe, la 12 iulie 1975, a constituit un eveniment istoric în viața poporului sao- tomez, care — inlătu- rînd o dominație colonială de aproape jumătate de mileniu — a pornit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, a realizării aspirațiilor sale de progres și prosperitate.în perioada scurtă care a trecut de atunci, poporul tinărului stat insular, situat în Golful Guineei, în largul coastelor vestice ale Africii, a depus eforturi susținute in direcția înlăturării subdezvoltării, urmărind diversificarea e- conomiei țării, bazată aproape în exclusivitate pe culturile de

cacao, cafea și palmieri, ca și pe pescuit, în programele de dezvoltare elaborate de guvernul țării, locul principal îl ocupă extinderea agriculturii, ca ramură de bază a economiei. în acest scop, marile plantații au fost naționalizate. Totodată, s-a trecut la crearea unor întreprinderi care să valorifice materiile prime ale tării, la dezvoltarea unei infrastructuri in măsură sâ ajute la progresul economico- social al țării.Poporul român, prieten sincer al popoarelor africane, care a urmărit cu simpatie lupta dusă de poporul saotomez, sub conducerea Mișcării de Eliberare din Sao Tonte
Vizita delegației parlamentare 

senegalezeîn cursul zilei de miercuri, delegația parlamentară senegaleză, condusă de Amadou Cissâ Dia, președintele Adunării Naționale a Republicii Senegal, care la invitația Marii Adunări Naționale se află în țara noastră, a vizitat întreprinderea „Tricodava",
Cronica

Primire. Miercuri, tovarășul Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Mohamed Lebbe Ahamed Refai, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Socialista Sri Lanka, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.★Mohamed Lebbe Ahamed Refai, noul ambasador al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka în Republica Socialistă România, a sosit miercuri la București.
BULETIN RUTIER

Informații de la Inspectoratul 
General al Miliției, 
Direcția circulație

Trasee de ocolire 
a CapitaleiPentru ca autovehiculele destinate transportului de mărfuri care circulă de la Pitești, Tîrgoviște sau Găești către Alexandria, Giurgiu, Buzău sau Constanța să nu mai treacă prin Capitală, aglomerînd inutil rețeaua stradală, se recomandă folosirea următoarelor trasee :

• Din direcția Pitești către Ale
xandria, Giurgiu, Buzău sau Constanța : Autostrada Al — D.N. 61, Ghimpați, apoi D.N. 6 spre Alexandria sau pe D.N. 5 B spre Giurgiu ; Autostrada Al — artera de centură a municipiului București — D.N. 6 — Alexandria sau D.N. 5 — Giurgiu ; D.N. 7 — șoseaua Chitila — artera de centură a municipiului București— D.N. 2 — Buzău sau Constanța.

• Din direcția Tirgoviște și Găești 
către Alexandria, Giurgiu, Buzău sau 
Constanța : Găești — D.N. 61. Ghimpați — pe D.N. 6 spre Alexandria sau D.N. 5 B spre Giurgiu ; Găești — D.N. 7 — șoseaua Chitila — artera de centură a municipiului București— D.N. 6 — Alexandria sau D.N. 5 Giurgiu ; Tirgoviște — D.N. 7 — șoseaua Chitila — Calea Griviței — podul Grant — calea Crîngași — șoseaua Ciurel — bd. Păcii — autostradă — artera de centură a municipiului București pe D.N. 6 — Alexandria sau pe D.N. '5 — Giurgiu ; Tirgoviște — D.N. 7 — șoseaua Chitila— artera de centură a municipiului București — D.N. 2 — Buzău sau Constanța.Traseele sînt semnalizate cu indicatoare, arătind direcțiile de urmat. Deplasarea pe acestea însemnînd rulare cursivă și economie de carburanți.
Atenție, șoferi amatori!Analiza accidentelor de circulație produse timp de cinci zile, soldate cu 14 morțl și 52 de răniți, atestă faptul că șoferii amatori sint angajați in mai multe accidente decît șoferii profesioniști, cu toate că amatorii s-au aflat la volan mai puțin timp decît cei profesioniști. Explicația constă tocmai în această împrejurare : fiind prezenți mai puține ore la volan, șoferii amatori dispun de experiență mai redusă in prevenirea și evitarea accidentelor.O altă observație desprinsă din situația statistică a celor 5 zile constă în aceea că atit șoferii amatori cit și cei profesioniști poartă vina pentru circa 50 la sută din accidentele în care au fost angajați. Așadar, dacă fiecare șofer ar conduce in mod corect și preventiv, jumătate din accidente ar putea fi evitate. Este un deziderat posibil de înfăptuit, pornind de la premisa că dintre toate categoriile de participanți la trafic, conducătorii auto cunosc cel mai bine regulile de circulație, au capacitatea de a anticipa și evita situațiile peri- I culoase. 

blicii Democratice Sao Tom<5 și Principe, Miguel Anjos Trovoada, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.
și Principe, și-a manifestat cu consecvență sprijinul activ și solidaritatea militantă cu cauza dreaptă a acestui popor, întrețările, partidele și popoarele noastre s-austabilit raporturi deprietenie și colaborare,la dezvoltarea cărora o contribuție hotăritoare au adus-o intilnirile și convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Manuel Pinto da Costa. Cu aceste prilejuri s-a convenit să se promoveze o cooperare largă și rodnică între cele două țări, în domenii de interes reciproc, aceasta fiind in folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului tuturor națiunilor.

precum și noi cartiere de locuințe din Capitală. în cursul vizitei, parlamentarii senegalezi au fost însoțiți de Tudor Drăganu. președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N. (Agerpres)
zilei

Sesiune de comunicări, în organizarea Comitetului județean Mureș ăl P.C.R. Si Consiliului Național' pefitru Știință și Tehnologie, marți și miercuri s-au desfășurat, la Tg. Mureș, lucrările unei sesiuni de comunicări cu tema : „Noi surse de energie, modalități de reducere a consumurilor de energie și combustibil". La sesiune au luat parte Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului județean de partid, Iosif Tripșa, vicepreședinte ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, specialiști din institute centrale de cercetări, ingineri, tehnologi și economiști din mari întreprinderi industriale, cadre didactice universitare.Desfășurate în lumina orientărilor și sarcinilor formulate de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind reducerea continuă a consumului de energie și combustibil, lucrările sesiunii, cele peste 30 de comunicări prezentate au scos in evidență noi și importante rezerve in marile unități consumatoare de energie, de diminuare a consumurilor specifice, de modernizare a tehnologiilor de fabricație, de atragerea în circuitul productiv a unor importante resurse energetice secundare.Cu prilejul acestei reuniuni a fost organizată și o expoziție în cadrul căreia au fost prezentate noi surse de energie. (Agerpres)
Viceamiral

SEBASTIAN ULMEANU
în ziua de 10 iulie 1979 a încetat din viață viceamiralul Sebastian Ul- meanu.S-a născut in familia junui muncitor lăcătuș, la 18 ianuarie 1929, în orașul Buzău. După terminarea școlii primare și a liceului teoretic, in localitatea natală, a urmat cursurile Școlii militare de ofițeri de marină, pe care le-a absolvit la 23 august 1950 cu gradul de locotenent.Devenit ofițer, și-a consacrat întreaga energie și capacitate carierei ostășești, slujirii patriei sub drapel. Călit și educat in rîndurile Partidului Comunist Român, al cărui membru a fost din anul 1947, conștiincios, capabil și perseverent. caracterizat de un înalt spirit al răspunderii și datoriei în întreaga Sa activitate, a urcat treptele ierarhiei militare pină la gradul de viceamiral.Temeinica și multilaterala sa pregătire de specialitate și politico-ideo- logică, pe care și-a perfecționat-o prin studii la Academia „Ștefan Gheorghiu" și Academia militară, spiritul său organizatoric dezvoltat, alesele calități moral-politice ce i-au definit profilul și-au găsit recunoaștere in funcțiile de răspundere ce i s-au încredințat, pină la aceea de comandant al Marinei militare și cea de locțiitor al șefului Marelui Stat Major, funcții în care și-a făcut datoria cu cinste și demnitate.Ca membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și deputat in Marea Adunare Națională, a muncit cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor.Pentru meritele sale a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.încetarea din viață a viceamiralului Sebastian Ulmeanu reprezintă o dureroasă pierdere pentru militarii armatei noastre, pentru toți cei ce l-au cunoscut și prețuit.

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL MINISTERULUI 

APĂRĂRII NAȚIONALE
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Manifestări consacrate României 
în întimpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a Eliberării țării 
lumii continuă să fie organizate o 

35 de ani de la Eliberarea

MONROVIA

Lucrările Consiliului ministerial al O.U.A
ln diferite state ale 

acțiuni consacrate aniversării a 
de sub dominația fascistă.

ITALIA. în cadrul „Zilelor prieteniei româno-italiene", la Biblioteca română din Roma a avut loc conferința prof. dr. Vincenzo Adi- nolfi, de la Universitatea din Napoli, care a vorbit pe larg despre politica națională justă a partidului și plina turor liste, tate, viață a țării. Vorbitorul a subliniat, totodată. că propaganda iredentistă dusă de cercurile reacționare din Occident este contrazisă de faptele și realitățile României socialiste de astăzi, care confirmă un adevăr cu putere de simbol — deplina demnitate a tuturor cetățenilor tării. Au fost prezențî Ion Mărgineanu, ambasadorul țării noastre la Roma, membri ai parlamentului, oameni de cultură și artă, ziariști.

statului nostru, relevind de- egalitate în drepturi a tu- cetățenilor României socia- fără deosebire de naționali- participarea lor la întreaga politică, economică și sociala

SENEGAL, Intr-o emisiune specială dedicată tării noastre, postul național de radio Dakar a prezentat succesele obținute de poporul român în ultimii ani în dezvoltarea economică și socială a țării. A fost

serie de 
Românieitot maievidențiată participarea largă a României la circuitul economic mondial, subliniindu-se contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu la amplificarea relațiilor țării noastre cu statele în curs de dezvoltare. Un capitol aparte a fost dedicat relațiilor româno-africane. principiilor și formelor de cooperare care stau la baza acestor relații.ALGERIA. Radioteleviziunea algeriană a evocat profundele transformări care au avut loc în țara noastră, scoțînd în relief eforturile poporului român pentru industrializare, transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea învățămîn- tului și culturii.ARGENTINA. La trală a orașului La provinciei Buenos deschisă o expoziție de carte românească pentru tineret și copii.Cu prilejul participării României la expoziția internațională de artizanat și obiecte de artă „Litoral 1979“, organizată în orașul argentinian Santa Fe, postul de radio local „Nacional" a dedicat o emisiune specială țării noastre.

biblioteca cen- Plata, capitala Aires, a fost

MONROVIA 11. — De la trimisul Agerpres : Plenara celei de-a 33-a sesiuni a Consiliului ministerial al O.U.A. și-a încheiat dezbaterile asupra raportului secretarului general al organizației în problemele decolonizării, hotărînd formarea unui comitet compus din reprezentanții statelor din prima linie, ai mișcărilor de elibețpre națională din Africa australă, precum și ai grupurilor zonale africane din estul, vestul, nordul și centrul continentului. Misiunea acestui comitet este de a întreprinde un studiu detaliat al situației din Africa australă și de a prezenta concluzii, însoțite de propuneri concrete de acțiune, privind lichidarea colonialismului, apartheidului și rasismului.Participanții au condamnat actele de agresiune ale Rhodesiei împotriva statelor din prima linie — Angola, Botswana, Mozambic și Zambia — precum și farsa electorală a rasiștilor de la Salisbury vizînd perpetuarea dominației minorității albe sub paravanul pretinsului guvern Muzo-

rewa. Legat de aceasta, Peter Onu, adjunct al secretarului general al Organizației Unității Africane pentru probleme politice, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că O.U.A. nu va admite participarea delegației regimului-marionetă din Rhodesia la lucrările reuniunii la nivel inalt a organizației.Referitor la situația din Namibia, s-a evidențiat că singura soluție viabilă și justă a problemei namibiene o oferă programul avansat de S.W.A.P.O., care prevede, în principal, retragerea forțelor armate sud- africane din teritoriu, organizarea de alegeri libere, recunoașterea de către R.S.A. a independenței totale și necondiționate și a suveranității Namibiei.

Festivitățile 
de la Ulan BatorULAN BATOR 11 (Agerpres). — La 11 iulie, în piața Suhe Bator din capitala R.P. Mongole a avut loc parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Ulan Bator, cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a Revoluției populare mongole.în tribună au fost prezenți Jum- jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, alți conducători de partid și de stat mongoli.

ORIENTUL MIJLOCIU

Evoluția situației

Președintele Venezuelei a primit scrisorile de acreditare
a ambasadorului României

FAVOAREA PREGĂTIRII TEMEINICE A CONFERINȚEI 
PENTRU SECURITATE EUROPEANA DE LA MADRIDBELGRAD 11 (Agerpres). — Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., a primit, miercuri, la Brioni, pe Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, care se află într-o scurtă vizită in_ Iugoslavia — transmite agenția în cadrul convorbirii s-a făcut schimb de păreri bleme de interes Taniug. un asupra unor pro- comun. O atenție

specială a fost acordată necesității depășirii situației de stagnare în ce privește destinderea, care, ca proces universal, trebuie să cuprindă toate problemele și regiunile lumii. în acest context, a fost subliniată importanța pregătirii temeinice a Conferinței • pentru securitate și cooperare în Europa, care va avea loc anul viitor la Madrid.
Pentru o nouă ordine economică 

internațională în domeniul energetic 
Propuneri în perspectiva viitoarei sesiuni a Adunării Generale 

a O.N.U.CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres). — „Mexicul va prezenta în cadrul viitoarei Adunări Generale a O.N.U., în numele a 23 de națiuni la- tino-americane și caraibiene, un proiect de rezoluție privind raționalizarea resurselor energetice ale lumii" — a declarat, la Ciudad ministrul patrimoniului al dezvoltării industriale Jose Andres de Oteyza.că proiectul dezvoltă problemele cuprinse în „Declarația de la San Jose" a Organizației Latino-Americane a Energiei (OLADE), aprobată recent în cadrul reuniunii ministeriale extraordinare a țărilor membre ale OLADE, Urmărind instaurarea unei noi ordini economice internaționale și în domeniul energiei. „Nu aspirăm să rezolvăm, acum problema, ci propunem și facem apel pentru a se de

de Mexico, național și din Mexic, El a arătat

pune eforturi sporite în vederea găsirii în comun a unei' soluții definitive pentru problema resurselor energetice mondiale". „Dacă am lăsa sâ acționeze legea junglei — a spus ministrul mexican — țările mai puternice ar continua să deposedeze de resursele lor energetice pe cele mai slabe, pentru a-și acoperi necesitățile lor in materie de energie". „Considerăm că pentru o nouă ordine economică internațională în domeniul energetic este necesar ca, în primul rînd, țările mari consumatoare de petrol să-și raționalizeze acest consum. în plus, este nevoie de un transfer de resurse financiare din țările industrializate către țările în Curs de dezvoltare, pehtru ca acestea să-și poată pune în practică programele lor de dezvoltare a resurselor energetice naționaje" — a subliniat ministrul mexican.
S. U. A.

Decret prezidențial privind reducerea
consumuluiWASHINGTON 11 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a semnat un decret potrivit căruia, începînd de la 16 iulie, se limitează încălzirea clădirilor nerezidențiale pe timp de iarnă și utilizarea instalațiilor de aer condiționat pe timp de vară, a anunțat oficial Casa Albă. Potrivit decretului, temperatura în imobile pe timp de iarnă va fi de

de energiemaximum 18 grade Celsius, iar vara instalațiile de aer condiționat vor fi puse in funcțiune începind numai de la 27 grade Celsius. Surse oficiale citate de agenția U.P.I. relevă că această măsură va duce la reducerea consumului de petrol brut importat de S.U.A. cu o cantitate evaluată intre 195 000 și 390 000 barili pe zi.

★în ședința de luni, Comitetul Politic al O.U.A. a aprobat candidatura Republicii Arabe Egipt la președinția Comitetului 3 al Adunării Generale a O.N.U. pentru problemele sociale.
din Nicaragua

® Derută Ia Managua în urma ofensivei generalizate a 
insurgenților • Precizări ale Departamentului de Stat 

american
unui avion „Hercules" trimise luni 
in localitatea costaricană Liberia, 
destinate oficial să evacueze, in caz 
de nevoie, resortisanții americani 
din Nicaragua, inclusiv personalul 
ambasadei. Ordinul de retragere a 
aparatelor a fost dat după ce auto
ritățile costaricane au informat că 
nu permit prezența acestora pe te
ritoriul național.

Referindu-se la acuzațiile formu
late de sandiniști in sensul că „puș
cași marini ai S.U.A", aflați în 
Costa Rica, împiedică trecerea pro
viziilor destinate forțelor insurgen
te din Nicaragua, purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat, 
Hodding Carter, a precizat că 
„S.U.A. nu-l susțin pe Somoza și 
nici nu încearcă să neutralizeze 
vreo grupare aflată în luptă", a- 
dăugînd că „Washingtonul nu ne
gociază nici cu Somoza, nici cu san- 
diniștii, nici cu guvernul provizo-

Noi infringeri suferite de trupele 
somoziste, zvonuri de complot in 

■rîndurile Gărzii Naționale (vizînd 
înlăturarea lui Somoza și continua
rea somozismului), înmulțirea de-, 
zertărilor de ofițeri și versiuni des
pre iminenta demisie a dictatorului 
— iată, potrivit agenției France 
Presse, elementele care caracteri
zează evoluția situației din Nicara
gua de la declanșarea, In urmă cu 
trei zile, a ofensivei generalizate a. 
forțelor insurgente asupra capitalei, 
concomitent cu înaintarea acestora 
pe toate fronturile. Starea de deru
tă a cuprins pe demnitarii regimu
lui, care acum se grăbesc să pără
sească țara. Inalți funcționari, par
lamentari fi soții de ofițeri ai Gărzii 
Naționale umplu pină la refuz 
avioanele companiei „Lanica", in- 
dreptindu-se mai ales spre Statele 
Unite.

Pe de altă parte, Departamentul 
de Stat american a anunțat, marți, 
retragerea d două elicoptere și a

• întîlnfre Anwar El-Sadat — 
Menahem Begin ® Convorbiri 
la nivel înalt libiano-siriene

CARACAS 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Venezuela, Luis Herrera Campins, l-a primit, miercuri, pe Marin Argint, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Venezuela. Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, ambasadorul român a transmis, cu acest prilej, președintelui Luis Herrera Campins și soției sale, Betty de Herrera, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de iar poporului venezuelean cese în dezvoltarea sa, dorința de a se intensifica colaborarea dintre țările noastre.
Urdanetasănătate, noi suc- odatâ cu

La rîndul său, președintele nezuelei a adresat Nicolae Ceaușescu și tovarășei Ceaușescu mulțumiri pentru sajul transmis, împreună cu mai cordiale urări de sănătate ricire și sentimentele sale de și prietenie, iar poporului urări de prosperitate și progres.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Venezuela a avut o convorbire cu ambasadorul român, in cadrul căreia au fost reliefate bunele relații statornicite între cele două țări și popoare, posibilitățile existente pentru dezvoltarea și diversificarea acestora, pe baza acordurilor și înțelegerilor adoptate in cadrul întilnirilor la nivel înalt.

Ve- președintelul Elena me- cele și fe- stimă român

întrevederile Iui Yasser 
Arafat la DamascCAIRO 11 (Agerpres). — La Alexandria s-au încheiat, miercuri, convorbirile dintre președintele R. A. Egipt, Anwar El-Sadat. și primul ministru al Israelului, Menahem Begin, care, la invitația șefului statului egiptean, a făcut o vizită de două zile in această țară.în cadrul unei conferințe de presă comune, președintele Anwar El-Sadat a declarat : am discutat situația în ansamblu, inclusiv problema așezărilor evreiești din teritoriile arabe ocupate și situația din sudul Libanului — relatează agenția Șeful statului egiptean a i asemenea, că va efectua, i lunii august, o vizită în mind să aibă, la Haifa, cu premierul Menahem Begin.DAMASC 11 (Agerpres). — Moam- mer El-Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 septembrie din Ja- mahiria Libiana, a sosit, miercuri, într-o vizită la Damasc. El a avut, în aceeași zi, o întrevedere cu Hafez Al-Assad, președintele Siriei.DAMASC 11 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a avut o întrevedere cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), la care au asistat și alți lideri palestinieni. Tot la Damasc, Yasser Arafat biri cu Abdel Halim premier și ministru Siriei.

Consultările politice din Italia

M.E.N. arătat, de în cursul Israel, ur- convorbiri

ROMA 11 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi, însărcinat de președintele Italiei, Alessandro Pertini, cu formarea unui nou guvern, și-a început miercuri consultările.în cursul unei reuniuni a P.S.I., Craxi a declarat, referindu-se la mandatul ce i-a fost încredințat, că este vorba de o misiune de o extraordinară responsabilitate „căreia noi nu putem' și nu vrem să. ne sustra- gem". „Avem o idee clară în ce privește complexitatea situației" — a arătat, în continuare, Craxi, afir- mînd că intenționează să promoveze „o politică de solidaritate bazată pe fapte și nu pe formule". în comuni-

la încheierea P.S.I. declară socialiste (10 ultimele ale-catul dat publicității reuniunii, conducerea că „insuficienta forței la sută din voturi la geri generale) poate fi compensată prin colaborarea cu un vast sector progresist și printr-un dialog constructiv cu toate forțele constituționale".Partidul Comunist Italian nu și-a făcut cunoscută deocamdată poziția, dar organul său de presă, „L’Unită", reafirmă că însărcinarea lui Craxi cu formarea guvernului este „un fapt nou și important" și că atitudinea comuniștilor va depinde „de componența guvernului" pe care liderul socialist va reuși să-l constituie.
Alegerea noii Direcțiuni și noului 

Secretariat ale P. C. ItalianROMA 11 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian — pe a cărei ordine de zi s-au aflat alegerea noii Direcțiuni și a noului Secretariat ale partidului. Plenara a hotăriț să reducă numărul membrilor Secretariatului — organul executiv al P.C.I. — de

la 9 la 7. în Secretariatul C.C. al P.C.I. au fost aleși Enrico Berlinguer, Mario Birardi, Gerardo Chiaromonte, Pio La Torre, Adalberto Minucci, Giorgio Napolitano și Alessandro Natta.Plenara a hotărit, de asemenea, reducerea numărului membrilor Direcțiunii partidului de la 37 la 32.a avut convor- Khaddam, vice- de externe al

agențiile de presă transmit

aus-
semnat

Comitetul

și totală a ex- nudeare.

Un grup de patrioți sandiniști înaintea unei noi acțiuni ofensive împo
triva forțelor somoziste>

La Geneva a avut 10c> miercuri, o intilnire a delegațiilor U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii, participante la convorbirile privind elaborarea unui. tratat referitor la interzicerea generală periențelor cu arme
Convorbirile greco-turce la riîvelul secretarilor generali din ministerele de externe ale celor două țări, consacrate delimitării și utilizării platoului continental și spațiului aerian ale Mării Egee, care au avut loc luni și marți la Atena, s-au desfășurat într-o atmosferă de bunăvoință și înțelegere, reciprocă — se arată în Comunicatul comun dat publicității în capitala Greciei, Secretarii generali, Byron Theodoropoulos și Ozde- mir Yigit, consideră că recentele convorbiri vor contribui la progresul dialogului permanent între Grecia și Turcia în vederea reglementării problemelor lor.
Printr-un decret 

de președintele Samora 
MaChel, *n Republica Populară Mozambic a fost creatExecutiv al Consiliului de Miniștri.

LA DESCHIDEREA CONFERINȚEI MONDIALE DE LA ROMA ASUPRA REFORMEI AGRARE Șl DEZVOLTĂRII RURALE
Astăzi, cină omenirea descoperă atîtea dimensiuni noi și complexe — 

geografice, geologice, biologice și cosmice — ale Pămintului, realități 
șocante ne îndreaptă mereu atenția spre dimensiunea sa primordială : 
aceea de sursă de hrană. Specialiștii ajung să ne asigure că planeta noastră ar putea alimenta 140 miliarde de locuitori, dar din cei vreo 4,5 miliarde, cîți numără ea în prezent, peste un miliard trăiesc în mizerie, 500 de milioane suferă de gravă subnutriție, far 5 milioane mor de foame în fiecare an. Dacă așa stau lucrurile in prezent, cum vor arăta la hotarul 
mileniului viitor, cind populațiaîn această perspectivă, omenirii se ridică o serie bleme tot mai acute, intim legate de progresul agriculturii. Ele face obiectul dezbaterilor rinței mondiale asupra agrare și dezvoltării rurale, cată între 12 și 20 iulie la Roma, sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Precedată de reuniuni regionale, conferința trebuie să constituie „o ocazie unicii pentru a 

ataca frontal și cu succes proble
mele înapoierii și sărăciei din zo
nele rurale" — cum spunea economistul Herman Santa Cruz, președintele comitetului pregătitor.Tabloul agriculturii mondiale etalează mari dezechilibre. Cu 30 la sută din totalul populației globului, țările dezvoltate realizează cea mai mare parte a producției agricole și 60 la sută a celei alimentare (trei pătrimi din producția de carne. 80 la sută din cea de lapte și jumătate din cantitatea de cereale, care reprezintă 45 la sută din sursele de alimente). La celălalt pol, țările in curs de dezvoltare, cu peste două treimi din populație, dar cu numai o zecime din parcul mondial de tractoare (întreg continentul african dispune de un număr de tractoare aproximativ egal cu cel al unei țări mici din Europa occidentală, cum este, de pildă, ~ sînt victimele unui mentar permanent.în sfera consumului discrepante enorme. La . ciei, cei mai multi au parte de o rație alimentară deficientă. adică de „foamea ocultă", iar milioane din ei sint răpuși de foamea violentă, chiar în perioade lipsite de calamități naturale. La polul bogăției, hrana populației în ansamblu depășește nu numai nevoile ei fiziologice, dar și normele de sănătate. Mai mult, proteinele ieftine — soia, , făină de servi la

în de fața pro-vorConl'e- reformei convo-

Danemarca), deficit ali-— aceleași polul sără-

pește etc. — care ar putea alimentarea oamenilor, sint

ar urma să ajungă la 6—6,5 miliarde ?folosite ca furaj pentru un excedentar de vite. 
că animalele din 
mai bine hrănite 
țările sărace", „L’Express".Atrage atențiaal problemei alimentare. Din

număr
„Se poate spune 

țările bogate sint 
decit oamenii din scria revistași un alt aspectda-

cum spunea directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, obiectivul central al țărilor în curs de dezvoltare trebuie să fie asigurarea necesarului de hrană prin creșterea propriei producții agricole și eliminarea dependenței de importurile de alimente. Cu atit mai mult, cu cit aceste țări dispun de vaste suprafețe necultivate, putînd încorpora in circuitul agricol, după calcule incomplete, circa 800 milioane de hectare.Evident că, exceptind cazurile de conflagrații sau de catastrofe naturale, situația deosebit de dificilă a agriculturii din anumite zone ale globului se datorează în esență subdez-

rios agravate de mecanismul comerțului mondial de produse agricole, ale cărui pirghii se află în miinile companiilor transnaționale, care, direct, sau prin sucursalele lor din lumea a tțeia, determină în mare parte profilul culturilor agricole — indiferent de necesitățile țării în cauză — repartizarea suprafețelor și mai ales prețurile produselor. La cereale, prețurile sînt stabilite de bursa din Chicago, la carne, zahăr și margarina, de bursa din New York, la ceai, . cacao, cauciuc, de bursa din Londra etc. Aceasta face ca piinea de toaie zilele a sute de milioane de oameni, ca și restul alimentelor să fie la discreția intereselor monopoliste.
Terra poate hrăni întreaga omenire

tele statistice rezultă că, printr-o repartizare egală a hranei In lume, s-ar ameliora sură actualele gurîndu-se fiecărei ființe o rație relativ îndestulătoare raport cantitativ. Dar nici asemenea ipoteză neverosimilă voile nu ar fi acoperite căci lumea 1__ ________ceva peste jumătate (58 persoană) din necesarul de teine și încă și mai puține proteine de origine animală.în aceste condiții, ''specialiștii F.A.O. avertizează că, dacă nu se vor lua măsuri eficiente, deficitul mondial de alimente — de 80 de milioane tone în prezent — va ajunge anul viitor la 100 milioane, iar spre sfirșitul deceniului la 130 de milioane tone.E drept, periodic, situațiile explozive din unele zone, mai ales cele lovite de calamități, calmate prin donații dar acestea „mai curind 
conștiința bogatului decit burta să
racului" — cum scria un ziar. Atit donațiile, cit și importurile curente nu reprezintă decît paleative, care agravează în perspectivă situația alimentară a lumii a treia. De aceea,

in foarte mare mă- dezechilibre, asi- omenești sub într-o ne- _  «—,—..c calitativ, nu . produce decit cu grame de pro-

sînt oarecum de alimente, 
liniftesc

voltării, dependentei economice și tehnice fată de tarile industrializate, efectelor dominației colonialiste de ieri și a celei neocolonialiste de azi, structurilor social-cconomice anacronice din sectorul rural al lumii a treia, ca și strategiilor dezechilibrate de dezvoltare, care au neglijat agricultura in favoarea creșterii din zonele urbane.Mai totdeauna, sărăcia și subdezvoltarea în mediul rural sînt legate direct de repartizarea inegală a suprafețelor de pămînt și a apei, de lipsa înzestrării tehnice. în cele mai multe cazuri, cu deosebire în America Latiiță. agricultura e dominată de două extreme : ori proprietățile sînt atit de mari incit latifundiarii nu au interesul sau posibilitățile să le cultive integral, ori sint prea mici pentru a asigura țăranului necesarul pentru existență. Polarizarea proprietăților, uneori pînă la limite de-a dreotul incredibile (moșii de sute de mii de hectare)-, și exploatarea de tip semifeudal practicată incă pe larg se soldează cu un nivel de producție pe ansamblu foarte redus. De aici necesitatea imperioasă a schimbării ' structurilor agrare.Problemele cu care se confruntă țările in curs de dezvoltare sint se-

în asemenea condiții, este evident că problema dezvoltării agriculturii, inclusiv depășirea penuriei alimentare, este mult mai complexă și că soluțiile presupun reformulări de fond în diverse direcții. De fapt, foametea care bîntuie pe întinse zone ale globului nu este decit expresia cea mai tragică a subdezvoltării și, totodată, cea mai lezivă formă de dependență. Apare deci limpede că o rezolvare adecvată a acestei probleme și crearea unui sistem de securitate alimentară internațională depind de lichidarea subdezvoltării, de respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a dispune de bogățiile sale naționale, asigurindu-se condițiile ca fiecare națiune să-și fructifice integral potențialul material și uman. Efortul propriu în valorificarea la maximum a mijloacelor și resurselor naționale reprezintă o condiție esențială pentru crearea unei agriculturi de înaltă productivitate.Pornind de la propria ei experiență, România socialistă, ea însăși țară in curs de dezvoltare, se situează și în această problemă majoră pe o poziție de principiu constructivă, amplu fundamentată în documentele Congresului al XI-lea al partidului, în

cuvîntări și mesaje ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documente de referință prezentate la O.N.U. și în alte foruri internaționale.Un amplu program a fost conturat în această problemă de Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a cincea Conferințe a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare de Ia Manila, situind dezvoltarea a- griculturii și soluționarea pe această cale a crizei alimentare ca o componentă principală a noii ordini economice internaționale. Mesajul preconizează elaborarea unui program de lungă durată (pînă în anul 2000), care să prevadă măsuri de creștere mai intensă a economiei țărilor în curs de dezvoltare, incluzind un program de dezvoltare a agriculturii pe baza extinderii irigațiilor, ameliorării solului și mecanizării lucrărilor, în scopul de a se asigura aprovizionarea corespunzătoare a popoarelor din țările respective.Paralel cu intensificarea eforturilor proprii ale țărilor in cauză, România se pronunță pentru o largă colaborare internațională, în cadrul căreia țările dezvoltate sint chemate să asigure un sprijin multilateral statelor în curs de dezvoltare. Totodată, potrivit concepției României, în comerțul mondial trebuie să se adopte măsuri prin care să se păstreze o corelație justă între prețul produselor agricole și cel al produselor industriale și să se elimine practicile pro- tecționiste ale țărilor bogate.în acest spirit, țara noastră acționează pentru unirea eforturilor in vederea soluționării problemelor complexe ale lumii de azi, între care și cea privind dezvoltarea agriculturii și rezolvarea problemei alimentare, pentru a se crea astfel una din condițiile absolut necesare instaurării unei noi ordini economice, care să garanteze progresul tuturor națiunilor. Este o idee majoră, ce se regăsește de altfel in tematica de bază a Conferinței de la Roma asupra reformei agrare și dezvoltării rurale, de la care se așteaptă elaborarea unei strategii de acțiune pe măsura gravității problemelor agriculturii și alimentației pe plan mondial.
Vasile OROS

Din acest organism fac parte șeful statului — care deține și funcția de președinte al comitetului —, miniștrii planificării, afacerilor externe, apărării naționale, agriculturii, industriei și energeticii, de interne, de finanțe, precum și ministrul de stat de pe lingă președinte. în atribuțiile acestui organism intră asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Consiliului de Miniștri și analizarea problemelor concrete cu caracter economic și social.
Audierile din Senatul 

S.U.A. în cadrul audierilor cara continuă în Comisia pentru relațiile externe a Senatului S.U.A. în vederea ratificării acordului S.A.L.T.-2 dintre U.R.S.S. și Statele Unite, comitetul mixt al șefilor de stat major ai S.U.A. a apreciat că e în interesul național ca S.A.L.T.-2 să fie ratificat, deoarece el este verificabil și reprezintă „o etapă modestă, dar utilă" spre un echilibru controlat al armamentelor.
Măsuri economice în Af

ganistan. La Kabul 8 fost dată publicității o declarație în care este explicată poziția guvernului afgan față de comerț, investițiile particulare și alte probleme vizînd dezvoltarea economică a țârii. Astfel, se arată că în scopul îndeplinirii cu succes a planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale, în paralel cu extinderea sectorului economic de stat, guvernul va acorda sprijinul, necesar persoanelor particulare care își desfășoară activitatea în mica industrie, comerț, transporturi și în sfera serviciilor. Se prevede sprijinirea țăranilor prin înființarea de cooperative de consum. Statul va stimula, de asemenea, unirea meseriașilor în organizații productive.
Obiectivul central al Pro

gramului propus stîngii pe
ruane de Partidul Socialist Revoluționar din Peru este instaurarea unui guvern popular și democratic, cu caracter antiimperialist — se a- rată într-un document al P.S.R. din Peru. Propunerea, care va fi dezbătută de partidele de stînga în vederea mun 1980, nă area prețurilor, sporirea salariilor și crearea de noi locuri de muncă.

elaborării unui program coin perspectiva alegerilor din se referă la stabilirea depli- drepturilor sindicale, stabiliza-
Atentat în Spania. Sediul din Amorebieta al Partidului Socialist din Țara Bascilor — afiliat la Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol — a fost atacat cu bombe de un grup de necunoscuți. Trei persoane au fost rănite, iar imobilul a suferit avarii importante.

TARAWA 11 (Agerpres). — Insulele Gilbert vor fi cel de-al 41-lea stat membru al Common- wealthului, in momentul in care ele vor obține independenta — la 12 iulie a.c. — sub numele de Republica Kiribati. Președintele noii republici va fi actualul șef al administrației locale, Ieremia Tabai.Capitala Republicii Kiribati va fi Tarawa.
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Situate in sud-vestul Oceanu
lui Pacific, in 
ecuator, Insulele 
suprafață de 684

apropiere de 
Gilbert au o 

kilometri pă-

„Skylab“ : Epilog 
în Oceanul Indian
WASHINGTON 11 (Agerpres). 

— tn după-amiaza zilei de 11 
iulie a reintrat in atmosfera 
terestră, dezintegrîndu-se, labo
ratorul spațial „Skylab", lan
sat de S.țJ.A. la 14 mai 1973 și 
destinat iinor experiențe științi
fice si tehnologice, precum și 
efectuării de observații asupra 
caracteristicilor geologice ale 
Temei și pentru depistare de 
resurse. Din partea oficialități
lor spațiale americane s-a pre
cizat că „Skylab" s-a dezinte
grat complet in jurul orei 19,30 
(ora Bucureștiului), iar princi
palele fragmente ale acestuia 
au căzut in Oceanul Indian la 
citeva sute de kilometri dis
tantă de coasta vestică a Aus
traliei. Zona de împrăștiere a 
fragmentelor foarte mici a in- • 
clus și o fișie din teritoriul 
tralian.

Relațiile economice chi- 
no-americane. Ministrul finan* țelor al R.P. Chineze, Zhang Jingfu, — aflat într-o vizită oficială în S.U.A. — și omologul său american, Michael Blumenthal, și-au exprimat încrederea — potrivit agenției China Nouă — că in viitorii ani va spori, prin eforturi comuni. '."gope- rarea in domeniul financiar. -cial și economic dintre cele uv . țări.

La Vientiane s_a lncheiat vl- zita efectuată în R.D.P. Laos de delegația P.C. din Japonia, condusă de Sanzo Nosaka, președintele C.C). al P.C.J.A informează agenția T.A.S.S. fost dat publicității un comunicat.
Postul de radio Teherandifuzat un comunicat al Direcțieiagenerale a căilor ferate din Iran in care se arată că, miercuri, s-a produs o explozie care a avariat calea ferată Ahwaz-Khorramshar, din provincia Kuzistan. Agenția iraniană de știri Pars și radio Teheran au relatat în aceeași zi că in Kuzistan s-a produs o nouă explozie la conductele ce alimentează rafinăria de la Abac dan.
Cutremur de pămînt.Agen- ția China Nouă informează că în districtul Liyang, din provincia Jiangsu, situată in estul Chinei, a fost înregistrat marți seara un cutremur de gradul 6 pe scara Richter. S-au înregistrat pagube materiale, iar 11 persoane și-au pierdut viața.

trați fi o populație de 56 000 lo
cuitori. Din cele 33 de insule 
de corali, doar 21 sînt locuite. 
Principalele resurse ale tării 
sint formate din minereu de 
fosfați, nuci de cocos, copra fi 
pește. Populația se ocupă, in 
special, cu agricultura fi pes
cuitul.

Protectorat britanic din 1882 
fi colonie din 1915, Insulele 
Gilbert au făcut parte din co
lonia engleză Insulele Gilbert fi 
Ellice. Hotărirea privind acor
darea independenței acestor in
sule a fost adoptată la Londra, 
in decembrie 1978.
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