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SCORNICEȘTI-
satul la inima țăriiDE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI 

IN PERIOADA 1981-1985 Șl DE
RIDICARE CONTINUĂ A CALITĂȚII VIEȚII

Scopul suprem al întregii politiei 
a Partidului Comunist Român, de 
edificare a societății socialiste 

unilateral dezvoltate și de tre- 
" te la comunism, ii constituie asi- 

, urarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, sporirea 
gradului de civilizație, ridicarea 
continuă a calității vieții. în ve
derea înfăptuirii acestui țel măreț, 
partidul nostru acționează ferm 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale — co
respunzător cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane —' 
pentru ridicarea eficienței întregii

activități economico-sociale, spo
rirea venitului național — unica 
sursă a creșterii -nivelului de trai 
al tuturor categoriilor ‘ de oameni 
ai muncii.

Programul-directivă de creștere 
a nivelului -de trai, în perioada 
1981—1985, se întemeiază pe preve
derile cuprinse în proiectul de Di
rective ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1981—1985.

Elaborat din inițiativa și sub în
drumarea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge

Marile realizări obținute în perioada construcției 
socialiste în ridicarea bunăstării întregului popor

în anii construcției socialiste, ca 
urmare a dezvoltării rapide a tu
turor ramurilor economiei naționa
le, s-a creat baza materială nece
sară pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al tuturor oame
nilor muncii.

1. Venitul național a sporit în 
perioada 1950—1978 de 13 ori. în- 
tr-un ritm mediu anual de 9.7 la 
sută, ceea ce situează România pe 
unul dintre primele locuri in lume

în ce privește dinamica dezvoltării 
economice.

Experiența construcției socialis
te în țara noastră a demonstrat, în 
mod elocvent, strînsa corelație din
tre o judicioasă repartiție a veni
tului național și dinamica nivelu
lui de trai al populației. Accentua
rea ratei fondului de dezvoltare, în 
ultimele cincinale, a avut drept 
rezultat accelerarea creșterii fon
dului de consum, sporirea într-un 
ritm mai rapid a bunăstării între
gului popor.

— in procente —

Perioada Rata fondului 
de dezvoltare

Ritmul mediu anual 
de creștere 

a fondului de consum
1956—1960 16.0 4.3

,>61-1965 24.3 6.1
1*Ș6—1970

1975
28,8
34,1

6.3
7,6

1976—1980 (plan) 33—34 circa 8,0

2. în structura populației ocupa
te au avut loc modificări impor
tante. în ultimii 8 ani, ponderea 
forței de muncă din industrie, con
strucții, transporturi și din celelalte

ramuri neagricole a crescut cu 
peste 18 la sută, reprezentînd, în 
anul 1978, peste 67 la sută din to
talul populației ocupate, astfel : 

—, în procente —

1950 1970 1975 1978
Total : 100,0 100,0 100,0 100,0
In agricultură 74,1 49,1 37,8 32,5
In ramurile neagricole, 25,9 50,9 62,2 67,5

din care :
— industrie 12,0 23,0 30,6 33,5
— construcții 2,2 7,8 8,1 9,0
— transporturi (inclusiv teleeo-
municații și transport orășenesc) 2.6 4,6 5,5 5,8
— circulația mărfurilor 2,5 4,3 5,5 6,0

3. Veniturile nete obținute din 
fondul de retribuire a muncii vor 
spori, în anul 1980, față de anul 
1950, de peste 21 ori, ca urmare a 
majorării' retribuției și a creșterii 
numărului personalului muncitor. 
Retribuția medie netă crește în 
această perioadă de aproape 7 ori, 
ajungînd in anul 1980 la 2 261 Iei 
lunar, față de 1 595 lei în anul 1975 
și de 337 lei în anul 1950. Se vor 
realiza, astfel, integral prevederile 
programului de creștere a nivelu
lui de trai adoptat de Conferința 
Națională a P.C.R. din decembrie 
1977, asigurîndu-se în anul 1980 o 
retribuție medie nominală netă cu 
41.8 la sută mai ridicată decît în 
anul 1975.

Cu începere de la 1 august 1979 
s-a suplimentat fondul de partici
pare la beneficii sau premiere pen
tru întregul personal muncitor, în 
scopul compensării majorărilor de 
prețuri și tarife la consumurile 
normate de energie electrică, ener
gie termică și gaze naturale. Fon
durile alocate în acest scop totali
zează, la nivelul unui an, 2 180 mi
lioane lei.

în perioada 1 iulie 1977 — 1 iu
nie 1978 a avut Ioc prima etapă 
din actualul cincinal de majorare a 
retribuției tuturor categoriilor de 
personal, acțiune care s-a încheiat 
cu 3 luni mai devreme decît se 
prevăzuse inițial. începînd cu luna

august 1979 s-a trecut la aplicarea 
celei de-a doua etape de majorare 
generală a retribuțiilor, care se va 
încheia in luna decembrie 1980, 
realizindu-se astfel integral preve
derile cuprinse în programul de 
creștere a nivelului de trai. Ca ur
mare, retribuția reală din anul 
1980 va depăși nivelul din 1975 cu 
30—32 la sută, față de 18—20 la 
sută cît s-a stabilit inițial.

începînd cu 1 iulie 1977, s-a 
desființat impozitul pe retribuțiile 
individuale ale personalului mun
citor, acesta fiind suportat în în
tregime de către unitățile socia
liste.

Veniturile nominale nete obținu
te de țărănime din munca în C.A.P. 
și gospodăria personală, calculate 
pe o persoană activă, sporesc, în 
anul 1980, față de anul 1950, de 
8,3 ori.

Corespunzător creșterii produc
ției agricole au fost luate măsuri 
succesive de majorare a venitului 
minim garantat, acesta ajungînd la 
1 500 lei lunar, pentru cei care lu
crează în zootehnie și în formațiile 
permanente din sisterriul de iriga
ții, și Ia 1 200 lei lunar, pentru cei 
care lucrează în legumicultura, vi
ticultură și pomicultură.

4. Veniturile obținute de popu
lație din fondurile sociale de 
consum au sporit continuu, ca ur
mare a creșterii fondurilor acor

neral al partidului, președintele 
republicii, programul este conceput 
astfel încît cincinalul 1981—1985 să 
constituie o nouă-etapă de ridicare 
a nivelului de civilizație a societă
ții noastre, de sporire a bunăstării 
întregului popor și de afirmare 
deplină a personalității umane în 
țara noastră.

Programul-directivă de creștere 
a nivelului de trai în cincinalul 
următor situează în centrul aten
ției, în continuare, omul cu nevoile 
sale, satisfacerea în cît mai bune 
condiții a cerințelor tuturor mem
brilor societății noastre, în concor

date de la buget pentru finanțarea 
învățămîntului, ocrotirii sănătății, 
precum și a măsurilor luate pentru 
majorarea pensiilor, alocației de 
stat pentru copii și a altor ajutoare 
cu caracter social.

în perioada 1950—1980, fondurile 
pentru plata pensiilor de asigurări 
sociale de stat au crescut de peste 
20 de ori, atît'ca urmare a majoră
rii succesive a pensiilor, cît și ca 
efect al sporirii numărului de pen
sionari. începînd cu anul 1956, se 
acordă alocația de stat pentru 
copii, care, la nivelul anului 1980, 
însumează circa 11 miliarde lei, 
comparativ cu 1,4 miliarde lei în 
primul an de acordare. Numărul 
de copii pentru care se plătește 
alocația de stat în anul 1980 este 
de circa 4,6 milioane, față de 
1.2 milioane copii pentru care s-a 
plătit alocație de stat în anul 1957. 
Creșterea fondurilor destinate pen
tru plata alocației este determina
tă de sporirea continuă, an de an, 
a numărului personalului munci
tor. precum și de majorarea suc
cesivă a cuantumului alocației.

Învățămîntul s-a dezvoltat cores
punzător cerințelor economiei și 
ale întregii vieți sociale. A fost ge
neralizat învățămîntul de 10 ani, 
s-a dezvoltat baza materială a în
vățămîntului de toate gradele, s-au 
aplicat măsuri complexe pentru 
integrarea învățămîntului cu pro
ducția și cercetarea. A crescut nu
mărul elevilor și studenților bur
sieri, realizîndu-se și pe această

Prevederi 
1950 1965 1975 1980U.M.

Carne și produse din carne . kg 16,7 26,6 45,7 62,4
Lapte și produse din lapte

(exclusiv untul) litri 107,6 i05,0 132,6 220,0
Ouă bucăți 59 115 214 270

Zahăr și produse din zahăr kg 6.9 15.0 20,3 30,0
Cereale, în echivalent făină. kg 130,5 208,0 189,3 183,3

din care :
— făină de griu, secară kg 74,1 131,0 133,9 136,0

Cartofi kg 50,3 75,9 95,6 100,0
Legume și produse din legume kg 65,6 75.3 112,6 143,6

Consumurile actuale asigură în
tregii populații caloriile necesare 
pentru întreținerea unei stări de 
nutriție echilibrate, atît în raport 
cu eforturile fizice pe care le de
pune, cît și cu vîrsta. în prezent 
consumul alimentar din țara noas
tră este de 3 240 calorii pe un lo
cuitor, România situîndu-se prin
tre primele țări ale lumii, din 
acest punct de vedere.

6. S-a îmbunătățit continuu și 
aprovizionarea populației cu bu
nuri nealimentare. Ca urmare a 
dezvoltării și modernizării indus

U.M. 1950 1965 1975 1980
Țesături (inclusiv confecții) mp 13,19 16,26 *24,19 29,10
încălțăminte perechi 0,62 1,97 3,06 4,10

Și la aceste produse, consumuri
le din România sînt comparabile 
cu cele realizate de țări avansate 
din punct de vedere economic. 

danță cu un consum fundamentat 
științific.

în concordanță cu “politica gene
rală a partidului nostru, progra
mul stabilește coordonatele de 
bază privind satisfacerea nevoilor 
sociale pentru întreaga populație, 
in condițiile creșterii substanțiale 
a veniturilor din muncă și a celor 
ce se obțin din fondurile sociale 
de consum.

în același timp, programul ține 
seama de necesitatea utilizării cît 
mai judicioase a fondurilor sociale 
de consum și urmărește evițarea a 
tot ceea ce înseamnă risipă și chel
tuială nerațională.

cale o sporire a veniturilor familii
lor care au copii, din fondurile so
ciale de consum. în prezent, pro
porția populației școlare, în popu
lația totală, reprezintă aproximativ 
26 la sută, față de 14,2 la sută în 
anul 1950.

în domeniul ocrotirii sănătății 
s-au obținut, de asemenea, reali
zări importante. Tratamentul am
bulatoriu și în spitale, sanatorii, 
preventorii și alte unități sanitare, 
inclusiv întreținerea și hrana pe 
durata internării, se asigură gra
tuit, cheltuielile în acest scop fiind 
suportate de la bugetul de stat sau 
din fondurile organizațiilor coope
ratiste. Baza) materială a ocrotirii 
sănătății s-a dezvoltat continuu, 
s-a lărgit rețeaua de unități sani
tare, a crescut numărul de medici 
și personal mediu sanitar ; față de 
anul 1950, cînd la un medic reve
neau 1 047 locuitori, în prezent nu
mărul de locuitori la un medic este 
de circa 600. Măsurile adoptate în 
domeniul ocrotirii sănătății au 
condus la scăderea mortalității ge
nerale și în special a celei infan
tile, la creșterea duratei medii a 
vieții, care este în prezent de peste 
70 ani.

5. Consumul de produse alimen
tare al populației s-a îmbunătățit 
substanțial, înregistrînd, de la o 
etapă la alta, creșteri importante. 
Astfel, la principalele produse ali
mentare, consumul mediu anual pe 
un locuitor se prezintă în perioada 
1950—1980 după cum urmează : 

triei ușoare într-un ritm susținut, 
aceasta fabrică în prezent produse 
de bună calitate, cu un grad de 
finisaj corespunzător și intr-o ga
mă sortimentală diversificată, po
trivit preferințelor și nevoilor di
feritelor categorii ale populației. 
Realizările obținute în industria 
noastră ușoară asigură necesitățile 
de consum ale populației la țesă
turi, confecții, încălțăminte și la 
celelalte produse.

Consumurile medii anuale pe un 
locuitor la țesături și încălțăminte 
sînt următoarele :

A sporit an de an înzestrarea 
gospodăriilor cu bunuri de folosin-
(Continuare în pag. a 11-a)

Am fost in satul pe 
care-1 propun drept per
sonaj al însemnărilor de 
față de mai multe ori. 
L-am cunoscut in toate 
anotimpurile. Și primă
vara, cînd copacii explo
dează în culori și mires
me. Șl toamna, cînd nă
zuința florii către fruct, 
din primăvară, cunoaște 
împlinirea. Și iarna, cind 
se. pregătesc, în ritualuri 
noi ale muncii, recoltele 
viitoare. Și de fiecare 
dată m-a intimpinat cu 
noi împliniri, semn că 
drumul de la un ano
timp la altul a fost rod
nic. Un sat ca atitea al
tele ale patriei. Și totuși, 
un sat deosebit. Satul de 
Ungă inima tuturor fiilor 
patriei, pentru că aici, 
din două inimi românești, 
curate, ,s-a născut inima 
vitează a celui ce, în 
fruntea poporului, înari- 
pindu-i visele, cutezător 
și lucid, conduce cu pa
siune revoluționară ma
rea ctitorie socialistă a 
României.

Satul Scorniceștî, vatră 
de istorie, vatră de re
marcabile realizări con
temporane.

Și iată că In aceste 
zile satul care a dat țării 
pe alesul ei fiu, pe pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
satul care a dat lumii 
una din marile ei perso
nalități politice, satul 
Scornicești, trăiește ceas 
de sărbătoare, își cele
brează 400 de ani de ates
tare- documentara.

Menționat documentar 
pentru prima dată într-un 
act de cancelarie din se
colul al XVI-lea, satul 
Scorniceștî — Tătărăi 
(este vorba de actul de 
întărire a unei danii, da
tat 1577, prin care postel
nicii Barbu și Vladislav 
întăresc lui Vuia drept 
de stăpînire asupra unei 
ocine, între martori figu- 
rind și Stanciuf, logofăt 
în. satul Tătărăi) are o 
vechime mult mai mare.

Merită, mă întreb, ca 
acum, cînd așezarea tră
iește un nou anotimp din 
multiseculara sa existen

E ADEVĂRATĂ VORBA DIN BĂTRINI

„CE SEMENI, ACEEA CULEGI..."
...DAR E ADEVĂRAT Șl CĂ

AȘA CUM SEMENI-ATITA VEI CUIECE
Ne aflăm la cumpăna a doi ani 

agricoli — unul care se încheie 
acum, odată cu strîngerea recoltei, 
iar celălalt care începe din momen
tul insămintării cerealelor de toam
nă. Este un prilej de analiză, în 
spirit critic și autocritic, a rezulta
telor obținute în anul 1979, pentru a 
trage toate învățămintele atît din 
ceea ce este pozitiv, cît și din ceea 
ce este negativ, pentru a stabili și 
aplica cele mai eficiente căi și me
tode de sporire a randamentului la 
toate culturile în anul viitor, ulti
mul an al actua
lului cincinal. 
Unitățile agrico
le dispun de 
mari posibilități 
în acest sens și, 
așa cum a 
subliniat tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu în cu- 
vîntarea rostită 
la marea aduna
re populară de 
la. Timișoara, 
„trebuie să facem 
în așa fel încît ‘ producția agricolă 
înaltă să devină o certitudine, nu o 
intimplare".

Depinde de toți cei ce lucrează în 
agricultură — cooperatori, mecani
zatori, specialiști și oameni de ști
ință — de organele si organizațiile 
de partid ca acest îndemn mobiliza
tor să fie transformat, peste tot. în 
fapte. Rezultatele obținute de un 
mare număr de unități agricole de 
stat și cooperatiste care realizează, 
an de an. recolte mari de griu, po
rumb, floarea-soarelui, legume și 
fructe demonstrează că, într-adevăr, 
producția agricolă înaltă poate de
veni o certitudine. Spre nivelurile 
atinse de unitățile agricole frun
tașe — și asemenea unități există 
în toate județele — trebuie să tindă 
fiecare cooperativă agricolă, fiecare 
întreprindere agricolă de stat, pen
tru a se realiza, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, o 
adevărată revoluție în producția 
agricolă din țara noastră.

Bazele recoltelor sporite din anul 
viitor, în primul rind la cerealele

ță, să insiști asupra ur
melor ce vin din adinci- 
mea trecutului ? Merită, 
imi răspund, fiindcă nici- 
cînd nu poate fi bine în
țeles prezentul fără o cit 
mai exactă și cuprinză
toare cunoaștere a anilor 
ce l-au premers : fiindcă 
în statura și obiceiurile 
omului de azi sint adu
nate laolaltă, intr-o sin
teză calitativă, faDtele de
ceniilor și veacurilor de 
pină la noi.

Motiv să lntîmplnăm. 
receptîndu-i întru totul 
Semnificațiile. inițiativa 
edililor comunei Scorni- 
cești de azi de a inaugura, 
nu cu multă vreme în

rea localității Făgețelu, 
din apropiere : fie că e 
vorba de înrolarea in ar
mata generalului Maghe- 
ru, la 1848, a unor locui
tori ai Scorniceștiului ori 
de participarea la înfăp
tuirea Unirii și. mai apoi, 
la războiul pentru inde
pendență de la 1877. La 
Grivița. la Plevna. Raho
va și Smirdan, pe marele 
act al Independenței și-au 
pus semnătura de jertfă 
și patriotism și fit ai co
munei Scorniceștî — Con
stantin Ceaușescu, Radu 
Oprea. Ion Ciobanu, loan 
Stancu — așa cum o ates
tă documentele vremii.

Era firesc ca aici să-și

Nicolae DRAGOȘ

urmă, un muzeu de Isto
rie al comunei, prin care 
veacurile se înfățișează 
vizitatorilor în continuita
tea lor firească.

Venind deci la Scorni
cești pentru a-i înțelege 
mai bine pe oamenii de 
azi, merită să începi cu 
„lectura" paginilor de is
torie — atitea cite au fost 
aduse la lumină pină azi 
din adîncurile vremilor. 
Și să afli că aceste me
leaguri au fost locuite cu 
mii de ani in urmă, din 
neolitic pînă-n epoca da
cică, ori că în a, doua ju
mătate a secolului al III- 
lea aici se găsea o așezare 
daco-romană ; sau că in 
secolul al XVI-lea locui
torii acestei așezări ’ erau 
menționați în registrele 
vamale de la Brașov. Hri
soave din secolele XVI— 
XVIII aduc, de asemenea, 
mărturii despre moșnenii 
din Scornicești, din acest 
sat de țărani liberi.

Vremurile mai apropia
te de noi depun mărturie 
despre lupta pentru liber
tate a locuitorilor acestor 
plaiuri din apropierea Ol
tului. Fie că e vorba de 
arderea caselor stăpinulni 
moșiei din Constantinești 
(sat aparținător comunei 
Scornicești) la 1821 și. de 
staționarea pandurilor lui 
Tudor, in retragerea lor 
spre Oltenia, în apropie-

afle ecoul activitatea des
fășurată la sfirșitul seco
lului trecut de cluburile 
socialiste, ca doar peste 
două decenii, în 1920, do
cumentele sâ menționeze 
organizarea de întruniri 
și difuzarea de materiale 
ale partidului socialist, 
pledînd pentru transfor
marea în partid comunist.

Puse în evidentă de 
documentele de epocă, de 
exponatele din muzeul din 
comună, aceste realități 
ale vieții social-politice. 
care merită o investigație 
amplă, au darul de a ilus
tra realitatea, nu doar
temperamentală, a local
nicilor, și mai degrabă în
clinația lor 'Către opțiuni 

vocația 
de rezo- 
Era fi- 

asemenea

Juntjațnentale, . 
pentru actul 
nanță istorică, 
resc dintr-un 
leagăn de luptă, de aspira
ție către dreptate și li
bertate să se ivească 
un revolutionaj- ales, un 
luptător dîrz. neînfricat, 
pumnd mai presus de ori
ce cauza patriei si po
porului său. idealurile so
cialismului.

Evocarea. în sălile mu
zeului. a celui ce. pornind 
din sat. avea să-si afle în 
partidul comuniștilor ma
rele și definitivul său tel 
de viată este emoționantă 
și cuprinzătoare. Viata si 
lupta tînărului revoluțio
nar comunist Nicolae

păioase, se pun' în aceste zile, cind 
se însămînțează'griul și orzul. Iată 
de ce, trăgind toate concluziile din 
neajunsurile care s-au • manifestat 
toamna trecută la insămînțări, or
ganele și organizațiile de. partid, 
consiliile unice agroindustriale și 
conducerile unităților agricole au 
datoria de mare răspundere de a 
asigura toate condițiile pentru ca 
însămînțarea griului și a celorlalte 
cereale de toamnă să se execute la 
un nivel tehnic ridicat și în limi
tele perioadei optime, pentru ca 

iNSĂMlNȚĂRILE -
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încă de la semănat să existe ga
ranția că se vor obține producțiile 
superioare prevăzute.

Spre deosebire de anul ' trecut, 
condițiile pedoclimatice din această 
toamnă sint mult mai favorabile. 
Aceste condiții trebuie folosite din 
plin de specialiștii și mecanizatorii 
din unitățile agricole, care poartă 
o mare răspundere pentru modul 
in care este lucrat pămîntul, pen
tru respectarea riguroasă a regulilor 
agrotehnice la semănat. Tocmai in 
acest sens, al întăririi răspunderii 
mecanizatorilor si specialiștilor, a 
cadrelor de conducere din unități, 
pentru calitatea muncii la însămîn- 
tări, trebuie să acționeze mult mai 
intens, în aceste zile, organele și 
organizațiile de partid de la sate, 
folosind toate mijloacele muncii po
litico-educative și urmărind practic, 
la fața locului, cum șe execută lu
crările.

Factorii care determină nivelul 
recoltelor mari sînt cunoscuți de 
specialiștii din agricultură, iar teh
nologiile ce urmează să fie aplicate 

Ceaușescu sînt. azi. cunos
cute tării îhtregi. sint zes
trea de mindrie a patriei 
care are asemenea fii.

Merită, așadar, ca acum, 
cind satul trăiește un nou 
anotimp din multiseculara 
sa existentă, să citim cu 
atenție lecțiile trecutului. 
Memorabile, pilduitoare.

Și aceste lecții, ce clă
desc in suflete mîndria de 
a te ști parte indisolubilă 
a unui asemenea popor, să 
te călăuzească pe drumu
rile noi ale satului de azi. 
A cărui nouă biografie a 
început încă în primii ani 
ai eliberării. In anii cînd. 
ca să ne oprim doar la 
citeva semnificative exem
ple. ne titlurile de împro
prietărire cu pămînt ale 
țăranilor din Scornicești se 
află semnătura președin
telui de reformă agrară 
Andruța Ceaușescu, a că
rui viată se [identifică cu 
drumul spre 'prefaceri re
voluționare ale satului în 
primii ani ai socialismu
lui.

...Pășești, azi. pe străzile 
asfaltate ale Scornicestl- 
lor. printre blocurile ce-i 
hotărăsc — din punct de 
vedere arhitectonic — noul 
destin : acela de viitor 
oraș. Desprinzi din bilan
țul la zi al împlinirilor 
cifre și date în stare să 
ofere o imagine edifica
toare a potențialului eco
nomic. a gradului de ci
vilizație. Desigur, nu mai 
sîntem de multă vreme la 
ora uimirilor. Totul ni se 
pare firesc. Realizările — 
fie și spectaculoase — 
q necesitate. Si totuși...

Așezînd fată in fată fie 
și numai citeva cifre com
parative. drumul parcurs 
va mărturisi mai lim
pede sensurile. Să o fa
cem deci : In 1949, cînd 
făcea bilanțul primului an 
de existentă, cooperativa 
agricolă din Scornicești 
(printre ai cărei primi coo
peratori se aflau Andruța 
și Lisandra Ceausescu. 
Vasile și Elena Bărbules- 
cu. Marin Cîrstea. Ion 
Dragomete. Ion Gheorghe, 
Dumitru Ion. Dumitru 
Nicolae si alții) nu avea
(Continuare 
in pag. a IV-a)

la cultura griului și orzului au fost 
aprofundate, temeinic la consfătui
rile pe țară și județene consacrate 
acestor culturi. Dintre aceștia, 
încadrarea semănatului in limitele 
timpului optim prezintă cea mai 
mare importanță pentru creșterea 
randamentului la hectar. Deși s-a 
stabilit ca pină cel tirziu la 15 oc
tombrie să se încheie semănatul, 
totuși pină la 20 septembrie au fost 
însămințate numai 445 000 hectare 
cu griu și orz. In unitățile agri
cole din județele Iași, Vaslui. Vran- 

cea. Vîlcea. Sălaj 
și Cluj, suprafe
țele însămințate 
sînt mici, cu mult 
sub posibilități. 
Organele și orga
nizațiile de par
tid. direcțiile a- 
gricole și consilii
le unice agroin
dustriale trebuie 
să acționeze în 
așa fel încît să 
nu admită sul? 
nici un motiv tă

răgănarea semănatului. Cerința for
mulată de stațiunile de cercetări 
este ca. în această toamnă, însă- 
mințările să se facă mai devreme, 
astfel incit plantele să răsară mai 
repede, să se înrădăcineze mai bine. 
Este cu atît mai necesar acest lucru 
întrucît. potrivit prognozelor me
teorologice, este posibil ca primă
vara să fie mai săracă în precipi
tații. Or, singura condiție ca plantele 
să reziste acestei încercări este ca. 
la desprimăvărare, ele să fie bine 
dezvoltate.

Calitatea lucrărilor de pregătire a 
terenului pentru semănat este hotă- 
ritoare pentru răsărirea in timp 
scurt și înfrățirea plantelor pină la 
sosirea iernii. Oricine merge in 
aceste zile la sate va remarca, fără 
îndoială, saltul calitativ făcut în 
multe unități agricole în ce privește 
lucrările executate de mecanizatori. 
Este rodul măsurilor luate de con
siliile unice agroindustriale pentru 
mai buna organizare a muncii și
(Continuare în pag. a V-a)
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Șl DE RIDICARE CONTINUĂ A CALITĂȚII VIEȚII
(Urmare din pag. I)
ță îndelungată, ceea ce a determinat 
îmbunătățirea condițiilor de confort și

— bucăți la 1 000 locuitori, 
la sfirșitul anului —

1965 1975 1980
Aparate radio 123,9 206,6 247
Televizoare 28,8 144,9 203
Frigidere 21,3 95,5 157
Mașini de spălat rufe 22,9 67,9 100
Autoturisme 1,2 13,7 28

7. Ritmul construcțiilor de locuințe — 
unul dintre cele mai înalte pe plan mon
dial, raportat la numărul de locuitori — 
a contribuit la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de locuit ale populației, la 
modernizarea și înflorirea localităților 
patriei. Astfel, de la 333 mii apartamente 
construite în cincinalul 1966—1970, în 
cincinalul 1971—1975 s-au realizat 513 
mii apartamente, iar tn actualul cincinal 
se vor construi circa un milion de apar
tamente, din fondurile statului.

în prezent, peste 15 milioane de cetă
țeni de la orașe și sate locuiesc în case 
construite în ultimii 30 de ani. Au cres
cut în mod simțitor ponderea aparta
mentelor cu mai multe camere, precum 
și suprafața utilă ce revine în medie pe 
o persoană ; s-au îmbunătățit finisarea 
și dotarea interioară a locuințelor.

Investițiile pentru construcțiile de lo
cuințe, stabilite la nivelul anului 1980, 
sînt de 36,9 ori mai mari față de anul 
1950 și însumează circa 26 miljarde lei.

*
Dezvoltarea susținută a forțelor de 

producție, creșterea continuă a avuției 
naționale și a venitului național, moder
nizarea economiei naționale au determi
nat, într-o perioadă scurtă, ridicarea pe

Principalele orientări 
ale Programului-directivă 
de creștere a nivelului 

de. trai în perioada 
1981-1985 și de ridicare 
continuă a calității vieții

în perioada 1981—1985, așa cum se 
prevede în proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al partidului, so
cietatea românească va intra într-o fază 
nouă a dezvoltării sale, în care vor avea 
loc afirmarea cu putere a revoluției teh- 
nico-științifice, accelerarea trecerii, pe 
baza acumulărilor cantitative de pînă 
acum, la o nouă calitate a activității în 
toate domeniile, ridicarea pe o treaptă 
și mai înaltă a bunăstării și nivelului de 
civilizație al întregului popor. Procesul 
de dezvoltare armonioasă a întregii socie
tăți va asigura creșterea în ritm înalt a 
economiei naționale, a produsului social 
și venitului național.

în concordanță cu dezvoltarea econo
miei noastre socialiste, cu sporirea veni
tului național, în perioada 1981—1985 se 
va realiza o nouă etapă de creștere a ni
velului de trai, de sporire a veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
în vederea satisfacerii cerințelor de con
sum științific fundamentate, ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor.

Principalele orientări ale programului 
de creștere a nivelului de trai în perioa
da 1981—1985 sînt următoarele :

— se vor majora veniturile tuturor ca
tegoriilor populației, și, în mod deosebit, 
cele provenite din retribuirea muncii, pe 
baza aplicării consecvente a sistemului 
socialist de remunerare a muncii ;

— vor spori retribuțiile muncitorilor, 
maiștrilor, inginerilor și ale celorlalți 
oameni ai muncii și se vor asigura în 
continuare corelații stimulative între re
tribuțiile diferitelor categorii de perso
nal ; va crește retribuția nominală și re
ală și va fi ridicat nivelul retribuției mi
nime pe economie ;

— vor crește veniturile țărănimii din 
munca în cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile personale, ca 
urmare a creșterii producției agricole, 
sporirii gradului de ocupare a membrilor1 
cooperatori în tot cursul anului, îndeosebi 
prin dezvoltarea activităților industriale, 
de construcții și prestări de servicii ;

— se vor majora pensiile de asigurări 
sociale de stat, cele ale membrilor coope
rativelor agricole de producție și coope
rativelor meșteșugărești, precum și din 
alte sectoare de activitate, aceasta re- 
prezentînd, în fapt, recunoașterea de că
tre societate a Contribuției aduse de oa
menii muncii în perioada de activitate, 
la dezvoltarea economică și socială a 
țării ;

— pe baza dezvoltării tuturor ramuri
lor și sectoarelor de activitate, va spori 
numărul locurilor de muncă și se va îm
bunătăți, în continuare, structura popu
lației ocupate, prin creșterea ponderii 
acesteia în industrie, construcții, trans
porturi și prestări de servicii ;

— se va continua acțiunea de redu
cere a săptămînii de lucru, prin trecerea 
la etapa a II-a, astfel încît, pînă în anul 
1985, să se generalizeze săptămîna de lu
cru de 44 ore ;

— statul va promova, ca și pînă acum, 
o politică de sprijinire activă a familiei, 

creșterea gradului de civilizație al popu
lației.

înzestrarea populației cu obiecte de 
folosință îndelungată se prezintă astfel: 

o treaptă superioară a nivelului de civi
lizație materială și spirituală a întregului 
nostru popor.

Anii socialismului se prezintă cu un 
rodnic bilanț în toate domeniile de ac
tivitate. Realitățile din România con
temporană demonstrează, în modul cel 
mai convingător, că scopul suprem al 
politicii partidului și statului nostru, ra
țiunea supremă a socialismului, o con
stituie omul, bunăstarea și fericirea sa, 
dezvoltarea multilaterală a personalității 
umane, făurirea unei vieți noi pentru în
tregul popor.

Rezultatele obținute în perioada 1976— 
1980 scot în evidență caracterul științific, 
realismul profund al măsurilor stabilite 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. și de 
Conferința Națională a partidului pentru 
dezvoltarea economico-socială a țării și 
ridicarea nivelului de trai. Ele demon
strează totodată forța și capacitatea crea
toare a clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a întregului 
popor, care, acționînd într-o unitate tot 
mai strînsă, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înfăptuiește neabătut 
Programul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

de ocrotire a mamei și copilului, se vor 
majora alocațiile pentru copii ;

— se va îmbunătăți aprovizionarea 
populației cu produse alimentare. Se va 
pune și în viitor accent pe realizarea 
unei structuri adecvate a alimentației, 
astfel încît aceasta să satisfacă nevoile 
raționale, fundamentate științific, de hra
nă și igienă alimentară ale populației. 
Se va acorda, totodată, o atenție deose
bită aprovizionării populației cu țesături, 
confecții, încălțăminte, bunuri de folo
sință îndelungată și alte produse neali
mentare, într-o gamă sortimentală diver
sificată ;

— se va asigura ca nivelul prețurilor 
la produsele de larg cqnsum și al tarife
lor pentru servicii să se încadreze în li
mita unei creșteri a indicelui de prețuri 
de 5—6 la sută pe întregul cincinal ;

— fondul locativ va crește în ritm sus
ținut prin construirea unui număr im
portant de apartamente din fondurile 
statului. Totodată, ținînd seama de creș
terea veniturilor populației, se vor dez
volta construcțiile de locuințe proprie
tate personală, cu sprijinul statului. Prin 
aceasta, condițiile de locuit ale întregii 
populații se vor îmbunătăți și mai mult, 
realizîndu-se un confort sporit și dotări 
corespunzătoare. Ținînd seama de tipu
rile de apartamente care vor fi con
struite, industria noastră va produce mo
bilier casnic adecvat, de bună calitate și 
cu un grad sporit de funcționalitate ;

— se va intensifica ritmul de creștere 
a prestărilor de servicii, cu prioritate a 
celor de reparații, precum și a servi
ciilor care ușurează munca în familie ; 
vor spori astfel veniturile meșteșugarilor 
din mediul urban și din mediul rural ;

— se va dezvolta activitatea turistică 
și de agrement, pentru petrecerea plă
cută și instructivă a timpului liber, con
cediilor și vacanțelor, în vederea menți
nerii și refacerii capacității de muncă ;

— se va acorda o atenție deosebită' 
dezvoltării bazei materiale a învățămîn- 
tului, realizării unui învățămînt modern, 
strîns legat de cerințele dezvoltării so
cietății noastre, de viață și producție, 
care să pregătească temeinic cadrele ne
cesare tuturor domeniilor de activitate ;

— se va îmbunătăți asistența medicală 
a populației, punîndu-se accentul pe or
ganizarea acțiunilor profilactice de iden
tificare și prevenire a cauzelor care in
fluențează negativ sănătatea publică ;

— se vor accentua preocupările pri
vind protejarea mediului înconjurător, 
păstrarea echilibrului ecologic, utilizarea 
rațională a resurselor naturale, urmărin- 
du-se îmbunătățirea calității vieții ;

— în concordanță cu dezvoltarea eco
nomică și creșterea populației urbane, se 
va asigura echiparea tehnico-edilitară a 
localităților.

Cercetarea și dezvoltarea tehnologică 
vor avea un rol tot mai activ în elabo
rarea de soluții care să condueă la reali
zarea de noi produse necesare omului și 
dezvoltării sale multilaterale, la sporirea 
continuă a venitului național și avuției 

naționale și, pe această bază, la creș
terea nivelului de trai al întregului po
por. O deosebită atenție va fi acordată 
ridicării calității produselor destinate 
consumului populației, prin modernizarea 
și perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație și valorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor, precum și 
îmbunătățirii în continuare a stării de 
sănătate a populației, a mediului în ca
drul căruia aceasta trăiește și își desfă
șoară activitatea.

Realizarea obiectivelor prevăzute în 
Programul-directivă de creștere a nive
lului de trai în perioada 1981—1985 și de 
ridicare continuă a calității vieții va fi 
posibilă în condițiile unirii eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, în dubla lor

III
Sporirea venitului național, 
factor hotărîtor al ridicării 

bunăstării materiale 
și spirituale 

a întregului popor
Creșterea producției materiale și a efi

cienței economice în perioada 1981—1935, 
potrivit proiectului de Directive ale Con
gresului al XII-lea al Partidului Comu

— în procente —

%
Prevederi 1985 

față de plan 
1980

Ritm mediu anual
1981—1985

Produsul social 133,5—137,5 6,0—6,6
Venitul național 138,0—143,0 6,7—7,4

în anul 1985 venitul național pe lo
cuitor1 va fî de 34 600—35 900 lei, condiție 
esențială pentru trecerea României în 
rîndul țărilor cu nivel mediu de dezvol
tare economică.

Alocarea în cincinalul următor a circa 
30 la sută din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare economico-socială 
va asigura realizarea în ritm susținut a 
reproducției socialiste lărgite, sporirea 
resurselor pentru programul de investi
ții, concomitent cu creșterea fondului de 
consum.

în condițiile ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al producției materiale, afir
mării cu intensitate a revoluției tehnico- 
științifice, promovării largi a mecanizării 
complexe, automatizării și clbernetizării 
producției, în cincinalul 198Î—1985, circa 
80 la sută din sporul venitului național 
se va realiza pe seama creșterii produc
tivității muncii "sociale. Pe ansamblul in
dustriei, productivitatea muncii, calcu
lată pe baza producției nete, va crește 
cu un ritm mediu anual de 7,0—7,5 la 
sută, asigurîndu-se pe această cale apro
ximativ 80 la sută din sporul producției 
industriale. în construcții-montaj pro

T

1981—1985 
— miliarde lei 

(volum total)

Creștere in anul 1985 
— față de anul 1980 

- % -
— Fond total de retribuire
— Total cheltuieli pentru

1 368,0 43,3

acțiuni social culturale 478,5 25,0
din care:

de la bugetul de stat 436,8 24,0

Totodată, în cincinalul 1981—1985 se 
vor efectua construcții de locuințe șl in
vestiții pentru unitățile social-culturale, 
în sumă totală de 137,5 miliarde lei.

Pe baza dezvoltării forțelor de produc-

IV
Creșterea continuă 

a veniturilor oamenilor
muncii

în perioada 1981—1985 vor continua să 
crească veniturile din muncă ale popu
lației, munca reprezentînd criteriul fun
damental de apreciere a contribuției fie
cărei persoane la progresul societății și 
o necesitate pentru formarea, afirmarea 
și dezvoltarea multilaterală a personali
tății umane.

Dezvoltarea complexă și multilaterală 
a economiei naționale va asigura încă 

19851980
A. Populație ocupată — total 100,0 100,0

din care :
— în agricultură 29,1 21,6
— în ramuri neagricole 70,9 78,4

din acestea :
— în industrie și construcții
— în celelalte ramuri ale producției

44,3 51,6
materiale 15,6 15,9

B. Ponderea populației ocupate în total
populație 46,4 48,1

calitate de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, pentru creș
terea productivității muncii, îndeplinirea 
integrală a indicatorilor de plan și, în 
mod deosebit, a producției nete și a pro
ducției fizice, cu consumuri cît mai mici 
de materii prime, material^, combustibili 
și energie, prin participarea activă la 
buna gospodărire a mijloacelor materiale 
și financiare ce le sînt încredințate de 
societate spre administrare. Ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și 
spiritual se va putea realiza numai prin 
creșterea susținută a forțelor de produc
ție, a venitului național, prin dezvoltarea 
rapidă a producției industriale și agri
cole, prin sporirea eficienței întregii acti
vități economice.

nist Român, va determina sporirea veni
tului național într-un ritm mediu anual 
superior ritmului de creștere a produsu
lui social, astfel: 

ductivitatea muncii va spori cu un ritm 
mediu anual de 5,4—6,2 la sută.

în scopul creșterii produsului social șl 
a venitului național la nivelurile prevă
zute în Directive, se va acționa cu fer
mitate pentru gospodărirea cu înalt simț 
de răspundere a materiilor prime, mate
rialelor și energiei, pentru creșterea efi
cienței utilizării fondurilor fixe, redu
cerea cheltuielilor materiale de produc
ție, pentru sporirea beneficiilor și a ren
tabilității.

în cadrul perfecționării conducerii și 
planificării economico-financiare se va 
acționa neabătut ’ pentru consolidarea 
autoconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare, pentru creș
terea răspunderii colectivelor de oameni 
ai muncii în elaborarea și realizarea 
planurilor de producție, în folosirea efi
cientă a părții din avuția națională pe 
care societatea le-a încredințat-o spre 
administrare, sporindu-și astfel aportul 
la creșterea venitului național.

Corespunzător sporirii venitului națio
nal, în cincinalul 1981—1985, fondul total 
de retribuire și cheltuielile pentru ac
țiuni social-culturale se vor majora 
astfel:

930 mii noi locuri de muncă, crescînd în 
mod corespunzător numărul personalu
lui muncitor. Pe această bază, ponderea 
personalului muncitor în totalul popu
lației ocupate va ajunge* în anul 1985 la 
73,2 la sută, față de 71,3 la sută tn 1980.

Modificările din structura pe ramuri a 
economiei naționale vor determina 
schimbări calitative în structura popu
lației ocupate, astfel:

— în procente —

Populația din Industrie și construcții 
va reprezenta în anul 1985 mai mult de 
jumătate din totalul populației ocupate.

Ponderea personalului calificat în to
talul personalului muncitor va crește, de 
la 82 la sută, în anul 1980, la 86 la sută 
în anul 1985, iar a muncitorilor calificați 
de la 85 la sută la circa 90 la sută.

Creșterea generală a nivelului de ca

1. Creșterea veniturilor personalului 
muncitor din retribuții

Fondul total destinat retribuțiilor va 
crește în cincinalul 1981—1985 față de 
perioada 1976—1980, cu 471,6 miliarde 
lei, respectiv cu 43,3 la sută în anul 1985 
față de 1980. Retribuția medie nominală

1980 
Iei lunar

1985 
lei lunar

Creștere 
tn anul 1985 

față de 1980 — %
— Retribuția medie nominală 2 261 2 830 25,1
— Retribuția medie reală 2 261 2 670 16—18

Creșterea retribuției prevăzute pentru 
perioada 1981—1985 se va realiza în pro
porție de circa 80 la sută prin majorarea 
retribuțiilor tarifare și prin efectul ex
tinderii la un an întreg a majorării din 
anii 1979—1980, iar restul prin acordarea 
de trepte, gradații, creșterea sporului de 
vechime, precum și a celorlalte drepturi 
prevăzute de' lege. Majorarea generală a 
retribuțiilor se va realiza în două etape, 
în mod eșalonat pe ramuri, în anii 
1982—1983 și 1984—1985.

In cincinalul viitor se va păstra rapor

2. Creșterea veniturilor țărănimii 
cooperatiste și ale țăranilor 

cu gospodării individuale
Pentru perioada 1981—1985 se prevede 

ca veniturile reale ale țărănimii pro
venite din munca prestată în agricultură 
să sporească cu 20—25 la sută în anul 
1985 față de anul 1980. Această creștere 
corespunde unui spor planificat al pro
ducției cooperativelor agricole și a gos
podăriilor populației de 22—26 la sută în 
cincinalul 1981—1985, realizat pe seama 
extinderii mecanizării, intensificării chi
mizării, înfăptuirii programului de îm
bunătățiri funciare, generalizării unor 
noi tehnologii în producția vegetală și în 
creșterea animalelor, accentuării creș
terii productivității muncii.

Prin dezvoltarea producției vegetale și 
animale, în condițiile reducerii consu
mului de forță de muncă la strictul ne
cesar și diminuării cheltuielilor mate
riale pe unitatea de produs, se va asigu
ra creșterea cu 28,7 la sută a veniturilor 
în bani și în natură ale membrilor coo
peratori. Cooperatorii își vor spori veni
turile și din producția de pe loturile per
sonale, pe cjilea obținerii unor cantități 
mai mari de produse agricole, în special 
legume, cartofi, fructe, furaje, carne, 
lapte și ouă.

Prin constituirea consiliilor unice 
agroindustriale se va realiza în mai bune 
condiții concentrarea și specializarea 

, producției, se vor înfăptui acțiuni co
mune pentru folosirea deplină și eficien
tă a mijloacelor materiale și a forței de 
muncă din unitățile componente, care vor

— Iei lunar —

țle șl a creșterii venitului național se va 
ridica continuu nivelul de trai șl se va 
îmbunătăți calitatea vfețil materiale și 
spirituale a întregului popor.

1980 
reale

1985 
nete reale

%
1985/1980 

(3:1)
1 2 3 4

Veniturile membrilor cooperatori 1388 1 787 1741 125,4
Veniturile țăranilor cu gospodărie indî-

viduală 1 340- 1 690 1 650 123.1
TOTAL venituri ale țărănimii 1380 1 770 1725 125,0

Realizarea acestor venituri va fl posi
bilă prin participarea întregii țărănimi la 
obținerea unor producții înalte în toate 
sectoarele vegetale și animale, în con

V
Majorarea pensiilor 
și alocației de stat 

pentru copii
1. Pensiile nominale de asigurări so

ciale de stat vor crește în anul 1985, față 
de anul 1980, în media cu circa 23 la 
sută, ca urmare a majorării generale a 
pensiilor, care se va realiza în două eta
pe ; pensia medie reală vâ înregistra un 
spor de 15—16 la sută.

Pensia medie nominală pentru limită 
de vîrstă cu vechime integrală va spori 
de la 1 265 lei lunar în anul 1980, la 
peste 1500 lei lunar în anul 1985.

De asemenea, vor fi majorate pensiile 
militare, pensiile IOVR, ale pensionari
lor din cooperația meșteșugărească și alte 
categorii de pensii.

2. Pensiile membrilor cooperativelor 
agricole de producție vor crește, în me
die, cu circa 23 la sută, majorîndu-se în

lificare și a productivității muncii va 
determina sporirea retribuției personalu
lui muncitor, în raport cu cantitatea și 
calitatea muncii prestate. Pe această 
cale, precum și prin asigurarea unor 
venituri permanente, din retribuție, pen
tru un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii, se asigură creșterea venituri
lor pe o familie, condiție esențială- a ri
dicării bunăstării generale.

va spori în această perioadă cu 25,1 la 
sută, iar retribuția reală va înregistra o 
creștere de 16—18 Ia sută.

Nivelurile medii ale retribuțiilor și di
namica acestora vor fi următoarele : 

tul de 1 la 5,5 între retribuția netă mi
nimă și maximă din economie. Retribu
ția tarifară minimă netă va ajunge în 
anul 1985 la 1 630 lei, față de 1 425 lei în 
anul 1980.

Corespunzător creșterii eficienței acti
vității depuse de personalul muncit 
din unitățile economice, urmează * 
treptat, pînă în anul 1985, să se majorez* 
sumele repartizate pentru fondul de par
ticipare la beneficii, astfel încît suma 
medie pe o persoană, din acest fond, să 
crească cu circa 50 la sută în anul 1985 
față de anul 1980.

contribui la creșterea producției agricole, 
la dezvoltarea susținută a activităților 
de industrializare și valorificare a resur
selor naturale locale, semiindustriali- 
zarea unor produse agricole, precum și 
la dezvoltarea ‘altor activități de pre
lucrare.

Se va extinde activitatea de cooperare 
dintre unitățile componente ale consi
liilor unice agroindustriale și gospodă
riile personale ale cooperatorilor, mai 
ales la producția de legume, cartofi și 
fructe, la creșterea $1 îngrășarea de bo
vine, porcine, ovine și păsări, de animale 
mici cu blană și a viermilor de mătase.

Activitățile de prestări de servicii 
pentru populație, efectuate de cooperati
vele agricole de producție, vor crește cu 
peste 80 la șută.

Țăranii cu gospodării individuale vor 
fl sprijiniți de către stat, prin acordarea 
de semințe, material săditor, reproducă
tori de valoare. Totodată, extinderea 
asociațiilor de producători cu caracter 
pomicol, zootehnic și de ameliorare a 
pajiștilor va permite creșterea produc
ției agricole și în zonele necooperativi
zate. în aceste condiții, veniturile țăra
nilor cu gospodărie individuală din zo
nele necooperativizate vor crește cu peste 
26 la sută.

Veniturile membrilor cooperatori g' 
ale țăranilor cu gospodării individuale 
din zonele necooperativizate vor ajvăgje 
în anul 1985 la următoarele niveluri : 

dițiile accelerării procesului de dezvol
tare intensivă și de modernizare a agri
culturii, întăririi economico-organizato- 
rice a tuturor unităților agricole.

tr-o proporție mai mare pensiile mai 
mici. Majorarea pensiilor se va asigura 
prin sporirea resurselor materiale și bă
nești ale cooperativelor agricole de pro
ducție, precum și a celorlalte surse de 
constituire a fondului de pensii.

Totodată, va spori și pensia medie a 
țăranilor cu gospodărie individuală din 
zonele necooperativizate, ca urmare a 
creșterii perioadei de contribuție la fon
dul de pensii și a valorii produselor li
vrate la fondul de stat.

3. Alocația de stat pentru copii se va 
majora în două etape; astfel, la sfîrșitul 
anului 1985, alocația medie nominală pe 
un copil va fi mai mare cu 27 la sută 
față de anul 1980, asigurîndu-se prin
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Șl DE RIDICARE CONTINUA A CALITĂȚII VIEȚII
De asemenea, vor fi majorate indemni- 

aceasta o creștere a alocației medii reale zațiile pentru familiile cu copii din co
de 20 la sută- operativele agricole de producție.

VI
Cheltuielile social-culturale

în perioada 1981-1985

în domeniul consumului alimentar, în 
concordanță cu cerințele științific deter
minate pentru menținerea capacității vi
tale și îmbunătățirea stării de sănătate 
a populației, se va pune accentul pe îm
bunătățirea structurii și ridicarea calită
ții produselor, asigurîndu-se aprovizio
narea populației cu produse cu conținut 
nutritiv ridicat și în sortimente diversi
ficate, sporirea substanțială a livrărilor 

de legume și produse 
produse din fructe, 
vor crește, într-o 

desfacerile în stare

social-culturale totale, fi- 
bugetul de stat, din fon- 
acțiuni sociale :ale între-

Ținînd seama de dezvoltarea în an
samblu a economiei naționale, de creș
terea venitului național, în vederea ri
dicării bunăstării poporului și asigurării 
unui nivel superior de civilizație tuturor 
cetățenilor, se prevede și o sporire a fon
durilor destinate acțiunilor social-cultu
ral e.

Cheltuielile 
nanțate de la 
durile pentru
prinderilor și din fondurile proprii ale 
organizațiilor cooperatiste și obștești, vor 
crește în perioada 1981—1985, față de ac
tualul cincinal, de la 350 miliarde lei ia 
479 miliarde lei, respectiv cu circa 37 la 
sută, reprezentînd în anul 1985 14 200 
lei pe o familie.

Din totalul cheltuielilor social-cultu- 
■ale, cheltuielile finanțate de la bugetul 
e stat vor fi în anii 1981—1985 de 437 
liliarde lei,- față de 320 miliarde lei în 
ctualul cincinal.
Cheltuielile social-culturale finanțate 

de la buget vor ajunge de la circa 10 000 
lei pe o familie în 1980 la circa 12 950 
lei. pe o familie în anul 1985.

în cincinalul 1981—1985. cheltuielile so
cial-culturale finanțate de la bugetul de 
stat vor înregistra o creștere de peste 36 
la sută, față de cincinalul 1976—1980, 
astfel:

1. Cheltuielile pentru pensiile de asi
gurări sociale de stat se pfevăd să creas
că în cincinalul 1981—1985, față de cinci
nalul 1976—1980, cu peste 38 la sută, ca ur
mare a majorării pensiilor ce se prevede 
a se efectua în anii cincinalului, precum 
și a creșterii numărului de pensionari.

2. Pentru sprijinirea familiilor cu copii 
și susținerea sporului natural al popu
lației, se prevede o creștere a cheltuieli
lor pentru alocația de stat pentru copii, 
pentru ajutoarele ce se acordă mamelor 
cu mai mul ți copii și pentru alte ajutoa
re, cu aproape 45 la sută în cincinalul 
1981—1985, față de cincinalul 1976—1980. 
Cheltuielile pentru plata indemnizațiilor 
ce se acordă pentru maternitate vor 
«pori, în aceeași perioadă, cu 38 la sută.

3. Pentru menținerea și refacerea ca
pacității de muncă, oamenii muncii din 
toate sectoarele de activitate beneficiază 
anual de concedii de odihnă plătite, a 
căror durată este stabilită în raport de 
vechimea în muncă. Statul acordă înles
niri și asigură condiții pentru efectuarea 
concediilor de odihnă în stațiunile bal- 
neo-climaterice, care s-au dezvoltat con
tinuu în anii construcției socialiste.

Pe perioadele de incapacitate tempo
rară de muncă, din cauză de boală și ac
cidente, se acordă indemnizații bănești, 
stabilite în raport de vechimea în mun
că și nivelul retribuției. Ca urmare a 
creșterii numărului personalului munci
tor și a retribuțiilor, fondurile prevăzute 
în cincinălul 1981—1985 cresc față de cin
cinalul anterior cu circa 4,5 miliarde lei.

în vederea menținerii și refacerii ca
pacității de muncă, se va acționa per
manent pentru îmbunătățirea asistenței 
Sedicale, a condițiilor de lucru și de

[otecție a muncii, astfel încît să se pre- 
V- ă îmbolnăvirile și accidentele.

4. Cheltuielile pentru învățămînt vor 
crește' în cincinalul 1981—1985, față de 
cincinalul 1976—1980, cu peste 36 la sută. 
Se asigură, astfel, fondurile necesare 
pentru educarea copiilor și pregătirea ti
nerei generații, în strînsă legătură cu ce
rințele dezvoltării economiei naționale, a 
tuturor activităților sociale. Se va acționa 
în continuare pentru integrarea învăță- 
mîntului cu producția și cercetarea știin
țifică, pentru legarea tot mai strînsă a 
procesului de învățămînt de activitatea 
productivă, astfel încît absolvenții să fie 
pregătiți temeinic pentru a se încadra 
direct în producție-

în conformitate cu prevederile din pro
iectul de Directive, pînă în anul 1985 
urmează să fie cuprinși în grădinițe, 
practic, toți copiii de vîrstă preșcolară, 
față de 80 la sută în prezent; în treapta 
I de liceu va fi cuprinsă întreaga ge
nerație de absolvenți ai clasei a VIII-a, 
aproape 90 la sută din elevii treptei I

se

va 
cu 
în 
in

urmînd să fie cuprinși în liceele Indus
triale și agroindustriale; va crește, tot
odată, gradul de cuprindere a elevilor în 
treapta a II-a de liceu la circa 70 la sută 
din absolvenții treptei I, creîndu-se 
condiții pentru pregătirea generalizării 
învățămîntului liceal. Se va extinde în- 
vățămîntul superior, îndeosebi învăță- 
mîntul tehnic, pentru ramurile cu cea 
mai puterhică dezvoltare.

în vederea sprijinirii familiilor cu ve
nituri mai mici și pentru a se stimula 
obținerea unor rezultate cît mai bune la 
învățătură, se vor acorda, ca și pînă în 
prezent, burse pentru studii. Toți elevii 
din învățămîntul profesional vor primi 
burse. în învățămîntul liceal și superior, 
în cincinalul 1981—1985 se va păstra 
aproximativ numărul de burse care 
acordă în prezent.

Baza materială a învățămîntului se 
dezvolta în continuare, în concordanță 
programul de pregătire a cadrelor, 
cincinalul 1981—1985 se vor construi
plus, față de numărul existent, 100 mii 
locuri în grădinițe. Se vor da în folo
sința noi săli de clasă, ateliere, labora
toare, internate.

5. Cheltuielile, pentru sănătate vor 
crește "în cincinalul 1981—1985 față de 
cincinalul 1976—1980 cu aproape 32 la 
șută. Fondurile alocate vor asigura finan
țarea policlinicilor, dispensarelor, spita
lelor, precum Și a celorlalte unități sa
nitare. Se va pune accentul .pe organi
zarea acțiunilor profilactice, de identifi
care șl prevenire a cauzelor care influen
țează negativ sănătatea publică.

Pentru dezvoltarea bazei materiale a 
ocrotirii sănătății, se prevede construi
rea unor noi capacități însumînd 15 roii 
paturi de spital, noi dispensare urbane 
și rurale, stații de salvare și locuri în 
creșe. în. anul 1985 vor reveni 9,5 paturi 
de spital la 1000 locuitori.

6. Cheltuielile pentru cultură și artă 
vor spori în cincinalul 1981—1985 față de 
cincinalul 1976—1980 cu 26 la sută, asi
gurîndu-se funcționarea rețelei de insti
tuții 'de cultură și artă finanțate de la 
bugetul de stat, în concordanță» cu cerin
țele mereu sporite de ridicare a nivelu
lui de cultură al întregii populații.

Baza materială a culturii și artei se va 
dezvolta prin creșterea numărului de 
locuri în săli de spectacole, cinemato
grafe, case de cultură, cluburi; se va ex
tinde centrul de televiziune București 
pentru programe color; se va construi 
sectorul <le emisii radio de la Casa Ra- 
dioteleviziunii București; va începe con
struirea unor studiouri de radio și tele
viziune la Iași și Cluj-Napoca. Va fi in
tensificată producția de filme, creîndu-se 
condiții pentru ca în anul 1985 să se 
realizeze 50—60 filme de lurjg metraj. Se 
va dezvolta producția editorială și

. sei, asigurîndu-se 
tehnice a industriei

7; Pentru cultură 
aloca în continuare 
tul de stat, în completarea 
proprii ale cluburilor și asociațiilor spor
tive. Baza materială a culturii fizice și 
sportului se va lărgi prin amenajarea de 
noi baze sportive, cu participarea tine
retului, asigurîndu-se. condiții pentru ex
tinderea continuă' a sportului și culturii 
fizice de masă. Se vor construi noi săii 
de sport, patinoare artificiale, bazine de 
înot, piste și săli acoperite pentru atle
tism, poligoane de tir.

8. Cheltuielile pentru asistență socială 
vor crește in cincinalul 1981—1985, față 
de cincinalul 1976—1980, cu peste 16 la 
sută. Fondurile alocate vor li utilizate 
pentru finanțarea căminelor pentru inva
lizi și bolnavi cronici, cămijaelor pentru 
copii infirmi, căminelor pentru bătrîni și 
pensionari și altor unități de asistență 
socială.

Creșterea generală a pensiilor și mă
surile prevăzute în domeniul asistenței 
sociale reflectă grija deosebită a socie
tății noastre pentru /îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață a persoanelor 
în vîrstă, pentru asigurarea unei bătrî- 
neți liniștite.

a pre- 
bazeimodernizarea 

poligrafice, 
fizică și sport 
fonduri de la buge- 

resurselor

se vor

Creșterea desfacerilor
de mărfuri și a prestărilor

de servicii
în concordanță cu dezvoltarea de an

samblu a economiei naționale, cu spori
rea venitului național și a veniturilor 
bănești ale populației, se prevede creș
terea consumului populației de mărfuri 
și servicii, asigurîndu-se satisfacerea în

condiții tot mai bune a cererii popu
lației.

1. Volumul desfacerilor de mărfuri va 
ajunge în anul 1985 la 295,5 miliarde lei, 
sporind într-un ritm mediu anual de 
5,4—6,4 la sută, astfel:

1980 1985 1985/1980 — %

plan 
— mii

propuneri 
iarde lei —

dina
mică

ritm mediu 
anual de 
creștere

Desfaceri de mărfuri cu
amănuntul — total 216,5 295,5 136,5 6,4
din care:
— produse alimentare 69,5 88,4 127,2 4,9
— alimentația publică 36,0 49,0 136,1 6,4
— produse nealimentare 111,0 158,1 142,4 7,3

la fondul pieței 
din legume, fructe și 
La legume și fructe 
proporție mai mare, 
proaspătă, asigurîndu-se în toate jude
țele o aprovizionare mai bună cu pro
duse de bază în alimentație, ca: fasole, 
mazăre, zarzavaturi, roșii, mere, stru
guri.

Se va acorda o atenție deosebită creș
terii producției și desfacerii de produse 
preparate, semipreparate și de alte pro
duse culinare, astfel încît să se ușureze 
într-o mai mare măsură munca femei
lor în gospodărie. în acest scop se pre
vede o creștere a desfacerii acestor pro
duse, în următorii 5 ani, cu peste 50 la 
sută. Se va diversifica producerea și se 
va lărgi desfacerea de băuturi răcoritoa
re și ape minerale.

în anul 1985 urmează ca volumul des
facerilor de produse alimentare să creas
că cu 27,2 la sută, față de anul 1980, iar 
volumul desfacerilor prin unitățile- de 
alimentație publică cu peste 36 la sută, 
asigurîndu-se la principalele produse 
următorul consum mediu anual pe lo
cuitor :

Pentru asigurarea stabilității de an
samblu a prețurilor și realizarea venitu
rilor reale ale populației sînt necesare 
măsuri severe de reducere a cheltuielilor 
de producție, prin economisirea și valo-

rificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor, utilizarea rațională a 
energiei și combustibilului, asimilarea de 
noi produse și perfecționarea tehnologii
lor de fabricație.

vin
Construcția de locuințe

U.M. 1950 1980 1985 Diferențe
1985—1980

%
1985/1980

Carne și 
produse din
carne kg 16.7 62.4 68—72 5,6—9,6 109,0—115,4
Lapte și 
produse din 
lapte (exclusiv 
unt) litri 107,6 220 230—240 10—20 104,5—109,1
Grăsimi 
total 
Zahăr și

kg 19 20,5—21,4 1,5-2,45,4 107,9—112,6

produse din 
zahăr kg 6,9 30 33—35 3—5 110,0—116,7
Ouă buc. 59 270 275—280 5—10 101,9—103,7
Cereale, în 
echivalent
făină kg 130,5 183,3 155—160 —28,3 șl 84,6—87,3

din care: —23.3
— făină de -

grîu și 
secară kg 74,1 136 120—125 —16 și —11 88,2—91,9

Legume și 
produse din

legume kg 65,6 143,6 150—160 6,4—16,4 104,5—111,4
Fructe și 
produse din 
fructe kg 20,7 63,0 75—85 12,0—22,0 119,0—134,9

La produsele nealimentare — textile, 
tricotaje, confecții, încălțăminte etc. — 
prevederile din cincinalul următor sînt 
orientate spre o structură sortimentală 
mai variată, îmbunătățirea finisajului și 
ridicarea calității, prin mai buqa valo
rificare a materiilor prime și materiale
lor produse în țară. Se va acorda o de
osebită atenție aprovizionării pieței cu 
produse pentru copii și tineret.

La bunurile de folosință îndelungată 
se vor introduce în fabricație și se vor 
desface noi aparate, va crește funcționa-

litatea șl fiabilitatea acestora, astfel încît 
să se asigure diminuarea consumului de 
energie și eliminarea risipei. Unitățile 
producătoare vor lua măsuri pentru re- 
proiectarea, tipizarea și asimilarea apa
ratelor de uz căsnic cu consum redus 
de energie, eliminîndu-se din fabricație 
produsele cu consumuri energetice mari, 

în anul 1985, volumul desfacerii de 
mărfuri nealimentare va crește cu peste 
42 la sută, față de anul 1980, ceea ce 
va conduce la sporirea consumului, 
astfel:

U.M. 1980 1985 %
1985/1980

Produse nealimentare pe un locuitor -
Țesături (inclusiv Confecții) mp 29,1 35,9 123,4
T ricotaje buc. 9.9 14,2 143,4
încălțăminte perechi 4,1 4,1 100,0
înzestrarea populației cu bunuri
de folosință îndelungată la
1 000 locuitori
Aparate de radio buc. 247 300 121.5
Televizoare buc. 203 245 120,7 '
Frigidere buc. 157 220 140,1
Mașini de spălat buc. 100 153 153,0
Autoturisme de oraș buc. 28 57 203,6

Ministerul Comerțului Interior, cele
lalte organe centrale cu activitate co
mercială, consiliile populare vor acționa 
permanent pentru buna aprovizionare a 
populației pe întregul teritoriu, ridicarea 
pregătirii și nivelului educativ al lucră
torilor din comerț, îmbunătățirea con-, 
tinuă a servirii populației.

2. Volumul prestărilor de servicii 
fi în anul 1985 de 74,6 miliarde lei, 
o creștere de peste 54 la sută, față
anul 1980. Creșterea volumului prestări
lor de servicii se va realiza în fiecare

va 
cu 
de

Județ, atît în mediul urban, cît șl în me
diul rural, astfel încît populația să poată 
beneficia pe plan local de lucrările care, 
în mod economic și .rațional, pot fi efec
tuate în cadrul unităților de profil, orga
nizate în acest scop.

Se vor extinde în ritm accentuat acti
vitățile de servicii la care cererile popu
lației nu sînt satisfăcute, îndeosebi cele 
pentru întreținerea și repararea locuin
țelor, bunurilor de folosință îndelungată, 
a autoturismelor, spălătorii și curățăto
rii etc., astfel:

1985/1980—%
Plan Propuneri

— milioane lei —
Dina- 
mică

Ritm 
mediu 
anual

Volum servicii — total 48 350 74 600 154,3 9.1
din care :

întreținerea și repararea aparatelor elec-
trice și electronice 860 1 905 221,5 . 17,2

întreținerea și repararea autoturismelor 1 380 3 535 • 256,2 20,7
Spălătorii-curățătorii 282 722 256.0 20,7
Prestări in construcții 2 547 5 345 209,9 16.0
Lucrări pe bază de comandă la confecții,

incălțăminte și mobilă 6 630 9 645 145,5 7,8
Servicii de telefonie și poștă 2 990 4 600 153,8 9,0

Volumul de prestări de servicii în cin- losință noi capacități de cazare. Reparti-
cinalul 1981—1985 va satisface în condiții 
mai bune cerințele populației din toate 
localițățile, . asigurîndu-se sporirea numă
rului de unități prestatoare și lărgirea pro
filului acestora. în mediul rurdl, fiecare 
comună va dispune de cel puțin 15 pro
file diferite de servicii, iar volumul to
tal al prestărilor va crește, în anul 
1985, față de anul 1980, cu peste 83 la 
sută, respectiv cu un ritm mediu anual 
de circa 13 la sută, superior 
văzut pe total țară.

3. Activitatea de turism și 
se va amplifica în perioada 
ținînd seama de posibilitățile 
care le are populația, ca urmare a creș
terii veniturilor, de a-și petrece conce
diile și vacanțele în stațiunile balneocli
materice de pe tot cuprinsul țării. La 
sporirea activității turistice va contribui 
și reducerea săptămînii de lucru care 
permite creșterea timpului liber pentru 
toate categoriile de oameni ai muncii, 
în acest scop se vor crea condiții pentru 
extinderea transporturilor la sfîrșit de 
săptămînă; se va pune accentul pe fo
losirea mijloacelor de transport în comun 
care asigură scurtarea duratei de depla
sare și care sînt avantajoase din punct 
de vedere al tarifelor.'

Numărul oamenilor muncii care vor 
beneficia de odihnă și tratament în sta
țiunile balneoclimaterice va crește in 
anul 1985 cu 36 la sută față de anul 
1980.

Pentru asigurarea condițiilor necesare 
realizării acestor obiective se prevede ca 
în cincinalul 1981—1985 să se dea în fo-

celui pre-

agrement 
1981—1985 
sporite pe

zarea teritorială a investițiilor va fi 
orientată cu prioritate spre asigurarea de 
capacități de cazare în zonele și localită
țile solicitate intens de turismul intern și 
internațional.

în stațiunile balneare și montane se 
prevede realizarea a peste 30 la sută din 
noile capacități de cazare, urmărindu-se 
construirea de obiective dotate cu apara
tură de tratament la nivelul cerințelor 
sporite. în localitățile cu circulație turis
tică dezvoltată de pe principalele trasee 
turistice, se prevede realizarea unor ca
pacități de cazare și alimentație publică 
la nivelul de confort solicitat, atît pen
tru turismul intern, cît și pentru cel in
ternațional.

Prin programul prevăzut se creează — 
în condițiile diversificării formelor de 
agrement și creșterii nivelului calitativ 
al serviciilor — premisele pentru crește
rea eficienței economice, valorificarea 
superioară a potențialului de care dispu
ne în acest domeniu țara, noastră, efec
tuarea unui turism intensiv și de bună 
calitate, punerea în valoare în mai mare 
măsură a obiectivelor turistice.

4. în domeniul prețurilor și tarifelor 
pentru populație se are în vedere o evo
luție riguros controlată în limitele pla
nificate. La stabilirea veniturilor reale 
ale populației s-a luat în considerare 
evoluția indicelui prețurilor, care, ca și 
în actualul cincinal, va prezenta o creș
tere medie anuală de 1—1,2 la sută, 
ajungînd în anul 1985 la 5—6 la sută față 
de anul 1980.

și echiparea
tehnico-edilitara

a localităților
cincinalulul 1981—1985 
construiască 1 100 000 
fondurile de Investiții 

care 440 000 destinate

1. în perioada 
urmează să se 
apartamente din 
ale statului, din 
vînzării către populație, față de 380 000
în cincinalul 1976—1980. Statul va spri
jini construirea de către populație a unor 
locuințe din fonduri proprii — circa 
100 000 locuințe.

Cea mai mare parte a locuințelor ce se 
vor construi — circa 1 000 000 aparta
mente — se vor realiza în municipii și 
orașe, precum și în cențrele muncito
rești unde cerințele de locuințe sînt mai 
mari. Numărul mediu de camere pe un 
apartament la locuințele de stat urmează 
să fie de 2,52. Situația locativă în mediul 
urban se va îmbunătăți prin creșterea 
suprafeței medii locuibile pe un locui
tor de la 9,7 mp în anul 1980, la 10,6 mp 
în anul 1983, precum și prin scăderea 
numărului de persoane pe o cameră, de 
la 1,41 în anul 1980, la 1,29 în anul 1985.

La repartizarea pe teritoriu a construc
țiilor noi de locuințe se va pune accent 
pe îmbunătățirea condițiilor de locuit din 
județele cu situație mai grea și în loca
litățile care vor cunoaște- o dezvoltare 
economico-socială mai accelerată, micșo-

rîndu-se, astfel, decalajul existent între 
județe.

Pentru realizarea acestui volum impor
tant de locuințe se au în vedere creșterea 
productivității muncii și a calității exe
cuției construcțiilor ; se va urmări, tot
odată, conservarea și economisirea ener
giei din clădiri, amplasarea locuințelor în 
apropierea locurilor de muncă și sur
selor de încălzire prin rețele de termofi- 
care.

2. în cincinalul 1981—1985 va continua 
procesul de sistematizare teritorială și de 
ridicare a gradului de urbanizare a țării, 
în această perioadă se are în vedere 
transformarea în centre urbane a încă 
140 localități rurale. în municipii și orașe 
va spori capacitatea instalațiilor de ali
mentare cu apă cu peste 2 000 000 mc/zi, 
respectiv cu 27 la sută, față de anul 1980s 
a rețelelor de distribuție a apei cu 4 000 
km, a celor de canalizare cu 3 200 km și 
a stațiilor de epurare cu 1,9 milioane 
mc/zi.

Rețeaua de străzi se va îmbunătăți 
prin modernizarea a încă 1800 km, iar 
transportul în comun se va extinde prin 
dotarea cu noi vehicule, îndeosebi dedotarea cu noi vehicule, îndeosebi 
mare capacitate.

Reducerea duratei
săptămînii de lucru

Creșterea rapidă a gradului de dotare 
a economiei cu mijloace tehnice moderne, 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, ridicarea nivelului general de 
pregătire a cadrelor și sporirea neconte
nită a productivității muncii au creat 
condițiile necesare pentru reducerea du
ratei săptămînii de lucru.

în cincinalul 1981—1985 se va trece 
treptat la realizarea etapei a II-a a pro
gramului de măsuri cu privire la redu
cerea duratei săptămînii de lucru, în așa 
fel încît pînă în anul 1985 să se genera
lizeze săptămînă de lucru de 44 ore, cu 
ziua de muncă de 8 ore ; programele de 
lucru vor prevedea alternativ o săptă
mînă de lucru de 5 zile și următoarea de 
6 zile, asigurîndu-se astfel, în afara sărbă
torilor legale, o sîmbătă liberă sau o altă 
zi a săptămînii, la fiecare două săptă- 
mîni ale lunii respective.

în construcții, agricultură, exploatări 
forestiere, precum și în alte activități cu 
condiții specifice, unde este reglementat

ca în anumite perioade durata zilei 
muncă să fie mai mare de 8 ore, se 
urmări ca fondul de timp de muncă 

să se diminueze co
la săpțămîna de lu-

de 
va 
a-

nual pe o persoană 
respunzător trecerii 
cru redusă.

Ca și pînă acum, 
din unele locuri de 
de o săptămînă de lucru mai redusă.

Pentru femeile cu copii mici, întreprin
derile vor putea organiza munca acestora 
în două ture a 4 ore, la un schimb de 
8 ore, retribuția acordîndu-se în raport 
de timpul lucrat.

Ținînd seama de importanța politică și 
socială deosebită a acestei acțiuni, este 
necesar ca organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale, consiliile de 
conducere ale ministerelor și celorlalte 
organe centrale să ia măsuri politice, or
ganizatorice, tehnice și economice pentru 
îndeplinirea tuturor condițiilor necesare 
trecerii la săptămînă de lucru de 44 ore.

personalul muncitor 
muncă va beneficia

Protecția și ameliorarea 
mediului înconjurător

Activitatea de protecție șl ameliorare 
a mediului ambiant va urmări îmbună
tățirea calității aerului, apelor, solului, 
florei și faunei, a calității vieții din așe
zările umane.

Pentru realizarea acestor obiective se 
vor adopta tehnologii de producție ne
poluante și se vor realiza tehnologii și 
sisteme avansate de protecție a aerului, 
apelor și solului.

Baza tehnico-materială pentru protec
ția și supravegherea mediului înconjură
tor va crește în ritm accelerat. Se va a- 
corda o atenție deosebită bunei gospo
dăriri a fondurilor fixe pentru purifica
rea gazelor reziduale, epurarea apelor u- 
zate și valorificarea deșeurilor, asigura
rea exploatării instalațiilor la parametrii 
proiectați.

în cincinalul 1981—1985, cea mai mare 
parte din instalațiile, utilajele, dispoziti
vele de protecție și supraveghere a me
diului vor fi construite pe baza documen
tațiilor de concepție românească, intensi- 
ficîndu-se cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică din acest domeniu.

Se vor crea noi tehnologii și instalații 
pentru captarea și valorificarea chimică 
și energetică a gazelor reziduale din in
dustria petrochimică, combaterea poluă
rii aerului provocată de vehicule, comba
terea zgomotului urban, epurarea avan
sată a apelor uzate încărcate cu metale 
grele, coloranți sintetici, materii organi
ce, pesticide, detergenți, îngrășăminte 
chimice, extinderea proceselor fizico-chi- 
mice pentru epurarea apelor uzate.

Se vor realiza tehnologii de protecție 
cu consumuri reduse de apă și se vor ex
tinde instalațiile de recirculare a apelor 
reziduale industriale, precum și noi teh
nologii de prevenire și combatere a ero
ziunii solului, salinizării, înmlăștinirii se
cundare, excesului de umiditate, acidifie- 
rii sau alcalinizării solului.

Se vor intensifica activitățile de folo
sire rațională a îngrășămintelor chimice 
și a pesticidelor pentru sol. Se va re
nunța la folosirea pesticidelor cu acțiune 
remanentă și se va lărgi folosirea pesti
cidelor biodegradabile.

Prin realizarea de noi tehnologii, va 
spori potențialul productiv al pădurilor, 
corelate cu măsurile de menținere și a- 
meliorare a funcțiilor pe care le are ve
getația forestieră în protecția calității 
mediului ; se va acționa pentru extinde
rea lucrărilor de rectificare a torenților 
și se vor interzice tăierile rase pentru a 
se diminua procesul de eroziune a solu
rilor împădurite ; se vor extinde spațiile 
verzi în zonele urbane și se vor crea noi 
parcuri și rezervații naturale, locuri de 
agrement și zone recreative.

Se va acorda o atenție sporită conser
vării și ameliorării calității ecosisteme
lor reprezentative din țara noastră (Delta 
Dunării, masivul Retezat, platoul Bu- 
cegi etc.), cît și a monumentelor naturii.

Se va extinde sistemul de supraveghe
re a calității mediului, care va permite 
urmărirea sistematica, culegerea, centra-
(Continuare in pag. a IV-a)
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PROGRAMUL-DIRECTIVA DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI 
ÎN PERIOADA 1981-1985

Șl DE RIDICARE CONTINUĂ A CALITĂȚII VIEȚII
(Urmare din pag. a III-a)
lizarea și prelucrarea datelor referitoare 
la calitatea aerului, apelor, solului, flo
rei și faunei în vederea cunoașterii evo
luției și tendințelor de stare a mediului, 
In zonele marilor platforme industriale 
și pe ansamblul teritoriului țării noastre, 
în același timp, se vor extinde acțiunile 
referitoare la educarea populației, în spe

XI
Munca politico-educativă 

a organelor și organizațiilor
de partid pentru

îndeplinirea
Programului-directivă 

de creștere a nivelului
de trai și de ridicare 

continuă a calității vieții
Creșterea nivelului de trai în ritmul și 

la nivelurile prevăzute în proiectul de 
Directive ale celui de-al XH-lea Congres 
al P.C.R., realizarea prevederilor din pre

cial a tineretului, pentru protejarea șl a- 
meliorarea calității mediului înconjură
tor, inclusiv pentru ocrotirea naturii.

Se vor extinde zonele de agrement ale 
Capitalei, în marile centre urbane și ce
lelalte localități ale țării, în vederea pe
trecerii cît mai plăcute și instructive a 
timpului liber și se vor lua măsuri de 
dotare corespunzătoare a acestor zone 
nou create.

zentul program sînt nemijlocit legate de 
îndeplinirea integrală a sarcinilor cinci
nalului actual și ale celui viitor. De 
aceea, organele și organizațiile de 

partid, consiliile oamenilor muncii tre
buie să se preocupe în mod sus
ținut de înfăptuirea tuturor indica
torilor tehnico-economici prevăzuți prin 
plan, de , realizarea ritmică a pro
ducției și creșterea competitivității pro
duselor. De asemenea, organele și orga
nizațiile de partid, consiliile oamenilor- 
muncii trebuie să asigure toate condițiile 
pentru înfăptuirea exemplară a progra
melor specifice de măsuri privind crește
rea productivității muncii, precum și 
pentru folosirea cu eficiență sporită a 
fondului de timp de muncă prin promo
varea metodelor modeme de organizare 
a producției și a muncii. Totodată, re
ducerea cheltuielilor de producție, și în 
primul rînd a celor materiale, creșterea 
calității produselor trebuie să constituie 
obiective permanente ale tuturor colecti
velor de oameni ai muncii, gradul de 
înfăptuire a acestora avînd implicații 
directe asupra creșterii venitului națio
nal și asupra ridicării nivelului de trai 
al întregii populații. In acest scop, se va 
acorda o atenție prioritară gospodăririi 
judicioase a materiilor prime și mate
rialelor, a energiei și combustibililor, 
sporirii continue a gradului de valorifi
care a tuturor resurselor materiale.

Dezvoltarea economiei naționale în cin
cinalul 1981—1985, accentuarea laturilor 
calitative în toate sectoarele vieții eco
nomice și ridicarea, pe această bază, a 
nivelului de trai al populației presupun 
creșterea continuă a aportului cercetării 
științifice proprii la progresul multilate
ral al societății, la ridicarea eficienței 
întregii activități economice. Organiza
țiile de partid din Institutele de cerce
tări și din unitățile economice trebuie 
să asigure orientarea activității de cerce
tare spre rezolvarea unor probleme ma
jore, cum sînt: valorificarea superioară 
a resurselor naturale, lărgirea bazei de 
materii prime, materiale, energie și com
bustibili necesare producției, moderni
zarea tehnicii și tehnologiilor, diversifi
carea produselor și intensificarea gradu
lui de înnoire a producției, creșterea efi
cienței economice.

înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare a 

economiei naționale în viitorul cincinal, 
precum și a prevederilor de creștere a 
nivelului de trai al populației, solicită 
sporirea preocupărilor tuturor factorilor 
de răspundere din economie, din centrale 
și întreprinderi, pentru calificarea și per
fecționarea pregătirii forței de muncă, 
pentru îmbunătățirea conținutului pro
cesului instructiv-educativ. O deosebită 
atenție trebuie acordată asigurării și pre
gătirii cadrelor de muncitori, maiștri, 
ingineri și alți specialiști pentru noile 
obiective economice care vor fi puse în 
funcțiune, urmărindu-se creșterea atît a 
competenței profesionale a tuturor lucră
torilor, cît și a stabilității forței de 
muncă. Totodată, organele și organiza
țiile de partid, ministerele, centralele și 
întreprinderile trebuie să acorde o aten
ție sporită realizării integrale a progra
melor de reciclare a întregului personal 
muncitor, în așa fel încît la 4—5 ani 
fiecare om al muncii să poată să-și îm
prospăteze cunoștințele profesionale.

Concomitent cu preocuparea pentru 
modernizarea producției și ridicarea ni
velului pregătirii profesionale a forței de 
muncă, organele și organizațiile de partid 
vor acorda o atenție deosebită activității 
de formare a omului nou, cu un larg 
orizont politico-ideologic. Se va acționa 
în așa fel încît fiecare comunist, fiecare 
om al muncii să dea dovadă de înaltă 
conștiință profesională, de înaltă respon
sabilitate și spirit revoluționar în înde
plinirea sarcinilor încredințate. Activita
tea politico-educativă este chemată să 
sădească în conștiința oamenilor ideea 
că fiecare primește de la societate în ra
port cu contribuția sa concretă la pro
gresul acesteia ; trebuie, combătută ten
dința celor ce încearcă să subordoneze 
interesele generale ale societății intere
selor particulare, înguste, să dea socie
tății cît mai puțin și să pretindă de la 
ea cît mal mult Prin mijloace și forme 
politico-educative' adecvate se va urmări 
creșterea răspunderii tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii pentru apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste — de 
stat și cooperatiste — temelia orînduirii 

noastre, a bunăstării și fericirii po
porului.

Activitatea politiCo-educativă trebuie 
să formeze convingerea profundă că 
munca reprezintă unica sursă a sporirii 
avuției naționale, a înfloririi patriei, a 
prosperității poporului și a bunăstării și 
fericirii personale, condiția hotărîtoare a 
afirmării personalității umane. Acțio- 
nînd în spiritul revoluționar al concep
ției noastre comuniste, există garanția 
realizării în bune condiții a sarcinilor 
care stau în fața clasei noastre munci
toare, a întregului popor.

Grija pentru sporirea avuției naționa
le, pentru gospodărirea cît mai eficientă 
a resurselor materiale și umane, pentru 
combaterea neglijenței, risipei și a tutu
ror manifestărilor de irosire a avutului 
obștesc, spiritul cutezător în gîndire și în 
muncă, îndrăzneala și fermitatea în pro
movarea noului, ridicarea gradului de 
pregătire profesională și politică, lărgi
rea continuă a orizontului științific și 
cultural trebuie să reprezinte atributele 
fundamentale care să caracterizeze pe 
toți oamenii muncii din țara noastră.

Organele și organizațiile de partid tre
buie să acționeze pentru lichidarea lipsu
rilor și deficiențelor existente, să asigure 
îmbunătățirea întregii activități, ridicarea 
muncii organizatorice și politice la nive
lul cerințelor puse de partid, de etapa 
actuală de dezvoltare a societății noastre. 
Totodată, organele și organizațiile de 
partid trebuie să asigure desfășurarea 
unei largi activități politice pentru dez
voltarea elanului creator al maselor, a 
spiritului lor de abnegație în înfăptuirea 
sarcinilor construcției socialiste, pentru 
aplicarea în viață a normelor și princi
piilor eticii și echității socialiste.

O atenție deosebită va trebui acordată 
participării unui număr cît mai mare de 
oameni ai muncii la edițiile viitoare ale 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", în vederea stimulării și mobilizării 
largi a talentelor și energiilor creatoare 
ale întregului popor, promovării creației 
culturale și tehnico-științifice de masă, 
înfloririi artei și culturii noi, socialiste, 
intensificării vieții spirituale a țării.

Un rol important în întreaga activitate 
politico-educativă va reveni, în conti
nuare, vastei rețele de instituții cultural- 
artistice — teatre, ansambluri și formații 
artistice — al căror repertoriu va trebui 
să asigure punerea îp valoare a bogatu
lui nostru patrimoniu artistic clasic, să 
promoveze creațiile noi, cu caracter re
voluționar și cu ținută artistică cores
punzătoare.

Un accent și mai mare trebuie pus pe 
răspîndirea în rîndul maselor largi a 
cărții politice, științifice și literare, orga
nizarea unitară a bibliotecilor din cadrul 
așezămintelor culturale și al școlilor, co
munelor și orașelor, aceasta constituind 
o importantă latură a întregii activități 
politico-educative.

Presa și radioteleviziunea, cărora le 
revin îndatoriri și răspunderi deosebit de 
importante în domeniul muncii politico- 
educative, vor trebui să-și sporească 
necontenit contribuția la activitatea ge
nerală de formare a omului nou, de 
unire a eforturilor întregului popor in 
realizarea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român își exprimă 
convingerea că eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, toți oamenii 
muncii — români, maghiari 
germani, de alte naționalități — 
vor acționa cu toată fermitatea 
pentru a pune în valoare, la un 
nivel superior, imensul potențial 
economic și productiv de care 
dispunem, în vederea accentuă
rii laturilor calitative ale întregii 
activități economice, îndeplinirii 
în cele mai bune condiții a sar
cinilor economice, aceasta fiind 
calea sigură de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor.

SCORNICEȘTI-
satul la inima țării

(Urmare din pag. I)
motive de ootimism. Re
coltele de 584 kg de grîu 
la ha și 946 kg de porumb 
erau mai mult decit mo
deste. Devine însă cu atît 
mai impresionantă, mai 
demnă de admirație vo
ința acelor „pionieri" ai 
unui nou mod de a aindi 
viata satului, temeritatea 
faptei lor. A cărei justețe 
este argumentată azi de 
cele peste 6 000 kg griu la 
ha sau peste 10 000 kg 
porumb la ha. obținute ne 
un teren prea puțin ge
neros. obligat să se supu
nă voinței oamenilor, să 
răspundă pozitiv pactului 
acestuia cu arsenalul ști
inței.

Satul românesc se află 
acum într-o nouă etapă. 
Comparația cu trecutul, 
pentru a-i pune în evi
dentă izbinzile nu mai este 
suficientă. Termenul de 
comparație este viitorul. 
Referindu-ne la Scorni- 
cești. azi o comună pu
ternică. alcătuită din 14 
localități. în a căror pro
prietate se află peste 
13 000 ha de teren agricol, 
afirmația de mai sus este 
pe de-a-ntregul justifi
cată. Cum s-ar putea 
compara, după care legi 
ale comparației, cele 3 
circiumi care intrau în 
zestrea comunei înainte de 
eliberare, școala veche, 
casele — multe acoperite 
cu paie — cu zestrea edi
litară de azi. cu blocurile 
CU etaj, cu casele in care 
prezenta radioului, televi
zorului este de la sine în
țeleasă ?

împrumutîpd tot mai 
mult caracteristicile ora
șului. ale unui oraș in- 
dustrial-agrar. Scorniceș- 
tiul îmi pare a fi — ase
meni multor altor locali
tăți rurale alț tării — 
proiecția concretă in vii
tor, desenul exact și ferm 
al satului de mîine, asu- 
mîndu-și firesc atributele 
orașului.

Al satului care se indus
trializează. care nu mai 
poate privi agricultura 
prin prisma unor rigori 
tradiționale. Pentru că 
aici, de pildă, consiliul 
unic agroindustrial de stat 
șl cooperatist, alcătuit din 
patru cooperative agricole 
de producție, o fermă a- 
gricolă a I.A.S. Scorni- 
cești, asociația economică 
zootehnică și vitipomico- 
lă. complexul de creștere 
a animalelor, stațiunea de 
mecanizare a agriculturii, 
un complex de sere cu o 
suprafață de 16 ha. un 
complex pentru creșterea 
porcinelor și un altul pen
tru păsări aduce'toate ar

gumentele industrializării 
agriculturii. Și consem- 
nind acestea, n-am spus 
totul despre perspectivele 
reale și necesare ale sa
tului. Industria presupu
ne nu doar unități de pre
lucrare a produselor agri
cole. Dovada ? Existența 
unei fabrici de confecții, 
a unei întreprinderi de ’ 
producție și prestări de 
servicii, ca și ritmul rapid 
de construcție a unei în
treprinderi de pompe și 
subansamble auto... Șl 
construcțiile industriale 
sau edilitare destinate să 
configureze cu limpezime 
chipul viitorului oraș sînt 
mult mai numeroase. Ele 
se vor adăuga policlinicii 
și spitalului, beneficiind 
de amenajări și dotări co
respunzătoare, complexu
lui comercial, bazei de 
agrement.

Punînd în valoare hăr
nicia și spiritul inventiv al 
oamenilor despre câte cu 
atita căldură ne-a vorbit 
și îndelung Eroul Muncii 
Socialiste Vasile Bărbu- 
lescu, președintele consi
liului unic agroindustrial,' 
omul, comunistul care, 
crescînd odată cu satul, a 
parcurs firesc drumul că
tre știință, omul pentru 
care viața și realizările 
salului . sînt propria sa 
cauză.

Satul Scornicești de ieri, 
cu istoria lui, cu faptele 
numeroase și pilduitoare 
care i-au colorat-o, din- 
du-i personalitate, este o- 
magiat, prin realizări mi
nunate, de harnicii locui
tori de azi. Fie că e vor
ba de țăranii cooperatori, 
de mecanizatori, de mun
citorii întreprinderilor in
dustriale, de sutele de 
intelectuali, de miile de 
elevi. Cu toți animați de 
voința de a-și face exem
plar datoria. De a cinsti 
prin faptele lor, prin re
zultate mereu mai bune 
pe cel ce a devenit simbo
lul viu al aspirațiilor în
tregului popor, pe marele 
fiu al satului și al țării, 
pe omul* care — preocu
pat statornic de soarta 
țării, de binele el, con
fruntat zilnic cu multe și 
grave probleme — a găsit 
și găsește timpul cuvenit 
pentru a veni în mijlocul 
consătenilor și a decide 
împreună cu ei căile de 
urmat, pentru ca in dru
mul spre civilizație și bu
năstare să cunoască noi 
și mari împliniri. Dîn- 
du-ne astfel încă un fru
mos și luminos exemplu 
tuturor. Fiindcă fiecare 
are un loc de unde a por
nit în lume. Scornicești! 
se prezintă acum. în aces
te zile, la aniversarea în

cărcată de semnificații is
torice și sociale cu împli
niri care sînt, ele însele, 
cele mai elocvente mărtu
rii ale adevărurilor de azi. 
Ele sînt rodul urmării 
neabătute a politicii parti
dului, al îndemnurilor și 
indicațiilor secretarului 
general al partidului.

Iată de ce, la chemarea 
adîncă a conștiinței, ase
meni tuturor celor care au 
avut prilejul să cunoască 
satul de lingă pîrîul Plap- 
cea. din acest plai de isto
rie și muncă, să se entu
ziasmeze de realizările e- 
conomice și spirituale, au
tentificate de distincțiile 
cele mai înalte, între care ' 
titlul de Erou al Muncii 
Socialiste, mă voi opri cu 
emoție in fața acelei case 
țărănești modeste. învă
luite în umbra nucului 
bătrîn, în care s-a născut 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Și voi consemna, cu 
bucurie, faptul că prin 
munca lor, prin rezulta
tele muncii lor, oamenii 
din Scornicești aduc cin
stire marelui fiu al satu
lui. marelui fiu al tării. 
Fiind la înălțimea simbo
lului pe care-1 constituie 
pentru noi toți satul de 
ieri, orașul de azi. Scorni
cești, aflat lingă inima 
tuturor, lingă inima tării.

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
„GEORGE ENESCU" 

a Vlll-a ediție 

Armoniile „Eroicei" 
enesciene

cinema

Aici, în încăperile muzeului de istorie al comunei, elevii învață ,,pe viu" sensurile 
veacurilor de luptă, de muncă, de năzuințe fierbinți ale acestei așezări ce-și trimite 

rădăcinile în timp dincolo de epoca daco-romană

„Dacă ar trebui să se traducă în 
proză sau în poezie conținutul unui 
adagio de Beethoven, cuvintele po
trivite ar lipsi curînd. Primatul mu
zicii ! Pentru un om care simte ca 
o nevoie firească necesitatea de a-și 
exterioriza sentimentele, muzica este 
singurul mijloc care să-i permită să 
ajungă la însuși miezul emoției sale. 
A atinge este un lucru : a o exprima 
este altul... în domeniul muzicii pure 
e un sentiment de ordin general 
care sfîrșește prin a da naștere ar
gumentului sonor"... Sint cuvintele 
lui Enescu ; ni le aducem aminte ori 
de cite ori vrem să deslușim noi sen
suri ale paginilor șale simfonice, 
camerale. Așadar — un „sentiment 
de ordin general". De la expunerea 
temei — un rezultat după părerea 
lui Enescu și nu un punct de ple
care, trecind prin dezvoltare, repri
ză, pînă la concluzie, pînă la final 
(dacă ne gîndim la forma de sonată, 
la prima parte a unei simfonii) — 
construcția, regulile tehnice, trava
liul se supun gîndurilor, ideilor, sim- 
țămintelor de care este pătruns com
pozitorul. înainte de toate — emoția 
artistului în fața unui fapt de viață. 
Vorbim despre limbajul enescian, 
despre nobila melodicitate, despre 
melosul care își are izvorul parcă în 
cele mai vechi cinturi născute pe 
acest pămînt (să ne gîndim la ine
galabilul cor al bătrînilor atenieni 
din „Oedip"). Vorbim despre moda- 
lismul lui Enescu — acele alcătuiri 
in care se demonstrează largul dia
pazon de expresie al intonațiilor 
populare (în lucrările de tinerele, 
Rapsodia a 11-a. Octet..., In aproa
pe toate creațiile de maturitate și 
din ultimii ani de viată). Despre poli
fonia lui Enescu — tablouri impresio
nante. despre ritmica sa — folosirea 
ritmului liber, a sistemului „parlando 
rubato" (ne referim Ia Sonata a III-a 
pentru vioară și pian). Enescu — ino
vator in acest sens, in istoria muzi
cii universale, alături de Stravinski, 
Bartok, Messiaen, Alban Berg. Des
pre imaginația sonoră — document 
unic, Preludiu la unison ; orchestra
ția sa — pagină <je referință, partea a 
III-a a Suitei sătești... Nu uităm ui
mitoarea sa capacitate de a pătrun
de in esențial, de a se detașa de or
namentele inutile, de a avea o atitu
dine clasică. Enescu — mare liric al 
veacului său (părțile lente ale prime

lor două simfonii, fantastica Simfonie 
de cameră). Enescu — compozitor 
de mare forță dramatică, . des- 
fășurind discursurile pe ample 
suprafețe, (Simfonia a III-a, Sim
fonia de cameră)... Se vorbește 
însă mai puțin despre acea stare de 
spirit, acel anume sentiment general 
a! său și numai al său — cum spu
nea compozitorul, care îl anima, II 
însuflețea, îi dădea forța de a scrie. 
Pentru că tocmai acesta nu trebuie 
să lipsească din portretul unui com
pozitor. care a trecut prin decenii 
fără a se lăsa etichetat nici ca „im
presionist", nici ca „expresionist" sau 
„neoclasicist", care nu-și colora lu
crările, cînd contemporanii săi iu
beau „tablourile" viu colorațe, care 
nu se amuza să scrie divertismente 
cu titluri absurde și șocante, care 
prefera să compună ca și clasicii de 
la care a învățat — sonate, suite, 
simfonii... Avea 24 de ahi, semna al 
13-lea opus : Simfonia I in mi 
bemol major. El, autorul Sonatei in 
fa minor pentru vioară și pian op. 6 
(1899), al Suitei I pentru orchestră 
în do major (1903), al celor două 
rapsodii (1901, 1902). Simfonia I,
cum remarca Honegger — „o lucrare 
magistrală". Sentimentul general — 
un Răspuns ferm in fața probleme
lor existenței. Tinerețea sufletului 
său închină imn omului și idealuri
lor sale. închină imn celor care cu 
demnitate știu să lupte pentru cauza 
umanității, știu să-și afirme opiniile, 
să pledeze cu toată forța cuvîntu- 
lui și faptei de care sînt ca
pabili. Omul, în fața problemelor e- 
xistentel sale, omul (ca și în „Oedip") 
— mai presus de destin. „O glorie de 
instrumente metalice — cum descria

George Călinescu această creație — 
vestește dezlănțuirea unui optimism 
grandios. Avem de-a face cu o im
petuoasă Eroică. Dar nu este eroica 
marțială, lupta dramatică și ro
mantică împotriva răului. De la gra
ție pînă la strigăt, totul este bucurie 
și încredere Acesta este Enescu, a-, 
cesta este sufletul nostru" O înlăn
țuire ce vizează perfecțiunea, de 'a 
impetuozitatea semnalelor de început 
la marea nocturnă (partea a II-a) — 
meditație de profunzime, întrebare și 
răspuns, pe ton grav, apăsat, pînă la 
clocotul finalului — ton eroic, de mare 
vibrație, de adîncă rezonantă.

Simfonia I — „eroica enesciană", 
una dintre cele mai cîntate lucrări 
românești; de 74 de ani, de la acea 
primă audiție intr-un concert pa
rizian care cuprindea și opusuri de 
Wagner, Beethoven, Berlioz — In 
sute de Interpretări! Pagina cu care 
Filarmonica „George Enescu". diri
jată de Mircea Basarab, a oficiat a- 
ceastă sărbătoare a muzicii.

Un simfonic inaugural, din care nu 
a lipsit momentul de virtuozitate — 
Concertul pentru pian și orchestră In 
si bemol minor de Ceaikovski; un 
prilej de a ne reîntilni cu marele 
pianist Nikita Magaloff — interpretul 
care lasă mereu loc imprevizibilului, 
pe care chiar dacă nu-1 aprobi în 
totalitate, găsindu-1 uneori excesiv în 
amploarea pe care o dă creșterilor, 
culminațiilor — nu poți să nu-i re
cunoști puterea de transmisie, acea 
fulgerătoare conexiune pe care o sta
bilește din prima clipă, prin liniile 
nevăzute ale comunicării, cu întreaga 
asistentă.

Smaranda OTEANU

• Acolo unde nu zboară pescăru
șii: CAPITOL — 15; 17.45; 20
• în numele Papei Rege: PATRIA
— 14,30; 17; 19,30, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Omul-păianjen : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18, LUCEAFĂRUL — 14,15; 16,15;
18,30; 20.30, la grădină — 19,45,
BUCUREȘTI — 13,30; 15,45; 18;
20.15, GRADINA CAPITOL — 19,15
• Capcană pentru rață: VICTO
RIA — 15; 17,30; 20, GRIVITA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Ultima frontieră a morțil: CEN
TRAL — 15; 17,15: 19,30, ARTA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Hoțul din Bagdad: SCALA — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Lebedele sălbatice — 9,15; 10,45;
12.15, Alarmă în deltă — 14; 16, 
Sonata pe malul lacului — 18; 20: 
DOINA
• Accident: TIMPURI NOI —
15; 17,15; 19,30
• Lumea Atlantide!: CINEMA
STUDIO — 10; 12; 14; 16: 18; 20, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15;'20,30. la grădină — 19,45 j

• Nea Mărin miliardar: BUZESl’V
— 15,30; 17,30; 19,15, la grădină J 
20, FLACARA — 15,30; 17,45; 20. la 
grădină — 20,30
• Moartea unui ghid: EXCELSIOR
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, PARC HOTEL — 20 »
• Ghinioniștii: DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15
• Alibi pentru un prieten: BU- 
CEGI — 15: 17,30; 20. la grădină
— 19.30
• Mihail, cîlne de circ: GLORIA
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină 19,45, TOMIS — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30, la 
grădină — 19,45
• Ulzana, căpetenia apașilor: LIRA
— 16; 18; 20, la grădină — 20,15
• Lovitura pe la spate: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20
• Frați de cruce: FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30
• La cinci zile de casă: GIU- 
LEȘTI — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
Matineu pentru elevi și studenți
— 9, FLAMURA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA TITAN
— 20
• Mama: COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20
• Iphygenia: FLOREASCA — 9; 
11,30; 14; 16.45; 19.30
• Columna: PACEA — 15; 18,30
• Olga și poetul: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20

Agenda festivalului
• De la Scarlatti la Stravinski, 

prin pagini de Beethoven, Schu
mann, Scriabin — in recitalul pia
nistului Nikita Magaloff. (Ateneul 
Român, ora 17).

® Cel de-al doilea spectacol al 
companiei americane de balet „Al- 
vin Ailey" (Sala mare a Palatului, 
ora 20).

• La Opera Română (ora 19) — 
„Aida", în distribuție, artiști bine
cunoscut! al primei scene lirice: 
David Ohanesian, lulia Buciuceanu, 
Florin Farcaș, Nicolae Florei, Dan 
Zancu. Conducerea muzicală : 
C. Petrovici.

teatre

tv
PROGRAMUL 1

8,30 Muzică ușoară instrumentală
8,45 Film documentar: Rinul tși caută 

drumul spre mare. Regia Ion 
Bostan /

9,05 Selecțiuni din emisiunile muzi
cale ale săptămînii

9,55 Roman foileton: „Cel din Moga- 
dor“. Episodul 1

10,50 „Mugurel de cîntec românesc44 — 
muzică populară

11,15 Telecinemateca (reluare)

12.55 Festivalul internațional „George 
EnescuSelecțiuni din recitalul 
baritonului Dan Iordăchescu și ăl 
violonistului Victor Tretiakov 
(U.R.S.S.)

13,90 Un fapt văzut de aproape: Ma
gistrala

14,10 în perspectiva Congresului educa
ției și învățămîntului.. Planurile 
de învățămînt în dezbaterea cadre
lor didactice

14,30 De la A la... infinit. Emisiune de 
Ileana Vlad, Cristian Topescu și 
Tudor Vornicu

17,45 Deschiderea Săptămînii Crucii Roșii
17.55 Clubul tineretului
18,35 Săptămîna politică internă șl in

ternațională
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

19,40 în dezbaterea țării: Programul-di- 
rectivă de creștere a nivelului de 
trai în perioada 1931—1985 și de 
ridicare continuă a calității vieții 

19,50 Teleenciclopedia
20,15 Film serial: Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 5
21,00 Seară de cintece românești
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
19,40 Gala Galaction. Un film despre 

viața și opera scrii torului
20. ÎS Melodii lirice
20,25 Din țările socialiste
20,55 Orașele muzicii. București, la cea 

de-a VIII-a ediție a Festivalului 
internațional „George Enescu44

21,35 Telejurnal

• Teatrul Național București (sala 
mică): Viața unei femei — 19,30; 
(sala Atelier): Fata din Andros
— 19
• Opera Română: Aida —. 19
• Teatrul de operetă: Victoria 
și-al ei husar — 19,30
• Teatrul Mic: Pluralul englezesc
— 19,30
• Teatrul de comedie: Livada de 
vișini — 19,30
• Teatrul „Nottara44 (sala Studio): 
Cinci, romane de amor — 19
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Dragă mincinosule — 19,30
• Teatrul evreiesc de stat: Iubiri
— 19,30
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista in 
luna de miere — 19,30: (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea! —
19.30
• Teatrul „Ion Vasilescu44 (la sala 
din bd. Schitu Măgureanu): Piatră 
la rinichi — 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română44: Pe un picior de plai —
18.30
• Teatrul „Ion Creangă44: Cine se 
teme de crocodil? — 16
• Teatrul „Țăndărică44: Don Qul- 
jote — 10; Pisica de una singură
— 17

I
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Vizita premierului Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate Coreene
Premierul Consiliului Administrativ 

al R.P.D. Coreene, tovarășul LI Giong 
Ok, împreună cu tovarășul Ilie Ver- 
deț, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, au 
efectuat, vineri, o vizită în județul 
Bacău.

La sosire, pe aeroportul din Bacău, 
cei doi prim-miniștri au fost salu
tați de. tovarășa Alexandrina Găinu
șe, președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean, de 
alțl reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

La primul obiectiv al vizitei — 
Combinatul petrochimic Borzești, 
unitate reprezentativă a chimiei ro
mânești — oaspeții au fost întîmpinațl 
de Iustin Rogoz, adjunct al minis
trului industriei chimice. Aici, ei au 
luat cunoștință de parametrii tehni- 
co-economici ai unor instalații, între 
care cele de cauciuc izoprenic și ale 
rafinăriei, de nivelul productivității

Intîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Tovarășul Emil Bobu. președintele 

Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, s-a întilnit vi
neri dimineața cu delegația Confede
rației Generale .a Muncii — C.G.T. 
din Franța, condusă , de Georges 
Seguy, secretar general, care, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită in tara noastră.

La întîlnire, care s-a. desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășul Gheorghe Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., alți membri ai 
conducerii U.G.S.R.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ȘAH: Turneul interzonal de la Riga
Turneul interzonal de șah de la 

Riga a programat partidele rundei a 
12-a, in care marele maestru român 
Florin Gheorghiu (cu piesele albe) a 
juca cu maestrul internațional bra- 

.1 Francisco Trois. într-o poziție 
Zfrioară, Florin- Gheorghiu, forțînd 

târgul, a făcut un sacrificiu riscant 
și, intrind în criză de timp, a cedat 
la mutarea a 44-a. La rîndul său, 
marele maestru danez Bent Larsen 
a suferit a doua înfringere consecuti
vă. pierzînd in fața lui Oleg Roma-

în cîteva
BOX

La Palatul spoiturilor din Capitală 
e-a desfășurat aseară cea de-a doua 
gală de selecție a lotului republican 
de box. în limitele categoriei pană, 
talentatul pugilist ieșean Tiberiu 
Cucu l-a învins la puncte pe Gheor
ghe Oțelea, dună ce cu o seară 
înainte iși apărase cu succes titlul 
de campion național, întrecind pe 
Nicu Popa. A urcat din nou în ring 
și campionul categoriei muscă, Radu 
Daniel, care a etalat o tehnică re
marcabilă. dispunînd net la puncte 
de Gheorghe Brumă.

Alte rezultate : categoria ușoară i 
Ilie, Dragomir b.p. M. Niculescu ; L. 
Sandu b.p. M. Fulger; categoria 
6emimuscă : D. Șchiopu b.p. Sail 
Adem ; categoria semiușoară : FI. 
Livadaru b.p. V. Ioana.
• Competiția de gimnastică din 

cadrul Jocurilor sportive Meditera
neene de la Split s-a încheiat cu 
concursul special pe aparate, in care 
victoria a revenit următorilor concu- 
renți : masculin — sol: Gabriel Cal
vo (Spania) — 19,15 puncte ; cal cu 
minere : Michel Boutard (Franța) — 
19,30 puncte ; inele : Willy Moy (Fran
ța) și Miroslav Kezunovid (Iugo
slavia) — ambii cite 19,15 puncte ; 
sărituri : Diego Lazzarich (Italia) — 
19,100 puncte ; paralele : Michel Bou-

mureș Noi

Cooperația de consum din ju
dețul Mures numără in prezent 
peste 1 100 de magazine și uni
tăți de alimentație publică. Pen
tru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației din 
mediul rural s-a urmărit ca, o- 
'•-dă cu sporirea fondului de 

n arfă, să se extindă în mod co
respunzător rețeaua de maga
zine, îndeosebi cele de tip ,',Su- 
percoop" si complexe comercia
le. organizate pe principii mo
derne de comerț. Printre cele 
mai reprezentative se numără 
supermagazinele din Sovata. 
Sîngeorgiu de Pădure, Fintîne- 
le, Lunca Bradului. Iernut si al
tele.

Totodată, cooperația de con
sum din acest județ Și-a dezvol
tat puternic rețeaua de unităti 
turistice, amplasate în locuri 
deosebit de pitorești. Pe șo
seaua internațională E-15, la in
tersecția drumurilor Tg. Mureș— 
Brașov cu Sovata—Tîrnăveni, in 
localitatea Bălăușeri; a fost con
struit hanul turistic „Dealul 
Viilor" (in fotografie), ampla
sat într-o frumoasă zonă vitico
lă. Unitatea dispune de camere 
cu confort modern și încălzire 
centrală, precum și de un res
taurant, fiind deschisă in orice 
anotimp.

Unităti apreciate 'de vizitatori 
sint ,și hanul „Stejeriș" situat 
la 7 km de Tg Mureș, pe șo
seaua spre Brașov, hanul „Ursul 
negru" din Sovata-sat, oabana 
„Gălăoaia" din apropierea loca
lității Răstolita, cabana „Șoimi
lor" de lingă Stînceni, cabana 
„Stejarul", lingă Tîrnăveni, și 
cabana „Salcîmul". lingă Luduș. 

muncii, de realizările obținute în do
meniul cercetării științifice și al mo
dernizării producției.

A fost vizitată apoi întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău, unitate 
constructoare de utilaje pentru alezat 
și frezat.

Tovarășul Li Giong Ok a apreciat 
realizările obținute de oamenii mun
cii de la cele două unități și s-a in
teresat de posibilitățile existente în 
domeniul cooperării în producție și 
în cercetarea științifică cu întreprin
deri similare din R.P.D. Coreeană.

La amiază, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Bacău a oferit un dejun în 

' onoarea oaspetelui.
După-amiază, cei doi prim-miniștrl 

și persoanele oficiale române și co
reene care i-au însoțit s-au înapoiat 
în Capitală.

(Agerpres)

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii și informații cu 
privire la activitatea și preocu
pările actuale ale celor două or
ganizații sindicale pe plan in
tern și internațional. A fost ex
primată dorința comună de a dez
volta și diversifica în continuare 
relațiile de prietenie și colaborare în
tre U.G.S.R. și C.G.T., în interesul 
oamenilor muncii din cele două țări, 
al păcii, securității și dezvoltării 
cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

nișin. Tal a remizat cu Ribli, rezultat 
consemnat și in partidele Liubojevici 
— Țeșkovski și Tarjan — Kuzmin. 
'Restul partidelor s-au întrerupt.

In clasament continuă să conducă 
Mihail Tal (U.R.S.S.). cu 9 puncte 
(1), urmat de Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte (2), Bent 
Larsen (Danemarca) — 7,5 puncte, 
Florin Gheorghiu (România) — 7 
puncte (2), Ribli (Ungaria) — 7 punc
te (1), Tarjan (S.U.A.) — 5,5 puncte 
(1) etc.

rînduri
tard (Franța) — 19,10 puncte ; bară 
fixă : Joel Suty (Franța) —19,40 punc
te; feminin — sărituri: Laura Borto- 
laso (Italia) — 19,450 puncte; paralele 
inegale : Aurora Morala (Spania) — 
19,10 puncte ; bîrnă : Jasna Dokl 
(Iugoslavia) — 18,40 puncte ; sol : 
Laura Bortolaso (Italia) — 19,15
puncte.

Proba masculină pe echipe a com
petiției de tenis de masă a fost 'ciști- 
gată de selecționata Iugoslaviei, care 
a întrecut în finală cu 5—3 formația 
Franței.
• Desfășurată la Marianske Lazne 

(Cehoslovacia), ultima probă a cam
pionatului mondial de dirt track a 
revenit sportivului vest-genman Alois 
Wiesbeck, cu 21 puncte, urmat de 
suedezul Anders Michanek — 20 
puncte, și danezul Ole Olsen — 19 
puncte.

Titlul de campion al lumii în acest 
an a fost cucerit de Alois Wiesbeck.

• Campionatul Armatelor prietene 
la scrimă a continuat în localitatea 
cehoslovacă Olomouc cu proba de 
sabie pe echipe, în care victoria a 
revenit formației U.R.S.S., urmată de 
Ungaria, Polonia și R.D. Germană.

® La Belfast, in jneci contînd pen
tru primul tur al „Cupei cupelor" la 
fotbal, echipa franceză Nantes a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) forma
ția Clifton viile (Irlanda de Nord).

unități ale cooperației de consum

ÎNTÎLNIRI LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprlm-ministru al 
guvernului, ministrul finanțelor, a 
primit, vineri după-amiază. delega
ția de activiști ai Partidului Comu
nist Chinez, condusă de Jen Zhongyi, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al provinciei Liao Ning, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face o 
vizită de prietenie și pentru schimb 
de experiență în tara noastră.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția relațiilor traditionale 
de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român si Parti-★

Tovarășul Iosif Banț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., secretar al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, s-a întilnit vineri cu Andre 
Damseaux, membru al Comitetului 
director al Partidului Liberal (valon) 
din Belgia, deputat, membru al Par
lamentului european, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația. Con
siliului Național al F.U.S.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej' au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării economico-so- 
ciale din cele două țări și s-a expri
mat de ambele părți satisfacția pen
tru stabilirea și dezvoltarea de rela-

Cronica
Primiri Tovarășul Paul Nicu

lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul finanțelor, a primit, vi
neri după-amiază, pe Ahmed Fuad, 
președintele Băncii M.I.S.R. din Re
publica Arabă Egipt și președinte al 
Consiliului de administrație al Băn
cii mixte egipteano-române, M.I.S.R. 
— Romanian Bank din Cairo care a 
participat la lucrările Consiliului de 
administrație al băncii mixte, des
fășurate in țara noastră.

în timpul convorbirilor s-a apre
ciat pozitiv activitatea băncii mixte 
și au fost abordate aspecte privind 
lărgirea colaborării și cooperării ro- 
mâno-egiptene in domeniul eco
nomic și financiar-bancar.

La primire a luat parte Vasile Vo- 
loșeniuc, președintele Băncii române 
de comerț exterior.★

Vineri după-amiază, tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Sergio Sacadura Ca
brai, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Portu
gheze la București, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

Protocol de cooperare 
tehnico-ștâințifficâ. Bucu' 
rești au avut loc convorbiri în
tre Iosif Tripșa, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, și Fritz Hilbert, ad
junct al ministrului pentru știință și 
tehnică al R.D. Germane. Au fost 
elaborate propunerile comune pen
tru programul principalelor obiective 
ale cooperării în știință și tehnologie 
între cele două țări. pe perioada 
1981—1985 și s-a analizat stadiul 
cooperării realizate pe baza progra
mului pe 1976—1980.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol.

La semnare au participat Ion Ursu, 
prirp-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, și Siegfried Bock, ambasadorul 
R.D. Germane la București.

Vineri, tovarășul Ion Ursu a pri
mit. pe tovarășul Fritz Hilbert.

Cu această ocazie a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la posi
bilitățile de dezvoltare în continuare 
a cooperării în domeniul științei și 
tehnicii între România și R.D. Ger
mană. 

dul Comunist Chinez, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre popoarele 
celor două țări, dorința reciprocă de 
a le dezvolta pe mai departe în spi
ritul convorbirilor și înțelegerilor din
tre tovarășul Nicolae Ceausescu si 
tovarășul Hua Guofeng. Totodată, 
oaspeții au fost informați despre 
unele probleme privind aplicarea 
noului mecanism economico-financiar 
și alte aspecte ale construcției socia
lismului în tara noastră.

Au participat Dumitru Turcus. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. membri ai conducerii Minis
terului Finanțelor și ai unor institu
ții bancare, precum și Kang Dai-Sha, 
consilier al Ambasadei R. P. Chineze 
la București.★
ții intre organismele politice din 
România și Belgia, în scopul mai 
bunei cunoașteri între oamenii po
litici, între popoarele român și 
belgian.

Au fost evocate, în același timp, 
bunele raporturi existente pe multiple 
planuri între România și Belgia și 
s-a exprimat dorința dezvoltării in 
continuare a acestor raporturi. în in
teresul celor două popoare, în spi
ritul imperativelor actuale ale des
tinderii, cooperării și păcii, pe con
tinentul european și in întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

zilei
Pentru dezvoltarea co

laborării economice româ- 
no-egiptene.Vineri a f^t semnat 
la București de către Dumitru Bejan, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, și Has- 
sab Allah El Kafrawi, minis
trul egiptean al reconstrucției, un 
aide-memoire privind dezvoltarea in 
continuare a cooperării economice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt.

Adunare festivă. Vînerl- la
Casa centrală a armatei a avut loc o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
35-a aniversări a zilei Armatei popu
lare bulgare, la care au participat ge
nerali. ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București.

Au luat parte Petăr Danailov. am
basadorul R.P. Bulgaria în tara noas
tră, membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na? 
ționale și secretar al Consiliului Po
litic Superior al Armatei, care a 
rostit un cuvînt de salut. Despre 
semnificația evenimentului aniversat 
a vorbit colonelul Zahari Hristankov, 
itașat militar, aero și naval al R.P. 
Bulgaria la București. <

Participanții la festivitate au vi
zionat apoi o fotoexpoziție și filme 
înfățișînd aspecte din viata și acti
vitatea militarilor Armatei populare 
bulgare.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P. Bulgaria la 
București s-a întilnit cu cadre și 
ostași din garnizoana Mangalia.

Vizită. Delegația.. Procuraturii 
Populare Supreme din Republica 
Populară Chineză, condusă de Yu 
Ping, adjunct al procurorului gene
ral al Procuraturii Populare Supre
me, care efectuează o vizită oficială 
în țara noastră, a fost primită, vi
neri, de procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, Gheorghe 
Bobocea.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale. ★

Vineri a părăsit Capitala Arialdo 
Banfi, președintele Federației Inter
naționale a Rezistenților (F.I.R.), 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Comitetului foștilor lup
tători antifasciști — C.F.L.A.

Au fost vizitate unități economice 
și social-culturale din Capitală și ju
dețele Suceava, Dîmbovița, Sibiu, 
Alba.

Arialdo Bahfi a fost primit de to
varășul Mihai Dalea, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.★

Vineri s-au încheiat la Timișoara 
lucrările celui de-al VIII-lea Congres 
național de obstetrică și ginecologie, 
manifestare științifică la care au 
participat personalități ale școlii 
medicale românești, cercetători, ca
dre didactice universitare, specialiști 
din clinici din întreaga tară, precum 
și invitați din Bulgaria, Cehoslova
cia, Franța, R.D. Germană. Israel, 
Italia. Iugoslavia. Polonia. Ungaria 
și Uniunea Sovietică.★

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România s-a deschis 
vineri la amiază o expoziție omagia
lă dedicată lui Honore Daumier, cu 
ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
moartea artistului, comemorare în
scrisă in calendarul, manifestărilor 
UNESCO pe anul 1979.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25eseptembrie. In țară: Vremea 
va fi in general instabilă. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în jumătatea 
de vest a țării. Vor cădea ploi locale, 
ce, vor avea și caracter de aversă în
soțite de descărcări, electrice și care 
pe alocuri vor depăși 20 de litri pe 
metrul pătrat. Izolat, va cădea grindină. 
Vintul va sufla slab pînă la mode
rat, cu intensificări locale din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 și 17 grade, iar cele 
maxime, în scădere, vor oscila între 
17 șl 27 de grade.

ȘEDINȚA DE‘CONSTITUIRE 
A INSTITUTULUI 
DE TRACOLOGIE

Vineri a avut loc în Capitală șe
dința de constituire a Institutului de 
tracologie, organizat pe lingă Facul
tatea de istorie-filozofie din Bucu
rești. înființat prin decret al Consi
liului de Stat, noul institut are ca 
scop coordonarea unitară a activității 
multidisciplinare în domeniul studii
lor traco-geto-dacice in țara noastră. 
Pentru valorificarea rezultatelor cer
cetărilor efectuate, Institutul va edi
ta publicația semestrială „Buletinul 
Institutului de tracologie". Activita
tea institutului se desfășoară sub 
îndrumarea Academiei de științe so
ciale și politice și a Ministerului 
Educației și învățămîntului.

A fost constituit consiliul științi
fic al institutului, avind ca pre
ședinte pe prof. dr. docent Dumitru 
Berciu, membru al Academiei de 
științe sociale și politice, și s-a sta
bilit componența filialelor de la Iași 
și Cluj-Napoca ale institutului.

în cadrul ședinței s-a analizat, de 
asemenea, stadiul prevederilor hotă- 
rîril privind împlinirea a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac cen
tralizat și independent sub condu
cerea lui Burebista, elaborîndu-se, 
totodată, planul de muncă pe anul 
1980.

Au participat Vasile Vîlcu, mem
bru al Consiliului de Stat, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, Petre 
Constantin, adjunct al ministrului 
educației șl învățămîntului, Soâre 
Stan, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., oameni de știință, 
academicieni, cadre didactice, cerce
tători, directori de muzee, activiști 
pe tărîm obștesc.

(Agerpres)
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resurselor energetice, creșterea rapi
dă a prețurilor la carburanți și lupta 
continuă împotriva poluării mediu
lui înconjurător — toate acestea sti
mulează elaborarea unor modalități 
alternative de producere a energiei 
electrice. Cercetările efectuate atestă 
că deși generatoarele ce funcționea
ză cu ajutorul forței vîntului nu asi
gură satisfacerea cerințelor de elec
tricitate, ajută, totuși, la soluționarea 
parțială a problemei.

Statele Unite nu constituie un 
unicat în cercetările respective — 
Canada, Anglia, Franța, Suedia. Elve
ția și o serie de alte țări sînt, la rîn
dul lor. vital interesate în crearea de 
generatori eolieni. Insuficiența ener
giei este o problemă vitală pentru 
aceste țări.

Cu cinci ani în urmă, șesurile des- 
pădurite din Vestul mijlociu al- 
S.U.A. au fost . împinzite cu mici mo
toare eoliene. Ele au creat în loca
litățile rurale din acea întinsă zonă 
luxul cîtorva becuri și, ceea ce este 
și mai important, au ingăduit reali
zarea contactului cu lumea exterioa
ră. datorită instalării posturilor de 
radio.

în prezent, în Statele Unite se pro
duc, mici motoare avînd o putere pînă 
la 20 kW. Ele sînt destinate în pri
mul rînd locuințelor amplasate in 
zone îndepărtate și neracordate la li
niile principale de transportare a 
electricității.

Variațiile în viteza vîntului, mo
dalitățile de acumulare a energiei, 
stîlpii de susținere, investițiile, ca
racterul estetic și lupta contra-zgo
motului — iată principalele proble
me ce stau în fața constructorilor de 
motoare eoliene. Necesitatea ridicării 
coeficientului de utilizare și de secu
ritate a exclus din această compe
tiție vechea și obișnuita moară . de 
vint de tip olandez. Noua generație 
de motoare eoliene va avea arini 
metalice subțiri, ușoare, îmbunătățite 
din punctul de vedere al aerodina
micii și care se vor roti cu v:teze 
mult mai mari.

Un vînticel plăcut suflînd cu 10 
mile pe oră (1 milă «■ 1,6 km) e 

INSĂMÎNȚĂRILE- IA ÎNALT NIVEL AGROTEHNIC!
(Urmare din pag. I)
folosirea mal judicioasă a mașinilor 
în cadrul sectoarelor unice de me
canizare. Este rezultatul acțiunilor 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid de la sate pentru 
întărirea spiritului de ordine și dis
ciplină in rîndul mecanizatorilor și 
cooperatorilor, pentru treșterea răs
punderii colective în executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor. To
tuși, în unele unități agricole se 
manifestă și în această toamnă 
neajunsuri de ordin calitativ în pre
gătirea terenului. Se fac încă arături 
bolovănoase pentru că nu se res
pectă măsura ca plugul să lucreze 
numai în agregat cu grapa stelată ; 
de asemenea, pe mari suprafețe 
resturile vegetale nu au fost strînse 
ori n-au fost încorporate in sol o- 
dată cu efectuarea arăturilor. Or, 
toate acestea împiedică asigurarea 
unui bun pat germinativ pentru se
mințe. Grav este că asemenea aba
teri de la normele tehnice de lucru 
a pămîntului se petrec în prezența și 
sub privirile îngăduitoare ale unor 
ingineri agronomi sau cadre de

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

Excelenței Sale general MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali
BAMAKO

Aniversarea proclamării Republicii Mali îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa, în numele poporului român, al Partidului Comunist Român, al guver
nului și al meu personal, felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și progres poporului malian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate șl colaborare 
statornicite între țările, popoarele și partidele noastre se vor dezvolta continuu 
în viitor, spre binele popoarelor român și malian, al cauzei păcii și înțelegerii 
în întreaga lume.

Poporul malian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 19 ani de la pro
clamarea independentei țării sale.

Republica Mali, duipă numele unul 
stat din evul mediu care a cunos
cut o remarcabilă civilizație, este 
una dintre cele mai întinse țări ale 
Africii de vest, avind o suprafață 
de 1 240 000 kmp și o populație de 
aproximativ 6 milioane de locuitori. 
Principalul sector al economiei na
ționale îl constituie agricultura, în 
care este ocupată aproape 90 la sută 
din populație și care furnizează cea 
mai mare parte a produsului so
cial brut.

în anii ce au urmat cuceririi in
dependenței. poporul malian și-a 
mobilizat eforturile în direcția li
chidării consecințelor dominației co
loniale, a subdezvoltării, reușind 
să pună bazele unei industrii pro
prii, să extindă rețeaua de irigații, 
căile de comunicații. învățămîritul. 
O expresie elocventă a acestor 
transformări înnoitoare o constituie 
marele proiect Mali sud — demarat 
în 1976 — pentru schimbarea radica

Să captăm energia
„pe aripile viatului"
suficient pentru a pune în mișcare 
o turbină aeriană modernă. La o vi
teză a vîntului de 13 mile pe oră pu
terea produsă de generator se du
blează, iar la 16 mile crește mai 
mult decît de patru ori. Instalațiile 
energoeoliene vor da bune rezultate 
în statul Dakota de Nord, unde vi
teza medie a vîntului este de 14,4 
mile pe oră sau la New York — 
12,9 mile pe oră.

Profesorul Williams Yeronemus de

• Cercetări intense pe scara 
mondială • Proiectul profeso
rului Yeronemus • Destinațiile 
multiple ale motoarelor eoliene
• în perspectivă — „Ciglogiro"

și „Turbina tornado"

la Universitatea din Massachusetts a 
propus să se construiască o vastă 
rețea de turbine eoliene. Situate în 
marile prerii, bintuite de vînturi, 
ele ar putea, teoretic, să asigure mai 
mult de jumătate din energia elec
trică folosită în prezent în S.U.A.

Acumularea energiei produse este 
de însemnătate vitală acolo unde 
motorul eolian constituie singura 
sursă de electricitate. întrucît nece
sarul de energie s-ar putea să nu co
respundă în timp cu existența vîn
tului. Bateriile de acumulare moder
ne pot înmagazina ene/gie în canti
tăți suficiente pentru aprovizionarea 
unor căsuțe timp de cîteva zile fără 
vint, dar ele costă prea scump. Sînt 
în studiu proiecte mai complicate 
pentru folosirea lor în sisteme comu
nale mai mari. Turbine eoliene foarte 
mari pot furniza energie direct in 
rețelele principale de distribuție, asi- 
giirînd în acest fel posibilitatea scoa
terii din funcțiune a generatoarelor 
obișnuite. Dar, in acest caz, se men
ține necesitatea stațiunilor electrice 
clasice, întrucît ele trebuie să asigure 
întreg necesarul de energie in peri
oadele fără vint.

conducere din unitățile respective. 
Sînt și situații cînd se folosesc se
mințe de calitate necorespunzătoare 
sub aspectul germinației și necon
diționate potrivit normelor tehnice 
stabilite. Cu toată răspunderea tre
buie să se înțeleagă că tolerarea 
unor asemenea deficiențe este pă
gubitoare pentru viitoarea recoltă 

Nivelul recoltelor obținute pune în 
evidentă cel mai bine capacitatea or
ganizatorică și politică a organizați
ilor de partid de la sate, compe
tența tehnică și răspunderea in 
muncă a cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile agricole. 
Iată de ce, în aceste zile, cînd se 
pun bazele recoltei anului viitor, 
organele județene de partid și or
ganizațiile de partid din agricultură 
au datoria să acționeze pe mul
tiple planuri, să manifeste maximum 
de exigență pentru ca, în toate uni
tățile agricole, insămînțările să se 
execute la un nivel agrotehnic înalt 
și în limitele perioadei optime pre
văzute, creîndu-se astfel, încă de la 
semănat, condiții pentru obținerea 
de producții superioare de grîu și 
orț in anul 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

lă a înfățișării celei mai fertile re
giuni a Republicii Mali. Astfel, ba
rajul de pe Sankarani va permite 
irigarea unei suprafețe de peste 
60 000 de hectare, iar hidrocentrală 
din aceeași zonă, cu o putere de 
44 800 kilowați, va constitui prin
cipalul furnizor de energie electri
că al capitalei tării, orașul Bamako.

Țara noastră, în spiritul politicii 
sale consecvente de întărire a co
laborării cu noile state independen
te ale Africii, cu toate țările în curs 
de dezvoltare,' urmărește cu senti
mente de simpatie și solidaritate 
eforturile poporului malian pe ca
lea consolidării independentei, a 
progresului economic, și social. In
tre Republica Socialistă România și 
Republica Mali s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare, ba
zate pe stimă și respect reciproc, 
care cunosc un curs mereu ascen
dent. Dezvoltarea continuă a acestor 
legături corespunde intereselor ce
lor două țări și popoare, ale cauzei 
păcii, progresului și înțelegerii in
ternaționale.

O soluționare alternativă a proble
mei, acumulării de energie constă în 
folosirea motoarelor eoliene pentru 
pomparea apei in rezervoarele situate 
pe înălțimi, pentru ca apoi. în func
ție de necesități, această apă să se 
scurgă prin hidroturbine. O idee mal 
originală constă în folosirea energiei 
produse pentru descompunerea apei 
in hidrogen și oxigen. în scopul fo
losirii ulterioare a hidrogenului — 
care prin arderea sa nu poluează at
mosfera — pentru funcționarea ge
neratoarelor electrice obișnuite.

Multe din motoarele eoliene vechi 
eu fost distruse de vînturi prea pu
ternice. ca uraganele avînd viteza de 
100 mile pe oră. Marile viteze de rota
ție ale rotorului unei turbine eolie
ne, în combinație cu direcția schim
bătoare a vîntului. pot determina 
„distrugeri prin oboseală" similare ce
lor ce se observă la îndoirea re
petată a unei bucăți de metal, După 
o exploatare de trei ani. ca rezultat 
al „distrugerii prin oboseală", s-a 
rupt o turbină foarte mare instalată 
pe o colină din statul Vermont (una 
din aripile de 8 tone fiind aruncată 
la o distantă de 210 metri). Aprofun
darea cunoștințelor și perfecționarea 
metodelor de calcul, împreună cu 
folosirea celor mai noi materiale. în
găduie construirea unor agregate mal 
rezistente și mai durabile. Motoafela 
eoliene din noua generație vor arăta, 
în același timp, foarte atractiv.

Principalul avantaj al oricărui mo
tor eolian constă, desigur. în faptul 
că nu necesită pentru functionarea 
sa, carburant. Dar costul său, cel 
puțin astăzi, cînd asemenea motoare 
se produc în cantități mici, sperie 
încă pe unii cumpărători potențiali. 
La Rockie — Flats se experimentează 
o duzină de turbine de diferite tipuri. 
Multe speranțe sint legate de rotorul 
vertical, dar acesta nu este încă gata 
pentru o largă utilizare.

Asemenea denumiri captivante ale 
proiectelor existente, ca „Cicloglro". 
„Aripă de iolă". „Turbina tornado". 
„Generator de furtună" arată că 
mulți oameni talentati continuă să 
lucreze pentru a depista noi surse 
energetice. Ținînd seama de uriașele 
rezerve de energie fără plată, ce 
călătorește pe aripile vîntului. folo
sirea acesteia apare mult prea pro
mițătoare pentru a o putea ignora.

LQTO
Numerele extrase 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 SEPTEMBRIE 1979
Extragerea I : 49 37 78 79 46 52 

71 83 43.
Extragerea a Il-a : 76 36 41 39 23 

'6 48 73 60.
Fond total de cîștigurl : 675 362 lei, 

din care : 75 203 lei report la cate
goria I.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DlN 19 SEPTEMBRIE 1979

Categoria I : (13 rezultate) 23 va
riante a 4 120 Iei;

Categoria a Il-a : (12 rezultate)
766,75 variante a 288 Iei.

întrucît valoarea unitară a cîștl- 
gurilor de categoria a IlI-a a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, con
form regulamentului, fondul cate
goriei respective a fost atribuit ca
tegoriilor I și a Il-a.

• NOI CERCETĂRI 
STIINJIFICE ÎN ANr 
TARCTICA. O echipă de oa
meni de știință din S.U.A., 
R.F.G., Anglia și Norvegia vor 
petrece in inima Antarcticii vii
toarea vară australă, pentru a 
efectua o serie de experiențe a- 
vind ca obiectiv principal stu
dierea lanțului muntos Ellsworth 
și a rolului pe care acesta l-ar 
fi avut în procesul de rupere a 
imensului continent Gondwana 
— de acum 200 de milioane de 
ani — prin dezmembrarea că
ruia ar fi luat naștere configu
rația de azi a continentelor. în 
cadrul actualelor cercetări se 
urmărește, de asemenea, identi
ficarea unor noi fosile de plante 
și animale, acestea puțind con

tribui la o mal bună înțelegere 
a evoluției vieții și a mediu
lui înconjurător in Antarctica, 
de-a lungul mai multor milioa
ne de ani. Totodată, experiențe
le oamenilor de știință vor pu
tea elucida mai bine legăturile 
care existaseră între „continen
tul înghețat" și celelalte conti
nente — după ruperea Gondwa- 
nei — înainte ca acestea să se fi 
depărtat unul de altul.

® PENTRU DESCU
RAJAREA FALSIFICATO
RILOR. Nu o dată, tablouri 
„celebre" Intrate în posesia mu
zeelor sau în colecții particulare 
s-au dovedit, la o cercetare mi- 
nuțioasă, doar... falsuri. Și cum 
tehnica copierii picturilor unor 
mari maeștri ai penelului a atins

adevărate culmi ale perfecțiunii, 
depistarea falsurilor tinde să 
devină din ce în ce mai dificilă. 
Tocmai de aceea Muzeul Her- 
zog-Anton-Ulrich, din Bruns

wick (R.F.G.) s-a specializat în 
verificarea autenticității tablou
rilor cu ajutorul razelor infra- 
roșii. Tabloul respectiv este așe
zat pe un ecran și „palpat" de

către o cameră electronică. Pa 
această cale experții au desco
perit de multe ori opere falsi
ficate. aparatura cu raze infra- 
roșii. dublată de electronică, do- 
vedindu-se foarte eficientă.

• „AVIONUL VELIER" 
este un aparat confecționat din 
țevi de duraluminiu și dotat cu 
un motor de motocicletă în doi 
timpi. El zboară pînă la altitu
dinea maximă de 2 000 metri, cu 
o viteză de croazieră de 70 km 
pe oră. în cazul defectării mo
torului, aripile avionului, con
fecționate dintr-o țesătură soli
dă. il susțin perfect in timpul 
zborului, transformindu-1 in-

I ș
tr-un adevărat planor. Construc
torul său, un mecanic amator 
din Statele Unite, consideră că 
„avionul velier" poate constitui 
un serios concurent pentru del
ta-plan.

• BIG BEN - DIN 
NOU „SUFERIND" ? Ce
lebrul ceas al Londrei, uriașul 
Big Ben, i-a alertat din nou pe 
specialiști. într-una din zilele 
trecute, la bătaia sfertului de 
ceas dinaintea orei 11 dimineața, 
el a emis fără primul sunet 
ding, așteptatul ding-dong-ding- 
dong. Explicația n-a fost încă 
găsită. Instalat în 1858. Big 

Ben-ul (numit astfel după Ben
jamin Hali, primul ce s-a ocu
pat de funcționarea lui) dăduse 
„semne de oboseală" anul tre
cut, fiind oprit în cursul lunii 
martie pentru revizie și repa
rație.

• IN ATENTIA CON
DUCĂTORILOR AUTO. 
A conduce un camion la scurtă 
vreme după administrarea unor 
medicamente, care nu au avut 
timp să se elimine din sînge, 
poate constitui o primejdie mai 
mare chiar decît conducerea sub 
influența alcoolului. Afirihația 
aparține profesorului W. Arnold 
de, la Institutul de medicină le
gală din Hamburg, care — după 
minuțioase cercetări asupra 
cauzelor accidentelor rutiere 

mortale — a constatat că un 
mare număr din acestea se da
torează efectelor fizice și psihice 
ale unor substanțe medicamen
toase, administrarea cîtorva pas
tile de medicamente puțind avea 
aceleași efecte ca și alcoolemia 
(proporția de alcool din singe) 
de 2 la mie.

• ÎN TURNUL DE 
CONTROL - ORDINA
TORUL în curind, în Statele 
Unite va intra în probe un turn 
de control automatizat. Radarul 
său va transmite unui ordinator 
poziția avioanelor din apropiere 
și a celor de la sol. Pe bază 
acestor informații, mașina elec
tronică va efectua calculele, fur- 
nizind piloților, prin radio, indi
cațiile necesare privind, după 

caz, aterizarea sau decolarea. De 
menționat că ordinatorul comu
nică direct cu piloții, responsa
bilitatea manevrelor revenind 
însă in Întregime acestora din 
urmă.

• TAINA LACULUI 
LONAR. Originea lacului Lo- 
nar, așezat In partea de nord a 
statului Maharashtra (India), 
constituie o enigmă pentru oa
menii de știință. Există o ipo
teză potrivit căreia lacul ar fi 
luat naștere cu 50 000 de ani în 
urmă, ca rezultat al căderii .pe 
planeta noastră a unui meteorit 
gigant. O expediție alcătuită din 
geologi, fizicieni' și astronomi 
indieni a plecat recent spre la
cul Lonar cu scopul de a-i dez
lega taina. <
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In Grecia a apărut o nouă lucrare consacrată 

gîndirii politice și personalității președintelui-României: 

„aweae ceiuseseu - uumama 
SI LUMEA MEEMPOR/M"

ATENA 21 (Agerpres). — In Grecia a apărut o nouă lucrare con
sacrată personalității de înalt prestigiu internațional și gîndirii politice 
cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu : volumul doi din ciclul 
mai larg de lucrări „NICOLAE CEAUȘESCU — ROMANIA ȘI- LU
MEA CONTEMPORANA". Noul volum, subintitulat „Pe drumul so
cialismului multilateral dezvoltat", a apărut in editura „Pnevmatikos" 
din capitala elenă. Prefața lucrării este semnată de cunoscutul om po
litic grec Ilias Iliou, președintele partidului EDA (Uniunea Democratică 
de Stingă).

rală, tn dezvoltarea șl perfecționa
rea democrației socialiste, a funcți
ilor statului. Teza bine cunoscută că 
socialismul este opera conștientă a 
maselor, că statul și toate mecanis
mele sale economico-sociale sînt con
duse de clasa muncitoare, în colabo
rare strînsă cu țărănimea și cu inte
lectualitatea, cu toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, a căpă
tat o întruchipare vie, adevărată, o 
mare forță de convingere în Româ
nia de azi. Cine vizitează această 
țară, cine îi urmărește cu atenție și 
bună credință activitatea nu poate 
să nu remarce un fapt mai rar în- 
tilnit în alte țări : aproape zilnic, 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele tării, se află în mijlocul 
maselor, în uzine și fabrici, pe ma

mărimea lor teritorială, că fiecare 
trebuie să respecte independenta și 
suveranitatea celuilalt, evitindu-se, 
astfel, imixtiunile în treburile in
terne, presiunile, focarele de ten
siune, conflictele, toate gravele pe
ricole de război.

România și președintele ei și-au 
făcut un titlu de onoare din aceas
tă politică.

La fel cum. pe bună dreptate, 
conducătorul Partidului Comunist 
Român este socotit un adevărat 
campion al luptei pentru instau
rarea unui sistem nou, democratic, 
de relații între partidele comuniste 
și muncitorești, intre toate parti
dele care luptă pentru socialism, 
pentru libertatea și independența 
popoarelor lor. împotriva imperia
lismului, a colonialismului si neoco- 
lonialismului, pentru progres și 
pace.

După cîte știu, aproape toți, șefii 
partidelor politice din Grecia s-au 
intilnit cu președintele , Ceaușescu. 
Nu e nici o mirare. Ideea întâlni
rilor personale, a dialpgului direct 
intră in concepția și în practica 
conducătorului român.

Fiind unul din cei mal nro- 
eminenti oameni politici ai 
vremurilor noastre. Ceaușescu 
este căutat, este stimat, este 
iubit.

Cred că, în prezent, el 
este conducătorul care s-a 
intilnit — acasă, ca și în 
cele patru puncte cardinale 
ale pămîntului — cu cei mai 
multi șefi de stat, de guvern, 
de partide politice, de miș
cări de eliberare națională, 
cu cele mai renumite perso
nalități științifice si cultu
rale, cu tineri și vîrstnici, cu 
femei și cu bărbați, cu 
un număr impresionant de 
oameni doritori să anga
jeze dialogul cu președintele 
Ceaușescu asupra marilor 
probleme ale unei omeniri 
neliniștite, în căutare de cla
rificări, de soluții, de orizon
turi mai largi, mai senine.

Această atitudine nu este 
o simplă chestiune de abili
tate diplomatică. Nici chiar 
de talent politic, cu care, se 
știe bine, președintele Româ
niei este înzestrat din abun
dență. Este vorba, pe lingă 
toate acestea, de profunzimea 
unei gindiri originale, de 
puterea de a analiza lucid, 
logic, complexitatea evolu
țiilor mondiale, uneori atît 
de rapide și de contradicto
rii. Este vorba, de asemenea, 
de consecvența principiilor și

de priceperea de a nu face 
din ele dogme, ci, intr-adevăr, 
călăuze în acțiune, ca să folosesc 
cunoscuta expresie marxistă.

Pentru că, să nu Uităm. Nicolae 
Ceaușescu este un ginditor de tip 
nou. un ginditor și un activist re
voluționar. Nimic vechi, ruginit, su
perficial sau oportunist in filozofia 
și în politica sa 1

Cine vrea să-i cunoască persona
litatea i-o poate citi în chipul de 
azi al României socialiste, ca într-o 
oglindă vastă, luminoasă.

Un om. O țară. Un popor. 
„Ceaușescu — România,
Pacea și prietenia 1“ — i-am auzit 

pe români scandînd adeseori.
Sună frumos aceste versuri. Pen

tru că ele reflectă nu numai senti
mentele românilor, ci ale tuturor 
prietenilor pe care aceste două 
nume înfrățite — Ceaușescu-Româ- 
nia — au știut să și-i facă pretu
tindeni în lume".

★
lui statului român, „NICOLAE 
CEAUȘESCU — ROMÂNIA ȘI 
LUMEA CONTEMPORANĂ", do- 
bindește semnificația unui eveni
ment editorial de primă mărime, 
răspunzînd interesului puternic al 
opiniei publice elene față de acti
vitatea dinamică a unui eminent 
conducător de partid și de stat — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
față de prezența sa activă pe 
arena internațională, pusă în slujba 
idealurilor de pace și progres, 
înscriindu-se, în același timp, in
tr-o vastă suită de acțiuni edito
riale întreprinse în numeroase țări 
ale lumii, apariția acestui . volum 
relevă, o dată mai mult, interesul 
viu față de personalitatea * strălu
cită a șefului statului român, înal
tul prestigiu internațional al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, care 
a intrat în conștiința lumii ca 
unul dintre cei mai mari bărbați de 
stat ce și-a dedicat viața și activi
tatea progresului multilateral al 
poporului său, stabilirii unor relații 
bazate pe pace, respect reciproc 
și încredere între toate popoarele 
lumii.

„Ziua României" la Tîrgul 
internațional de la Alger 
întrevederi ale ministrului român al comerțului exterior 

și cooperării economice internaționale
ALGER 21 (Agerpres). — In cadrul 

Tirgului internațional de la Alger, la 
care țara'noastră participă cu un pa
vilion național, a fost organizată 
„Ziua României".

Au participat tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Abdelghan'i'Akbi, ministrul co
merțului al Algeriei,'reprezentanți ai 
unor societăți comerciale și indus
triale din Algeria și alte țări ale lu
mii.

în cadrul vizitei pe care o între
prinde in Algeria, tovarășul Cornel 
Burtică a avut convorbiri cu Abdel- 
ghani Akbi, ministrul comerțului, 
Abdelhamid Brahimi, ministrul pla

nificării șl amenajării teritoriului, 
Mohamed Liassine, ministrul indus
triei grele. Belkacem Natfi, ministrul 
energiei și industriei petrochimice, 
Mohamed Zerguini. ministrul poște
lor și telecomunicațiilor. Au fost dis
cutate aspecte concrete ale dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
industriale, tehnice și comerciale în
tre România și Algeria.

Tovarășul Cornel Burtică a avut, 
totodată, o întrevedere cu Salahed- 
dine Mbarek, ministrul comerțului al 
Tunisiei. Au fost convenite măsuri 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor economice dintre România 
și Tunisia.

La Oxford s-a deschis

Prima sesiune a „Mesei rotunde româno-I)rilanice“
LONDRA 21 (Agerpres). — La 21 

septembrie, la Oxford s-au deschis 
lucrările primei sesiuni a mesei ro
tunde româno-britanice, acțiune con
venită cu prilejul vizitei de stat la 
nivel înalt în Marea Britanie, in 
iunie 1978. Reuniunea este consacra
tă unui schimb de păreri în pro
bleme de interes comun privind coo
perarea economică, culturală si teh- 
nico-științifică, securitatea si coope
rarea în Europa și in lume, dezar-

I
Lucrările sesiunii 

a O.

R. P. ANGOLA

Jose Eduardo dos Santos a fost ales 
președinte al M.P.L.A.-Partidul Muncii
LUANDA 21 (Agerpres). — In ca

drul unei reuniuni extraordinare a 
Comitetului Central al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) — Partidul Muncii, des
fășurată joi la Luanda, Josă Eduar
do dos Santos a fost ales președinte 
al partidului, anunță agenția ango- 
leză de presă — ANGOP.

★
Noul șef al statului s-a născut la 

Luanda, la 28 august 1942. Este mi
litant al M.P.L.A. din anul 1961, cind 
a început să activeze clandestin la 
Luanda, în cadrul unei organizații a 
tinerilor studenți. In perioada 1961— 
1962, Jose Eduardo dos Santos a în
deplinit funcția de vicepreședinte al 
organizației de tineret a M.P.L.A., 
fiind primul reprezentant al acesteia 
la Brazzaville. In 1962 intră in rindu- 
rile Armatei Populare de Eliberare a 
Angolei. ocupind diferite funcții.

In 1974 devine membru al Comi
siei provizorii de reorganizare a

în conformitate cu prevederile 
Constituției, președintele partidului 
îndeplinește, totodată, funcțiile de 
președinte al republicii și de eo- 
mandant-șef al Forțelor Armate de 
Eliberare a Angolei (F.A.P.L.A.).

Jose Eduardo dos Santos își asu
mă funcțiile pină la viitorul congres 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii, care 
va avea loc in 1980.★
frontului de nord, iar In luna sep
tembrie a aceluiași an . este ales 
membru al Comitetului Central și al 
Biroului Politic ale M.P.L.A. Jose 
Eduardo dos Santos este numit apoi 
coordonator al departamentului rela
ții externe al M.P.L.A., exercitind 
funcția de ministru de externe al 
R.P. Angola, după, obținerea inde
pendenței. Mai tir zi ir. el devine prim 
viceprim-ministru. La primul Con
gres al M.P.L.A. din 1977. a fost ales 
membru al Comitetului Central al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii și al 
Biroului Politic.

marea, energia, noua ordine econo
mică internațională etc. In cadrul 
ședinței de deschidere au luat cu
vintul George Macovescu, președin
tele Uniunii scriitorilor, șeful delega
ției române, și lordul Thomson of 
Monifieth, membru al Consiliului 
privat. La lucrările reuniunii asistă 
Pretor Popa, ambasadorul României 
la Londra, și Paul Holmer. ambasa
dorul Marii Britanii la București.

Adunării Generale 
N. U.

ITALIA f

Pentru realizarea unei politici de solidaritate 
democratică

Convorbiri între delegații ale P.C.I. și P.S.I
(Agerpres). — La Roma 
convorbiri Intre o dele- 

Italian

„Ori de cite ori am prilejul să 
vorbesc sau să scriu despre politica 
României, al cărei autor unanim 
recunoscut este președintele Nicolae 
Ceaușescu, mă simt bucuros și ono
rat, îmi fac o datorie de conștiință", 
se scrie in prefață.

..Bucuros, fiindcă vorbesc despre o 
țară prietenă, cu care Grecia a dez
voltat întotdeauna cele mal bune re
lații.

Onorat, fiindcă vorbesc despre o 
eminentă personalitate a lumii po
litice contemporane, de care mă 
simt legat nu numai prin senti
mente reciproce de prietenie, stimă 
și prețuire deosebită, dar și printr-o 
largă comuniune de idei politice, fi
lozofice și morale.

îmi fac o datorie de conștiință, 
pentru că a vorbi azi des
pre gîndirea și activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
nu înseamnă a vorbi doar 
de un moment inspirat din 
viața sa. de o clipă fericită 
din istoria milenară a Româ
niei. Nu, înseamnă mult mai 
mult : a cunoaște și a face 
cunoscute, nu numai în Gre
cia, ci in întreaga lume, o 
concepție politico-morală 
bine constituită, un sistem 
coerent și precis de relații 
între gindire și practică, 
între valoarea cuvîntului și 
valoarea acțiunii.

N-aș vrea să repet opiniile 
altor oameni politici greci, 
care au vorbit, adeseori, atit 
de elogios despre România 
și președintele ei, dar una 
cred că trebuie neapărat să 
o subliniez : consecvența de
plină dintre vorbele și fap
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Cine îl cunoaște 
personal — iar eu am avut 
posibilitatea, în ultimii ani, 
să-1 întâlnesc de multe ori și 
in România și în Grecia — 
își dă seama că acest fir al 
Ariadnei, ușor de observat in 
politica președintelui român, 
ține, în primul rînd, de firea 
și de etica sa personală, de 
firea și de etica familiei, 
clasei și țării care l-au năs
cut, l-au educat, care i-au
deschis calea spre magistratura 
supremă".

în continuare, autorul prefeței 
relevă : „N-a fost deci o simplă in- 
timplare că un astfel de om s-a 
impus. încă din tinerețe, ca unul 
din autenticii militanți și apoi con
ducători ai Partidului Comunist 
Român.

Așa cum apare, de asemenea, 
logic că numai după alegerea unui 
asemenea patriot și revoluționar in 
fruntea partidului său, acesta a de
venit el însuși, dobindindu-și tră
sături distinctive, proprii. A de
venit, 'intr-adevăr, un partid de tip 
nou, legat organic de interesele po
porului român, de realitățile isto
rice ale României, pe care, cunoș- 
cindu-le bine, a știut să le valori
fice intr-o politică pe cit de cuteză
toare, pe atit de înțeleaptă. O po
litică în care dorințele n-au fost 
confundate cu posibilitățile, in care 
perspectivele socialiste au fost de
finite în funcție de resursele 
României, de capacitățile poporului 
român. Firește, buna conlucrare cu 

. toate țările socialiste, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orinduirea 
lor social-politicâ, a ajutat Româ
nia în înregistrarea ritmurilor ei 
de dezvoltare atît de spectaculoase.

Pentru obținerea acestor rezul
tate, poporul român, sub condu
cerea luminată a președintelui său, 
a depus eforturi considerabile, a 
desfășurat o muncă imensă, siste
matică, și-a format cadrele de spe
cialiști necesare în toate dome
niile.

Aceasta a fost posibil tocmai pen
tru faptul că nu s-a acționat la în- 
timplare, că, mai ales în ultimii 
cincisprezece ani, s-a elaborat o 
concepție științifică, pe baza expe
rienței acumulate, in legătură cu 
întreaga operă de construire a so
cialismului. însăși noțiunea de „so
cialism multilateral dezvoltat" este 
o idee nouă, care reflectă această 
concepție.

Ca participant și conducător 
direct al vastului proces de trans
formări înnoitoare, revoluționare, 
președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
pus pecetea personalității sale pe 
toate marile prefaceri din România, 
atit in domeniul politic, cit și in cel 
economic, in activitatea social-culiu-

rile șantiere. în orașe șl sate. în la
boratoare și săli de curs, peste tot 
unde pulsează viață, unde se cer 
înlăturate rutina și concepțiile în
vechite, birocrația și lipsa de răs
pundere, unde se cer însuflețite e- 
lanurile și direcționate noile efor
turi. Ca Anteu, își ia puterea de la 
pămint, de la oameni, de la reali
tăți, de la ideile care intr-adevăr 
schimbă lumea prin descătușarea 
uriașei energii creatoare a maselor 
populare.

Prin Ceaușescu, România a in
trat pe marea scenă politică a lumii. 
Nu exagerez deloc dacă afirm că 
nu există nici o problemă mondia
lă — .indiferent de natura ei — in 
care cuvintul României să nu se 
facă auzit prin reprezentantul său 
ce! mai autorizat. Auzit, ascultat, 
studiat și, de cele mai multe ori, 
aprobat. Pentru că este un cuvînt 
drept, cinstit, curajos, izvorît nu 
din orgolii și aspirații dominatoare, 
ci din simțul justiției istorice, care 
prevede- că toate țările trebuie să 
fie egale între ele, indiferent de★

Editată în condiții grafice deo
sebite, la numai două luni de la 
apariția primului volum, noua lu
crare — îngrijirea ediției și tradu
cerea textelor aparțin scriitorului 
Lambros Zogas — se deschide 
cu portretul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în peste 330 de pagini, 
grupate in capitole, sint prezentate 
momentele principale ale vieții de 
revoluționar și înflăcărat patriot a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, as
pecte din istoria milenară a poporu
lui român, înfătișindu-se, totodată, 
pe larg, marile succese pe care 
România le obține astăzi in toate 
domeniile de activitate.

Textele incluse în lucrare relie
fează puternica personalitate a șe
fului statului român. Viața și acti
vitatea sa sînt prezentate în strîn
să interdependentă cu cele mai în
semnate momente ale evoluției po
litice, economice și sociale a Româ
niei. pe fundalul marilor mutații în
noitoare înregistrate de țara noas
tră in cele trei decenii și jumătate 
care au trecut de la eliberarea sa.

Apariția în Grecia a noului vo
lum consacrat vieții și operei șefu-

NAȚIUNILE UNITE 21. — Trimi
sul Agerpres transmite : Adunarea 
Generală a O.N.U. s-a întrunit vineri 
în ședință plenară pentru definiti
varea si aprobarea ordinii de zi a 
celei de-a 34-a sesiuni, pentru exa
minarea raportului Comitetului de 
verificare a deplinelor puteri ale de
legațiilor statelor membre si a altor 
aspecte de ordin organizatoric și 
procedural. întrunit în prealabil, Bi
roul Adunării a recomandat include
rea pe ordinea de zi definitivă a se
siunii in curs a unui număr de 125 
de puncte, care sînt înscrise pe. agen
dă fie in baza unor hotăriri ale 
Adunării Generale, fie la cererea 
unor state membre ale organizației. 
De asemenea, Biroul a făcut propu
neri in legătură cu repartizarea aces
tor puncte spre examinare fie în 
plenara Adunării Generale, fie in 
cele șapte comitete principale ale 
acesteia. Aceste puncte acoperă prac
tic ansamblul problemelor majore 
ale vieții internaționale, cum sint 
promovarea destinderii, păcii si 
securității, stingerea focarelor de ten
siune și conflict din diferite regiuni 
ale globului, abolirea definitivă a co
lonialismului. apartheidului si a ori
căror forme de discriminare, amelio
rarea situației sociale în lume, lichi
darea decalajelor economice si a stă
rii de subdezvoltare pe calea edifi
cării noii ordini, economice mondiale, 
creșterea rolului și • eficientei Națiu
nilor Unite in soluționarea proble
melor internaționale. După cum se 
știe,'Biroul Adunării Generale a re
comandat în unanimitate înscrierea 
pe ordinea de zi definitivă a actualei

sesiuni a punctului propus de tara 
noastră, intitulat „Reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state". Noua inițiativă de 
prestigiu a țării noastre la Națiunile 
Unite a fost primită cu viu interes 
la O.N.U. și în general pe plan in
ternational, ca o nouă expresie a po
liticii consecvente de pace si cola
borare a țării noastre, a dorinței ei 
sincere de a-și aduce in continuare 
o contribuție constructivă Ia rezolva
rea intr-un spirit nou. democratic, a 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea. După aprobarea ordinii de zi; 
in Adunarea Generală vor începe 
luni dezbaterile politice generale în 
cadrul cărora, timp de doită săptă- 
mini, șefii delegațiilor statelor mem
bre vor prezenta punctele de vedere 
de principiu ale guvernelor lor in le
gătură cu agenda, sesiunii.

ROMA 21 
au avut loc 
gație a Partidului Comunist 
condusă de Enrico Berlinguer, secre
tar general al P.C.I. și o delegație a 
Partidului Socialist Italian, condusă 
de Bettino Craxi, secretar general al 
P.S.I. A fost dat publicității un do
cument comun care subliniază nece
sitatea unui angajament din partea 
întregii stingi italiene „pentru a 
crea baze sigure și coerente politicii 
de solidaritate democratică", de co
laborare pentru soluționarea proble
melor ce stau în fața țării. Cele două 
partide au apreciat, de asemenea, ca 
utilă o mai bună înțelegere recipro
că, cu atit mai mult cu cit democra
ția creștină „menține prejudecăți ne
justificate atiț față de P.C.I., cit și 
față de P.S.I." — relevă agenția ita
liană de presă A.N.S.A.

Exprimind îngrijorarea fată de a- 
gravarea crizei economice ce se re
flectă și pe plan social, P.C.I. șl 
P.S.I. consideră „necesară și urgentă 
o politică de programare și de refor
me economice, sociale și statale, ba-

zată pe contribuția activă a mișcării 
sindicale". în document se citează ca 
probleme -de primă urgență lupta 
contra inflației, a șomajului și a dro
gurilor ț reforme în domeniile pre
vederilor sociale, invățămîntului, jus
tiției și agriculturii ; relansarea eco
nomică, îndeosebi în sudul tării ; 
definirea unui plan energetic națio
nal ; lupta împotriva terorismului.

Tn ce .privește politica externă, 
P.C.I. și P.S.I. intenționează „să ac
ționeze pentru ca Italia. în cadrul 
alianțelor sale internaționale, s ’ se 
angajeze activ în favoarea eoejcț fo
tei. a dezarmării și cooperării eci^ 
mice", pentru o politică de pace“\. 
cooperare in zona Mediteranei. Iii 
cadrul Parlamentului (vest-) euro
pean, cele două partide „vor acționa 
pentru a favoriza diferite forme de 
orientare progresistă".

La sfirșitul întrevederii. Enrico 
Berlinguer a apreciat că „se poate 
vorbi despre o mai mare apropiere 
între cele două partide". La rîndul 
său. Bettino Craxi a relevat utilita
tea reuniunii, care „s-a încheiat in 
mod pozitiv"..

f
Spre descifrarea 

tainelor 
Universului

Toate aparatele aflate la bor
dul satelitului „Heao-3“ — lan
sat joi dimineața de la Cap Ca
naveral — funcționează perfect, 
a anunțat Agenția spațială ame
ricană J Satelitul. plasat pe orbi
tă Ia 49 kilometri altitudine, ur
mează să transmită, timp de 
șase luni, informații privind ori
ginea și modul de propagare a 
nucleelor grele ce alcătuiesc 
particulele cosmice, precum și 
urmele de elemente chimice în 
fluxul razelor cosmice, a căror 
existentă a fost presupusă, in 
mod teoretic, fără a fi insă do
vedită practic pină în prezent.

Potrivit experților, asemenea 
date, completîndu-le pe cele 
transmise de primii doi sateliți 
din seria Heao (High Energy 
Astronomy Observatory), vor 
permite o mai bună cunoaștere 
a pulsarilor și quasarilor, a așa- 
numitelor goluri negre și a sis
temului nostru solar, în ansam
blul său. „Heao-1“, lansat în 
1977. a permis, intre altele, să 
se majoreze de la 350 la 1 500 
numărul surselor de raze „X“ 
descoperite în spațiul extrate
restru La rindul său, „Heao-2“ 
cartografiază de peste un an 
sursele de raze „X" descoperite 
de predecesorul său, fiind echi
pat pentru aceasta cu cel mai 
mare telescop cu raze „X“ lan
sat în spațiu pină în prezent.
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Dezvoltarea învățămintului
In

9

pe agenda reuniunii UNESCO 
de la Dakar

DAKAR 21 (Agerpres). — Elabora
rea principalelor direcții ale învăță» 
mintului în țările Africii constituie 
tema reuniunii experților UNESCO 
ce se 
lului 
tanți 
cadrul acestei reuniuni se realizează 
un util schimb de experiență în do
meniul învățămintului, o atenție de
osebită acordîndu-se problemelor coo
perării regionale. Aspectele legate de 
elaborarea de programe de învăță- 
mint, asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale vor fi incluse in recomandările 
ce urmează a fi făcute . guvernelor 
africane pentru a permite accesul la 
învățătură celor mai largi pături ale 
populației, in special din zonele ru
rale.

In perioada care s-a scurs de la ob
ținerea independentei, țările africane 
au marcat succese reale în domeniul 
Învățămintului. Aproape în țoale 
capitalele continentului funcționează 
universități sau institute de învăță- 
mînt superior. în regiuni foarte în
depărtate au fost deschise școli. în 
sprijinul învățămintului au fost puse 
și mijloacele de comunicație în masă 
— radioul și televiziunea. Un rol im
portant in lichidarea analfabetismului 
îl au studenții africani.

desfășoară 
și la care 
din 30 de

în capitala Senega- 
participă reprezen- 
state africane. în

agențiile de presă transmit: întrevedere sovieto-viet-
nameză. Krendin a avut ioc,

Proclamarea Republicii Centrafricane
David Dacko — noul șef al statului

BANGUI 21 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile internațio
nale de presă, joi noaptea, David 
Dacko, fost președinte al Republicii 
Africa Centrală, a preluat puterea la 
Bangui și a proclamat republica.

într-o declarație radiodifuzată in 
limbile franceză și sangho, noul pre
ședinte al Republicii Centrafricane a 
anunțat că împăratul Bokassa și-a 
pierdut dreptul de a ocupa funcția 
de șef al statului. „Mă angajez in 
numele guvernului de salvare publică 
și al meu personal, a afirmat David 
Dacko, să restabilesc libertățile de
mocratice, să dau cit mai curind po
sibil cuvintul poporului suveran și 
să-i asigur securitatea". Ulterior, pre
ședintele Dacko a comunicat că pe 
întreg teritoriul țării au fost insti
tuite interdicții de circulație între 
orele 18 și 6 dimineața.

J. B. Bokassa a părăsit tara, 
menționează agenția France Presse, 
care precizează că 
luare a puterii s-a 
vărsare de singe.

operațiunea de 
desfășurat fără

martie 1930, Da-Născut la 24 
vid Dacko a intrat in viata po
litică in 1957, ca deputat al adu
nării teritoriale, tnscris in parti
dul MES AN (Mișcarea pentru Re
voluția Socială a Africii Negre), 
Dacko ocupă diferite funcții mi
nisteriale, iar in martie 1959 de
vine președinte al guvernului. 
După proclamarea independen
ței. la 13 august 1960, el a fost 
dies președinte al republicii.

La 31 decembrie 1965, David 
Dacko a fost înlăturat din func
țiile sale, in urma loviturii de 
stat organizate de J. B. Bokassa.

In sprijinul folosirii energiei atomice
in scopuri pașnice

HELSINKI 21 (Agerpres). — „în 
momentul de față, în lume există a- 
proximativ 60 000 de arme nuclea
re. Aceste arme reprezintă cea mai 
mare amenințare care a planat 
vreodată asupra omenirii", a declarat 
presei dr. Sigvard Eklund, directo
rul Agenției Internaționale pentru E- 
nergie Atomică (A.I.E.A.). „Unii, a

relevat Sigvard Eklund, acceptă exis
tența navelor de război acționate a- 
tomic pe mare, dar obiectează împo
triva reactorilor nucleari in scopuri 
pașnice pe uscat". Dr. Eklund a «- 
preciat că răspindirea folosirii ene - 
giei nucleare in scopuri pașnice «fete 
inevitabilă. A*

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

a creșterii ponderii forțelor de stingă
• Comuniștii au obținut cel mai

• O diferență de
bun rezultat din ultimii 30 de ani 
un singur mandat...

Delegația Comitetului 
pentru Problemele Consi
liilor Populare, condusă de 
Ion Gheorghe, vicepreședinte al co
mitetului, aflată într-o vizită de 
schimb de experiență în Siria, a 
purtat convorbiri cu Taha Al Khay- 
rat, ministrul administrației locale, și 
a fost primită de Youssuf Al-Assad, 
membru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab Socialist. 
A fost exprimată dorința comună de 
a se adinei colaborarea în domeniul 
activității organelor locale ale puterii 
de stat.

Grevă în Noua Zeelandă.
500 000 de muncitori neozeelandezi din 
toate domeniile de activitate s-au 
aflat joi în grevă, la chemarea sin
dicatelor, in semn de protest față de 
limitarea de către guvern a majo
rării salariilor, în cadrul politicii 
«ntilnflaționîste.

Primire la Beijing. Hua 
Guofeng, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului’ de Stat 
al R.P. Chineze, a primit la Beijing 
delegația Partidului Revoluției Popu
lare din Benin, condusă de Ca- 
pochichi Gvebe, membru al Biroului 
Politic al partidului. Cu acest prilej 
s-a relevat că relațiile prietenești 
dintre cele două țări s-au adincit in 
ultimii ani, în urma întîlnirilor la 
nivel înalt chino-benineze.

Colaborarea polono-olan- 
deză Comunicatul comun semnat 
la încheierea convorbirilor dintre 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, și 
primul ministru al Olandei, Andreas 
Van Agt, reliefează dezvoltarea cu 
succes a contactelor și colaborării 
dintre cele două țări, hotărirea păr
ților de a depune eforturi pentru În
tărirea continuă a conlucrării. Părțile 
au relevat necesitatea pregătirii mi
nuțioase a reuniunii de la Madrid 
din 1980.

vineri, o întrevedere intre Aleksei 
Kosighin. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Fam Van 
Dong, prim-ministru al Guvernului 
R. S. Vietnam, care a făcut o escală 
la Moscova, venind de la Havana.

Un avion american de re
cunoaștere a pătruns în ziua de
20 septembrie, în două rinduri. în 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, 
survolînd regiuni de coastă din estul 
provinciei Kosong, pentru acțiuni de 
spionaj, transmite A.C.T.C. Agenția 
precizează că’în luna septembrie s-au 
înregistrat șapte acțiuni similare.

Vot în Congresul S.U.A. 
Camera Reprezentanților a S.U.A. 
s-a pronunțat — cu 203 voturi contra 
și 192 pentru — împotriva legislației 
de aplicare a tratatelor privind Ca
nalul Panama, care urmează să intre 
în vigoare la 1 octombrie. Legislația 
fusese aprobată anterior de Senat. 
Textul va fi trimis din nou unei co
misii mixte a celor două Camere ale 
Congresului. Casa Albă a dat publi
cității o declarație a președintelui

Carter în care acesta își exprimă 
„profundul regret" cu privire la res
pingerea de către Camera inferioară 
a legislației de aplicare a 
și afirmă că va face totul 
se reveni asupra deciziei.

Negocierile între Turcia 
Și C.E.E. au reluate, joi, la 
Ankara. Delegațiile sînt conduse de 
ministrul de externe al Turciei, 
Gunduz Okcun, și, respectiv, de mi
nistrul irlandez de externe, Michael 
O’Kennedy, președintele în exercițiu 
al Consiliului ministerial al C.E.E. 
Partea turcă a declarat că răspunsu
rile Pieței comune la propunerile 
Turciei de anul trecut nu au fost sa
tisfăcătoare. . La rindul său, Michael 
O’Kennedy a recunoscut că propune
rile Pieței comune nu răspund nevoi
lor urgente ale Turciei.

Un nou atentat terorista 
fost comis, vineri, în Italia, căzîn- 
du-i victimă unul din membrii con
ducerii firmei de automobile FIAT, 
Carlo Ghiglieno, asupra căruia tero
riștii au deschis foc de armă auto
mată. împușcindu-1 mortal. Ate’htatul 
a fost revendicat de gruparea tero
ristă „Prima Linea".

tratatelor 
pentru a

„Marea necunoscută" a alegerilor 
legislative din Suedia, voturile prin 
corespondență — deși reprezentau o 
pondere relativ neînsemnată, respec
tiv 53 055 dintr-un total de peste 5 
milioane de voturi exprimate în scru
tinul de duminică — au reușit, totuși, 
să aducă o corectură rezultatelor par
țiale, prin deplasarea unui mandat de 
la Partidul Muncitoresc Social-Demo
crat la Partidul Conservator.

In ansamblu, cele trei partide — 
conservator, de centru și liberal — 
care vor continua să guverneze 
Suedia, în urma scrutinului, au pier
dut 5 mandate în favoarea partide
lor de stingă și își mențin o ma
joritate infimă de numai un loc in 
parlament, raportul dintre ele fiind 
de 175 la 174. „Avansul conservato
rilor — constată agenția France 
Presse — n-a permis să se acopere 
în întregime pierderile aliaților lor 
«burghezi». Blocul acestora va gu
verna cele 8,3 milioane de suedezi 
cu o majoritate de numai 8 432 
voturi".

In condițiile acestei vizibile „pier
deri de viteză" a partidelor cîștigă- 
toare la limită, agenția citată re
marca „foarte buna performantă, a 
Partidului de Stingă — Comuniștii".

în opțiunile electoratului suedez 
s-au reflectat, evident. în nuanțe și 
intensități diferite, reacțiile specifice 
anumitor compartimente ale opiniei 
publice la situația economică și so
cială a țării, la soluțiile preconizate 
de partidele politice. Considerată ca 
țară cu cea mai înaltă concentrare 
a capitalului în lumea occidentală, 
guvernată pină în 1976, timp de 44 
de ani, de social-democrați. Suedia

resimte și ea în 
crizei economice, 
jului și inflației, 
cințele schimbărilor structurale 
creștere.
scăzut, în ultimii doi ani, cu 30 la 
sută; au fost suprimate 100 000 de 
locuri de muncă ; datoria publică a 
ajuns la 140 miliarde de coroane, din 
care 12 miliarde împrumutate de la 
bănci din străinătate ; deficitul ba
lanței comerciale a insumat 10 mili
arde de coroane ; numeroase între
prinderi mici și mijlocii au 
faliment.

Purtând amprenta acestui context 
social-economic, opțiunile exprimate 
cu prilejul scrutinului evidențiază 
creșterea forței de atracție a progra
mului comuniștilor suedezi, a solu
țiilor preconizate de aceștia proble
melor oamenilor muncii, pe baza 
analizei proprii, a studierii aprofun
date a realităților concrete ale tării 
și a aplicării creatoare a teoriei re
voluționare la particularitățile spe
cifice ale Suediei, la condițiile isto
rice, naționale și sociale ale țării. 
După cum s-a anunțat, comuniștii 
suedezi și-au sporit numărul de vo
turi, obținînd 20 de locuri in parla
ment, cu 3 mai multe decît in legis
latura precedentă — rezultat apre
ciat de presa occidentală drept 
mai bun din ultimii 
Acest succes a fost primit 
bucurie de comuniștii 
oamenii muncii din tara noastră, 
fiind bine cunoscute relațiile de prie
tenie si solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul de 
Stingă — Comuniștii din Suedia.

Avansul inregistrat de Partidul de

ultimii ani efectele 
ale agravării șoma- 
impletite cu conse- 

de 
Investițiile industriale au

30 de
români.

dat

cel 
ani.

cu 
de

Stingă — Comuniștii confirmă 
terea prestigiului și autorității 
rindul maselor muncitoare, 
marea sa ca o importantă componentă 
a vieții politice suedeze. Pronuntîn- 
du-se pentru stabilirea unei 
conlucrări cu celelalte forte 
militind pentru unitatea de 
oamenilor muncii, Partidul 
—- Comuniștii consideră că. 
situație, cresc posibilitățile 
tuire a cooperării cu social-democra
ții. cu organizațiile sindicale în ve
derea ieșirii din criză.

După publicarea rezultatelor defi
nitive ale scrutinului, cele trei par
tide ale alianței burgheze și-au 
anunțat intenția de a forma îm
preună un guvern de coaliție. Expe
riența precedentă a acestei formule, 
încercată timp de doi ani după ale
gerile din 1976, nu a dat rezultate, 
cabinetul destrămîndu-se din cauza 
contradicțiilor ivite între parteneri. 
Iar perspectiva ca deosebirile de 
păreri să dispară sau să treacă pe un 
plan secundar, înlesnind formarea 
guvernului de coaliție, este apreciată 
de observatorii politici din capitala 
Suediei cu multă prudență. Dealtfel, 
așa ctim remarcă observatorii, așa 
cum au arătat, imediat după anunța
rea rezultatelor, televiziunea suedeză , 
și ziarul de mare tiraj „Aftonbladet", 
o majoritate de un vot nu este sufi
cientă pentru a permite partidelor 
burgheze să-și ducă mandatul pină 
la capăt. De aici și semnele de între
bare în legătură cu evoluțiile ulteri
oare de pe eșichierul politic suedez.

Petre STANCESCU

cres- 
lui în 
afir

largi 
de stingă, 
acțiune a 
de Stingă 
in actuala 
de înfăp-
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