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Ședința consacrată 
perfecționării activității 

în domeniul industriei extractive

PROGRAMUL-DIRECTIVA
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

A ROMÂNIEI IN PROFIL TERITORIAL 
IN PERIOADA 1981-1985In cadrul Înfăptuirii Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și *îaintare a României spre comu- sm, Directivele Congresului al I-lea prevăd continuarea susți- iTUtă a politicii de dezvoltare și modernizare a economiei tuturor județelor, ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a vieții întregului popor.în elaborarea și aplicarea politicii de dezvoltare economico-socială armonioasă a țării, rolul hotărîtor revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, care acționează cu neclintită consecvență pentru amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, valorificarea superioară a resurselor materiale și de muncă existente în fiecare zonă, sistematizarea și moderniza
I

Succesele obținute 
în perioada 

construcției socialiste 
în dezvoltarea

economico-socială
armonioasă a întregului 

teritoriuînfăptuirea revoluției și construcției socialiste, marcfrjd profunde transformări înnoitoare în toate domeniile vieții economico- sociale, a determinat schimbări radicale și în repartizarea forțelor de producție pe teritoriu. în condițiile regimului burghezo-moșieresc, România se caracteriza nu numai prin nivelul general scăzut al dezvoltării industriei și agriculturii, ci și prin existența unor mari disproporții în amplasarea potențialului productiv, ceea ce făcea ca importante zone ale țării să rămînă mult în urmă din punct de vedere al dezvoltării lor economice și sociale.Pe baza înfăptuirii consecvente în viață a politicii de industrializare socialistă a țării, în perioada primelor planuri cincinale au fost obținute o serie de rezultate pozitive în repartizarea teritorială ■ a forțelor de producție. Cu toate acestea, în anul 1965 se mențineau încă mari decalaje între nivelurile de dezvoltare economică a diferitelor zone.Cursul înnoitor, dinamic imprimat vieții economice și sociale din țara noastră de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român s-a resimțit puternic și în domeniul dezvoltării teritoriale, prin elaborarea și aplicarea unei strategii unitare și de lungă perspectivă pentru asigurarea progresului multilateral al tuturor zonelor și localităților.Un rol important în fundamentarea politicii de repartizare rațio-
Valoarea producției industriale 

— în miliarde lei —

bază, îndeosebi al construcțiilor de mașini și industriei chimice.Accelerarea procesului de indus

pină la 2 14 5 1 —
2,1 — 4 13 11 4 —
4,1 — 10 9 15 14 —
10.1—15 3 5 7 16
15,1—25 — 3 10 12
peste 25 1 1 4 12Dezvoltarea industrială a tuturor județelor s-a caracterizat prin accentuarea rolului ramurilor de 

rea rețelei de localități urbane șl rurale, crearea tuturor condițiilor ca egalitatea în drepturi de care se bucură cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, să se întemeieze pe fundamentul trainic al creșterii potențialului economic al tuturor județelor- Promovarea neabătută a acestei concepții profund științifice — care îmbină organic criteriile de eficiență economică cu cele sociale și răspunde intereselor supreme, actuale și de perspectivă, ale poporului nostru — va asigura accelerarea progresului economico-social al întregii țări, dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor, orașelor și comunelor, crearea condițiilor pentru reducerea deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, dintre activitatea din agricultură și industrie, dintre munca fizică și intelectuală, pentru omogenizarea crescîndă a societății noastre.

nală a forțelor de producție l-a avut Conferința Națională a partidului, din decembrie 1967, care a aprobat un complex de măsuri privind perfecționarea conducerii economiei naționale și îmbunătățirea organizării administrativ-te- ritoriale a țării, măsuri concepute și elaborate din inițiativa și cu aportul determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.înfăptuirea, în anul 1968, a reorganizării administrativ-teritoriale a țării a avut ca rezultat întărirea rolului unităților teritoriale de bază — orașul și comuna — eliminarea unor verigi intermediare și ridicarea la un nivel superior a conducerii în profil teritorial. De asemenea, trecerea la elaborarea planului național unic, nu numai în profil de ramură și departamental, ci și teritorial, a creat condiții mai bune pentru accelerarea procesului de ridicare economico- socială a tuturor zonelor țării.înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare armonioasă a întregului teritoriu, cu deosebire în actualul cincinal, a determinat mutații esențiale în geografia economică a României, asigurîndu-se condiții ca, în anul 1980, fiecare județ să dispună de capacități industriale pentru o producție de cel puțin 10 miliarde lei. Principalele transformări în gruparea județelor, după valoarea producției industriale, se prezintă astfel:
Numărul județelor

1965 1970 1975 1980 

trializare a tuturor județelor țării a fost însoțită de extinderea rețelei localităților urbane, ponderea populației orășenești urmînd să atingă în 1980 circa 52 la sută din totalul populației, față de 33,7 la sută cît a fost în 1965.Vastul program de investiții realizat în cursul ultimelor trei cincinale a dus la sporirea continuă a numărului locurilor de muncă, îndeosebi în județele rămase în urmă din punct de vedere economic, ceea ce a avut efecte pozitive directe pe planul emancipării sociale a întregului popor, al creșterii nivelului său de trai material și spiritual, a gradului general de civilizație.
Valoarea producției globale 
agricole, în miliarde lei

Numărul județelor
1966—1970 1971—1975 1976—1978

Pină la 1.0 9 3 —
1.1—2,0 17 18 12
2,1—3,0 9 8 9
3,1—4,0 3 5 9
4.1—5,0 1 5 5
Peste 5,0 — V- -4Dezvoltarea industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri economice a asigurat ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din toate județele țării. Au crescut necontenit venitul pe o persoană ocupată, volumul total și pe locuitor al desfacerilor de mărfuri și al prestărilor de servicii; s-au îmbunătățit condițiile de locuit, prin realizarea unui număr sporit de locuințe construite de stat și populație ; s-a dezvoltat, în toate zonele țării, baza materială a învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății, pentru odihnă și tratament, educație fizică și sport.

II
Orientările și sarcinile 
de bază ale dezvoltării 

economico-sociale 
a României, în profil 
teritorial, în perioada

1981Programul-directivă în profil teritorial pornește de la obiectivul fundamental al viitorului cincinal, constînd în continuarea înfăptuirii prevederilor Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, intrarea societății noastre socialiste într-o fază nouă, superioară a dezvoltării sale. în concordanță cu acest obiectiv, dezvoltarea economico-socială a țării în profil teritorial se va realiza potrivit următoarelor orientări și sarcini de bază :1. Valorificarea deplină a resurselor din fiecare zonă și dezvoltarea armonioasă a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri, ur- mărindu-se ca pînă în anul 1985, în toate județele să se realizeze o producție globală anuală de cel puțin 70 mii lei pe locuitor.2. Amplasarea în zonele șl localitățile mai puțin dezvoltate a unor unități de dimensiuni mai reduse, îndeosebi din ramurile industriei prelucrătoare, în vederea repartizării mai raționale a locurilor de muncă pe întregul teritoriu. Creșterea producției în orașele și municipiile cu industrie dezvoltată se va realiza în principal prin sporirea productivității muncii, pe baza mecanizării și automatizării proceselor de fabricație.3. Dezvoltarea mai intensă a agriculturii în toate județele, creș-

O dezvoltare importantă a cunoscut agricultura în toate județele țării, îndeosebi ca urmare a eforturilor făcute de statul nostru pentru crearea unei baze tehnico-ma- teriale moderne în această ramură, prin realizarea unor ample lucrări de irigații și alte amenajări funciare, accelerarea procesului de mecanizare și chimizare a producției, construirea unui mare număr de complexe zootehnice.Gruparea județelor, exclusiv municipiul București, după valoarea medie anuală a producției globale agricole a evoluat astfel :

Realizările obținute în anii construcției socialiste în dezvoltarea economico-socială a întregii țări confirmă în mod strălucit justețea politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe teritoriu, evidențiază avantajele și superioritatea orînduirii noastre socialiste în soluționarea uneia din problemele fundamentale ale progresului și civilizației — ridicarea economico-socială a tuturor zonelor, asigurarea unor condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei.

-1985terea substanțială a producției vegetale și animale pe baza utilizării cu maximă eficiență a fondului funciar, a mijloacelor tehnice și forței de muncă, întărirea econo- mico-organizatorică a tuturor unităților agricole și transformarea lor în puternice centre de producție, organizate pe principii științifice.4. Accentuarea dezvoltării industriei mici și artizanale, extinderea și diversificarea prestărilor de servicii in vederea valorificării pe scară largă a resurselor locale de materii prime și utilizării forței de muncă, a satisfacerii nevoilor oamenilor muncii din fiecare județ.5. Continuarea realizării programelor de amenajare a bazinelor hidrografice și de dezvoltare a fondului forestier, adoptarea de măsuri complexe pentru protecția mediului ambiant în toate zonele și localitățile țării.6 Asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea transportului de mărfuri și persoane, pentru valorificarea potențialului economic al județelor cu cheltuieli de transport cît mai reduse.7. Promovarea fermă a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic în vederea creșterii mai accentuate a eficienței activității economice în toate județele și realizării la înalt
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, miercuri 
dimineața, la sediul C.C. al P.C.R., 
o ședință de lucru cu consiliul de 
conducere al Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei consacrată 
analizării și stabilirii măsurilor pentru 
perfecționarea activității in domeniui 
industriei extractive.

Au luat parte tovarășii llie Verdeț, 
Ion Pățan, Virgil Trofin, Nicolae 
Constantin, Vasile Patilineț și Ion 
Ursu.

In cadrul ședinței, la care au luat 
cuvintul numeroși participanți — 
cadre de conducere din minister, 
centrale, întreprinderi, din domeniul 
cercetării — au fost evidențiate re
zultatele activității desfășurate de 
oamenii muncii din industria extrac
tivă pentru dezvoltarea bazei de ma
terii prime și combustibili, pentru 
descoperirea de noi resurse energe
tice, pentru valorificarea superioară 
a surselor de care dispune țara 
noastră, in același timp, in spirit 
critic și autocritic, au fost relevate 
o serie de lipsuri și deficiențe, sub- 
liniindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru îndeplinirea inte
grală și la parametri superiori o 
sarcinilor de plan in industria căr
bunelui, petrolului și a celorlalte 
substanțe minerale utile, a activi
tății de cercetare și prospectare 
geologică în vederea punerii in va
loare a noi rezerve de țiței, gaze 
naturale, cărbune, minereuri feroase 
și neferoase, pentru descoperirea 
de noi surse energetice și de mate
rii prime, necesare satisfacerii ne
voilor in continuă creștere ale eco
nomiei naționale.

In încheierea ședinței, a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Pornind de la Im
portanța deosebită pe care o are 
acest sector, secretarul general al 
partidului a subliniat sarcinile de 
mare răspundere ce revin ministeru
lui, ca principal producător de resur
se energetice și materii prime esen
țiale necesare desfășurării in bune 
condiții a activității in toate ramurile 
economiei naționale. Apreciind re
zultatele bune obținute in domeniul 
minelor, petrolului și geologiei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
totodată existența unor lipsuri șl ne
ajunsuri serioase in activitatea con
ducerii ministerului, a centralelor și 
întreprinderilor. Secretarul general ai 
partidului a criticat neindeplinirea 
planului la petrol șl cărbune. Indi
ci nd să se acționeze cu toată fer
mitatea și toată răspunderea pentru 
îmbunătățirea organizării muncii și 
producției, lichidarea deficiențelor și 
asigurarea indepliniril integrale a 
planurilor stabilite.

Secretarul general al partidului a 
pus un accent deosebit pe necesi

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
dimineața, pe dr. Gerhard Weiss, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, președintele părții țării sale 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele părții române în comisia 
mixtă.

A fost de față dr., Siegfried Bock, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, 3 octombrie, 
pe Dimitrios Beys, primarul orașu
lui Atena, care, in fruntea unei de
legații, întreprinde o vizită in tara 
noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Gheorghe Pană, primarul general 
al Capitalei.

A fost de față Pierre Anghelakis. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Greciei la București.

Primarul Atenei a exprimat șefu
lui statului român întreaga gratitu
dine Dentru întrevederea acordată și 
a relevat caracterul rodnic al vizitei

cu prilejul
Miercuri. 3 octombrie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit pe 

tatea sporirii substanțiale in viitorii 
ani a extracției de cărbune și petrol. 
Relevind importanța creșterii ponde
rii cărbunelui in producția de ener
gie electrică a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru 
lichidarea intirzierilor in această di
recție și sporirea producției de căr
bune. S-a indicat mai buna organi
zare a muncii in toate unitățile exis
tente, deschiderea de noi mine și 
valorificarea ma> bună a surselor de 
combustibili inferiori, extinderea me
canizării lucrărilor in subteran și in 
cariere, creșterea gradului de folo
sire a utilajelor existente, perfecțio
narea utilajelor și tehnologiilor de 
lucru.

în domeniul industriei petroliere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că se impune intensificarea lu
crărilor de foraj și, în special, de fo
raj la mare adincime, pentru desco
perirea de noi rezerve, creșterea 
considerabilă a gradului de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte, spori
rea extracției in terenurile petroliere 
cunoscute și, in special, in cele nou 
descoperite. S-a indicat, totodată, 
conducerii ministerului, centralelor, 
trusturilor și schelelor să ia neintir- 
ziat măsuri organizatorice pentru în
tărirea ordinii și disciplinei in acti
vitatea productivă, pentru asigurarea 
stabilității cadrelor, pentru mo
bilizarea întregului potențial teh
nic și uman în scopul realizării 
in cele mal bune condiții a 
planului șl programelor stabilite.

Arătind că țara noastră dispune 
de importante rezerve de minereuri 
feroase, neferoase, rare, nemetalife
re, secretarul general al partidului a 
cerut ca aceste resurse, Inclusiv mi- 
nereurile mal puțin bogate, să fie 
exploatate în mod rațional, în con
cordanță cu necesitățile economiei 
naționale. S-a Indicat să se acțione
ze in direcția reducerii. Iar acolo 
unde există posibilități, a eliminării 
importului la unele minereuri, asigu- 
rindu-se o valorificare mal comple
xă șl cît mal deplină a resurselor de 
materii prime de care dispunem.

In domeniul cercetării geologice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca activitatea să fie îmbunătățită in 
continuare, în vederea descoperirii 
de noi surse de combustibili și ma
terii prime, pentru scurtarea perioa
dei intre cercetare șl Intrarea in 
producție a zăcămintelor descope
rite.

in vederea îndeplinirii tuturor aces
tor sarcini de o importanță deosebi
tă pentru economia națională, secre
tarul general al partidului a cerut să 
se realizeze o unire a eforturilor tu
turor forțelor, conlucrarea mai strîn- 
să intre cei care lucrează, in geolo
gie, în întreprinderile miniere și pe
troliere, o mal bună cooperare in

din partea tovarășului Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, iar poporului 
român urări de succes pe calea edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Erich Honecker un cald 
salut împreună cu urări de noi suc
cese poporului R. D. Germane în 
construcția socialistă.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele raporturi 
de colaborare statornicite între P.C.R. 
și P.S.U.G., între țările și popoarele 
noastre, relații care se dezvoltă con
tinuu, în conformitate cu .înțelegerile 
și hotăririle convenite cu prilejul în- 

Primarul orașului Atena
sale, arătind că părăsește România 
cu impresii deosebite despre reali
zările obținute de poporul român în 
activitatea consacrată progresului 
multilateral al patriei.

In cadrul convorbirii, a fost rele
vată cu satisfacție dezvoltarea rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre țările și popoarele noastre și a 
fost exprimată dorința aprofundării 
acestor raporturi, in folosul reciproc, 
al cauzei păcii, securității si înțele
gerii in Balcani și in Europa.

Subliniind Importanta statornicirii 
unor raporturi de bună vecinătate si 
strinsă conlucrare între toate statele

Ambasadorul Republicii Portugheze
prezentării scrisorilor de

Sergio Sacadura Cabrai, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar 

folosirea mijloacelor tehnologice. S-a 
indicat să se asigure desfășurarea 
unei activități de cercetare complexă 
și o mai bună organizare teritorială 
a activității geologilor, inclusiv par
ticiparea lor directă la exploatarea 
unor zăcăminte miniere.

Apreciind că Industria extractivă 
dispune de o importantă dotare teh
nică, de o puternică bază materială, 
secretarul general al partidului a 
cerut să se acționeze neintîrziat, 
prin măsuri ferme, pentru ca aceste 
mijloace să fie bine folosite, cu re
zultate optime, asigurindu-se in acest 
fel o creștere substanțială a eficien
ței economice o întregii activități. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut Ministerului Minelor, Petrolului șl 
Geologiei, conducerilor centralelor 
și întreprinderilor in subordine să ia 
măsuri hotărite pentru îmbunătățirea 
lucrărilor de reparații și întreținere 
a utilajelor, pentru asigurarea cu 
mijloace proprii a majorității pieselor 
de schimb, inclusiv producerea unor 
utilaje de mică serie.

Totodată, secretarul general al 
partidului a cerut să se acorde o 
atenție deosebită perfecționării uti
lajului minier și petrolier, subliniind 
necesitatea ca întreprinderile și in
stitutele de specialitate să contri
buie direct la proiectarea utilajelor, 
să conlucreze mai strins cu Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, urmărindu-se in special mări
rea vitezei de lucru atit la utilajul 
minier, cit și la cel petrolier.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, de asemenea, că ministe
rul și unitățile aflate in subordine 
trebuie să acorde o atenție princi
pală lichidării lipsurilor existente în 
domeniul asigurării forței de muncă 
necesare acestui important sector al 
economiei naționale, pregătirii și 
stabilității cadrelor. în mod deosebit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii ministerului să acționeze 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
la fiecare loc de muncă, pentru 
creșterea responsabilității tuturor ca
drelor față de realizarea la timp șl 
In cele mal bune condiții a earci- 
nilor stabilite.

In încheiere, secretarul general al 
partidului a cerut conducerii minis
terului, centralelor, întreprinderilor 
să treacă neîntirzlat la măsuri de 
lichidare a lipsurilor, la găsirea celor 
mai bune căi pentru realizarea pla
nurilor șl programelor de producție 
și cercetare, exprimindu-șl convinge
rea că toți cei ce lucrează în acest 
sector — ingineri, specialiști, cerce
tători, muncitori cu o inaltă califica
re, cu o bogată experiență — vor 
acționa cu energie pentru îmbunătă
țirea activității, astfel ca Industria 
extractivă să asigure mal bine ne
voile economiei naționale, să aducă 
o contribuție sporită la progresul 
neîntrerupt al României socialiste.

al R. 0. Germane
tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. S-a 
subliniat, totodată, faptul că realiză
rile obținute de România și R. D. 
Germană in construcția socialistă 
creează noi posibilități pentru dezvol
tarea în continuare și diversificarea 
colaborării și cooperării bilaterale pe 
plan economic, tehnico-științific, al 
schimburilor comerciale, în interesul 
celor două state, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume. A fost 
relevat rolul ce revine comisiei mixte 
guvernamentale în identificarea unor 
noi posibilități de cooperare între 
cele două țări și pe terțe piețe, îndeo
sebi in domeniile industriilor meta
lurgică, construcției de mașini, chi
mică și petrochimică.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

din Balcani, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că municipalități
le celor două capitale — București 
și Atena — trebuie să contribuie si 
ele la promovarea relațiilor dintre 
țările noastre, precum și la întărirea 
încrederii și cooperării în regiunea 
balcanică.

în încheierea convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită din partea sa. ca cetățean 
de onoare al orașului Atena, urări 
de succes și progres, de bunăstare șl 
fericire locuitorilor capitalei elenp.

întrevederea a decurs intr-o atmo
sferă de caldă prietenie.

acreditareșl plenipotențiar al Republicii Portugheze In tara noastră. (Continuare In 
pagina a 5-a)
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PROGRAMUL DIRECTIVĂ DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A ROMÂNIEI ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN PERIOADA 1981-1985
(Urmare din pa?. I)nivel calitativ a obiectivelor dezvoltării multilaterale a economiei, a societății noastre socialiste.8. Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, urmărindu-se ca, In anul 1985, tn toate județele să se asigure un număr de cel puțin 400 persoane ocupate la 1 000 locuitori.9. Continuarea Înfăptuirii prevederilor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale, în scopul creării unei rețele moderne de localități, repartizate echilibrat pe întregul teritoriu.

Județul
Producția globală 
pe locuitor — lei

1980 1985

Total Republica So-
cialistă România 65 344

Alba 52 418
Arad 61317
Argeș 78 145
Bacău 59 748
Bihor 54 537
Bistrița-Năsăud 53 190
Botoșani 39 160
Brașov 135 442
Brăila 76 418
Buzău 54 768
Caraș-Severin 70 756
Cluj 59 556
Constanța 81215
Covasna 72 761
Dîmbovița 63110
Dolj 62 020
Galați 102 880
Gorj 60 658
Harghita 50 752
Hunedoara 80 782
Ialomița 66 315
Iași 55 459
Maramureș 46 445
Mehedinți 52 718 .
Mureș 62 504
Neamț 54 320
Olt 64 201
Prahova 83 431
Satu Mare 51 721
Sălaj 60 624
Sibiu 82130
Suceava 41415
Teleorman 46 637
Timiș 80 450
Tulcea 63 188
Vaslui 39 905
Vîlcea 47 501
Vrancea 45 851
Municipiul București

împreună cu județul
Ilfov - voia a 70 704. ..........  •'■'■I. ■ ,Plănui fiecărei unități administrativ- teritoriale — județ, municipiu, oraș și comună — va cuprinde, pentru toate unitățile economice din raza sa, indicatorii privind producția industrială, fizică și valorică, volumul activităților din agricultură, din transporturi, construcții și alte ramuri, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și circulație, introducerea progresului tehnic, dezvoltarea activității de comerț exterior, aprovizionarea tehnlco-materială, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor, desfacerile de mărfuri și prestările de servicii către populație, con

in
Dezvoltarea potențialului 

economic al tuturor 
județelor, creșterea 

echilibrată a producției 
pe locuitorObiectivul major a! Programului-direc- tivă în profil teritorial îl va constitui realizarea în fiecare județ a unei producții globale — din domeniile Industrial, agricol, din construcții, transporturi, servicii și alte ramuri — de cel puțin 70 mii lei pe locuitor. Avînd în vedere că între județe există mari deosebiri în ce privește

Gruparea județelor dupâ producția globala pe locuitor

Lei pe locuitor 1965 1970 1975 1980 1985
Media pe Republica
Socialistă România 18 328 26 644 42 682 65 344 90 959
pînă Ia 10 000 3 •“W
10 000 — 20 000 24 13 3 — —
20 000 — 25 000 8 9 2 —
25 000 — 35 000 3 10 11 — —
35 000 — 55 000 1 6 18 15 —
55 000 — 70 000 1 4 12 •r—
70 000 — 80 000 — — -- 5 15
80 000 — 90 000 — r—• 5 8
90 000 — 100 000 1 — 6
peste 100 000 — —• T" 2 10Comparativ cu anul 1965, cînd producția pe locuitor minimă era de 8 657 lei, adică de peste 2,1 ori mai redusă față de media pe țară, la sfîrșitul viitorului

A. IndustriaPlanul cincinal 1981—1985 va asigura în continuare dezvoltarea echilibrată a industriei pe teritoriu, factor hotăritor al făuririi unei economii moderne, de înaltă eficiență, al creșterii bazei tehnico-mate- riale a societății noastre.1. Pe ansamblul economiei, producția

10. Ridicarea nivelului de trai mate- rial și spiritual al populației din toate zonele țării, prin sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, aprovizionarea cu bunuri și servicii corespunzător cerințelor de consum fundamentate științific, continuarea în ritm susținut a programului construcției de locuințe, dezvoltarea învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății, turismului și sportului.Prin înfăptuirea acestor orientări șl sarcini de bază, producția globală pe locuitor din industrie, agricultură și alte ramuri, precum și gradul de ocupare a populației, pe județe, vor crește în cincinalul următor astfel:
Populația ocupată 

la 1000 locuitori — 
persoane

1980 1985

90 959 464 481
76 832 485 487
82 267 500 527

101 775 461 475
80 587 419 420
73 299 444 469
71448 453 469
70 082 441 452

169 667 555 564
97 650 452 457
75 875 450 458

113 436 477 502
84 281 474 489
96 141 518 524

101 458 483 506
87 860 429 454
90 886 486 499

126 360 458 469
82 531 498 508
72 699 485 524

103 406 503 543
114 110 425 438

79 861 425 434
72)72 456 473
84 469 453 492
78 653 459 462
73 283 439 441
88 715 450 458

104 521 479 488
72 150 452 480
91 533 369 409

103 214 465 466
70 046 436 459
83 592 425 452

113 442 489 512
91 083 444 457
71 171 472 477
78 322 436 475
70 012 455 457

95 983 — -i y537strucția de locuințe, dezvoltarea bazei materiale a activităților- social-culturale, echiparea tehnico-edilitară a localităților, extinderea procesului de urbanizare, apărarea mediului înconjurător.Transpunerea în viață a orientărilor și sarcinilor de bază ale Programului-direc- tivă în profil teritorial pe perioada 1981— 1985 va reprezenta o etapă calitativ superioară în dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor țării, în ridicarea bunăstării generale a întregului popor, în asigurarea unor condiții egale de viață și muncă pentru toți cetățenii patriei.

numărul populației, acest Indicator nou — introdus în fundamentarea și practica repartizării teritoriale a forțelor de producție din indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — va determina accelerarea procesului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor.

cincinal această diferență va reprezenta numai 23 la sută, reflectînd procesul de apropiere a județelor în ce privește nivelul dezvoltării lor economice.
Industrială urmează să crească de circa1.5 ori; dinamici superioare — de 1,8 —2.6 ori — se vor realiza în județele cu o producție pe locuitor mai redusă și care dispun de resurse de forță de muncă — Ialomița, Botoșani, Suceava, Vrancea, Vîlcea, Teleorman, Maramureș.

Gruparea județelor după volumul pro-
ducției globale industriale pe locuitor

Lei pe locuitor
Număr de județe

1980 1985
Fină la 40 000 21 —
40 000— 50 000 9 4
50 000— 60 000 4 16
60 000— 70 000 3 8
70 000 — 100 000 1 9
peste 100 000 1 2în dezvoltarea teritorială a Industriei se va urmări utilizarea rațională a resurselor de muncă și a bogățiilor naturale, soluționarea în condiții cît mai bune a problemelor sociale în fiecare zonă.2. In cincinalul 1981—1985 se va acorda

— milioane lei —

1980 1985
Ritm mediu anuaJ

1981—1985
— |n procente —

INDUSTRIA MICA — Total 18 200 37 000 15,3
din care in :

— unități agricole 3 300 7 300 17,2
— unități ale consiliilor populare 1550 2 870 13,1
— unități ale cooperației

de consum 2 350 4160 12,1
— unități ale cooperației

meșteșugărești 11 000 22 670 15,6Creșteri superioare mediei pe țară — între 2,2—2,4 ori — se prevăd în județele Arad, Caraș-Severin, Covasna, Dîmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Sălaj, Teleorman, Vaslui.Industria mică și artizanală va contribui la îmbunătățirea aprovizionării populației cu articole de uz casnic și gospo
B. AgriculturaUna din prioritățile de bază ale planului 1981—1985 o constituie dezvoltarea mai rapidă a agriculturii în toate județele țării, sporirea substanțială a producției vegetale și animale în vederea satisfacerii nevoilor de consum ale populației, acoperirii necesarului de materii prime pentru industrie șl creării de disponibilități pentru export.1. Pe ansamblul agriculturii, volumul de activitate va ajunge în 1985 la aproape 11 500 lei pe locuitor sau 17 900 lei pe hectarul agricol, față de 8 515 lei pe locuitor și, respectiv, 12 657 lei pe hectar în anul 1980.Se prevede ca în anul 1985 să se ajungă, în toate județele țării, la o valoare minimă.ia aetivității din agricultură de 10 mii lei pe locuitor, asigurîndu-se o mai bună echilibrare teritorială a dezvoltării acestei importante ramuri a economiei naționale. Sarcini mai accentuata de creștere a producției agricole se prevăd în județeje Argeș 166 la sută. Bacău 190,9 la sută, Brașov 162,2 la sută. Cluj 167 la sută, Gorj 164,2 la sută, Hunedoara 177 la sută, Iași 172,3 la sută. Maramureș 187 la sută, Neamț 161,2 la sută, Prahova 211 la sută, Sibiu 191,5 la sută, Vîlcea 160,7 la sută.2, în anul 1985, comparativ cu 1980, gruparea județelor în funcție de volumul de activitate în agricultură se va modifica astfel :

Volumul de activi
tate in agricultură 
— lei pe locuitor

Număr de județe

1980 1985
pînă Ia 8 000 19 —
între 8 001—10 000 4
intre 10 001—12 000 6 21
între 12 001—15 000 7 9
peste 15 000 3 93. în toate județele se va intensifica preocuparea pentru sporirea suprafeței agricole și arabile, asigurîndu-se concentrarea și restrîngerea perimetrului satelor și comunelor, raționalizarea rețelei de drumuri; terenurile vor fi redate agriculturii prin amenajări simple, cheltuieli minime și cu participarea largă a cetățenilor.4. Pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii vor fi alocate investiții din fondurile statului și ale cooperativelor agricole de producție în sumă de peste 130 miliarde lei, repartizate pe județe în concordanță cu obiectivele prevăzute a fi puse în funcțiune.Vor fi realizate mari sisteme de irigații în județele Ilfov, Galați, Argeș, Teleorman, Botoșani și altele ; totodată, se vor executa lucrări pe suprafețe mai mici din surse de apă locale. Se vor efectua importante lucrări de desecare pe terenurile agricole din județele Brăila, Buzău, Tulcea, Argeș, Vrancea, Olt, Ialomița, Brașov, Bihor, Satu Mare etc. Vor fi puse în valoare importante suprafețe de teren în zona Cărei — Valea lui Mihai, sudul Olteniei, Șiretul inferior, Delta Dunării.Se vor asigura, pentru toate județele, cantități corespunzătoare de îngrășăminte chimice, corelat cu nivelul producțiilor planificate. O deosebită atenție se va acorda fertilizării și creșterii potențialului de producție al pășunilor și fîpețe- lor naturale.Se va intensifica procesul de mecanizare a lucrărilor, asigurîndu-se sisteme de mașini adecvate diferitelor condiții de relief și care să permită aplicarea teh
C. Silvicultura și gospodărirea apelor1. Dezvoltarea fondului forestier se va realiza în continuare pe baza prevederilor „Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010“, urmărindu-se îmbinarea armonioasă a funcțiilor pădurii ca sursă de materii prime pentru economia națională și ca factor important de protecție a mediului ambiant, de menținere a echilibrului ecologic.Vor fi luate măsuri pentru accelerarea lucrărilor de împăduriri, asigurîndu-se completarea golurilor existente în 

o deosebită atenție dezvoltării industriei mici și artizanale, pe baza folosirii unor resurse locale de materii prime, cum sînt: piatra de carieră și de rîu, argilele, deșeurjle de marmură, tufurile vulcanice, răchita, papura, paiele, sorgul, foile de porumb și alte produse secundare din a- gricultură, unele materiale recuperabile, precum și unele produse agricole disponibile la producători după îndeplinirea sarcinilor de livrări către fondul de stat. De asemenea, unitățile industriei mici își vor extinde activitatea de cooperare în producție cu întreprinderile din industria de subordonare republicană.în perioada 1981—1985 producția globală a industriei mici și artizanale va crește de cel puțin 2 ori, după cum urmează : 

dăresc, materiale de construcții, țesături și cusături populare, covoare manuale, produse de ceramică, împletituri, șemi- conșerve de legume șl fructe, unele produse lactate. De asemenea, industria mică și artizanală va trebui să-și sporească a- portul la creșterea exporturilor.
nologiilor avansate, atît în producția vegetală, cit și în zootehnie.5. în repartizarea teritorială a producției vegetale se va urmări mobilizarea întregului potențial de producție al fiecărei zone geografice. Aplicînd principiul concentrării și specializării producției, mai mult de jumătate din întreaga producție de cereale se va realiza în județele Ialomița, Ilfov, Timiș, Constanța, Teleorman, Brăila, Dolj, Olt, Bihor, Buzău, Iași. Peste 70 la sută din produeția de floarea-soarelui se va obține în județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Teleorman, Dolj, Brăila, Timiș, Olt. Din producția totală de sfeclă de zahăr, 70 la sută urmează să se asigure în județele Ialomița, Ilfov, Olt, Timiș, Cluj, Botoșani, Mehedinți, Arad, Teleorman, Buzău și Brăila. Vor fi, de asemenea, mâi bine valorificate zonele favorabile culturii inului și cînepii.Producția de legume va trebui să acopere, la nivelul fiecărui județ, consumul intern, livrările la fondul de stat și sarcinile la export și să asigure o rezervă corespunzătoare pentru eventualele calamități. Se va asigura majorarea substanțială a producției de mazăre, fasole yer- de, țomate, varză, rădăcinoase, eartofi timpurii, astfel încît, din lunile martie— aprilie șl pînă în noiembrie populația să poată consuma legume tn stare proaspătă.în domeniul viticulturii și pomiculturii se va acționa pentru refacerea întregului patrimoniu și încheierea în doi-trei ani a procesului de modernizare a viilor și livezilor, pentru ca noile plantații să înceapă să dea producție în anul 1985. O deosebită atenție se va acorda asigurării materialului săditor de înaltă calitate și productivitate.6. Dezvoltarea zootehniei va constitui un obiectiv centrai al planului cincinal, ponderea acestei subramuri în totalul producției agricole urmînd să reprezinte 46—47 la sută în anul 1985. în unele județe — cum sînt Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dîmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Sibiu și Suceava — ca urmare a condițiilor favorabile de care dispun, ponderea zootehniei în producția agricolă va ajunge la 50—60 la sută. Pentru atingerea acestui obiectiv sînt prevăzute măsuri care să conducă atît la creșterea efectivelor, cît și la obținerea unor producții superioare de carne, lapte, ouă, lînă, gogoși de mătase, miere, animale de blană etc.în amplasarea fermelor pentru creșterea bovinelor șl ovinelor, se va asigura folosirea mai bună a pajiștilor naturale din regiunile colinare și montane. în zonele cerealiere va continua dezvoltarea ereșterii porcilor și păsărilor. în toate județele se vor aplica măsuri pentru îmbunătățirea reproducției și selecției animalelor.Se prevede, de asemenea, Intensificarea activităților de creștere și îngrășare a a- nimalelor în gospodăriile membrilor cooperativelor agricole de producție și ale țăranilor individuali. Se vor dezvolta și consolida asociațiile crescătorilor de animale din zonele necooperativizate.Fiecare județ va trebui să-și asigure amenajări piscicole pentru aprovizionarea proprie și realizarea livrărilor la fondul central.7. în cadrul consiliilor unice agroindustriale s-a prevăzut dezvoltarea în toate județele a unor activități industriale care să valorifice unele resurse de materii prime agricole și neagricole existente în zonă și să satisfacă nevoile de consum locale.
fondul forestier și plantarea de noi suprafețe corelat cu exploatarea masei lemnoase. în cincinalul viitor se vor împăduri 207 mii ha, îndeosebi cu specii valoroase și repede crescătoare. Vor trebui luate măsuri ca, într-un termen cît mai scurt, producția de lemn la hectar să se dubleze, creîndu-se condiții pentru creșterea substanțială, în perspectivă, a masei lemnoase exploatate. In toate zonele forestiere, se va intensifica preocuparea pentru culegerea și valorificarea fructelor de pădure.

2. Se va asigura înfăptuirea în continuare a „Programului național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice1*, urmârindu-se satisfacerea cerințelor de consum ale populației, industriei și agriculturii, valorificarea potențialului hidroenergetic al țării, apărarea localităților, obiectivelor economice și terenurilor agricole împotriva
D. TransporturileDezvoltarea bazei tehnico-materiale a transporturilor și telecomunicațiilor va fi orientată spre îmbunătățirea stării tehnice a căilor de comunicații și asigurarea unor condiții optime pentru deplasarea locuitorilor și mărfurilor, pentru valorificarea potențialului economic al județelor cu cheltuieli de circulație cît mai reduse.1. în transportul feroviar, creșterea volumului de mărfuri transportate se va asigura prin dotarea cu locomotive și vagoane de puteri și capacități sporite, prin dublări și electrificări de linii, precum și prin construcții noi de linii de cale ferată în județele cu trafic intens.2. în anul 1985, rețeaua rutieră va totaliza 73 361 km, din care 14 676 km drumuri de importanță republicană și 58 685 km drumuri județene și comunale. Ponderea drumurilor modernizate în totalul rețelei interne va erește în 1985 față de 1980 de la 96,3 la sută la 99,2 la sută, la drumurile de importanță republicană, și

E. Investițiile și activitatea 
de construcțiiîn vederea dezvoltării Industriei, agriculturii, celorlalte ramuri economice, precum Și a activităților social-culțurale, în perioada 1981—1985 se va realiza un volum total de investiții de 1300—1350 miliarde lei, cu 30—35 la sută mai mult decît în cincinalul actual,1. Repartizarea investițiilor pe teritoriu va asigura accelerarea creșterii potențialului economic al zonelor cu un nivel mai redus de dezvoltare. Sporuri mai accentuate ale volumului de investiții se vor înregistra în județele Alba, Botoșani, Buzău, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vîlcea- O deosebită atenție va fi acordată amplasării de capacități productive mai mici — în industriile alimentară, ușoară, materialelor de construcții, prelucrarea lemnului, precum și în unele sectoare ale construcțiilor de mașini și industriei chimice — care asigură stabilizarea forței de muncă și creșterea diversității sortimentale a producției. Pînă la sfîrșitul cincinalului viitor, practic, toate orașele și comunele vor dispune de unități cu activitate industrială.2. în orașele cu industrie dezvoltată — îndeosebi Brașov, Galați, Timișoara, Sibiu, Ploiești, Craiova, Cluj-Napoca, Reșița, municipiul București — se va pune accentul pe reutilarea șl modernizarea capâcităților existente, sporurile de producție urmînd a fi realizate pe seama creșterii productivității muncii.3. în localitățile în care, prin structura unităților existente, este ocupată în mai

F. Ridicarea continuă a calității 
producției, creșterea mai accentuată 

a eficienței activității economiceCorespunzător Directivelor Congresului al XII-lea al partidului, este necesar ca în toate județele țării să se intensifice eforturile pentru trecerea la o nouă calitate în activitatea economică, pe baza accelerării progresului tehnic și utilizării cu înaltă eficiență a resurselor materiale și forței de muncă.1. în centrul atenției întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii va trebui să se situeze realizarea unei cotituri radicale în domeniul calității producției, asigurîn- du-se îndeplinirea exemplară a programelor de asimilare a noilor produse cu performanțe constructive și tehnico-func- ționale superioare, aplicarea tehnologiilor moderne, instituirea unui control exigent, pe toate fazele procesului de fabricație, în vederea execuției în condiții ireproșabile a fiecărui produs.2. Este necesar, totodată, să se intensifice preocuparea pentru sporirea mai rapidă a productivității muncii, care se prevede să crească în industrie cu un ritm mediu anual de 7—7,5 la sută ; sporuri mai mari urmează să se realizeze în județele Arad, Bacău, Caraș-Severin, Cluj, Dîmbovița, Dolj, Neamț, Timiș, municipiul București. în toate județele se cer luate măsuri ferme pentru extinderea mecanizării șl automatizării, organizarea științifică a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, generalizarea lucrului la mai multe mașini, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv.3. O sarcină primordială a viitorului cincinal este ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime și energiei, care — pe ansamblul industriei — trebuie să crească cu 3?—34 la sută. în toate județele va trebui să se acționeze cu fermitate pentru modernizarea structurii producției prin introducerea în fabricație a produselor de înaltă prelucrare, mici consumatoare de materii prime și energie, pentru economisirea combustibilului, energiei electrice, metalelor, lemnului, produselor chimice, materiilor prime în industria ușoară, a tuturor resurselor materiale. Este necesar, totodată, să se organizeze recuperarea și refolosirea tuturor materiilor prime și materialelor disponibile, factor important de acoperire a necesităților dezvoltării economiei naționale.
4. Se impune, de asemenea, ea în toate

inundațiilor. Se vor realiza peste 30 de lacuri de acumulare cu folosință complexă, âvînd o capacitate totală de 1,3 miliarde mc. Se vor executa, de asemenea, lucrări de îndiguire și regularizare a cursurilor de apă pe o lungime de peste 3 000 km, îndeosebi în zonele expuse pericolului de inundații.
și telecomunicațiile de la 34,5 la sută la 48,1 la sută, la cele de Importanță județeană și comunală.3. în transportul fluvial va fl dat în exploatare Canalul Dunărea-Marea Neagră și va începe execuția Canalului Du- nărea-București. Se va asigura creșterea accentuată a capacității de trafic în porturile Constanța, Galați, Brăila și în celelalte județe situate de-a lungul Dunării.4. Transportul aerian va fi dezvoltat în special pentru transportul de călători și vor fl luate măsuri de folosire judicioasă a capacității aeronavelor și de echipare a aeroporturilor cu aparatură electronică de dirijare și control.5. Va fi extinsă rețeaua de linii telefonice în marea majoritate a județelor șl în municipiul București. Se va perfecționa rețeaua de radio și televiziune, se va Introduce programul II de .televiziune |n 23 județe, vor fi puse în funcțiune noi stații care să poată transmite și programe color.

mare măsură forța de muncă bărbă. tească vor fi amplasate cu prioritate obiective cu locuri de muncă pentru femei, îndeosebi la Călărași, Turda, Balș, Galați, Tumu Măgurele, Rm. Vîlcea, Bălan, Moinești, Baia Mare, Anina, Comă- nești, Vulcan, Brad, Călan, Borșa,4. în realizarea programului de investiții se va urmări aplicarea de soluții constructive cît mai economice, asigurarea utilităților necesare noilor obiective prin folosirea la maximum a posibilităților locale șj rețelelor existente de energie, transport etc. Va trebui desfășurată o activitate susținută pentru elaborarea din timp a documentațiilor tehnico-eco- nomice, contractarea utilajelor în conformitate eu termenele de punere în funcțiune a noilor capacități, recrutarea și pregătirea forței de muncă.5. Producția de construcții-montaj va crește pînă în 1985 cu 11—11,5 la sută, față de anul 1980. Se va pune accentul pe creșterea productivității muncii și industrializarea lucrărilor, extinderea utilizării materialelor mici consumatoare de energie, reducerea în continuare a consumurilor de ciment, laminate, țevi, mase plastice șl cherestea. în toate județele se va acționa pentru executarea în regie proprie de eătre beneficiari a unui număr cît mai mare de lucrări de investiții.Fiecare județ va trebui ca, prin utilizarea largă a pietrei naturale și altor resurse locale, să-și asigure în cît mai mare măsură necesarul de materiale de construcții.

județele să se ia măsuri pentru încărcarea optimă a capacităților productive, utilizarea la maximum a mașinilor și instalațiilor, a tuturor mijloacelor tehnice, buna întreținere și exploatare a acestora, folosirea integrală a suprafețelor construite, asigurîndu-se creșterea substanțială a producției obținute la o mie lei fonduri fixe.5. Un obiectiv prioritar al viitorului cincinal este reducerea mai accentuată a costurilor de producție și circulație, îndeosebi a cheltuielilor materiale, în vederea sporirii rentabilității economice, a asigurării resurselor financiare necesare dezvoltării susținute a economiei naționale și creșterii bunăstării întregului popor. Este necesar ca în toate unitățile să se aplice un regim sever de economii, asigurîndu-se utilizarea eu maximă eficiență a fiecărui leu.Se va asigura apllearea fermă a principiilor noului mecanism economico-fi- nanciar, consolidarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice, perfecționarea activității organelor de conducere colectivă, creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în elaborarea și îndeplinirea planurilor economice, a bugetelor de venituri și cheltuieli.6. Ridicarea calitativă a activității e- conomico-sociale impune o preocupare mai intensă, în toate județele țării, pentru promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. în concordanță cu „Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2 000“, se va acționa pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime, elaborarea de tehnologii în scopul economisirii combustibilului și energiei Electrice, precum șl al utilizării noilor surse energetice, pentru intensificarea procesului de modernizare a producției industriale, extinderea sistemelor avansate de mecanizare și automatizare, realizarea în agricultură de noi soiuri de plante și rase de animale de înaltă productivitate. în acest scop, se va asigura mobilizarea întregului potențial științific din unitățile de cercetare și inginerie tehnologică, din învăță- mînt, din sectoarele de concepție tehnologică ale întreprinderilor, precum șl sti- 
(Continuare in pag. * 111-a)
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PROGRAMUL DIRECTIVĂ DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALĂ 
A ROMÂNIEI ÎN PROFIL TERITORIAL ÎN PERIOADA 1981-1985
(Urmare din pag. a Il-a) luționăril la un nivel calitativ superiormutarea largă a creației tehnice a ma- a sarcinilor dezvoltării economiei noastelor de oameni ai muncii, în vederea so- tre în viitorul cincinal.

IV
Populația, resursele 
de muncă, ridicarea 
gradului de calificare 

a tuturor oamenilor munciiComponentă esențială a dezvoltării e- conomico-sociale a țării, politica demografică a partidului și statului pornește de la faptul că populația reprezintă un factor de bază al forțelor de producție, al dinamismului societății.1) Prin aplicarea în continuare a unui ansamblu de măsuri economice, sociale și educative de stimulare a natalității, de întărire a familiei și ocrotire a mamei și copilului, se estimează că în 1985 populația va ajunge la 23,4—23,7 milioane locuitori.Gruparea județelor după numărul populației se va prezenta astfel :
Numărul locuitorilor Număr de județe

1980 1985
pînă Ia 400 000 11 8
400 001—600 000 14 16
600 001—700 000 8 6
peste 700 000 7 102) Corelat cu programele de dezvoltare a economiei naționale în profil teritorial, vor interveni schimbări importante în utilizarea resurselor de muncă, asi- gurîhdu-se în fiecare județ un număr de cel puțin 400 persoane ocupate la 1 000 locuitori. Creșteri superioare mediei pe țară se. vor realiza în județele Bihor, Brăila, Bacău, Neamț, Argeș, Botoșani, Hunedoara, Vaslui, Iași, Galați,

w i

Sistematizarea teritoriului 
și localitățilorîn cincinalul 1981—1985 vor fi înfăptuite în continuare prevederile „Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale".

1965 1975 1980 1985

Număr de orașe 184 236 265 505
Populația urbană — milioane locuitori 
Ponderea populației urbane în

6,4 9,2 11,7 12,9t
totalul populației — în procente 33,7 43,2 52,2 54,5Pînă la finele cincinalului următor, în fiecare județ vor exista cel puțin 9 centre urbane, ceea ce exprimă o repartizare echilibrată a acestora pe întreg teritoriul țării. Va avea loc o intensificare a legăturilor dintre orașe și
Ponderea populației urbane 
în totalul populației județului

Numărul de județe
1980 1985

sub 25 la sută 1 —
între 25—50 la sută 25 22
între 50—75 la sută 12 15
peste 75 la sută 2 32. Dezvoltarea rețelei localităților urbane în viitorul cincinal se va caracteriza prin sporirea rolului economic și so

Satu Mare, Covasna, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Harghita, Dîmbovița, Tulcea, Vîlcea, Ialomița și Sălaj.Gruparea județelor după gradul de ocupare al populației se va prezenta astfel :
Persoane ocupate 
la 1000 locuitori

Număr de județe
1980 1985

pînă la 400 1 —
401 — 450 13 5
451 — 475 12 17
476 — 500 9 7
peste 500 5 11în toate județele țării se va asigura creșterea numărului personalului muncitor ța 1 000 locuitori.3. Structura ocupării forței de muncă se va caracteriza prin faptul că circa 78 la sută din persoane vor lucra în sectoarele neagricole — îndeosebi în industrie și construcții — și aproximativ 22 la sută în agricultură.4. In cursul viitorului cincinal se va asigura formarea profesională a unui număr de 1 750 000 muncitori calificați și 300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate pentru acoperirea necesarului de personal. în toate județele se va urmări, de asemenea, realizarea programelor de perfecționare a pregătirii profesionale a oamenilor muncii.

1. Comparativ cu situația anterioară reorganizării administrativ-teritoriale, dezvoltarea rețelei de localități urbane se prezintă astfel : 

sate, fiecărui oraș revenindu-i în medie în număr de 4—6 comune înconjurătoare, pe o rază de 15—20 km.Gruparea județelor în funcție de gradul urbanizării se va modifica astfel: 

cial al orașelor mici și mijlocii, urmărin- du-se ca orașele, mari, inclusiv Bucu- reștiul, să rămînă aproximativ la numă

rul actual de locuitori. Gruparea orașelor după numărul de locuitori va fi următoarea :
Număr de orașe

1980 1985

Orașe mici, sub
20 mii locuitori 269 393
Orașe mijlocii, 
între 20 și 100 mii 
locuitori 77 90
Orașe mari, peste
100 mii locuitori 19 22In perioada 1981—1985 se vor transforma în orașe agroindustriale încă 140 centre comunale. în viitoarele centre urbane și comunale — reședință ale consiliilor unice agroindustriale se vor realiza peste 700 unități cu caracter industrial, de interes republican și local.3. In sistematizarea orașelor și satelor se va urmări limitarea la strictul necesar a perimetrelor și suprafețelor construite, realizarea unei densități optime a clădirilor, organizarea corespunzătoare a zonelor funcționale și spațiilor verzi, a lucrărilor edilitare și transporturilor. Amplasarea noilor obiective industriale se va face in zone sau pe platforme special delimitate. Ansamblurile de locuințe

VI
Ridicarea nivelului de trai 

al populației din toate 
județele și localitățile țăriiDezvoltarea economică armonioasă a întregului teritoriu va asigura condiții pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.1. Potrivit prevederilor proiectului de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului, în cincinalul viitor se vor majora în continuare veniturile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Retribuția medie reală urmează să sporească cu 16—18 la sută. Vor crește, de asemenea, veniturile reale ale țărănimii, din munca în cooperativele agricole de producție și în gospodăriile proprii, cu 20—23 la sută pe o persoană activă. Pensia medie reală de asigurări sociale ya spori cu 15—16 la sută, alocația medie reală pentru’, copii — cu 20 la sută ; totodată, vor fî majorate pensiile țăranilor cooperatori, precum și indemnizațiile pentru copiii acestora. Va continua acțiunea de reducere a săptămînii de lu
Suprafața medie ce revine 
pe un locuitor — mp

Număr de județe
1966 1977 1980 1985

Sub 7,6 15 2 __
între 7,6—8.5 17 15 6 —
între 8.6—9,5 6 20 23 9
între 9,6—10,5 2 3 8 27
peste 10,5 —î — 3 4Se va extinde în mod corespunzător echiparea tehnico-edilitară a localităților, urmînd ca rețeaua de distribuție a apei să sporească cu încă 4 000 km, cea de canalizare cu 3 200 km ; vor fi modernizate circa 1 800 km de străzi.4. Se va dezvolta în continuare baza materială a sectorului social-cultural. Vor fi construite circa 100 000 locuri în grădinițe, ceea ce va asigura pracțlc cuprinderea tuturor copiilor de vîrstă preșcolară. Se vor da în folosință noi săli de clasă, ateliere școlare, spații pentru învățămîntul superior, laboratoare.Se va încheia acțiunea de înzestrare cu spitale generale a tuturor orașelor reședință de județ și va continua construirea de spitale mai mici în alte 26 orașe — între care Aiud, Cîmpeni, Sa

și de dotări social-culturale se vor realiza pe baza detaliilor .de sistematizare, urmărindu-se asigurarea unor legături bune între zonele de locuit și locurile de muncă, scurtarea distanțelor de transport, rezolvarea economică a utilităților pentru oraș și industrie. Se va încheia acțiunea de construire a centrelor admi- nistrativ-politice ale reședințelor de județ și se va asigura organizarea centrelor administrativ-politice ale comunelor.4. Se va acționa ferm pentru diversificarea construcțiilor de locuințe. Consiliile populare județene vor lua măsuri ca în orașele mici cetățenii să-și construiască locuințe cu 1—2 etaje, iar pe anumite străzi, în raport cu planul de sistematizare, se vor putea realiza și clădiri cu pînă la 4 niveluri. în comune, cetățenii vor fi stimulați să-și construiască locuințele potrivit proiectelor tip, adaptate modului de viață și specificului local, in care scop se va dezvolta producția de materiale de construcții locale.în realizarea acțiunilor de sistematizare teritorială și urbanizare, de înfrumusețare a localităților, de păstrare și punere în valoare a locurilor și monumentelor de valoare istorică deosebită vor fi antrenați toți cetățenii — beneficiarii direcți ai condițiilor tot mai bune de trai și de civilizație ce se asigură în fiecare oraș și comună.

cru prin trecerea la etapa a Il-a, astfel încît pînă în anul 1985 să se generalizeze săptămîna de lucru de 44 ore.2. Corespunzător creșterii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist va spori cu 30—35 la sută, iar prestările de servicii cu 47—54 la sută. Se va accelera procesul de apropiere a județelor în ce privește nivelul pe locuitor al desfacerilor de mărfuri și prestărilor de servicii : pînă în 1985, la acest indicator, 32 de județe se vor situa în jurul mediei pe țară.3. în perioada 1981—1985, statul va construi 1 100 000 apartamente, la care se vor adăuga încă aproximativ 100 000 locuințe ce se vor realiza de către populație în regie proprie i; se vor da în funcțiune, de asemenea, 50 000 locuri în căminele pentru nefamiliști. Gruparea ju-1 dețelor în funcție de suprafața medie ce revine pe un locuitor în mediul urban se modifică astfel :

lonta, Beclean, Nehoiu, Toplița, Fetești, Mediaș, Huși, Adjud și altele ; se vor dezvolta spitalele de specialitate în centrele universitare.Programul de investiții prevede construirea a încă 72 săli de spectacole în- sumînd 40 000 locuri, în cinematografe, case de cultură și cluburi, repartizate îndeosebi într-un număr mare de centre muncitorești, cum sînt Hunedoara, Brăila, Dej, Turda, Năvodari, Balș, Bălan, Colibași, Toplița, Roșiorii de Vede, Lupeni, Vulcan, Băilești, Caransebeș, Zărnești, Drobeta-Turnu Severin, Sighișoara, Bistrița.Baza materială pentru practicarea educației fizice și sportului se va lărgi cu noi săli de sport, patinoare artificiale, bazine de înot, repartizate cu prioritate în județele care dispun de capacități 

mai reduse în acest domeniu : Bistrița- Năsăud, Ialomița, Botoșani, Olt, Mehedinți, Alba, Suceava, Neamț, Ilfov, Satu Mare, Bacău, Hunedoara, Sibiu, Harghita.Cincinalul 1981—1985 va marca și în ce privește baza materială a sectorului so
VII

Sarcinile organelor 
centrale și locale 

în înfăptuirea prevederilor 
Programului-directivă 

de dezvoltare
economico-socială a țării 

în profil teritorialRealizarea Programului-directivă în profil teritorial impune o preocupare sporită din partea organelor centrale și locale pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui județ, a tuturor localităților patriei.Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale trebuie să asigure integrarea organică a planurilor teritoriale în cadrul dezvoltării echilibrate, proporționale, a întregii economii naționale, să urmărească înfăptuirea în condiții cît mai bune a prevederilor de plan pe fiecare județ, în vederea valorificării superioare a resurselor materiale și folosirii raționale a forței de muncă, creșterii continue a nivelului de trai al întregului popor.Răspunderi deosebite revin Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, care are datoria să sprijine permanent organele locale în soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale a fiecărei localități, să asigure aplicarea unitară a politicii partidului în domeniul ^sistematizării teritoriale, al gospodăriei locative și comunale, al construcției de locuințe.Ministerele și centralele vor urmări ca în fundamentarea și îndeplinirea planurilor economice pe ramuri și subramuri să se asigure utilizarea optimă a capacităților productive din toate județele și localitățile, amplasarea judicioasă și punerea la termen în funcțiune a noilor obiective, în vederea dezvoltării armonioase pe teritoriu a industriei și agriculturii, a celorlalte sectoare de activitate.Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale răspund de elaborarea și realizarea planurilor teritoriale, avînd obligația să controleze și să sprijine unitățile economico-sociale din raza lor în adoptarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor prevăzute. Este necesar să se acorde o deosebită atenție folosirii intensive a mașinilor și utilajelor, asigurării și pregătirii forței de muncă, organizării științifice a producției și muncii, creșterii eficienței activității economice. O importantă sarcină a consiliilor populare este dezvoltarea mai accentuată a industriei mici și artizanale — pe baza valorificării resurselor de materii prime locale — precum și a activității de servicii, în vederea satisfacerii mai bune a nevoilor populației. Realizarea prevederilor în domeniul agriculturii impune o preocupare susținută din partea tuturor organelor locale pentru utilizarea produc

cial-cultural o apropiere a nivelurilor de dotare pe județe, ca o expresie concludentă a politicii partidului și statului de ridicare generală a gradului de bunăstare și civilizație a tuturor cetățenilor, în spiritul profundului umanism al societății noastre socialiste.

tivă a întregului fond funciar, aplicarea criteriilor științifice de zonare a producției în cadrul consiliilor unice agroindustriale, desfășurarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor agricole. Concentrîndu-și eforturile în direcția rezolvării sarcinilor economice, consiliile populare au, în același timp, datoria să se preocupe cu perseverență de aspectele esențiale ale ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, de multitudinea problemelor legate de buna gospodărire a localităților țării, de soluționarea cerințelor cotidiene ale cetățenilor. Este necesar ca în toate compartimentele de activitate, organele puterii și administrației locale de stat să-și întărească permanent legăturile cu masele populare, stimulînd și punînd tot mai larg în valoare elanul constructiv și inițiativa acestora.Sarcini de cea mai mare răspundere revin organelor și organizațiilor de partid care trebuie să pună în centrul activității lor unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea: .neabătută a prevederilor pe anii *4&7a-și 1980,-prec-um-și-a viitorului plan cincinal, pentru transpunerea cu succes în viață a politicii generale a partidului de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei. îndeplinindu-și rolul conducător în întreaga viață economico-socială, organizațiile de partid au obligația să cultive un spirit de înaltă exigență pentru felul cum sînt realizate prevederile planurilor teritoriale, hotărîrile de partid și de stat, să acționeze pentru instaurarea unui climat de ordine și disciplină în toate unitățile și colectivele de muncă. Organizațiile de partid trebuie să vegheze ca organele de conducere colectivă din fiecare unitate să-și exercite plenar și eficient atribuțiile în vederea realizării și depășirii prevederilor de plan, să asigure perfecționarea continuă a activității consiliilor populare, creșterea rolului acestora în înfăptuirea sarcinilor economico-sociale ale fiecărei localități.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor consacra energiile și forțele creatoare realizării integrale și în cele mai bune condiții a prevederilor Programului-directivă în profil teritorial, asigurînd înaintarea mai rapidă a patriei noastre pe drumul civilizației socialiste și comuniste, al prosperității și bunăstării întregului popor.
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PLOUE Șl TEMPERATURILE SCĂZUTE IMPUN:

Mțu grabnică - RECOLTAREA
Mai responsabilă - DEPOZITAREA

Răcirea bruscă a vremii și ploile din ultimele zile 
impun ca in toate unitățile agricole, în toate comune
le și satele să se intensifice recoltarea porumbului, 
culesul legumelor, fructelor, strugurilor și al altor pro
duse, concomitent cu grăbirea transportului și depozi
tării lor, astfel încît nimic din roadele acestui an să 
nu se piardă. Concret, care este stadiul recoltării la 
citeva din produsele toamnei 7

PORUMBUL a fost recoltat plnă ieri. 3 octombrie, de 
pe 935 000 hectare — 36 la sută din suprafața cultivată. 
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, 
lucrările sînt mai avansate în cooperativele agricole 
din județul Mehedinți, unde porumbul a fost cules în 
proporție de 71 la sută. Iași — 68 la sută, Dîmbovița — 
68 la sută, Brăila — 56 la sută, Gorj — 53 la sută, Vil- 
oea — 46 la sută, Dolj — 45 la sută, Constanța, Tulcea 
șl Olt — 41 la sută, Teleorman — 40 la sută. In coope-
rativele agricole din județele Prahova, Vaslui, Satu 
Mare, porumbul a fost cules insă doar de pe 20—24
sută din suprafața cultivată.

BISTRIȚA:

In livezi sînt roade 
bogate, dar întîrzie 
preluarea fructelor

în livezile județului Bistrita- 
Năsăud recolta de fructe este bună 
atît cantitativ, cît si calitativ. în

SFECLA DE Z AH AR a fost recoltată, pînă la 1 oc
tombrie, de pe 122 050 hectare, lucrările fiind apropia
te de graficul stabilit. Este însă absolut necesar să se_ 
intensifice recoltarea și transportul sfeclei de zahăr, 
pentru a se asigura zi de zi materia primă necesară 
fabricilor de zahăr. întrucît temperatura este în scă
dere, in curind se va trece la însilozarea rădăcinilor.

CARTOFII au fost strînși, pînă la începutul săptă- 
minii, de pe 84 la sută din suprafețele cultivate în în
treprinderile agricole de stat și 81 la sută in coopera
tivele agricole. întrucît cartofii sînt sensibili la intem
perii, trebuie urgentat transportul lor din cimp la cen
trele de recepție, iar de aici la piețe și depozite.

Organizațiile de partid de la sate, consiliile unice 
agroindustriale au datoria să mobilizeze toate forțele 
mecanice și umane la culesul, transportul și depozi
tarea recoltei, îndeosebi a produselor perisabile — le
gume, fructe, struguri și cartofi — să ia măsuri pentru 
ca toate roadele toamnei să fie recoltate și puse la 
adăpost, spre a se evita orice pierderi.

se desfășoară din ganizat. Se ridică Insă problema li
vrării neîntîrziate a merelor. De ce 
spunem aceasta ? Pentru că în unele 
locuri s-au format stocuri mari de 
fructe. La C.A.P. Lechinta recolta 
este foarte bună și 85 la sută din 
fructele livrate au fost încadrate la 
categoria extra și I. Dar trans
portul fructelor către I.L.F. nu este 
organizat cum trebuie. In livadă exis
tau. ambalate în lăzi, peste'60 tone 
fructe. De asemenea, la Sîniacob, can
titățile aflate în stoc depășeau 300

la

aceste zile culesul
plin. La Galații Bistriței, după cum 
ne relata inginera Maria Tîrcă. re
coltatul și transportul fructelor sint 
bine corelate, unitatea livrind peste 
400 000 kg mere, din care mai bine 
de 60 la sută la calitatea extra Si I. 
Pe lingă echipa specializată a fer
mei. la cules participă elevii scolii 
generale din comună șl de la școala 
profesională de cooperație Bistrița.

Și in alte unităti agricole din ju
deț culesul fructelor a fost bine or-

tone. La asociația pomicolă Teaca, 
culesul era stinienit pentru că nu 
existau suficiente ambalaje, merele 
fiind depozitate în grămezi.

Recolta de fructe pe care se scon
tează în județ în această toamnă, 
ponderea principală revenind mere
lor. va întrece 25 000 tone. în depo
zitele I.L.F. Bistrița au fost adăpos
tite pină acum numai 6 200 tone. Alți 
beneficiari din țară trebuie să ridice 
de la fermele din județ 13 000 tone 
fructe. Spre depozitul de fructe din 
Bistrița, camioanele nu au efectuat 
mai mult de 2—3 curse pe zi, Se 
pierde încă mult timp la încărcarea 
și. mai ales, la descărcarea camioa
nelor pentru că dirijarea lor nu se 
face de la un singur dispecerat, bine, 
informat cu situația culesului din 
unități. întrucît timpul se răcește. Se 
impune ca întreprinderea județeană 
pentru legume si fructe să coordo
neze mai bine preluarea si depozi
tarea fructelor, pentru ca nimic din 
recoltă să nu se deprecieze. (Gh. 
Crișan).

COVASNA:

Transportul 
cartofilor 

trebuie accelerat
în județul Covasna, recoltarea car

tofilor se apropie de sfîrșit. Astfel, 
din cele 9 000 hectare cultivate în 
cooperativele agricole din județ a 
mal rămas de strîns recolta doar de 
pe 1 200 de hectare. Concomitent cu 
măsurile ce se întreprind acum, oda
tă cu răcirea vremii, pentru înche
ierea acestei lucrări, o atenție mai 
mare trebuie acordată intensificării 
transportului Ia bazele de recepție și 
expedierii cartofilor la beneficiarii 
din țară. Pînă la această dată au fost 
preluate și expediate beneficiarilor 
din 14 județe ale țării și din Capi
tală 16 000 tone cartofi și s-au însi- 
lozat pentru I.L.F. Berceni și Mili
tari 2 500 și, respectiv, 4 000 tone

Recoltarea porumbului la I.A.S. Girla Mare — Mehedinți Foto : A. Papadiuc

cartofi. La ora,, actuală, pe_rampele 
de expediere mai există 1 500 tone.

In ultimele zile, ca urmare a in
tensificării transportului, in unitățile 
agricole stocul de cartofi de pe cimp 
a scăzut de la 15 000 tone la 10 000 
tone. In săptămîna trecută, la C.A.P 
Boroșneul Mare stocul de cartofi 
aflat pe cimp a scăzut de la aproape 
800 tone la 300 tone. Din alte coope
rative agricole s-au transportat im
portante cantități : Brateș — 120
tone, Covasna — 100 tone, Chilieni 
— 200 tone, Catalina — 300 tone. 
Sînt însă cooperative agricole 
unde stocul de cartofi nu a scăzut 
deloc, iar altele în care chiar a cres
cut. Astfel, la Bodoc sînt depozitate 
pe cîmp 655 tone cartofi, la Ghidfa- 
lău — 625 tone. Bicsad — 420 tone. 
Dalnic — 650 tone, Lemnia — 230 tone, 
întrucît în ultimele zile vremea s-a 
răcit, este absolut necesar ca si în 
aceste cooperative să se acționeze 
mai energic pentru urgentarea trans
portului. (Tomori Geza).

OLT:

Măsuri pentru pro
tejarea grădinilor 

de legume
Oltul este unul dintre județele mari 

producătoare de legume. In acest an, 
în unitățile agricole de stat și coo
peratiste, in gospodăriile populației 
s-au cultivat peste 15 000 hectare cu 
legume. Din grădinile județului Olt 
au fost recoltate și livrate pină acum 
peste 100 000 tone de legume. Deși 
recoltarea a fost în majoritatea uni
tăților bine organizată, totuși în gră
dini mai sînt importante cantități de 
tomate, ardei, vinete, precum și alte 
produse.

Răcirea timpului a determinat con
ducerile unităților agricole să ia mă
suri pentru ca producția legumicolă 
să fie cît mai repede strînsă și livra
tă pieței și fabricilor de conserve. 

De asemenea, au fost luate măsuri 
pentru acoperirea pe timpul nopții a 
unor culturi de ardei sau tomate cu 
folii de polietilenă pentru protejarea 
lor împotriva brumei. In grădinile 
cooperativelor agricole Scărișoara, 
Studina, Vișina, Stoenești, Rusănești 
și în alte locuri, alături de coopera
tori participă la cules numeroși elevi 
din școlile generale. Comandamentul 
județean pentru coordonarea lucră
rilor agricole a stabilit ca această 
săp'tămînă să fie o săptămină record 
la culesul legumelor. Se recoltează 
toate tomatele ajunse la maturitate, 
astfel incit nimic să nu fie depre
ciat de brume. Totodată, ardeiul și 
gogoșarii se string cu lujer cu tot și 
se depozitează sub șoproane pentru 
ca să ajungă la maturitate.

Cu toate că zilnic se recoltează în 
medie peste 600 tone, in grădini 
există încă circa 15 000 de tone de 
legume, care trebuie strînse și livra
te pieței. Se impune, totodată, o aten
ție deosebită sortării și depozitării 
cepei, mai ales la C.L.F. Drăgănești- 
Olt, unde sint circa 5 500 tone. (Eml- 
lian Rouă).
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La timp
La miez de noapte. Intr-un 

sat mai îndepărtat de centrul 
comunei Panticeu (Cluj), o fe
meie, Nina C„ intoxicată, se 
afla intr-o stare foarte gravă. A 
fost înștiințat primarul comunei. 
Vasile Mureșan, și medicul de 
circumscripție, Szentagotai Lo- 
rant. Medicul s-a îmbrăcat re
pede , și a pornit la drum.

— Vin și eu cu.dumneata — 
l-a ajuns din urmă primarul. 
Poate o să fiu și eu de folos cu 
ceva.

Și a fost. După ce medicul i-a 
acordat femeii primul ajutor, 
primarul s-a îngrijit să fie tri
misă cu maximă urgentă la spi
talul din Cluj-Napoca. La timp, 
pentr.u ca medicii să poată in
terveni cu succes.

Ionel, lonelule...
De mor bine de șase luni de 

zile. Ionel lonescu din Poiana 
Cimpina (str. Gării 57) și-a pă
răsit familia și pe cei patru 
copii — Mihăită. Iulian. David 
și Petruța. cel mai mare avînd 
numai... 4 ani. De atunci, n-a 
mai dat nici un semn de viată. 
Toate grijile au rămas în seama 
soției. Se pare că Ionel lonescu 
— în treacăt fie spus, nu-i prea 
place să muncească — se .duce 
adeseori pe la părinții săi din 
comuna Bălăceanca. județul Bu
zău. De ce nu vă trimiteți... co
pilul la copiii lui, oameni buni?

Alta // era
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Magazinul „Romarta copiilor" 
din Capitală. Lume multă : pă
rinți și copii. Primii — cumpă
rători, ceilalți 
Aproape că nu 
din magazin fără un pachet, cit 
de mic, in mină sau în sacoșă. 
Nici Ilie Stamate 
tancului nr. ÎS, 
LC.R.A.L. Foișor, n-a plecat 
mina goală, ci cu o haină 
„canadiană".

— Cit ați dat 
întrebat cineva.

— Am dat cit 
lasă-mă-n pace 
țifnos. Stamate, 
spre ieșire. Dar i-au aținut ca
lea doi vinzători, ca doi cerberi, 
care l-au dat pe mina circum
scripției 1 miliție, pentru ca 
altă dată să nu mai „uite" să 
plătească marfa.

Și cind te gindești că respec
tiva „canadiană" nici 
pe măsură. Alte haine 
trivesc„.

- beneficiari, 
pleacă nimeni

din Șoseaua 
meseriaș la 

cu 
tip

pe ea? l-a

face, și mai 
— a răspuns, 

și s-a grăbit

nu-i era 
i se po-
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Basculanta 
șl bulionul

Un șef de atelier de
baza din Huedin, pe nume losif 
Dobra, și-a cumpărat două lădlțe 
cu roșii. Cum să le ducă acasă? 
Ce întrebare! N-are destui sub
alterni? Are! L-a chemat pe 
loan Balaș, l-a pus sd se 
urce la volanul autobasculantei 
31—CJ—4816 de 6.5 tone si l-a 
dat lădițele în primire. Pe drum, 
autobasculanta a fost oprită de 
organele de ordine. Șoferul s-a 
ales cu o amendă. Firesc ar fi 
s-o suporte cine l-a trimis 
tr-o astfel de cursă. Și nu 
mai amenda.

în- 
nu-
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Bomboane cu... 
belciug

Că există obiceiul de a se
pune in ritul grăsunilor belciu
ge, asta se știe. Ceea ce nu s-a 
știut pină acum — si nici noi 
n-aveam de unde, dacă nu ne 
scria Vera Gheorghiu din Bucu
rești. Str. Notației 57 — este că 
belciugul se poate folosi cu... 
toate consecințele care decurg 
de aici, st în cazul dulciurilor. 
Mai exact, al bomboanelor, tn 
plicul pe care cititoarea noastră 
ni 
nă 
in 
la 
de 
na 
veniența respectivului 
intruclt . ’ ’
cui, nici cirlig de prins pește... 
Poate că va fi întrebat de sănă
tate vreun controlor de calitate.

l-a trimis se află o bomboa- 
cu... belciug. Nefiind eXperți 
materie, nici noi, nici cei de 
cofetăria din Bucureștii Noi 
Unde ea a cumpărat bnmboa- 
năzdrăvană. nu bănuim pro- 

belciug. 
nu e nici sirmă. nici

Pmâ
| și sticle goale!

I In 
ca
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Multe vede și aude omul 
viața lui, dar o intimplare 
aceea de mai jos nu se... întim- 
plă pe toate drumurile. $i nici 
noi nu i-am fi dat crezare, dacă 
șeful grupului de pază militari
zată Dolj. Gheorghe Cionac. nu 
ne dovedea, cu acte in regulă, 
că așa a fost și nu altfel.

Vasăzică, într-una din nop
țile trecute, cind oamenii se 
aflau demult in brațele lui 
Morfeu, o femeie, Olguța N„ 
s-d dat jos din pat, a ieșit din 
casă șl a pornit-o spre centrul 
de achiziții sticle și borcane. 
Și unde nu zici că a început 
să-și umple sacoșa cu sticle. Fi
rește. goale. De plecat cu ele 
n-a mai apucat să plece, pentru 
că i-ă tăiat calea un paznic, 
după care i-a pierit și somnul.

Imprudență
Am mai scris în rubrica noas

tră despre unele accidente de 
tren cărora le-au căzut victime, 
din neatenție, chiar... ceferiști. 
Un caz similar s-ă petrecut în 
gara Deva, județul Mureș. Un 
mecanic pornise la drum cu o 
locomotivă, pentru a fi reparată 
la Cluj-Napoca. Oprind în gara 
Deva, el a cobotit. din locomo
tivă, dar tocmai atunci, pe linia 
alăturată, trecea un tren. A fost 
suficientă o clipă de neatenție, 
ca să se dezechilibreze și să se 
lovească de un vagon. A fost 
grav accidentat.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii1
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Ordinea și legalitatea au fost

reinstaurate pe șantier
La șantierul nr. 5 Craiova, apar- 

ținind de grupul de șantiere Pi
tești al Ț.C.M.R., s-au petrecut fapte 
care contravin legalității socia
liste — se relata intr-o scrisoare 
adresată t o v a r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu de către 15 oameni ai 
muncii de la respectiva unitate. In 
ce constau abaterile? Redăm din se
sizare: executarea de lucrări parti
culare în incinta întreprinderii; lu
crări neluate in antrepriză de către 
șantier pentru unele C.A.P.-uri; di
ferite lucrări la vile particulare în 
municipiul Craiova ; executări de 
puțuri, precum și diferite con
fecții metalice, garduri, porți de 
fier pentru diferite persoane par
ticulare etc. Toate, cu materiale, 
utilaje și muncitori din șantier, 
care erau pontați în fișele de pre
zență ale șantierului.

Comitetul județean Dolj al 
P;C.R., căruia i s-a încredințat se
sizarea pentru soluționare, a răs
puns că, in urma controlului și 
cercetărilor efectuate de un co
lectiv de activiști ai Consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, 
împreună cu reprezentanți ai orga
nelor locale de specialitate, a re
zultat temeinicia scrisorii. Tot
odată. în referatul de cercetare se 
menționează și alte nereguli. Ast
fel, s-a înlesnit ; unui lucrător 
pe șantier încasarea a peste 
4 000 lei pe baza unor pontaje care

re- 
pro- 
care 
evi- 
s-au

nu exprimau realitatea. De aseme
nea, maistrul Ion Cornea, care în
deplinea și funcția de secretar al 
organizației de bază, a utilizat, in 
timpul programului de lucru, pen
tru prestații de servicii la domi
ciliul unor cetățeni, muncitori din 
unitate.

Față de abaterile și neregulile 
constatate cu ocazia cercetărilor, 
s-au luat următoarele măsuri : 
prejudiciile constatate s-au 
cuperat de la cei ce le-au 
dus ; valorile materiale 
nu erau înregistrate in 
dența contabilă a grupului
înregistrat ca plusuri ; s-au înain
tat la administrația financiară a 
județului documentele referitoare 
la lucrările particulare executate 
fără autorizație, pentru aplicarea 
măsurilor de rigoare; pentru în
tocmirea de documente fictive, care 
au înlesnit încasarea de drepturi 
bănești necuvenite de către unii 
muncitori din cadrul șantierului, 
cercetările sînt continuate de către 
organele de stat. De asemenea, au 
fost sancționați șeful de șantier, 
Emil Balica și șeful de echipă Ion 
Olteanu ; maistrul Ion Cornea a 
fost sancționat, pe linie de partid și 
scos din funcția de secretar. Ca
zul a fost pus, totodată, in discuția 
oamenilor muncii, la care a parti
cipat și conducerea grupului de 
șantiere Pitești, prilej cu care s-au 
adoptat și alte măsuri.

Măsuri concrete pentru organizarea

superioara a muncii
în comuna Berești-Bacău se află 

o unitate de prelucrare primară a 
inului, aparținînd de I.I.C. Su
ceava. După cum rezultă dintr-o 
scrisoare trimisă secretarului gene
ral al partidului nostru, aici tre
burile nu merg cum trebuie. în 
primul rind. utilajele de bază de 
care dispune unitatea nu sînt folo-

, . site la întreaga capacitate, lipsește rării . terenului 
grija" pentru bună lor întreținere ; drumurilor și p 
se fac simțite deficiențe grave în 
folosirea și gospodărirea materiei 
prime — tulpinile de in — cau- 
zîndu-se pierderi prin manipulare 
și conservare ; au loc abateri de 
la regulile de protecția muncii etc.

In răspunsul său. Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare

precizează că pentru buna organi
zare a activității acestei unități 
s-au luat mai multe măsuri, în 
scopul asigurării forței de muncă, 
care să conducă ia folosirea maxi
mă a utilajelor și a capacității 
de topire; folosirii la prelucrare a 

, tulpinilor de in de anul trecut, 
pină la epuizarea stocului; elibe- 
. " ’ l din depozit, a
drumurilor și platformelor, în sco
pul depozitării și conservării în 
bune condiții a inului din recolta 
acestui an ; pentru respectarea 
normelor de protecție a muncii 
s-au procurat podețe izolante și 
s-au Confecționat scările necesare 
pentru topitul inului.

In urma controlului efectuat de

Azi se deschid în Capitală

Expoziția realizărilor economiei

organele C.F.I., conducerea I.I.C. 
Suceava a imputat contravaloarea 
unor transporturi în interes perso
nal, șefului unității, ing. Jan Dumi- 
trașcu, contabilului Costache Ochea-

nă și normatorului Tiberiu lonescu. 
De asemenea, concluziile și măsurile 
adoptate au fost prezentate colecti
vului unității de prelucrare primară 
a inului.

Confuzia cu o „feudă personală...
într-o amplă scrisoare adresată 

tovarășului Nicolae Ceaușescu se 
relata că directorul AGROCOOP- 
Constanța, Ion Boeru, a comis grave 
abuzuri și ilegalități in 
prejudiciind Interesele 
în scrisoare se mai arăta 
au fost sesizate unele 
locale despre toate acestea, 
luat nici un fel ds măsuri, el con- 
tinuînd șă confunde întreprinde
rea cu o feudă personală.

Comitetul județean Constanța al 
P.C.R., căruia i s-a încredințat scri
soarea spre verificare, a adoptat, 
după cercetarea efectuată de un co
lectiv de activiști, o seamă de 
măsuri 
bunătățirea 
financiare a 
ceastă bază, 
organizației 
dezbatere abaterile lui 
a hotărît sancționarea . _ 
de blam cu avertisment. în aceeași 
zi, adunarea generală a oamenilor 
muncii de la AGROCOOP-Constan-

muncă, 
obștești, 
că, deși 
organe 

nu s-au

de
menite să asigure lm- 

economico- 
Pe a- 

generală a 
luind în 
Ion Boeru, 
lui cu vot

activității 
întreprinderii, 
adunarea 
de partid,

ța, luind cunoștință de faptele de 
care s-a făcut răspunzător, h stabi
lit destituirea sa din funcția de di
rector al întreprinderii. în cadrul 
aceleiași adunări a fost instalat ca 
director al AGROCOOP tovarășul 
Vasile B. Spînu, absolvent al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", fost 
pină la acea dată activist al 
U.J.C.A.P. La adunările de mai sus 
au participat activiști cu munci de 
răspundere de la comitetul jude
țean de partid.

în hotărîrea secretariatului co
mitetului județean s-a hotărît, de 
asemenea, ca și comitetul munici
pal Constanța al P.C.R. să acorde 
un ajutor mai substanțial organiza
ției de partid de la AGROCOOP, în 
vederea 
acesteia, 
muncă.
rezultate 
adunării 
bază și

Cel mai mare merit al 
filmului „Ora zero" (pro
ducție a Casei de filme 
„Numărul patru", scena
riul : Coman Șova, regia 
Nicolae Cor jos), film ce 
îmbină tensiunea peliculei 
de acțiune cu tentativa 
investigării unor psiholo
gii contemporane, este 
faptul că încearcă să răs
pundă unui imperativ 
major formulat față de 
producția cinematografică 
Si arta noastră in genere : 
acela al realizării unor 
lucrări de actualitate care 
să aducă in centrul aten
ției eroul pozitiv al zile
lor noastre, să aibă o con
tribuție educativă sub
stanțială.

Deși a identifica în 
„Ora zero" un personaj 
principal nu este deloc 
greu, as zice că filmul 
lui Coman Șova face în 
primul rind un portret 
colectiv, avînd în centru 
un grup de electricieni, 
patru tineri, care lucrează 
sub conducerea tatălui lor 
pe un autoturn al I.T.B.- 
ului — un grup format, 
sudat, cristalizat în spiri
tul eticii muncitorești, al 
stimei față de muncă, al 
„frăției" de singe, dar și 
al prieteniei, al prețuirii 
femeii 
varășă 
acestei 
rat pe 
milii a 
Gratie 
triumfa, se va evita o 
eroare judiciară și adevă- 
rații culpabili își vor primi 
pedeapsa pe care o me
rită.

Fiii 
hi se . 
aur", sînt, desigur, 
nici, capabili, 
veseli etc. Ceea ce îi a- 
creditează ca personaje 
pozitive nu rezultă atît din 
scenele idilice in care sint 
surprinși, cit din modul în 
care ei traversează o ex
periență dramatică (și în 
această privință exercițiul

(mamă, iubită, to- 
de viață). Chipul 
familii este contu- 
fundalul marii fa- 
oamenilor cinstiți, 
lor. adevărul va

lui nea Căruntu au. 
spune, „mină de 

har- 
simpatici.

de teatru al luide autor
Coman Șova aduce bune 
servicii scenaristului-de- 
butant). Este vorba des
pre acea Împrejurare prin 
care Mihai Căruntu cade, 
complet nevinovat. într-o 
capcană îngrozitoare, apa
rent fără ieșire (dificul
tatea situației fiind agra
vată de șocul sufletesc 
trăit de erou în fața la
șității criminale și cinis
mului monstruos al fos
tului coleg de școală și 
alor săi). O experiență in

c

• Pe o suprafață de 50 000 mp expun peste 1 000 
de unități din toate ramurile ® Embleme des întîlnite : 
„produs nou“ sau „produs modernizat" ® Fantezia 
și varietatea
bunuri de consum • Peste 350 de firme din 21 de țări

TEHNOEXPO

materializate într-o mare diversitate de

participă la
îmbunătățirii activității 

a stilului și metodelor de 
De asemenea, concluziile 
să fie aduse la cunoștința 
generale a organizației de 
a consiliului oamenilor 

muncii de la AGROCOOP.

Cind disciplina este considerată ca...

facultativă
între colectivul de- proiectare 

de Ia I.R.E. Baia Mare și condu
cerea întreprinderii a intervenit un 
litigiu, legat de sistemul de nor
mare a muncii, domeniu în care 
s-a încălcat legalitatea, în sensul 
că, pe nedrept, unora li s-au făcut 
unele imputații.

Situația a fost verificată și de 
ministerul de resort, dîndu-se in
dicații precise de soluționare. Cu 
toate acestea, oamenii au conti
nuat să fie șicanați, unii ajungînd 
chiar și la tribunal. Adresîndu-se 
C.C. al P.C.R. cu un memoriu, co
lectivul de oameni ai muncii din 
compartimentul de proiectare a 
cerut sprijin în clarificarea pro- 

îbierrieldr' în spiritul legalității so- 
’ciâlisfe

In răspunsul său, conducerea 
Ministerului Energiei Electrice, 
căruia i S-a repartizat sesizarea 
spre soluționare, precizează că, din 
analiza efectuată de către un grup 
de specialiști, împreună cu con-

ducerea I.R.E. Baia Mare, a rezul
tat temeinicia sesizării, conduce
rea unității nepunînd în practică 
modul de rezolvare a litigiului ce 
le-a fost transmis încă din aprilie 
a.c. de către minister. Față de a- 
ceast.ă situație, a fost luată măsura 
să se constituie o comisie in cadrul 
întreprinderii, în care au fost in
cluși și reprezentanții grupului de 
proiectanți, care să soluționeze 
toate problemele ridicate. Pentru 
■nerespectarea indicațiilor și a hotă- 
ririlor luate în acest caz, conduce
rea I.R.E. Baia Mare a fost sever 
criticată. Ținînd seama de indisci
plina manifestată pentru rezolvarea 
acestui litigiu pe baza modului de 
soluționare concret stabilit cu parti
ciparea Conducerii unității și apro
bat de conducerea, ministerului, ca
zul a fost prelucrat cu toate cadrele 
de conducere din I.R.E. Baia Mare, 
în prezenta secretarului de partid 
din unitate.

Neculai ROSCA

Astăzi își deschide porțile în Capi
tală, la Complexul din Piața Scinteii, 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale — EREN ’79, organizată 
sub semnul celor două mari eveni
mente din viața țării din acest an : a 
35-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și Congresul 
al XÎI-lea al partidului. Veritabilă 
frescă a marilor realizări obținute de 
poporul nostru in cei 35 de ani de 
viață liberă și independentă, de 
muncă plină de abnegație pe frontul 
larg al edificării socialismului, 
EREN ’79 constituie o demonstrație 
vie, elocventă, a justeței politicii 
Partidului Comunist Român, a capa
cității de mobilizare a energiilor '■ 
umane și resurselor materiale ale 
națiunii în vederea asigurării pro
gresului accelerat și multilateral al 
tării.

Grandiosul tablou al României so
cialiste de astăzi, înscrisă ferm pe 
traiectoria industrializării, își gă
sește o amplă oglindire în expoziție; , 
fiecare din zecile de mii de expona
te prezentate de peste 1 000 unități 
din toate ramurile economiei națio
nale stirnește un puternic sentiment 
de mîndrie patriotică față de ceea 
ce am înfăptuit și sîntem capabili să 
înfăptuim sub conducerea clarvăză
toare a partidului, dovedește talentul 
și vrednicia poporului nostru, inte
ligența și puterea sa de creație.

...Reporterul a pătruns cu un ceas 
mai devreme în incinta expoziției cu 
dorința de a-i invita pe cititori la 
o scurtă vizită în avanpremieră. Stră- 
bătînd aleile complexului expozițio- 
nal, standurile din pavilioane, în fața 
ochilor se desfășoară inventivitatea 
și hărnicia țării întregi, cu tot ceea 
ce realizează mai bine și mai fru
mos. cu tot ceea ce îi definește mai 
exact forța și dinamismul economic.

In pavilionul central isi etalează

marcat didactic-mora- 
lizator ; cu prea multe 
coincidente (și milițianul
— veche cunoștință și fo
tografii! ca în „Blow-up" 
etc.) și mai ales cu o țe
sătură de fapte și acțiuni
— prea stufoasă pentru a 
lăsa loc explorării 
fine, mai 
personale

Dar să 
debu tanti 
zintă. din păcate, doar 
„pămintul făgăduinței" — 
chiar și in lucrările

mai 
originale, mai 
a psihologiilor. 

nu cerem unor 
ceea ce repre-

Ora zero“
care ceilalți, solidari cu 
fiul, fratele, iubitul sau 
prietenul lor. se confrun
tă. o vreme, cu imaginea 
neașteptată a unui „apro
piat al lor •— deodată ne
cunoscut" (un iresponsa
bil care face accidente 
mortale și fuge abando- 
nîndu-și 
ideea 
vății. 
lipsei 
litate 
ce planează asupra-i. 
imposibilității 
faptului că această vină e 
ireală : si in sfirsit afir
marea sensurilor etice.

Pentru a ne vorbi des
pre acești oameni și 
ceste 
Șova 
foarte 
plări

victima). cil 
presupusei lui vino- 

apoi cu revelația 
ltii de culpabi- 

și a vinei absurde 
a 

dovedirii

a-
probleme, Coman 
Scrie o poveste 
bogată în întîm- 
spectaculoase. O

poveste rotundă, cu o lo
gică în genere plauzibilă 
a înttmplărilor (excepție 
făcînd timpul acțiunii), o 
poveste pe de altă parte 
cu începutul prea lung și 
expozitiv și capătul prea

unor scenariști si regi
zori români care fac de 
multă vreme unul sau 
două filme pe an. Aceas
ta cu atît mai mult cu 
cit in „Ora zero", regi
zorul Nicolae Corjos și 
scenaristul Coman Șova 
reușesc și momente de 
tipul celor amintite. 
Le-am fi dorit mai multe, 
mai bine exploatate. A- 
ceste momente sînt mai 
ales rodul jocului actori
lor, al naturaleții lor 
puse în valoare cu talent 
de Vivi Drăgan Vasile 
(semnatarul imaginii), re
marcabile prin detaliul 
realist, refuzul fardului.

Prin cîteva priviri și 
cîțiva pași, prlntr-o sim
plă întrebare, repetată cu 
o disperare decent disi
mulată, Carmen Galin 
spune totul despre visu
rile năruite ale fetei care 
credea că „avea un loc 
rezervat" la petrecerea de 
inceput de an și la cea a 
vieții, actriță reușind să 
salveze pină și replicile

finale ale eroinei, teribil 
de melodramatice. Prin- 
tr-un 1t>c dezinvolt, 
fără ostentație, cenzurîn- 
du-și deliberat orice sem
ne ale trăirilor afective. 
Dan Nuțu conturează re
marcabil portretul unui 
tinăr uluitor prin inventi
vitatea și spontaneitatea 
inițiativelor sale. prin, ci
nismul său rece, ..firesc". 
Geo Costiniu traversează, 
în genere, convingător, 
experiențele îngrozitoare 
ale personajului — un 
tinăr liniștit. echilibrat, 
un tandru îndrăgostit ; 
un om năucit. de ceea 
ce i se întimplă ; un 
nevinovat — care ho
tărăște să-și facă singur 
dreptate ; un hoinar dis
perat în noapte, trăind 
succesiv sentimente de 
groază, stupefacție. îndîr- 
jire etc. O foarte grăi
toare prezentă cinemato
grafică este și Tamara 
Crețulescu, cu expresia de 
neliniște, indecizie, 
șeală a chipului ei. 
gine contrastantă 
gingășia Catrinelei 
mitrescu, tînără actriță cu 
talent cert ; cu aerul 
simpatic si hazul nesilit 
al Iui Petre Lupu ; cu 
blîndețea si candoarea lui 
Horațiu Mălăele. Ei con
tribuie la rafinarea și di
versificarea vinei lirice a 
acestui film, așa cum a- 
pariția Rodicăi Tapalagă 
dă vibrație undei de umor 
blind, aȘ zice moldove
nesc, specific lui Coman 
Sova și împărtășit și cul
tivat, parcă, nu o dată, de 
majoritatea 
realizatori 
conduse cu 
N. Corjos.

„Ora zero" conține deci 
valențe estetice care, a- 
dăugate dimensiunii sale 
etice. îl fac demn de a- 
tentia spectatorilor, în
deosebi a celor tineri.

răvă-
Ima- 

cu 
Du-

echipei de 
ai filmului, 

competentă de

Natalia STANCU

Popas la Sldnic- Moldova

Statiune balneocli- 
matică permanentă, 
frecventată atît de tu
riștii români, cit si de 
cei străini. Slănic- 
Moldova este indicată 
atît pentru tratarea u- 
nor afecțiuni, cit și 
pentru odihnă. Izvoa
rele de apă minerală, 
baza de tratament, 
precum și sanatoriul 
din salina de Ia Tg. 
Ocna (cu o capacitate 
de 400 locuri) oferă o 
gamă largă de posibi-

Utăti pentru tratarea 
unor afecțiuni ale tu
bului digestiv și ale 
glandelor hepatobilia- 
re. afecțiuni respira
torii, O.R.L.. boli de 
nutriție și metabolism, 
afecțiuni neurologice 
periferice, posttrauma- 
tice ale rinichilor si 
ale căilor urinare. Di
vertismentul este asi
gurat pentru turiști 
prin spectacole cine
matografice. spectacole 
de teatru, o bibliotecă

cu circa 45 000 volu
me. precum și prin 
excursiile si drume
țiile ce se organizează.

Biletele și informa
ții suplimentare se ob
țin de la toate agen
țiile si filialele oficii
lor județene de tu
rism. precum si de Ia 
cele ale I.T.H.R. Bucu
rești.

în fotografie : Ilus
trată din Slănic-Mol- 
dova.

t
PROGRAMUL 1

19.30 Ora tineretului
Seara Televiziunii din Republica 
Democrată Germană. Film artistic: 
„Croaziera". Premieră pe tară. 
Telejurnal
închiderea programului

20,20

21.40
22,M

9.00
10.M
16,05

17.00
18,00

18.20
18.50
19.00
19.15

Teleșcoală
Film serial : „Calvarul”;
Fotbal : A.E.K. Atena — F.C. Ar
geș — meci retur
Viața culturală
Seara televiziunii din R.D. Ger
mană. Erfurt — un oraș nu numai 
ăl florilor. Reportaj realizat de o 
echipă a Televiziunii Române 
Parada muzicii ușoare 
1001 de seri 
Telejurnal 
„în intîmpinarea Congresului
xu-lea al partidului". Transmisiu
ne de la întreprinderea de sirmă 
Buzău

PROGRAMUL 2

Noi, femeile ! 
Umor și muzică

al

16.00
16.30
17.25 Film documentar : „Rîul și orașul”. 

Documentar realizat de televiziu
nea din Fraga

17,55 Spectacolul lumii.
18,20 Program muzical
18,50 1061 de seri
19.00 Telejurnal
19.15
19.25
20.00
21.40
22,00

Buletinul rutier al Capitalei 
Lucrul mînurilor mele 
Concert simfonic.
Telejurnal 
închiderea programului

multe din produsele sale construcția 
de mașini >— această adevărată co
loană vertebrală a economiei tării. 
Din cele peste 1 800 de exponate ale 
acestei ramuri. 60 la sută poartă 
emblema „produs nou" sau „produs 
modernizat". Cîteva realizări de ex
cepție vor retine desigur atentia vi
zitatorilor. Strungul carusel de 8 me
tri. fabricat la 
mașini grele și 
mașini unelte și 
rești. mașina de 
cu portal, creație _ ____
binatului de utilaj greu din Craiova, 
sau strungul de prelucrare a arbori
lor cu o masă de pină la 30 tone, 
realizat la Arad, impun atît prin 
gabaritul impresionant, cit și prin 
precizia de microni cu care șlefuiesc 
metalul.

Instalațiile de foraj care domină, 
prin tradiție, cu Înălțimea turnurilor, 
complexul expozițional, mașinile 
agricole sau autobasculantele de pină 
la 100 de tone, utilajele de con
strucții cu care se ridică pe sutele 
de șantiere ale țării edificiile epocii 
noastre, calculatoarele care sporesc 
de sute de mii de ori forța minții 
omenești sau nava pe pernă de aer 
pentru pasageri, elicopterele și avi
oanele constituie doar cîteva dintre 
grupele de produse care demonstrea
ză capacitatea întreprinderilor româ
nești constructoare de mașini, com
petența și înaltul nivel tehnico-pro- 
fesional al muncitorilor și specia
liștilor din această ramură deosebit 
de importantă pentru accelerarea 
progresului tehnic în întreaga eco
nomie națională.

Sectorul Industriei chimice. Zeci 
de panouri înfățișează ritmurile ra
pide ale dezvoltării acestei ramuri 
de primă importanță în economia 
națională. Cîteva date sînt conclu
dente : industria chimică și-a sporit 
de 300 de ori producția față de anul 
1938 : ponderea produselor 
și petroliere în totalul 
rilor României reprezintă 
numai in acest cincinal 
acestei ramuri este mai 
ă celor cinci cincinale 
luate la un loc. întreaga dezvoltare 
actuală a chimiei românești poartă 
amprenta înaltei competente a spe
cialiștilor noștri din institutele de 
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică. care asigură în actualul 
cincinal, cu tehnologii originale, peste 
80 la sută din volumul investițiilor.

Trecem în pavilioanele rezervate 
industriei ușoare. O revărsare de 
bun gust și fantezie oferă numeroa
sele standuri în care sînt prezentat: 
sute șl sute de modele de țesături 
din bumbac, lină, mătase, confecfi. 
încălțăminte, produse din sticlă și 
ceramică fină, metal, mase plastice
— toate menite să satisfacă prin va
rietate exigentele mereu crescînde 
ale milioanelor de cumpărători. Dar 
un popas in sectorul bunurilor de 
consum este, ca de fiecare dată, un 
prilej de a sublinia preocupările 
constante ale partidului și statului 
nostru pentru creșterea bunăstării 
poporului.

...Ne oprim aici, mărginlndu-ne la 
aceste notații fugare, adresind citi
torilor invitația de a descoperi și 
continua ei înșiși itinerarul inceput. 
Bilanțul rodnic al izbînzilor in mun
că obținute de întregul nostru popor 
și reflectate, ca intr-un imens și 
poliedral glob de cristal, în pavilioa
nele care compun EREN ’79, va dez
vălui atit specialistului, cit și sim
plului Vizitator, temeliile solide ale 
extinderii și diversificării continue 
a relațiilor noastre comerciale ex
terne și de cooperare economică și 
tehnico-științifică cu alte state ale 
globului.

Tot astăzi se deschide. în cadrul 
Complexului din Piața Scinteii. 
Expoziția tehnică internațională 
TEHNOEXPO. Organizată bienal, 
această manifestare economică in
ternațională este profilată pe pre
zentarea de echipamente, mașini si 
accesorii pentru silvicultură, prelu
crarea lemnului, agricultură, indus
tria ambalajelor, transportul produ
selor agroalimentare ș.a. Alături de 
tara noastră — principalul expozant
— la ediția din acest an a 
TEHNOEXPO participă peste 350 de 
firme din 21 de țări, prilejuind un 
amplu schimb de experiență între

/specialiști români si străini. înche
ierea unor noi tranzacții economice 
reciproc avantajoase.

Dan CONSTANTIN

întreprinderea de 
întreprinderea de 

agregate din Bucu- 
frezat longitudinală 
a colectivului Com-

chimice 
export u- 

25 la sută; 
producția 

mare decît 
anterioare

i n e m a
• întîlnire de gradul trei (film 
panoramic, color 2 serii) : SALA 
PALATULUI — 17.13: 20.15.
• Ora zero : SCALA — 14: 16; 18: 
20, CAPITOL — 14; 16; 18; 20, FA
VORIT — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Ash-Mâ (în cadrul „Zilelor fil
mului din R.P* Chineză*4) : CINE
MA STUDIO — 20.
• Star (ambele serii) : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16.
• Uraganul vine de la Navarone : 
PATRIA — 14; 16.45; 19.30, LUCEA

FĂRUL — 14.90; 17,15; 20, BUCU
REȘTI — 14; 16.45; 19,30.
• Fratele călăului : FESTIVAL — 
14; 16: 18; 20.
• Jachetele galbene : CENTRAL
15; 17; 19.30, FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
• Lumea Atlantidei : VICTORIA
— 15; 17.30; 20 TOMIS — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Mihail, cîine de circ : GRIVITA
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, VOL
GA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
• Omul păianjen : EXCELSIOR —
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15.
GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20.15, MODERN — 9; 11.15; 13.30:
16; 18.15; 20.30.
a Cele 10 munci ale lui Asterix — 
9,15; 10,45; 12.15; 13,43, 16, A fost

odată un moș și o babă — 18; 20 : 
DOINA.
• Nick Carter superdetectiv î
TIMPURI NOI — 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii : BUZEȘTI — 15,45; 18; 20.
• La cinci zile de casă : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. LIRA
— 15,30; 18; 20.
• Corsarul negru și Sandokan, ti
grul Malayeziei (ambele filme): 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17
• Zburat! în înaltul cerului ; BU- 
CEGI — 16; 18; 20.
A O casă sub soarele fierbinte î 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Tinăr si liber i FERENTARI — 
15,30: 17.30; 19,30.

• Călărețul cu eșarfa albă : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Moartea unui ghid : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• Un om in loden : PACEA — 16; 
18; 20.
• în numele Papei rege : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Dacă vei pleca î VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
• Școala curajului î FLOREASCA 
— 9: 11; 13; 15,30; 17,45: 20.
• Ultima frohtieră a morții: MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.
o Hoțul din Bagdad : AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18:
20.15.

• Lovitură pe la spate i POPULAR 
— 16; 18; 20.
• Frați de cruce : MUNCA — 16; 
18; 20.
• Alibi pentru un prieten i COS
MOS — 14,30; 17.30; 20.
• Capcană pentru rață ! FLACA- 
RA — 15.30; 17.45; 20.
• Cu mîinile curate : ARTA — 9;
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Evadarea : PROGRESUL — 16; 
18: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche

— 19,30. (sala Atelier) : Aventură 
în banal — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Cristescu. So
list : Dan Grigore — 20.
• Opera Română: Cavaleria Rus
ticană» Paiațe — 19. .
• Teatrul de operetă: La calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul Mic: Se ridică ceața 
~ 19,30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30
• Teatrul „Nottara44 (sala Stu
dio ): Craii de curtea veche — 19.
• Teatrul Giulești : Haina cu două 
fețe — 19,30, (sala Majestic) : O 
noapte furtunoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Iubiri 
~ 19,30.

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce rîsul — 
1-9,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Pe un picior de plai — 
18.30
• Teatrul „Ion Vasilescu* (la sala 
din bd. S.chitu Măgureanu a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra“): 
Paradis de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : Vivat 
premianții ! — 10, Micul prinț — 
19.30.
• Teatrul „Țăndărică* : Fata babei 
și fata moșneagului — 17.
• Circul București : „Olimpic 
circ44 — 19,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Portugheze
(Urmare din pag. I)

Înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul SERGIO SACADURA 
CABRAL a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cordiale urări de 
sănătate și fericire personală. de 
prosperitate pentru poporul român 
din partea președintelui Republicii 
Portugheze, Ramalho Eanes.

In cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se exprimă sa
tisfacția pentru onoarea de a repre
zenta Portugalia în Republica Socia
listă România, „tară care, sub Înalta 
orientare a ilustrului său președinte, 
joacă azi un rol deosebit în viața 
internațională".

In continuare. In cuvîntare slnt 
evocate relațiile româno-portugheze, 
evoluția lor pozitivă în conformitate 
cu Tratatul de prietenie și colaborare 
semnat intre cele două țări, precum 
și perspectivele întăririi acestor re
lații. ale identificării de noi dome
nii de cooperare reciproc avantajoa
să. „în acest context — se arată în 
cuvîntare — menționez recenta vizită 
oficială întreprinsă în Republica So
cialistă România de către Excelenta 
Sa președintele Ramalho Eanes 
și faptul că Portugalia păstrează 
amintiri plăcute despre amabilitatea 
extraordinară cu care Excelenta 
Voastră si poporul român 1-ati pri
mit pe șeful statului portughez".

Relevînd că relațiile româno-por- 
tugheze constituie un exemplu de 
cooperare între două țări cu moduri 
diferite de organizare politică, am
basadorul portughez a exprimat 
hotărirea sa de a contribui la dezvol

tarea continuă a acestor relații, în 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și destinderii în lume.

Primind scrisorile de acreditare, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Portugheze cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de progres, prosperitate și pace pen
tru poporul portughez prieten.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român este relevată însem
nătatea convorbirilor avute cu pre
ședintele Ramalho Eanes, a docu
mentelor și înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei sale în România, 
precum și a Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre, sem
nat în 1975, care au consacrat do
rința și hotărirea României și Por
tugaliei de a pune la baza rapor
turilor dintre ele principiile egali
tății în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

După ce se exprimă satisfacția 
pentru progresul înregistrat in cadrul 
raporturilor de colaborare româno- 
portugheză în diferite domenii de 
activitate, în cuvîntare slnt relevate 
posibilitățile favorabile de intensifi
care a conlucrării reciproc avanta
joase dintre cele două țări.

în continuare, în cuvîntare se 
spune : „In cadrul politicii sale ex
terne. tara noastră acordă o mare 
importanță Înfăptuirii securității și 
colaborării pe continentul nostru, 
militează activ pentru transpunerea

în viață, ca un tot unitar, a preve
derilor inscrise în Actul final de la 
Helsinki. în acest sens, acordăm o 
atenție deosebită pregătirii reuniunii 
din 1980 de la Madrid, care dorim 
să dea un puternic impuls eforturi
lor pentru securitate și colaborare 
pe continent și în întreaga lume. 
Considerăm că este necesar să se 
facă totul în direcția opririi cursei 
înarmărilor, a trecerii la măsuri 
reale de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Ne pro
nunțăm hotărît pentru lichidarea 
stărilor de conflicte și încordare 
care mai există astăzi în lume, pen
tru soluționarea tuturor litigiilor din
tre state, exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative".

Președintele Republicii Socialiste 
România a urat noului ambasador 
succes în activitatea sa și l-a asi
gurat de întregul sprijin ai Consi
liului de Stat, guvernului și al său 
personal.

După solemnitatea înmlnăril scri
sorilor de acreditare, președintele 
Repuhlicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a Între
ținut în mod cordial cu ambasadorul 
Republicii Portugheze, Sergio Sa- 
cadura Cabrai.

La solemnitate șl convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Portugaliei la 
București.

A apărut în broșură:

PROGRAMUL-DIRECTIVA (Proiect)

de creștere a nivelului de trai în perioada 
1981-1985 și de ridicare continuă 

a calității vieții
EDITURA POLITICA

Cronica

U. R. s. S

Verticalele noului oraș siberian Surgut

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL ÎN CUPELE EUROPENE

Felicitări reprezentantelor noastre 
și în primul rînd argeșenilor

întîlnire* Per^oa<Ia l—3 oc
tombrie a avut loc la București intîl- 
nirea dintre tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-minlstru al gu
vernului romîn, și dr. Gerhard Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, președinții 
celor două părți ip Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică dintre cele două țări.

In cadrul întilnirii a fost examinat 
stadiul colaborării economice si s-au 
stabilit măsuri pentru dezvoltarea și 
diversificarea în continuare a coope
rării și colaborării în producție, pen
tru lărgirea schimburilor reciproce 
de mărfuri.

★

In aceeași zi, dr. Gerhard Weiss a 
părăsit Capitala.

PrOtOCOl. Tovarăj?ul Io» Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale si controlului gospodăririi fon
durilor fixe, și tovarășul Iordan 
Mladenov, ministrul aprovizionării și 
rezervelor de stat al R.P. Bulgaria, 
au semnat miercuri un protocol.

Documentul prevede. între altele, 
lărgirea schimbului de experiență in 
domeniile utilizării raționale a ma
teriilor prime și energiei, perfecțio
nării procesului de aprovizionare 
tehnico-materială. precum si măsuri 
care să conducă la lărgirea colabo
rării directe dintre cele două mi
nistere.

La semnare au participat Petăr 
Danailov, ambasadorul Bulgariei la 
București.

Primire la Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. Tovarășul Emil 
Bobu, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. s-a întilnit miercuri 
după-amiază cu delegația Uniunii 
Sindicatelor vest-germane — D.G.B.,

zilei
centrală a armatei a avut loc o adu
nare festivă la care au participat ge
nerali. ofițeri, maiștri militari si 
subofițeri din garnizoana București.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-locotenent Constantin Oprită, 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit generalul-locote- 
nent Stepan Romocusky, atașatul mi
litar și aero al R.S. Cehoslovace la 
București.

în încheierea festivității, partid- 
panții au vizionat o fotoexpoziție și 
un film.

★

Cu aceeași ocazie, atașatul militar 
și aero al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești a avut intilniri cu cadre si elevi 
de la Liceul militar „Dimitrie 'Can- 
temir". din Școala militară de ofițeri 
activi de geniu, construcții și căi fe
rate și de la Școala militară de ofi
țeri actțvi de artilerie ..loan Vodă".

Consfătuire. Miercuri au În
ceput la Constanta lucrările consfă
tuirii anuale a meteorologilor, orga
nizată de Institutul meteorologic 
București — secția de prevederea 
timpului, la care participă, alături de 
specialiști din Capitală, cercetători de 
la centrele de prevedere a timpului 
din : Arad. Bacău, Cluj, Craiova- 
Constanta și Sibiu.

In cadrul consfătuirii vor fl anali
zate rezultatele cercetării în dome
niul elaborării unor prognoze ale fe
nomenelor meteo deosebite, proble
me legate de elaborarea operativă a 
prognozelor în sezonul rece care ur
mează, prelucrarea fluxului informa
țional, relațiile cu instituțiile intere
sate și cu publicul larg.

Consfătuirea ce se desfășoară tn 
perioada 3—5 octombrie va supune, 
de asemenea, dezbaterii specialiș
tilor aspecte meteo specifice zonei li
toralului. (Agerores)

Cu 20 de ani tn urmă, Surgut fi
gura pe harta Siberiei ca un sat ca 
multe altele. Valorificarea zăcă
mintelor de petrol din apropierea 
sa a deschis in biografia Sur- 
gutului o pagină nouă.

Primele semne ale progresului 
apărute aici au fost o cale ferată, 
un aeroport și un port pe malul 
fluviului Obi. Azi, liniile aeriene ÎI 
leagă de Moscova și alte mari cen
tre ale Uniunii Sovietice. între 
timp, populația orașului a crescut 
de peste 20 de ori și previziunile 
specialiștilor atestă că va mai 
crește în viitorul deceniu da încă 
2—2,5 ori.

Un grup de arhitecți din Le
ningrad, poposiți la Surgut, au 
conceput proiectul unul nou car
tier care se va Întinde pe o supra
față de 365 de hectare. în acest 
cartier se vor construi numai 
blocuri cu 9—14 etaje in care vor 
locui peste 80 000 de oameni. La

R. P. BULGARIA

creșterea pe verticală a orașului va 
contribui șt noul hotel, care va 
avea 22 etaje și va fi legat prin- 
tf-o galerie subterană de un pavi
lion administrativ și de un centru 
social-cultural. Interesantă este 
șolutia preconizată de arhttecți 
pentru reconstrucția centrului ora
șului. Ținîndu-se seama de condi
țiile de elimă din Siberia, s-au 
prevăzut pasaje încălzite care vor 
face legătura între cele două ma
gazine universale, restaurantul, 
braseria, palatul culturii și cinema
tograful cu două săli ce se vor con
strui In viitorul apropiat.

Pe malul fluviului Obl se ame
najează un parc de cultură și odih
nă și o bază sportivă, dotată cu 
sală de atletism și bazin de înot 
acoperit. Tot aci se vor eonstrui un 
orășel al copiilor și un autodrom.

Surgut va deveni în curlnd unul 
din cele mal mari și mal frumoase 
orașe din Siberia.

Tinerii, apărători ai mediului ambiant
Educarea tinerei generații In spi

ritul dragostei de natură, al prote
jării frumuseților și bogățiilor na
turale constituie una din preocu
pările majore ale școlii și organi
zațiilor de tineret și de pionieri din 
Bulgaria. Prin forme variate de 
organizare — cum slnt mișcarea 
„Patrulele verzi" (grupuri de 20—30 
de elevi din clasele III—XI, care 
ajută organele publice să ocrotească 
mediul ambiant local), cercurile de 
protecție a naturii, ori „intreprin- 

.derile forestiere școlare" (consti
tuite din 15—20 de elev! care lu
crează în timpul liber pe suprafe
țele puse la dispoziție de Întreprin
derile silvice de stat) — elevii slnt 
atrași să participe la soluționarea 
problemei de stringentă actualitate 
a conservării mediului natural.

Cele 2 500 de cercuri de protecția 
a naturii, organizate in cadrul șco
lilor, inspecțiilor județene de pro
tejare a mediului și institutelor de 
cercetări științifice iși concentrează 
activitatea asupra soluționării pro

blemelor concrete din zonele tn 
care slnt constituite. Astfel, parti- 
cipanții la cursurile organizate la 
Varna au lucrat la teme cum slnt 
„Aclimatizarea nufărului de nisip 
de-a lungul părții litorale a orașu
lui" ; „Posibilități de irigare cu apă 
de mare filtrată", au participat la 
diferite expediții conduse de spe
cialiști și de profesori în biologie. 
Nu o dată aceste activități s-au 
soldat cu descoperirea unor plante 
sau insecte rare, cu adoptarea de 
către organele locale a unor mă
suri de combatere a poluării.

în cadrul celor aproape 190 de 
„întreprinderi forestiere școlare", 
copiii au repartizate pareele de lu
cru, plantează puieți, se ocupă de 
reimpăduriri, așează tn arbori că
suțe pentru păsări, fac rezerve de 
hrană pentru animalele sălbatice, 
aducindu-și o importantă contribu
ție la conservarea, Întreținerea și 
Îmbogățirea mediului ambiant, la 
menținerea echilibrului naturii și, 
desigur, la propria formare ca oa
meni, instruiți șl utili patriei lor.

Bilanț inedit, pentru noi. după 
primul tur al cupelor europene de 
fotbal: trei echipe românești au 
trecut de primul examen — pe care 
rareori l-a promovat cite o repre
zentantă de-a noastră —> a patra 
avînd și ea șanse asemănătoare. De
terminante în realizarea acestui 
succes au fost. In primul rînd. vic
toriile categorice, obținute pe teren 
propriu : Steaua cu 6—-0, F. C. Ar
geș și Dinamo cu 3—0 și Universi
tatea Craiova cu 3—1. Dar. In același 
timp, un rol important l-au avut Și 
egalitățile cu care echipele ■ noastre 
s-au înapoiat de pe terenurile străi
ne : Steaua : 2—2 la Berna. Univer
sitatea Craiova 0—0 la Viena.

Ieri. în manșa a doua a primului 
tur. două formații românești au ju
cat acasă și una în deplasare. Iată, 
pe scurt, partidele lor...

în Cupa Campionilor Europeni, 
A.E.K. Atena — F. C. Argeș Pitești 
2—0. Cu 3—0 la Pitești și 0—2 la 
Atena, campionii noștri — care au 
avut cel mai valoros dintre adversarii 
noștri în această miercuri — au reu
șit o prestigioasă calificare cu scorul 
general de 3—2. începutul partidei 
le-a fost ostil pentru că in minutul 
13 au primit un autogol ghinionist 
(autor Ivan), iar după alte 7 minute 
l-au primit si pe al doilea, dintr-o 
lovitură liberă repetată. în continua
re. însă, argeșenii și-au strîns rîndu- 
rile. Dovedind o putere de luptă 
exemplară, măcinind forțele adversa
rilor cu sistematice contraatacuri 
care de care mai periculoase, ei au 
trec t în nu mai puțin de 9 rînduri 
pe Angă deschiderea scorului, pe 
care' după desfășurarea jocului — 
ar > îi meritat-o cu prisosință. Dar... 
au ratat, cum au mai făcut-o de atl- 
tea ori în ultima vreme. Finalul a 
fost dramatic : gazdele au fortat. dar 
' tteștenii, în frunte cu portarul Cris
tian, s-au descurcat.

Toți elevii antrenorilor Halagian și

Otet merită felicitări. Să-l amintim : 
Cristian — Bărbulescu. Stancu. Cirs- 
tea, Ivan (Moisescu) — Toma, Chi- 
vescu, Iovănescu — Doru Nicolae, 
Radu II (Iatan), Dobrin.

în Cupa Cupelor. Steaua — Young 
Boys (Elvefia) 6—0. După acel 2—2 
de la Berna. în manșa intîi, ne aș
teptam desigur ca la București li
derii actuali din clasamentul nostru 
intern să învingă și să șe califice 
mai departe. Depășind așteptările, 
steliștii ne-au dat perspectiva califi
cării incă din minutul 3 (cind a în
scris Nitu. la o centrare ce încheiase 
o suită de driblinguri ale lui Marcel 
Răducanu) și ne-au dat certitudinea 
calificării încă din minutul 8 (eînd 
Sameș a ridicat scorul la 2—0). 
Apoi, pînă la pauză, au liniștit me
ciul și s-au cam jucat cu mingea — 
ceea ce putea să-i coste, oaspeții 
fiind gata, gata să înscrie si ei... 
dacă Iordache nu apăra excepțional 
în două situații dificile. După pauză 
însă, fotbaliștii antrenorilor Gh. 
Constantin și Vaslle Zavoda au în
scris cînd au vrut: prin Aelenei 
(3—0), Marcel Răducanu <4—0, cel 
mai frumos gol al meciului), din 
nou Sameș (5—0) și Zahiu (6—0). 
Adăugind și rezultatul 2—2 din pri
mul meci. Steaua încheie primul tur 
din Cupa Cupelor cu un frumos scor 
de 8—2.

S-a evidențiat Întreaga formație: 
Iordache (N. Răducanu) — Anghe- 
Jini. Sameș, Agiu, Nitu — Dumitru, 
Stoica. Aelenei — M. Răducanu, 
A. Ionescu. C. Zamfir (Zahiu).

în Cupa U.E.F.A.. Universitatea 
Craiova — Wiener Sportklub 3—1. 
Adversari robuști și tenaci, cu unele 
exprimări tehnice demne de renu- 
mele fotbalului austriac, oaspeții au 
opus o rezistentă greu de învins — 
mai ales că în faza de apărare exer 
cutau un marcaj foarte strict. Craio- 
venii au străpuns, totuși, de trei ori

meterezele ce le aveau in fată : 
pi jn Cămătaru (în minutele 24 și 80), 
prin Geolgău (în minutul 49). Au 
primit insă și ei un goi (cînd con
duceau cu 3—0 și se relaxau), din 
cauza unei neglijente pe ultima linie 
a terenului — ceea ce ne-a părut 
rău. fiindcă ne-ar fi plăcut să scriem 
că nici una dintre reprezentantele 
noastre n-a primit gol acasă. Echipa 
antrenorilor V. Stănescu și I. Obie- 
menco are meritul de a fi eliminat 
din competiție, cu scorul general de 
3—1 (0—0 la Viena ; 3—1 la Craiova) 
o echipă solidă, care și-a jucat șansa 
cu aplomb.

Bălăci, StefănesCu, Cămatâru. 
Cîrțu și Crișan s-au remarcat intr-o 
formație din care au mai făcut par
te Boldici (Lung), Negrilă. Tilihol, 
Ungureanu. Beldeanu. Geolgău (Iri- 
mescu).

...Sperînd că șl Dinamo București 
(cu un avans de 3—0 acasă) va juca 
bine azi în Cipru (meciul cu Alki 
Larnaka e programat la ora 15 —
ora Bucureștiului — și va fi trans
mis la radio), să le felicităm pe re
prezentantele noastre în cupele eu
ropene. Totodată, să le urăm noroc 
în tragerile la sorti (care vor avea 
loc miine la Ziirich), spor în pregă
tirile viitoare și succese în tururile 
următoare.

Gheorghș MITROI
★

Rezultate înregistrate ta manșa a doua 
a primului tur al Cupelor europene de 
fotbal (echipele subliniate se califică ta 
turul următor) :

„Cupa campionilor europeni" : Trab- 
zonspor (Turcia) — Hajduk Split 0—1; 
Dinamo Tbilisi — F.C. Liverpool 3—0;

„Cupa Cupelor" : Beroe Stara Zago- 
ra — Arka Gdynia 2—0; Vasas Gyor — 
Juventus Torino 2—1; F.C. Magdeburg
— Wrexham (Țara Galilor) 5—2.

„Cupa U.E.F.A." : Diosgyor — Rapid 
Viena 3—2; Stal Mielec — Aarhus (Da
nemarca) 0—1; Banik Ostrava — Ordus- 
port (Turcia) 6—0; Anderlecht — Dun
dee (Scoția) 1—1; Bohemians (Irlanda)
— Sporting Lisabona 0—0.

din R.F. Germania, condusă de Heinz 
Oskar Vetter, președintele D.G.B.. 
care, la invitația Consiliului Central 
al U.G.S.R., face o vizită in țara 
noastră.

IVTEKNATlONAr. ,

„Opinia publică

«Româniafilm» prezintă pînă la 6 octombrie 
la cinematograful „Studio" din Capitală

„Săptămîna filmului
din Republica Populara Chineză”

După spectacolul 
de galâ cu filmul 
„împușcături la poli
ția secretă", în ca
drul acestei săptămîni 
vor fi prezentate fil
mele ; Joi, 4 octom
brie : „Ashma". Vi
neri, 5 octombrie: 
„Primăvară timpurie". 
Sîmbătă, 6 octombrie: 
„Sacrificiul de Anul 
Nou".

Săptămina filmului 
din Republipa Popu
lară Chineză se va 
desfășura și in muni
cipiile Brașov (4—7 
octombrie) și Tg. Mu
reș (6—9 octombrie).

CU PRILEJUL 
„SAPTAM1NII 
ECONOMIEI"

Cu prilejul „Săptăminii eco
nomiei", care se organizează în 
perioada 25—31 octombrie a.c.. 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni pune la dispoziția oameni
lor muncii ds la orașe și sate, 
în tot cursul lunii octombrie a.c., 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri la 
valoarea lor nominală, fără di
ferență de preț. Ca urmare, in 
ziua de 31 octombrie 1979 cînd 
se sărbătorește „Ziua mondială 
a economiei", în afară de trage
rea la sorți obișnuită a obliga
țiunilor C.E.C. la care se acordă 
9 825 cîștiguri cu valori cuprinse 
între 50 000 de lei si 800 de lei. 
se organizează șl o tragere la 
sorți suplimentară la care se 
acordă cîștiguri in plus.

Pînă în preziua tragerii la 
sorți amintite, respectiv pînă 
la data de 30 octombrie a.c. in
clusiv, se pot efectua depuneri 
pe obligațiuni C.E.C. fără dife
rență de preț, depunătorii avînd 
posibilități sporite de obținere a 
unor ciștiguri în bani la trage
rile la sorți care se efectuează 
în cadrul „Săptămînii econo
miei".

• SPRE DEZLEGA
REA UNEI ENIGME ? 
Există numeroase ipoteze ce 
vin să contrazică originea 
extraterestră a așa-numitelor 
obiecte zburătoare neidentifi- 
cate. Astfel, se presupune că 
„farfuriile zburătoare" iau naș
tere din deplasarea haotică a 
unor mase de aer, în amestec 
cu particule de praf și apă. Spe
cialiști ai Academiei de științe 
a U.R.S.S. au făcut un pas 
înainte în direcția „identificării" 
misterioaselor obiecte: ei au 
calculat și determinat exact 
condițiile atmosferice ce favo
rizează apariția respectivelor 
formațiuni. Mai mult, ei au 
reușit să le simuleze în condiții 
de laborator. Din cercetările și 
experimentele savanțllor sovie

tici rezultă că O.Z.N.-urile se 
pot forma Ia diferite înălțimi, 
la limita dintre straturile at
mosferice. Frecventa mai mare 
a acestui fenomen în ultimii ani 
este pusă în legătură cu accen
tuarea poluării atmosferice.

• BIBLIOTECI IN PE- 
RICOL. Un semnal de alar
mă lansat recent de Biblioteca 
națională a Franței. De fapt, 
«cest pericol planează asupra 
tuturor bibliotecilor lumii. Ast
fel, s-a constatat că în general 
cărțile tipărite după 1870 slnt 
supuse unui implacabil proces 
de degradare, iar știința încă nu 
este in măsură să oprească 
„moartea" cărților. Dacă starea 
cărților mal vechi este încă 
bună, explicația este totuși

simplă: tehnica fabricării hlrtiel 
a suferit modificări esențiale In 
decursul secolului trecut — în- 
cepînd cu înlocuirea materialului 
textil, ca materie primă, cu 
lemnul, mai puțin rezistent

• 25 000 DE KILO
METRI LA BORDUL 
UNUI VELIER. îmbarcat 
in Anglia la 5 octombrie anul 
trecut un navigator solitar bri
tanic a sosit luni seara la 
Auckland, în Noua Zeelandă 
El a străbătut In răstimp de 
aproape un an 25 000 km la 
bordul unui mic velier. In cursul 
acestui periplu. W. N. Hum
phries, in virstă de 20 de ani, 
* avut parte de numeroase pe

La întilnire, care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă prietenească, a parti
cipat tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Cu acest prilej, a avut Ioc un 
schimb de opinii și informații cu 
privire la activitatea și preocupările 
actuale ale Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România si Uniunii 
Sindicatelor vest-germane, Drecum și 
in legătură cu unele probleme ale 
mișcării sindicale internaționale. A 
fost exprimată dorința comună de a 
dezvolta și diversifica in continuare 
legăturile de prietenie și colaborare 
între U.G.S.R. și D.G.B., în interesul 
oamenilor muncii din România și 
R.F. Germania, al păcii, securității și 
dezvoltării cooperării în Europa și in 
întreaga lume.

Vizita delegației parla
mentare austriece. Continuin- 
du-și vizita pe care o între
prinde in țara noastră, delegația 
parlamentată din Austria, condusă de 
Roland Minkowitsch, membru ai 
Partidului Populist, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului National al 
Austriei, a fost in cursul zilei de 
miercuri oaspete al meleagurilor din 
nordul Moldovei.

Parlamentarii austrieci au avut o 
Întrevedere la Consiliul popular al 
județului Suceava cu Traian Girba, 
președintele Comitetului Executiv al 
consiliului, și au vizitat Combinatul 
de prelucrare a lemnului din Sucea
va. monumente de artă feudală ro
mânească din această parte a tării, 
obiective de interes turistic.

Președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean Su
ceava a oferit un dineu in onoarea 
oaspeților.

Expoziție. La Casa da cultură
a Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a avut loc. 
miercuri, vernisajul expoziției „As
pecte din vțata poporului chinez și a 
minorităților naționale", organizată 
de I.R.R.C.S. șl Asociația de priete
nie româno-chineză. cu prilejul celei 
de-a 30-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

La festivitate au luat cuvînțul Ion 
Popescu-Puturi. membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Asociației de 
prietenie româno-chineze. si Chen 
Shuliang, ambasadorul R.P, Chineze 
la București. Au asistat membri ai 
conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. oameni de cultură si artă, 
un numeros public, precum si mem
bri ai Ambasadei R.P. Chineze la 
București.

Expoziția prezintă aspecte de la 
intîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Hua 
Guofeng, de la Beijing și București, 
realizate cu prilejul vizitelor care au 
avut Ioc în anul trecut, reunind1 o 
selecție de peste 100 fotografii.

Adunare. Cu prileiul eelet 
de-a 35-a aniversări a Armatei popu
lare cehoslovace, miercuri, la Casa

cere: mai multă fermitate împotriva
primejdiei neonazismului

Recent, in cunoscutul cotidian „International Herald Tribune" a 
apărut, sub semnătura ziaristului Michael Getler, un amplu articol re
feritor la îngrijorătoarele tendințe ce se semnalează in Occident de 
reînviere a nazismului. Profitînd de actualele dificultăți economice, 
propovăduitorii neonazismului iși îndreaptă atenția, cu precădere, 
asupra tinerilor debusolați, cu perspective incerte de viitor. Amăgiți 
de sloganuri și promisiuni iluzorii, aceștia constituie „noile trupe de 
asalt", dedindu-se, pe tipicul celor de pe vremea hitlerismului, la ma
nifestări din cele mai reprobabile. O asemenea situație alarmantă de
termină opinia publică să-și ridice tot mai insistent glasul cerind mă
suri eficiente, inclusiv legislative, care să împiedice proliferarea noci
vului fenomen al neonazismului. Reproducem mai jos extrase din 
articolul menționat.

Intr-un mic bar din Hamburg, lu
minat de lămpi roșii, cîțiva tineri, 
majoritatea de 18 sau 19 ani, beau 
bere, rid zgomotos și spun tot felul 
de povești. Ei arată aproape ca niște 
copii — unii cu o înfățișare mai 
blîndă, alții, doar puțin mai aspri 
la chip — dacă n-ar fi îmbrăcați 
insă cu totii la fel. în negru : scurte 
de piele neagră, berete negre, cizme 
negre. Si 'cămășile ce le poartă s'înt, 
de asemenea, negre — de ele fiind 
prinse imitații fidele ale insignei 
SS-ului nazist de odinioară, cu bine
cunoscutul cap de mort. Acești băieți 
silit membri ai „Frontului Acțiunii" 
din cadrul mișcării national-socialiș- 
tilor, unul din numeroasele grupuri 
neonaziste apărute în R.F.G. în ul
timii cîțiva ani.

Unul dintre ei sprijină de bar un 
sac din plastic și iși scoate bluzonul. 
înăuntrul sacului e o secure, iar pe 
brațul băiatului, sus — o banderolă 
cu zvastica. O persoană mai virstni- 
că, un fel de șef care nu poartă uni
formă, îi ordonă tînărului să ascun
dă securea și banderola. Șeful poartă 
un revolver intr-un buzunar de la 
haină.

Estimările cifrice cu privire la neo

naziști variază. Asupra unui lucru 
însă, părerile concordă : reînvierea 
și proliferarea rapidă, tn anii din 
urmă, a tendințelor neonaziste. Nu
mărul aderenților crește mereu, iar 
grupurile devin tot mai agresive. 
Comparativ cu 1976, actele criminale 
pe urma provocărilor neonaziste s-au 
dublat în 1977. înregistrîndu-se 616 
felurite incidente, precum mîzgălirea 
de zvastici pe clădirile guvernamen
tale sau pe mormintele evreiești. Nu
mărul actelor de mare violență se 
ridică in medie la peste 40 intr-un 
an. Dar oel mai grav este faptul că 
în rindul neonaziștilor intră tot mai 
mulți adolescenți, pe lingă vechii 
hitleriști, care, ajunși la bătrinețe, 
se-ncumetă acum să se manifeste din 
nou, înverșunați în a nu uita trecu
tul. Cum se explică această relansare 
a nazismului in condițiile atît de 
schimbate fată de perioada ascensiu
nii lui Hitler ? Una din cauzele ma
jore o constituie șomajul In conti
nuă creștere în rîndul tinerei generații. 
„Cei mai mulți din membrii grupului 
nu muncesc sau nici măcar nu au 
terminat vreo școală" — ne ■ spune 
un alt conducător al frontului.

Cu toate că și între grupurile neo-

aH f
naziste există neințeiegeri, iar efeeti- r 
vele sint încă, numeric, reduse, lide
rul nu se arată deloc lipsit de spe
ranțe. „Cum a apărut al treilea 
Reich 7 Acum, propriu-zis nu prea 
avem mari șanse, dar așteptăm o 
catastrofă economică șl atunci vom 
avea pe multi de partea noastră" — 
șperă el.

Persoane autorizate afirmă că 
„neonaziștii n-au nici un fel de 
viitor. Ei nu au intelectuali de mar
că printre ei și nu au nici sprijinul 
oamenilor obișnuiti- Cetățenii slnt 
fățiș împotriva lor. Neonaziștii se 
manifestă acum numai de dragul de 
a produce dezordine și haos".

Dacă e drept că neonaziștii nu au 
tn rindurile lor intelectuali, în 
schimb au lideri șl poliția se stră
duiește de a-i identifica șl captura. ’ 
Capul neonaziștilor, care e identifi
cat noului tip de Fuehrer in mințile 
deopotrivă ale tinerilor și vîrstnidlcr 
din mișcare, se numește Michael 
Kuehnen. în virată de 23 de ani. Da
torită comportamentului său, el a 
fost exclus din corpul de ofițeri al 
armatei vest-germane in 1977, deve
nind, după toate probabilitățile, cel 
mai periculos propovăduitor al neo
nazismului din epoca postbelică. 
Kuehnen a fost arestat anul trecut, 
fiind învinuit de incitare la violență 
și ură de rasă. Acum, se află la în
chisoare (ca și Hitler Ia începutul 
carierei sale politice — N. R.), dar 
discipolilor săi li se aprind ochii cînd 
vorbesc despre el

in această situație, o serie de apă
rători ai libertăților civile, politicieni 
cu vederi progresiste, ca și numeroa
se grupuri de cetățeni reclamă legi 
mai aspre, care să ducă la stăvilirea 
fenomenului neonazist.

'Nu foto-cronică, ci foto-actualitate...

Demonstrație neotascistă la Frankfurt pe Main

ripeții. După ce s-a răsturnat 
de două ori, mica sa ambarca
țiune s-a ciocnit de un cargou 
in apropiere de Panama și a 
fost amenințată cu scufundarea 
de o colonie de balene în Pa
cific.

• PUNE Șl... DO
VLEAC. In căutările lor me
nite a îmbunătăți calitatea pti- 
nii, specialiștii polonezi au „des
coperit" un nou ingredient pen
tru panificație: dovleacul. Un 
concentrat de dovleac obținut 
la întreprinderea de prelucrare 
a legumelor Rzeszow face pîinea 
mai gustoasă și. totodată, mai

hrănitoare datorită conținutului 
mare de vitamine și carotină al 
dovleacului. începind eu acest 
an, întreprinderea va furniza 
fabricilor de pline mari cantități 
din acest nou ingredient.

• BLĂNURI NATU
RALE POLICROME. Oa
meni de știință sovietici au 
reușit să obțină prin diferite 
combinații genetice miei cu 
blănuri de culori din cele mai 
uimitoare — anunță agenția 
T.A.S.S. Studiind mai Intîi ge
netica culorilor si utilizînd me
toda ««lecției, geneticienii so

vietici au izbutit să „programe
ze" culoarea blănii oilor din 
rasa caracul (astrahan). Au fost 
selecționate pină in prezent 13 
noi varietăți de oi cu lina de 
diferite culori: roză, liliachie, 
argintie, aurie, a bronzului, 
chihlimbarului platinat ețc.

• UN VECHI ORAȘ, 
de1 care nu se pomenește nimic 
In vechile cronici, a fost desco
perit recent de arheologii indieni 
In regiunea Bindorl. din statul 
Madhia-Pradesh. Ceea ce stîr- 
nește interesul oamenilor de 
știință este faptul că in ora? se 
păstrează incă in bună stare 
casele de locuit, lăcașurile de 
rugăciune șl un palat al fostului 
radjah local. Savantii au stabilit

Zzr „școala" crimei

Un depozit de arme, oparțlnind unei grupări neonaziste, 
descoperit de poliția vest-germană

că In urmă eu eincl sute de ani 
In această regiune, nu se știe 
din ce pricină, izvoarele de apă 
«u secat, orașul fiind părăsit da 
locuitorii lui.

• ZEBRĂ... DOMES
TICĂ. S« pare că această ze
bră este singurul exemplar din 
rasa respectivă care a putut 
fi domesticită. Evenimentul s-a 
produs in statul Arizona din 
S.U.A.. unde zebra este fo
losită de un cow-boy la multiple 
munci, unele chiar peste pu
terile unor cai. Pe linsă pito
rescul său. acest fapt are 
și o valoare de ordin prac
tic. De ojldă, pentru continen
tul Africii este deosebit de im

portantă problema domesticirii 
zebrelor, care slnt extrem de 
rezistente.

© ARHEOLOGIE SUB
ACVATICA. In largul insu
lei Panarea din apropierea coas
telor italiene, scafandri ai ofi
ciului de carabinieri au găsit o 
navă scufundată țn antichitate 
și dteva zeci de amfore perfect 
conservate. După cum apreciază 
arheologii, este vorba de un vas 
grecesc de transport din secolul 
al II-lea i.e.n. In acea perioadă, 
navele comerciale grecești par
curgeau In mod obișnuit zonele 
din acestă zonă, de unde și 
presupunerea că descoperirea ar 
putea fi urmată de altele si
milare.
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Intervenția reprezentantului României la rșuniunea

Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii 
anuale a Fondului Monetar Inter
național și a Băncii Mondiale, to
varășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
finanțelor, a arătat că analiza vie
ții economice internaționale scoate 
în evidență, alături de unele pro
grese, menținerea și amplificarea 
unor fenomene negative în dome
niile economic, financiar si mone
tar. Instabilitatea și dezechilibrele 
monetare și financiare — a spus 
vorbitorul — sînt expresia unor fe
nomene economice și sociale mai 
profunde, manifestări ale crizei 
economice, energetice și a materii
lor prime. .Aceste fenomene afec
tează atît țările dezvoltate, cit și 
cele în curs de dezvoltare, accen
tuează sursele de tensiune și con* 
flict. Concluzia desprinsă din aces
te analize este necesitatea unei 
largi colaborări și cooperări econo
mice a tuturor statelor. în această 
ordine de idei, viceprim-ministrul 
român a spus că România propune 
ca eforturile să fie îndreptate spre 
creșterea susținută a economiilor 
naționale, crearea a noi capacități 
de producție in țările în curs de 
dezvoltare și utilizarea deplină a 
capacităților existente în statele 
dezvoltate, sporirea exportului și 
importului în cadrul unor relații 
economice externe echitabile ; a- 
doptarea unei politici raționale si 
de perspectivă în domeniul ener
giei, în primul rînd înlăturarea ri
sipei cu deosebire la hidrocarburi

și utilizarea crescindâ a celorlalte 
surse de energie ; stăvilirea cursei 
inflaționiste, realizarea unei poli
tici echitabile de prețuri la petrol, 
materii prime, produse industriale : 
eliminarea politicilor protecționiste, 
a discriminărilor și sporirea expor
tului țărilor în curs de dezvoltare 
pe piețele statelor dezvoltate ; asi
gurarea unei mai mari stabilități a 
cursurilor de schimb, îndeosebi a 
monedelor celor mai utilizate în plă
țile internaționale, reducerea deze
chilibrelor balanțelor de plăți, uti
lizarea in scopuri economice a li
chidităților existente pe piețele de 
capital, așezarea sistemului mone
tar mondial pe baze noi. echitabile; 
lichidarea subdezvoltării.

în concepția României — a spus 
vorbitorul — factorul hotărîtor al 
dezvoltării il constituie munca fie
cărui popor pentru creșterea rapi
dă a forțelor de producție, lărgirea 
schimburilor economice. In același 
timp, fiecare țară trebuie să se 
bucure de un sprijin larg pe baza 
unui program de acțiuni interna
ționale, de sporirea ajutorului din 
partea statelor dezvoltate. în acest 
sens, România propune constituirea, 
cit mai grabnică, a unui fond co
mun de dezvoltare prin participarea 
țărilor industrializate și prin eco
nomiile realizate pe baza reducerii 
cheltuielilor militare.

în acest sens, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru acțiuni și măsuri 
mai active din partea F.M.I. și 
B.I.R.D.

activitatea prodigioasă a șefului 
statului român, pusă in slujba în
țelegerii, păcii și colaborării. între 
state. Ei au subliniat rolul impor
tant al vizitelor efectuate de mem
bri ai Congresului american in 
România pentru mai buna cunoaș
tere a realizărilor poporului român, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor âintre cele două țări.

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a avut, la New York, o in- 
tîlnire cu omologul său italian, 
Franco Maria Malfatti. A avut loc 
un schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor româno-italiene, 
problema pregătirii reuniunii de Ia 
Madrid din 1980, precum și alte as
pecte ale vieții internaționale. La 
întrevedere a participat Teodor 
Marinescu, ambasador, reprezen
tantul permanent al țării noastre la 
O.N.U.

Contacte între P.C.R.

și Partidul Cooperatist

din Marea Britanie

IN PREGĂTIREA INTILNIRII DE LA MADRID

Reuniune a țărilor neutre și nealiniate 
Europa

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — La 
Stockholm a început o reuniune a 
reprezentanților țărilor neutre și 
nealiniate din Europa : Suedia. Fin
landa. Elveția. Austria. Iugoslavia. 
San Marino. Liechtenstein. Cipru si 
Malta.

După cum relevă agenția France 
Presse, reprezentanții celor nouă 
țări procedează la un schimb general 
de vederi consacrat pregătirii ințil- 
nirii din 1980, la Madrid, a țărilor 
semnatare ale Actului final al Confe-

rinței pentru securitate și cooperare 
in Europa. Particîpantii la reuniunea 
de la Stockholm își propun să eva
lueze situația actuală pe plan euro
pean în domeniile economic, militar, 
cultural și umanitar.

Țările neutre și nealiniate din Eu
ropa se consultă periodic asupra 
problemelor legate de Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu- . 
ropa, in principiu de două ori pe an. 
Precedenta lor întîlnire 
rat la începutul anului,

s-a desfășu- 
la Viena.

PANAMA 3 (Ager- 
membre ale Pactului

^AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

r CANALUL PANAMA. Generalul Omar Torrijos, comandantul Gărzii 
Naționale din Panama, a declarat că va încerca să obțină retragerea I 
soidațiîor americani din zona canalului înainte de anul 2000, cum era I 
prevăzut in tratatul încheiat cu S.U.A.

COMPLEX HIDROENERGETIC 
UNGARO—CEHOSLOVAC. Guver
nele ungar și cehoslovac au hotârîț 
ca în sectorul comun al Dunării 
să se construiască, pînă în anul 
1990, un complex hidroenergetic — 
anunță agenția M.T.I. Centrala hi
droelectrică va produce anual 3,6 
miliardă kWh de energie electrică.

★
Miercuri, tovarășul Paul Nlcu- 

lescu a avut o întrevedere cu to
varășul Stane Dolanț, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. A fost 
evidențiat cursul mereu ascendent 
in toate domeniile al relațiilor bi
laterale. Totodată, a fost subliniată 
hotărîrea comună de dezvoltare a 
colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, dintre România 
și Iugoslavia, în spiritul înțelegeri-

★
lor adoptate în cadrul întîlnirijor 
tradiționale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușeșcu și Iosip Broz Tito. 
Totodată, s-a procedat la o infor
mare reciprocă privind construcția 
socialistă în cele două țări și la 
un schimb de păreri în 
internaționale de interes comun.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă deosebit de 
cordială, a participat Nicolae 
Mihal, ambasadorul României 
Belgrad.

probleme

la

Tntîlniri ale ministrului de externe al tării noastre

NAȚIUNILE UNITE 3 — Tri
misul Agerpres transmite : Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al României, aflat la New York în 
calitate de șef al delegației româ
ne la sesiunea Adunării Generale 

întîlnire cu 
S.U.A., Cyrus

Teodor Marinescu, 
permanent
O.N.U.

reprezentantul
al țării noastre la

★
român al afacerilor ex-

LONDRA 3 (Agerpres). — David 
Wise, secretar general al Partidu
lui Cooperatist din Marea Britanie, 
l-a primit pe tovarășul Ion Ioniță, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, care 
participă, ca invitat, la Conferința 
Partidului Laburist.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a fost 
transmis un mesaj 
tarului general al 
peratist, conducerii

La rîndul său. 
rugat să se transmită 
Nicolae Ceaușeșcu un cald mesaj 
prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, precum și 
noi succese poporului roman.

Tarile membre ale Pactului Andin au hotărît 
crearea unui fond pentru pace și dezvoltare
CIUDAD DE 

preș). — Țările
Andin au decis, la Ciudad de Pana
ma, crearea unui „fond pentru pace", 
destinat finanțării unor proiecte de 
dezvoltare în regiunea latino-ameri- 
cahă, precum și promovării procese
lor de democratizare în această parte 
a lumii.

„Actul de la Ciudad de Panama", 
prin care este instituit fondul, a fost 
semnat de președinții Boliviei, Co
lumbiei, Perului și Venezuelei, res
pectiv Walter Guevara Arze, Julio 
Cesar Turbay Ayala, Francisco Mo
rales Bermudez și Luis Herrera 
Campins, precum și de ministrul de 
externe al Ecuadorului, Alfredo Pa- 
reja Diescanzeco, prezenți în 
tala panameză la ceremoniile 
juite de intrarea în vigoare a 
tului privind dobîndirea de 
statul panamez a suveranității asu
pra Canalului Panama și zonei adia
cente.

Părțile semnatare

capi- 
prile- 
trata-
către

lui au subliniat necesitatea lichidării 
actualei ordini economice interna
ționale nejuste, in scopul consolidă
rii procesului de democratizare in 
America Latină. De asemenea, păr
țile au convenit asupra instituirii 
unui „cod de conduită", avînd drept 
scop inițierea unei acțiuni comune în 
favoarea unei noi ordini economice 
internaționale și promovarea soluțio
nării pe cale pașnică a litigiilor din
tre țările latino-americane.

★
La reuniunea de la Lima' privind 

promovarea cooperării regionale în 
materie de politică și planificare a 
informației în scopul dezvoltării, mi
nistrul educației din Peru, genera
lul Jose Guabloche, a propus crearea 
unui sistem internațional de comu
nicații și schimb de informații știin
țifice. El a arătat că acest sistem ar 
urma să faciliteze schimbul de infor
mații științifice pe plan mondial, „de 
care trebuie să beneficieze toate 
poarele lumii".

LA DAMASC s-au încheiat lu
crările Consiliului de conducere al 
„Înțelegerii Medicale Meditera
neene", care a aprobat proiectul de 
statut, prezentat de profesor M. Po- 
pescu-Buzeu, președinte de onoare 
și secretar general al Uniunii Me
dicale Balcanice.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-AL- 
GERIENE. în capitala Algeriei au 
avut loc convorbiri intre Rabah Bi- 
tat, președintele Adunării Populare 
Naționale Algeriene, și Dragoslav 
Markovici, președintele Adunării 
R.S.F. Iugoslavia, in cursul cărora 
au fost examinate probleme ale 
cooperării dintre cele două țări, 
chestiuni legate de dezarmare, des
tindere, cooperarea în zona Medi- 
teranei, situația din Orientul Mijlo
ciu, alte probleme internaționale. ,

PAPA IOAN PAUL AL ll-LEA, I 
aflat într-o vizită în S.U.A., a rostit . 
c cuvîntare în fața Adunării Ge- | 
nerale a O.N.U.

a avut loc ședința comună 
P.C. din Japonia și a Sta-

de salut seere- 
Partidului Coo- 
partidului.
David Wise a 

tovarășului

Expoziție la sediul UNESCO

PARIS 3 (Agerpres). — La sediul 
UNESCO din Paris a fost inaugu
rată expoziția de fotografii „Vesti
gii dacice din Munții Orăștiei", ce 
înfățișează monumentele cele mai 
semnificative ale civilizației dacice 
din epoca lui Burebista și Decebal.

La inaugurare a luat 
directorul general al 
Amadou Mahtar M’Bow,

CHEMARE A P.C. DIN JAPONIA. La Tokio 
a Comitetului Permanent al Prezidiului C.C. al 
tului major al partidului pentru participarea la campania electorală. In 
cadrul ședinței a luat cuvîntul Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C.J., care a adresat membrilor partidului și tuturor alegătorilor 
chemarea să-și activizeze eforturile pentru asigurarea succesului partidu
lui comunist în alegerile parlamentare.

INVITAȚIE. Federația industria
șilor și oamenilor de afaceri din 
întreaga Chină a adresat industria
șilor și oamenilor de afaceri din 
Taiwan o scrisoare, invitîndu-i să 
trimită delegați la viitorul congres 
național al federației.

a O.N.U., a avut o 
secretarul de stat al 
Vance.

Ministrul român 
secretarul de stat ...
transmită din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintelui S.U.A., Jimmy Carter, 
un salut cordial. Mulțumind, Cyrus 
Vance a arătat că a fost împuter
nicit de președintele Jimmy Carter 
să transmită președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu un salut prietenesc și 
cele mai bune urări. De asemenea, 
secretarul de stat al S.U.A. a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu, din partea sa, 
asigurarea înaltei sale stime și 
considerații.

în timpul convorbirii a fost efec
tuat un schimb de păreri asupra 
evoluției relațiilor româno-ameri- 
cane, subliniindu-se importanța 
transpunerii in viață. a înțelegeri
lor privind colaborarea reciprocă 
multilaterală, precum și asupra în
tăririi securității și cooperării în 

' Europa, pregătirii corespunzătoare 
a reuniunii, din 1980, de la Madrid, 
reglementării globale a situației din 
Orientul Mijlociu. Au fost aborda
te, de asemenea, alte aspecte ale 
vieții internaționale.

La întrevedere au participat 
Inalți funcționari ai Departamen
tului de Stat, iar din partea română,

l-a rugat pe 
american șă

Ministrul
terne s-a întilnit, de asemenea, la 
Washington, cu cunoscutul om po
litic american Averell Harriman, 
care a rugat să se transmită cin 
partea sa președintelui Nicolae 
Cbaușescu un săjut -.prietene^ 
urări de sănătate și fericire. El a 
exprimat convingerea că raportu
rile de cooperare reciproc avan
tajoase americano-române vor cu
noaște în continuare un curs ascen
dent, în interesul celor două po
poare.

cuvîntul 
UNESCO, 

....____  _____ _____ , care a
relevat profunda originalitate a 
acestui ansamblu arheologic. Expo
ziția a fost prezentată asistenței de 
acad. Emil Coridurachi. A luat cu- 
vintul ambasadorul României in 
Franța, delegat permanent al țării 
noastre pe lingă UNESCO, Cornelia 
Mănescu,

Donație de cărți și publicații

★

de externe român aMinistrul 
avut, de asemenea, intilniri cu Cle
ment Zablocki, președintele Comi
tetului pentru relații externe al 
Camerei Reprezentanților, și cu 
Charles Vanik, președintele Subco
mitetului comerțului internațional 
din cadrul Camerei Reprezentanți
lor. Interlocutorii au evocat cu 
plăcere vizitele efectuate în Româ
nia și, îndeosebi, intilnirile cu pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu, ex- 
primînd aprecieri deosebite față de

KUWEIT 3 (Agerpres). — Amba
sada română din Kuweit . a donat 
Bibliotecii Biroului Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei din 
Kuweit o colecție de cărți și publi
cații, intre care volume cuprinzînd 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu.

Directorul Biroului O.E.P. a mul
țumit călduros pentru donație. El 
a. evocat poziția consecventă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușeșcu pentru soluționarea 
globală, justă și durabilă a conflic
tului din Orientul Mijlociu.

Exponate românești la Tîrgul internațional de la Bagdad

BAGDAD 3 (Agerpres). •— Tîrgul internațional de la Bagdad, mani
festare comercială aflată la a 16-a ediție, și-a deschis porțile in prezența 
oficialităților irakiene. Expun peste 2 000 de firme din 66 de țări. Țara 
noastră este prezentă cu o gamă variată de produse.

In cadrul unei intilniri cu delegațiile participante, președintele Iraku
lui, Saddam Hussein, a declarat că țara sa dorește să aibă relații de prie
tenie și cooperare cu toate statele lumii, bazate pe principiile egalității.

Luări de poziție în legătură 
cu unele aspecte ale relațiilor 
dintre S.U.A., U.R.S.S. și Cuba

în ultima vreme, presa internațio
nală a acordat spații largi unor de
clarații și luări de poziții cu privire 
la afirmații americane referitoare la 
existenta unor unități militare so
vietice în Cuba. Astfel, s-a relatat 
că președintele Comitetului senatorial 
american pentru relații externe. 
Frank Church, declara, în cadrul 
unei conferințe de presă, la sfîrșitul 
lunii august, că serviciile de infor
mații ale S.U.A. au confirmat exis
tenta in Cuba a unei brigăzi de sol
dați din forțele terestre sovietice, 
numărind între 2 300—3 000 de oa
meni. O serie de senatori, congres- 
manl, alte personalități politice ame
ricane și-au pus întrebări, au făcut 
declarații și au cerut explicații Ad
ministrației privind prezența mili
tară sovietică în Cuba.

La 11 septembrie, ziarul „PRAVDA", 
Intr-un articol redacțional sub titlul 
„Cui și la ce folosesc toate acestea?", 
scria între altele : „De 17 ani există 
în Cuba un centru de instrucție 
unde personal militar sovietic îi 
ajută pe ostașii cubanezi să-si însu
șească tehnica militară sovietică, 
aflată în dotarea armatei Cubei. în 
aceste condiții, nici efectivul. nici 
funcțiile amintitului personal sovie
tic nu s-au schimbat în toti acești 
ani. Orice afirmații privind venirea 
în Cuba a unor "unități de luptă so
vietice organizate» nu au nici un 
temei. Personalul militar sovietic se 
află în Cuba la cererea guvernului 
cubanez, cu singurul scop de a ajuta 
la consolidarea capacității de apărare 
a acestei țări". „Este cu totul evi
dent — preciza, de asemenea. «Prav- 
da» — și faptul că personalul mili
tar sovietic din Cuba nu reprezintă 
si nu poate reprezenta — nici în ce 
privește efectivul, nici funcțiile sale 
— vreun fel de primejdie pentru

Statele Unite sau pentru alte state. 
Aceasta este situația reală. Ea de
monstrează, cu toată evidenta. întrea
ga netemeinicie a noii zarve provo
cate în S.U.A. în legătură cu Cuba".

Problema a constituit, totodată, 
obiectul unor contacte speciale in
tre reprezentanți oficiali americani si 
sovietici.

La Havana. într-un Interviu acor
dat televiziunii americane, președin
tele FIDEL CASTRO preciza că tru
pele sovietice din Cuba fac parte 
dintr-un „centru de antrenament mi
litar", cunoscut de 17 ani și că, în ce 
privește natura sau funcțiile acestora, 
nu a intervenit, nici o schimbare. 
Fidel Castro a declarat, de asemenea, 
că nu există nici o asemănare posi
bilă între situația actuală și „criza 
rachetelor" din 1962, deoarece atunci 
exista „un pericol real în ce privește 
un conflict nuclear".

La Washington, președintele JIMMY 
CARTER a consacrat în exclusivitate 
alocuțiunea sa radiotelevizată de 
luni acestei probleme, precum și 
tratatului SALT-2. „Statele Unite 
și Uniunea Sovietică, a spus el, sint 
cele mai puternice națiuni de pe 
pămint, iar relațiile dintre noi sînt 
complexe, pentru că ele includ evi
dente elemente atît de competiție, 
cit și de cooperare. Filozofiile noas
tre fundamentale se află în confrun
tare și, adeseori, se află în confrun
tare și interesele noastre naționale. 
Dar, ca două mari națiuni, avem in
terese comune și împărtășim marea 
preocupare comună de preîntîmpi- 
nare a unui război nuclear". Și, în 
continuare: „Recent, am obținut 
dovezi că o brigadă de luptă sovie
tică există In Cuba de mai mulțl 
ani. Prezenta de trupe sovietice de 
luptă constituie pentru noi o se
rioasă îngrijorare". „Nu este o forță

importantă — a precizat președintele 
— nu este o forță de atac. Ea nu 
prezintă pentru noi o amenințare 
directă. Nu dispune de elemente 
aeropurtate sau navale. în contrast 
cu criza din 1962, situația prezentă 
nu implică o amenințare nucleară 
pentru Statele Unite".

Declarînd, în continuare, că pro
blema a fost amplu discutată cu ofi
cialități sovietice care au dat asigu
rări ferme câ unitățile din Cuba nu 
sînt și nu vor fi o amenințare pen
tru Statele Unite, Jimmy Carter a 
anunțat că a hotărît, totuși, o serie 
de măsuri, printre care : amplifica
rea acțiunilor de supraveghere a 
Cubei, crearea unui cartier general 
mixt al tuturor armelor pentru re
giunea Caraibilor, cu sediul la Key 
West, în Florida, la 150 km de Cuba ; 
înmulțirea manevrelor navale în re
giune și menținerea forțelor ameri
cane la baza Guantanamo (Cuba) ; 
sporirea ajutorului american pentru 
țările din America Centrală și 
Caraibe.

Formulîndu-șl concluziile, pre
ședintele Carter a declarat că „pro
blema brigăzii (sovietice — n.n.) nu 
constituie. în mod cert, un motiv de 
reîntoarcere la războiul rece. O con
fruntare i-ar putea satisface emoțio
nal pe unii oameni, vreme de cîteva 
zile sau săptămîni, dar ar fi distru
gătoare pentru interesul național și 
securitatea Statelor Unite". „Cea mai 
mare primejdie pentru securitatea 
americană este. In mod cert, acum, 
nu prezența a două sau trei mii de 
militari sovietici în Cuba. Cea mai 
mare primejdie pentru toate națiu
nile lumii — inclusiv Statele Unite 
și Uniunea Sovietică — este anihi
larea efortului comun de salvgardare 
a păcii și amenințarea unui război 
nuclear".

demonstrație, mame și copii

ale documentu-

copiii in 
împotriva 
afectează

în fața spitalului Charing Cross din Londra, mame purtindu-și 
cărucioare au organizat o originală demonstrație de protest 
proiectelor guvernamentale de reducere a cheltuielilor sociale, care 

îndeosebi ocrotirea medicală a copiilor

Nocivitatea barierelor protecționiste
— subliniată la simpozionul de la Ottawa

OTTAWA 3 (Agerpres). — La un 
simpozion internațional, ce se desfă
șoară la Ottawa, asupra stadiului 
dialogului Nord-Sud. Abdoulaye 
Wade, secretarul general al Partidu
lui Democratic din Senegal, a decla
rat că investițiile private ale socie
tăților transnaționale în țările afri
cane nu trebuie considerate ajutor 
pentru dezvoltare. în condițiile pro
fiturilor pe care , aceste companii le 
obțin și pe pare. In plus, le exportă 
in afara statelor respective. Minis
trul zairez al afacerilor externe. Karl 
I Bond, a apreciat că pe plan inter
național vor surveni dificultăți se
rioase dacă țările bogate nu vor pune 
capăt protectionismului comercial si 
nu vor adopta măsuri de sprijinire 
economică a țărilor în curs de dez
voltare. Thanat Khoman. fost mi-

nistru al afacerilor externe al Thai
landei. a subliniat necesitatea anga
jării de negocieri serioase între sta
tele dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare. ■» în vederea instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale.

CEREREA AMERICANA DE 
EXTRADARE a celor trei ofițeri 
chilieni condamnați în S.U.A. pen
tru rolul jucat in uciderea lui Or- 
landp Letelier, fost ministru de ex
terne și ambasador la Washington 
al guvernului Unității populare, 
condus de Salvador Allende, a fost 
respinsă de Curtea Supremă din 
Chile.

STÎNGA PERUANA. Președinte
le Frontului Muncitoresc Țărănesc 
Studențesc și Popular din Peru, 
Genaro Ledesma, a declarat că au 
fost reluate convorbirile dintre 
forțele de stingă în vederea consti
tuirii unui bloc unic electoral, in 
perspectiva alegerilor prezidențiale 
din 1980. La convorbiri participă, de 
asemenea. Partidul Comunist Pe
ruan și Partidul Socialist Revoluțio
nar. principalele forțe ale stingii 
peruane.

ACORD EGIPTEANO-AMERI- 
CAN. La Cairo a fost semnat un 
acord egipteano-american., ca •?, 
prevede că S.U.A. vor furnizh Eg. p 
tului uraniul necesar pentru fui - 
ționarea unei centrale nuclear... 
care va fi construită la Sidi Kreic.

REAPARIȚIA ZIARULUI COMUNIȘTILOR IRANIENI. Ziarul „Mardom", 
organul de presă al Partidului Popular din Iran — Tudeh (comunist), o 
reapărut marți, după ce a fost interzis, la 20 august a.c., impreună cu 
alte 60 de ziare și reviste iraniene.
REVIZUIREA CONSTITUȚIEI AF
GANE. Președintele Afganistanului, 
Hafizullah Amin, a creat un comi
tet constituțional din 57 membri, a 
cărui sarcină este revizuirea Consti
tuției in vigoare.

PENTRU COMBATEREA FERMA
MAFIEI. La Roma a avut 

loc o ședință a Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, la care 
au luat parte conducători ai orga
nizațiilor P.C.I. din sudul Italiei. 
La ordinea zilei s-a aflat problema 
luptei împotriva Mafiei.

RELAȚIILE AUSTRIEI CU C.E.E. 
Roy Jenkins, președintele Comisiei 
C.E.E., și-a încheiat vizita oficială 
la Viena, in cursul căreia a discu
tat cu oficialitățile austriece rela
țiile comerciale dintre cele două 
părți, cu prioritate exporturile de 
produse agricole austriece in Pia
ța comună, al ■ căror volum a fost 
drastic limitat de către „cei nouă". 
Jenkins a relevat că Austria și-a 
exprimat nemulțumirea în legătură 
cu obstacolele pe care le întîmpină 
exporturile sale de produse agricole 
în C.E.E.

DEMONSTRAȚIE ANTITERORISTA. La Madrid a avut loc o demon
strație de protest a femeilor împotriva escaladării violenței teroriste in 

' scrisoare primului ministru, Adolfo 
drastice, menite să pună capăt actelor

țară. Participantele au adresat o 
Suarez, ccrind adoptarea de măsuri 
teroriste.

MEXICUL IȘI VA REDUCE EX
PORTURILE DE PETROL IN 
S.U.A. începînd din anul 1980. a 
anunțat Comisia energetică mexi
cană. Astfel, de la 88.7 la sută cit 
reprezintă acum livrările în S.U.A.. 
din totalul exporturilor, se va ajun
ge la 65 la sută.

ÎNAINTEA SCRUTINULUI DIN 
PAKISTAN. Partidul Pakistanez al 
Poporului și Alianța Națională Pa
kistaneză, cele mai mari organiza
ții politice din țară, au fost excluse 
de la apropiatele alegeri generale.

URANIU ÎN NIGERIA. Un con
sorțiu nigeriano-franco-japonez a 
descoperit importante zăcăminte de 
uraniu in nord-vestul Nigeriei.

ATENTAT ÎN TURCIA. Un 
didat al Partidului Dreptății 
Turcia la alegerile senatoriale 
la 14 octombrie a fost victima unui
atentat terorist. Este vorba de Sa
lim Dursunoglu, care a fost împuș
cat mortal marți localitatea
Gole.
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„Tribunalul femeilor

După aceasta, președintele S.U.A. 
a trecut la a doua parte a cuvintârii 
sale, consacrată tratatului SALT-2.

Reînnoind apelul către Senatul
S. U.A. de a ratifica acest tratat, pre
ședintele a spus: „SALT-2 este un 
tratat solid". „El constituie cel mai 
important pas întreprins vreodată 
in direcția exercitării controlului 
asupra armamentului strategic nu
clear. Respingerea tratatului SALT-2 
ar compromite în mod serios pacea 
și securitatea Statelor Unite". „Nu 
trebuie să ne jucăm de-a politica cu 
SALT-2. El este mult 
tant, prea vital pentru 
pentru aliații noștri și 
păcii".

Relatînd cuvîntarea 
Carter,' agenția T.A.S.S. 
ședințele a abordat problema cu pri
vire la așa-zisa «prezență . militară 
sovietică» în Cuba, în legătură cu 
care în S.U.A. a fost declanșată în 
ultima vreme, fără nici un temei, o 
zgomotoasă campanie propagandisti
că. J. Carter a recunoscut că S.U.A. 
«nu sînt confruntate cu nici un pe
ricol concret direct»". în continuare,
T. A.S.S. subliniază : „în același timp, 
președintele S.U.A. a afirmat din nou 
că «prezența militară sovietică» în 
Cuba provoacă in S.U.A. «o serioasă 
îngrijorare», întrucît ea, chipurile, 
«amplifică încordarea în bazinul Ca
raibilor și în regiunea Americii Cen
trale» și sțîrnește, de asemenea, 
«neliniștea unor țări care apreciază 
că ele s-ar putea afla. în fața unor 
presiuni sovietice sau cubaneze»". 
„Prin aceasta — adaugă agenția 
T.A.S.S. — J. Carter, denaturînd ca
racterul relațiilor sovieto-cubaneze, a 
înfățișat ajutorul economic al Uniu
nii Sovietice și sprijinul acordat în 
consolidarea capacității de apărare a 
Cubei ca o «expresie a dominației 
Moscovei asupra Cubei»". T.A.S.S. re
levă, totodată, că președintele S.U.A. 
a oerut să nu se facă nici o legătură 
între situația creată de prezența mi
litară sovietică în Cuba și Tratatul 
SALT II. El a adresat Senatului un 
apel în favoarea ratificării acestui 
tratat.
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Piața comună își 
„descoperă" săracii

„Nu există nici o îndoială că, 
după toate standardurile mondiale, 
noi, cei din țările Comunității Eco
nomice Europene, slntem bogați"
— scrie revista „EUROFORUM", 
publicația oficială a Pieței comune. 
După această introducere promiță
toare, urmează constatarea care
— potrivit însăși aprecierii revis
tei — „nu poate să nu șocheze" : 
„unul din fiecare patru locuitori ai 
țărilor membre ale comunității are 
venituri inferioare minimului nece
sar de trai". „Aceasta este cea mai 
izbitoare informație relevată de un 
studiu privind sărăcia, întocmit sub 
controlul Comisiei C.E.E." — 
„Euroforum", care continuă: 
întocmit numeroase programe 
să-i ajute pe săraci și 
cei amenințați cu sărăcia. In 
litate insă, aceste programe
sînt în măsură să elimine sărăcia ; 
ele au numai darul să ofere o idee 
mai clară asupra acestei teme".
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• • f V VCopii... tara 
copilărie

ln Columbia pot fi întîlniți copii 
de 9—10 ani care lucrează in mine. 
In India, cam de pe la 5 ani sînt 
angajați copii în fabricile de chi
brituri unde muncesc ziua întreagă. 
In unele țări in curs de dezvoltare, 
copiii din familiile foarte sărace 
sint nevoiți să muncească de mici 
pentru a mai aduce un ban in casă.

Dar și in țări dezvoltate pot fi 
întîlnite situații de acest gen. In 
Italia, copiii sint folosiți, de pildă, 
pe scară largă în industria încălță
mintei.

Și intr-un caz și-ntr-altul imagini 
dramatice: ' sărăcia răpește celor 
mici dreptul de a se bucura, cum c.r 
fi firesc, de frumusețea anilor co
pilăriei. posibilitatea de a urma o 
școală. în acest an, proclamat ..Anul 
internațional al copilului", arată pe 
bună dreptate revista americană 
„Time", cu atît mai mult se cu
vine să medităm asupra persistentei 
in lume a acestui grav fenomen — 
„copii fără copilărie".
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Creat din 
unui grup 
■reprezentind 
profesii și 
sociale, în 
desfășoară 
„Tribunalul 
mișcare al i 
este de a . 
emanciparea socială a 
femeilor și care își 
propune să devină un

centru de documen
tare asupra tuturor 
cazurilor de discrimi
nări existente 
femei in viața 
nă, „in ciuda 
țiilor privind 
tea lor in drepturi cu 
bărbații". Mișcarea are 
și un obiectiv mai 
larg : de a contribui 
la modificarea men-

față de 
cotidia- 
afirma- 
egalita-

limi-talităților care 
tează afirmarea fe
meilor in societate. 
Mișcarea dispune de 
o adevărată avalanșă 
de „probe" primite 
din partea a nume
roase colective de fe
mei din întreprinderi 
și instituții — toate 
denunțînd practicile 
discriminatorii.

După dinozauri, pe cînd și armele 
la muzeu ?

In cadrul Adunării europene de 
la Strasbourg, care grupează după 
cum se știe pe parlamentarii din 
țările Pieței comune, s-a desfășu
rat, fără a ajunge la vreo conclu
zie, o dezbatere asupra programe
lor comunitare privind livrările re
ciproce de armament, precum și 
cele către terțe țări. Grupurile 
parlamentare conservatoare și de- 
mocrat-creștine propuseseră ca in 
acest sens C.E.E. să ia legătura 
cu N.A.T.O. pentru stabilirea unor 
proiecte concrete. Aceste propu
neri s-au izbit de împotrivirea gru
purilor parlamentare comunist și 
socialist din Franța, ca și a repre
zentanților altor grupări politice, 
problema fiind ca atare „retrimisă

spre studiu" Comisiei C.E.E. De
sigur, respingerea acestor pro
iecte constituie un reflex al stării 
de spirit a opiniei publice din țările 
Europei occidentale — cu atît. mai 
mult cu cit dezbaterile de la Stras
bourg nu au abordat și nici măcar 
nu și-au propus să abordeze pro
blema arzătoare a unor măsuri pe 
linia reducerii arsenalelor militare.

...Păcat că în sala adunării nu a 
fost afișată caricatura alăturată, 
premiată la prima bienală interna
țională a umorului, desfășurată la 
Cordoba, Argentina (aparținînd de
senatorului latino-american Fonta- 
narrosa). Paleontologia poate oferi 
subiecte de meditație și inspirație 
de mare actualitate...
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