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Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene
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MUNCA-JZyORUL PR0PĂȘIM Ș[ BUNĂSTĂRII]

ROADELE TOAMNEI- 
U GRIJĂ ADĂPOSTITE!
Pe cîmp și în grădini, o mare avuție

> — floarea-soarelui, sfeclă, legume, 
fructe, furaje - așteaptă pentru cules 

mina tuturor gospodarilor satelor

MARAMUREȘUL: PLANUL
CINCINAL - ÎNDEPLINIT

Un remarcabil succes: 4 luni -cîștig 
de timp, 5,8 miliarde lei cîștig de 

bunuri pentru societate

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, care a făcut o vizită oficială in țara noastră.La întrevedere a participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de față Walid Al Moua-

lem, ambasadorul R. A. Siriene la București.Exprimînd deosebita satisfacție de a fi primit de șeful statului român, oaspetele a arătat că are plăcuta misiune de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros salut și urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, și a doamnei

Anisse Al-Assad, de progres și bunăstare poporului român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, președintelui Hafez AI- Assad și soției sale un cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului
(Continuare în pag. a III-a)

începutul lunii septembrie a marcat, practic, trecerea la o nouă etapă a muncilor agricole : campania recoltării culturilor de toamnă. Este, ca să dăm adevărata dimensiune a importanței acestei campanii, momentul de vîrf al activității din agricultură. Roadele muncii de un an de zile a lucrătorilor de pe ogoare se află acum în grădinile de legume, în vii și livezi, în lanurile de floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și porumb. Iată de ce efectuarea într-o perioadă de timp cît mai scurtă a întregului volum de lucrări pe care-1 reclamă strîngerea și depozitarea în cele mai bune condiții a tuturor roadelor toamnei constituie, așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea mai înaltă îndatorire a tuturor oamenilor muncii de la sate.Fără a diminua cu nimic atribuțiile și răspunderile ce revin organelor și organizațiilor de partid de la sate, organelor agricole, comandamentelor locale și consiliilor unice agroindustriale, rolul hotări- tor trebuie să-l aibă în această campanie agricolă consiliile populare, cărora le revine sarcina de a asigura mobilizarea generală a tuturor forțelor umane de la sate la strînsul recoltei. Fiindcă acum este imperios necesară participarea la muncile cîmpului a tuturor locuitorilor de la sate, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, pînă la ultimul om. De strîngerea recoltei răspunde întreaga obște a satelor. Este o obligație fundamentală înscrisă în Legea organizării producției și a muncii în agricultură. în întreaga organizare a recoltării culturilor de toamnă, organele agricole județene, consiliile unice agroindustriale și conducerile unităților agricole trebuie să pornească de la realitatea^ existentă. Anume, de la faptul că, față de aceeași perioadă a anului trecut, există o anumită întîrziere în ce privește ajungerea la maturitate a unor culturi de toamnă. Aceasta face imperios necesar ca recoltarea să fie astfel organizată, incit pretutindeni să se încheie într-o perioadă cît mai scurtă de timp și să se evite orice pierderi. în acest scop, comandamentele locale și consiliile unice agroindustriale au datoria de a întocmi pentru fiecare unitate agricolă programe de lucru concrete, pe zile și formații de

muncă, în care să stabilească vitezele zilnice maxime posibil de realizat la recoltare, pe baza cuprinderii tuturor forțelor mecanice și umane existente. Specialiștii din unitățile agricole trebuie să urmărească în permanență starea de coacere a culturilor și să organizeze recoltarea cu prioritate a acelor suprafețe ce urmează să fie însămîn- țate cu cereale de toamnă. Desfă- șurînd o susținută muncă politică și organizatorică, organele și organizațiile de partid de la sate trebuie să imprime întregii activități din această perioadă un spirit desă- vîrșit de ordine și disciplină în efectuarea lucrărilor, să asigure participarea la muncă a tuturor pentru realizarea și depășirea sarcinilor cuprinse în programele stabilite.In mod deosebit se pune pentru această perioadă problema accelerării ritmului de recoltare a legumelor. Pretutindeni, acestea au a- juns la maturitate și orice întîrziere a culesului roșiilor, castraveților, cepei, ardeilor, vinetelor și a celorlalte legume poate provoca pierderi irecuperabile de recoltă. Concomitent, trebuie intensificată recoltarea florii-soarelui, a fasolei pentru boabe, a sfeclei de zahăr, potrivit graficelor încheiate cu fabricile de prelucrare. Cit privește furajele, cimpul oferă multiple resqrșe vegetale, absolut necesare pentru hrana animalelor pînă la viitoarea recoltă. Acum, și nu mai tîrziu, ele trebuie strînse în totalitate, depozitate și conservate in cele mai bune condiții.Ne aflăm, așadar, la începutul unei perioade hotărîtoare pentru strîngerea roadelor toamnei. Acum fiecare oră, fiecare zi are o valoare enormă în bugetul de timp limitat al campaniei de recoltare. Și este știut, de aici înainte nu ne putem aștepta numai la zile frumoase. Recoltarea trebuie să se desfășoare cu aceeași intensitate pe orice vreme. Hotărîtoare este organizarea exemplară a muncii în fiecare unitate agricolă, în fiecare formație de lucru. Mai mult ca oricînd, toți locuitorii satelor au datoria de mare răspundere de a participa activ, din zori și pînă în seară, la strînsul, transportul și depozitarea produselor agricole. Aceasta este in interesul economiei naționale, al fiecărei unități agricole, al nostru, al tuturor 1
Aurel PAPADIUC

• 60 la sută din producția anului 1980 - produse noi sau mo
dernizate ® „Diamantul de Maramureș" - genericul unei în- 
suflețitoare întreceri a minerilor • Două cifre semnificative : 
50 000 de muncitori calificați, peste 15 000 apartamente noiDupă Cluj, un nou județ — Maramureș — raportează îndeplinirea planului cincinal inainte de termen. Succesul colectivelor de oameni ai muncii din industria maramureșeană — români, maghiari și de alte naționalități — este rodul unei activități stăruitoare desfășurate de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii în vederea afirmării cu vigoare a principiilor noului mecanism economico- financiar, al autogestiunii și auto- conducerii muncitorești. Nu este prima oară cînd Maramureșul se numără printre județele de frunte în înfăptuirea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă. Pentru rezultatele dobîndite în anul trecut, organizației județene de partid i s-a conferit înalta distincție „Ordinul Muncii" clasa a III-a, ceea ce a constituit un imbold și un factor de largă mobilizare a hărniciei și priceperii oamenilor muncii.Așa cum s-au angajat în fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei întreprinse in județ în toamna anului trecut, minerii, metalurgiștii, ceilalți oameni ai muncii din industria județului și-au onorat cu 4 luni mai devreme sarcinile pe acest cincinal, urmînd să realizeze, pînă la sfîrșitul anului, o producție globală industrială peste plan în valoare de 5,8 miliarde lei.Actualul cincinal a marcat și în Maramureș progrese însemnate pe calea dezvoltării și modernizării industriei, a progresului și bunăstării, ridicării calității vieții. Nota distinctă a industriei maramureșene din acest cincinal o reprezintă înnoirea structurală, pe seama creării unor unități constructoare de mașini și de prelucrare a metalelor, textile, de confecții și alimentare, inexistente înainte pe aceste meleaguri. Odată cu realizarea noilor investiții, o atenție deosebită s-a acordat înnoirii și modernizării producției. De pildă, 60 la sută din producția anului 1980 o reprezintă . produsele noi sau modernizate in actualul cincinal. Programul stabilit de conducerea partidului în vederea valorificării superioare a bazei de materii prime și energetice a de

clanșat și în județul Maramureș un procej complex de integrare în circuitul industrial a unor noi resurse. In minerit s-a intensificat procesul de recuperare a metalelor din minereuri, precum și a substart- țelor minerale utile din subproduse și reziduuri, în cadrul unei ample întreceri cunoscute sub genericul „Diamant de Maramureș", minerii situîndu-se printre primii care au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest cincinal. Introducerea unor tehnologii noi și modernizarea proceselor de producție au dus nu numai la sporirea capacităților de producție, ci și la îmbunătățirea calitativă a produselor și la reducerea consumurilor materiale și energetice, Ia creșterea valorii produselor realizate.Totodată, actualul cincinal înseamnă pentru maramureșeni și o îmbunătățire continuă a tuturor componentelor calității vieții. Citeva cifre semnificative : în ultimii cinci ani au fost calificați 50 000 de oameni, care au sporit rindurile clasei muncitoare, s-au construit 15 750 locuințe din fondurile statului și -cu sprijinul statiriui. Baza materială a pregătirii pentru muncă și viață a noilor generații a crescut cu 760 săli de clasă, 345 ateliere- școală, 229 laboratoare, 475 cabinete școlare ș.a. La acestea se adaugă și depășirea cu un miliard de lei a volumului desfacerilor de mărfuri către populație.Sînt realizări, sînt bucurii care își au izvorul in munca fără preget a minerilor de la Ilba, Săsar, Her- ja, Cavnic, Baia Sprie, a metalur- giștilor băimăreni, a textiliștilor și forestierilor, a constructorilor de mașini de la Uzina de utilaj minier și reparații și întreprinderea mecanică de reparații auto și utilaj de transport. Cp toții s-au străduit, dovedind o înaltă răspundere și conștiință muncitorească, să aducă mai devreme, prin realizările lor, ziua încheierii unui cincinal in care vocația de constructori și gospodari iscusiți a maramureșenilor primește o nouă consacrare.
Gheorqhe SUSA
corespondentul „Scinteii"

CU ÎNALTĂ RĂSPUNDERE ȘI CONȘTIINȚĂ MUNCITOREASCĂ

Să asigurăm utilizarea strici rațională a combustibilului!
UN PROCENT PENTRU CARE TREBUIE SĂ DĂM BĂTĂLIA PERMANENT, LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

Cu puternică forță de convinge
re, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, subli
nia la recenta adunare populară 
din orașul Motru însemnătatea pe 
care o are pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului asigurarea din 
producția internă a necesarului de 
energie și combustibil, în așa fel 
incit în următorii ani țara noastră 
să poată deveni cît mai independen
tă de importul de petrol și cărbune.

In condițiile în care în țara noas
tră se fac mari eforturi materiale, 
financiare și umane pentru ca eco
nomia națională să dispună de re
sursele energetice de care are ne
voie, este cu atît mai necesar ca 
în fiecare întreprindere, în fiecare 
ramură să se acționeze stărui
tor pentru reducerea substanțială 
a consumului de combustibil, fie că 
este vorba de petrol, de gaze na
turale sau cărbuni. Sînt avuții na
ționale de preț pe care cu toții 
avem datoria să le utilizăm cu ma
ximă economie, în interesul înflo
ririi necontenite a țării, ridicării bu
năstării întregului popor.

combustibil 
pentru

asigură
resurse

a consumului de combustibiliÂ în anul
unei cantități de țiței care, procurată din import, costă

100 MILIOANE 
DOLARI

Willy De Clercq, președintele Partidului Libertății 
și Progresului (Flamand) din Belgia

Tovarășul’ Nicolae Ceaușescu, secretai* general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Willy De Clercq, președintele Partidului Libertății și Progresului (Flamand) din Belgia, care a tăcut o vi
zită In țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Oaspetele și-a exprimat satisfacția pentru posibilitatea de a se întîlni cu secretarul general al Partidului Comunist Român și a adresat tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, în numele său și al conducerii Partidului Libertății și Progresului (Flamand) din Belgia, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate, de succes în acti-
(Continuare în pag. a III-a)

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește
președintele Republicii Elene, Constantin Karamanlis

UN CĂLDUROS BUN VENIT 
ÎNALTULUI OASPETE!

realizarea a:
• 5OO OOO tone laminate
• 700000 tone fonta
• 15 OOO tone anvelope
• 50000 tone îngrășăminte 

fosfatice
• IO OOO tone fibre melană
• IO OOO tone polietilenă
• 12 OOO tone detergenți
• 1 milion m p geamuri
• 10 OOO tone săpun
• 40000 tone conserve de 

legume și fructe

funcționarea termocentralei 
București - vest pe timp de un an

încălzirea și pregătirea apei calde 
pentru 325 000 apartamente 

pe timp de un an

Constantin Karamanlis s-a născut la 8 martie 1907, la Proti, în apropiere de Serres, în nordul Greciei. A studiat dreptul la Universitatea din Atena și a început să practice avocatura in 1932. Se consacră activității politice în anul 1935, cind este ales deputat din partea Partidului Populist.Activitatea sa politică se desfășoară fără întrerupere timp de 45 de ani, perioadă în care a fost ales membru al Parlamentului de douăsprezece ori. Prima funcție guvernamentală, in 1946, este aceea de ministru al muncii. Deține apoi diferite portofolii guvernamentale — transporturi, prevederi sociale, apărare națională și lucrări publice.La citeva luni după ce 1 s-a încredințat mandatul de prim-ministru, în 1955, pune bazele unui nou partid politic — Uniunea Națională Radicală, care întrunește cu prilejul alegerilor adeziunea majorității corpului electoral. în perioada 1955—1963 formează patru cabinete cu miniștri reprezentînd acest partid.în calitate de premier al Greciei, semnează în februarie 1959, la Londra, Acordul cu privire la independența Ciprului.Pe plan intern, a acționat in favoarea stabilității politice și a inițiat un program economic conceput ca bază a dezvoltării economice și sociale a Greciei.în iulie 1974, după înlăturarea regimului militar, Constantin Karamanlis revine in țară și este chemat să formeze un guvern de unitate națională, cu sarcina pregătirii alegerilor generale. El procedează la o reformă în cadrul partidului său, reorganizîndu-I sub numele de „Noua Democrație" — formațiune politică ce va cîștiga ma

joritatea parlamentară în alegerile generale din noiembrie 1974 și din noiembrie 1977. Este desemnat prim- ministru, funcție pe care o deține pînă la alegerile prezidențiale din primăvara acestui an.Personalitate politică prestigioasă,
Constantin Karamanlis ilustrează bunele relații, dintre cele două țări și popoare, care au întreținut permanent raporturi de prietenie și colaborare. Le-au apropiat lupta, nu o dată comună, pentru libertate și independență națională, întrajutorarea în momente istorice grele, colaborarea pașnică, raporturile de bună vecinătate. Aceste tradiții îndelungate au creat o bază trainică pentru sentimentele de stimă și respect reciproc.Relațiile strînse de prietenie și colaborare româno- elenă au cunoscut un puternic impuls prin întîlni- rile și convorbirile la nivel înalt prilejuite de vizita oficială în Grecia, în martie 1976, a președintelui Nicolae Ceaușescu, vizitele oficiale efectuate de Constantin Karamanlis în țara noastră in măi 1975 și în martie 1979, In calitate de prim-ministru al Greciei. Comunicatele comune și înțelegerile convenite cu aceste prilejuri au evidențiat convergența pozițiilor celor două țări cu privire la necesitatea și importanța statornicirii unui climat de încredere între toate statele din Balcani, fără deosebire de orînduire socială. Declarația solemnă comună româno- elenă reprezintă o contribuție remarcabilă la dezvoltarea colaborării prietenești între cele două țări și popoare, la cauza păcii și securității, a înțelegerii și cooperării în Balcani, în întreaga lume.,întemeiate pe stimă șirespect reciproc, pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării
(Continuare în pag. a IV-a)

Oameni ai muncii !Muncitori, ingineri, tehnicieni!
Acționați cu perseverență și spirit de inițiativă, în fiecare întreprindere, secție și 

atelier, pentru introducerea largă a tehnologiilor moderne, pentru reducerea la strictul ne
cesar a consumului de combustibil! Perfecționați necontenit procesele de producție, înlocuiri tot ceea ce este învechit, spre a curma orice risipă! Prin economisirea pe toate căile 
a combustibililor, contribuiți la dezvoltarea neîntreruptă a patriei pe calea progresului 
și civilizației!

Constantin Karamanlis a exercitat funcția de prim-ministru timp de 14 ani. La 5 mai 1980 este ales de Parlamentul grec în înalta funcție de președinte al Republicii Elene.Vizita în România a președintelui
Astăzi, in jurul orei 11,00, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct 

ceremonia sosirii președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis, care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, va efectua o vizită 
oficială în țara noastră.



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 3 septembrie 19\Q

I
I FAPTUL 1

I
I DIVERS

!
I
I

Conducerea întregii activități din agricultură
- preocupare centrală, de înaltă responsabilitate 

a consiliilor populare

ACORDUL GLOBAL 
stimulează calitatea muncii, 
asigură sporirea veniturilor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I

Bravo, soldat!
— Un bilet de clasa a doua 

pînă la Suceava, vă rog !
Călătoarea care solicitase bi

letul în gara Roman a dat să 
scoată banii din locul unde știa 
că-i pusese, dar mai ia portofe
lul de unde nu-i.

— Și-amu ce mă fac ? — a în
trebat și s-a întrebat, incercind 
încă o dată,: și încă o dată să 
dea de urma portofelului...

Ieșind pe peron, cu lacrimi in 
ochi, nu mică i-a fost, mirarea 
cînd de ea s-a apropiat un 
soldat :

— Nu-i așa că dumneavoastră 
sînteți Aneta Straie 2— Eu sînt, dar nu te cunosc.

— Iar eu v-am recunoscut 
după poza din buletin. Poftiți 
portofelul. Vă rog să 
banii, să vedeți dacă

Toți erau : 2 300 lei. 
să, femeia l-a podidit 
bările, iar soldatul i-a 
cheamă Iulian Bălțeanu și că se 
grăbește. Înainte de a se depăr
ta în pas alergător i-a urat fe
meii „Drum bun !“.

Ați auzit 
de Corotișca?

Intr-un decor de o rară frumu
sețe, pe malul Dunării, peste... 
apă de gara fluvială Brăila, se 
află complexul turistic al tine
retului — Corotișca. Bucuroși de 
oaspeți, tinerii ii primesc in po
pasul lor și pe alți brăileni, ca 
și pe numeroșii turiști din țară 
și de peste hotare. Pentru ei și 
pentru oaspeții lor, tinerii brăi
leni nu au făcut economie de... 
efort și ingeniozitate. Prin mun
că patriotică, ei au amenajat la 
Corotișca unul dintre cele mai 
ademenitoare locuri de agrement 
de pe malul bătrînului Danubiu. 
La dispoziția celor care vor să 
înnopteze aici se află căsuțe 
cochete, care răsar direct din... 
apele fluviului, de parcă ar 
pluti. Iar dacă ai și „puțintică 
răbdare", moș Lipat, paznicul 
Corotișcăi, iți va depăna, piep- 
tănîndu-șl barba lungă și stufoa
să de lipovean, povești de neui
tat...

numărați 
sint toți. 
Bucuroa- 
cu intre- 
spus că-l
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Cu privirile 
in pămînt

Deși se. afla in executarea unei 
condamnări la locul de muncă, 
Stere Hristu din Slobozia era 
tot timpul pornit pe scandal, tși 
găsise — cine se aseamănă se 
adună — și cîțiva „amici" care-i 
țineau isonul, ei înșiși „adver
sari" ai liniștii publice: Ionel 
lor tărăboi, vecin cu huliganismul, 
l-au iscat la, ,4țeitfUk (tineretu
lui" din Slobozia. Dan spre sur
prinderea lui Hristu „et co", ti
nerii din jur i-au potolit repede 
și i-au dat pe mina autorități
lor. Tot repede, au fost judecați 
chiar acolo, in fața publicului, 
la „Ateneul tineretului". Nici 
unul n-a mai putut să ridice pri
virea din pămînt.

Aveau și de ce.

Nici o legătura 
cu numărul 13

Nu există nici o legătură in
tre blocul cu numărul 13 de pe 
strada Letea din Bacău si mo
dul în care funcționează cele 
patru lifturi de pe scările aces
tuia. Si totuși, de aproape 3 
(trei) ani. de zile de cind blocul 
13 a fost dat în folosință, a avut 
ghinionul ca lifturile lui mai 
mult să stea . decît să funcțio
neze. Cînd unul, cind altul, cînd 
toate deodată stau înțepenite pe 
la diferite etaje. Acum, de mai 
bine de două săpțămînî, unul 
zace din lipsa unei banale sigu
ranțe. Cu... siguranță că in blo
cul cu pricina nu locuiește ni
meni de la Întreprinderea ju
dețeană de gospodărire comu
nală și locativă...

De la prima 
vedere

Chiar de la prima vedere, lui 
M.C. din Brașov i-a căzut cu 
tronc o fetișcană și. chiar după 
primele schimburi de cuvinte, 
frumoasa — că tare frumoasă 
i s-a mai părut lui M.C. — s-a 
arătat tare bucuroasă să mear
gă la el acasă pentru o... cafe- 
luță. Pînă la urmă, cafeluța s-a 
metamorfozat intr-un chef zdra
văn. Dar unilateral. Pentru că 
de băut a băut numai M.C., pînă 
a adormit buștean. Si, în timp ce 
el dormea, „frumoasa" a co
trobăit prin casă, a înșfăcat tot 
Ce a putut si pe-act ți-e dru
mul. Cind s-a trezit, mahmur, 
lui M.C. nu-i venea să-și creadă 
ochilor. Noroc că militia a dat 
repede de urma făptașei, o oare
care Margareta Bica de prin 
părțile Bacăului, care nu i-a mai 
părut lui M.C. deloc frumoasă. 
Dimpotrivă.

Neatenție
Am mai scris în rubrica noas

tră despre pericolul pe care-l 
prezintă clipa de neatenție la 
trecerea peste pasajele de cale 
ferată nepăzite. Lucru pe care-l 
știe foarte bine orice conducă
tor de autovehicul. Din păcate, 
mai există cite unul care ignoră 
obligația legală și elementară de 
a se asigura — să vadă dacă 
vine sau nu vine trenul — îna
inte de a se încumeta să tra
verseze linia ferată.

Un astfel de caz s-a petrecut 
zilele trecute în județul Boto
șani. Mărgeluș Albu, de la Sta
țiunea pentru mecanizarea agri
culturii din Pomirla. a încercat 
să treacă peste un pasaj de cale 
ferată nepăzit, cu tractorul și 
remorca. N-a mai apucat, fiind 
surprins de tren. Nu 
încă 20 de ani...

împlinise
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Rubrică realizată
Petre POPA
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în activitatea consiliilor populare, o pondere deosebit de importantă revine problemelor conducerii și dezvoltării agriculturii. Avînd în vedere însemnătatea acestei ramuri de bază a economiei naționale, consiliilor populare le-au fost conferite atribuții și răspunderi tot mai largi, posibilități superioare de acțiune pentru creșterea eficienței muncii și realizarea tuturor sarcinilor de plan de către unitățile agricole din raza de activitate, pentru valorificarea marilor rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă, asigurînd utilizarea chibzuită a pămîn- tului — avuție fundamentală a societății — și coordonînd acțiunea unitară a tuturor forțelor umane și materiale ale satelor. De cea mai mare importanță sînt, în acest cadru, sarcinile ce revin consiliilor populare în dezvoltarea producției zootehnice, inclusiv prin stimularea creșterii animalelor în gospodăriile populației.Cum își îndeplinesc consiliile populare aceste îndatoriri atît de importante pentru dezvoltarea economiei naționale, aprovizionarea industriei și a pieței, creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc ?Ce lucruri noi, ce experiențe pozitive s-au putut releva acum, in preajma celui de-al doilea Congres al consiliilor populare, în agricultura județului Teleorman ? în primul rînd, potențialul agricol al județului este expresiv evidențiat de faptul că, așa cum s-a relevat dealtfel și la conferința județeană a consiliilor populare, în cei patru ani ai actualului cincinal au fost realizate în cooperativele agricole din județ peste 4.5 milioane tone de cereale, mai bine de 700 000 tone legume, aproape 20 000 tone de carne, peste 300 000 hl. lapte. Sînt un șir de cooperative — 82 la număr — care și-au realizat de pe acum sarcinile de plan pe tot cincinalul la toți indicatorii — cum sînt cooperativele din Prunaru, Putineiu, Furculești, Zimnicea, Dracea, Conțești, Izvoarele, Drăgănești-Vlașca și altele, care au obținut în mod constant 4—5 mii kg de grîu la ha și pînă la 10 mii kg boabe de porumb.— Cu toate acestea, aprecia tovarășul Zaharia Cărbunaru, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, media recoltelor pe județ e mult mai mică decît aceea obținută de comunele fruntașe. De exemplu, la grîu e doar ceva mai mare de 3 000 kg la hectar. Vă gin- dițl, poate, că gradul de dotare tehnică nu a fost același peste tot ? Nu este așa, nivelul mecanizării a fost, în general, asemănător — men- ționînd că statul a pus la dispoziție

cooperativelor un număr de 7 ori mai mare de combine autopropulsate față de 1965, de 2,3 ori mai multe tractoare, de 3,5 ori mai mul

îneît, mai ales în timpul însămîn- țărilor, la lucrările de întreținere, la cules, așa cum a indicat secretarul general al partidului, toată lumea — de la gestionarii magazinelor pînă la primar și chiar navetiștii — în timpul lor liber, să fie pe cîmp. Este, v-o spun din experiență, o problemă esențială. Nu poți obține 10 000 de kg porumb la ha dacă acesta este năpădit de bălării, neprășit ; nu poți obține 30 tone de legume pe aceeași suprafață dacă pămîntul nu e bine lucrat, dacă legumele putrezesc ne- culese în lan. Dar lucrurile nu se opresc aici — a continuat tovarășul președinte. Pentru ridicarea în continuare a potențialului productiv al pămîntului, datorită operativității cu care se face peste tot recoltarea,
însemnări din județul Teleorman

te îngrășăminte chimice. Deosebirile în ce privește rezultatele reflectă îndeosebi deosebirile în munca oamenilor și, desigur, în activitatea consiliilor populare. Practic, este vorba de felul în care membrii consiliilor populare — de la județ pmă jos, la comune — își îndeplinesc îndatoririle de a controla și îndruma, de a rămîne zilnic, din zori și pînă noaptea pe cîmp, in livezi și grădini, în mijlocul oamenilor.Ne-am oprit într-una din comunele fruntașe, Drăgănești-Vlașca, comună în care activitatea oamenilor este oglindită de rezultatele cooperativei agricole de producție : an de an, aici se obțin peste 4 000 kg grîu la ha, 6, 7, 8 și chiar mai multe mii de kg porumb boabe, peste 2 000 kg floarea-soarelui.— Primăria, spunea tovarășul Gheorghe Bucur, președintele comitetului executiv al consiliului popular, a încetat de mult să mai fie la noi o unitate pur administrativă, unde lumea „mișcă hirtii", unde se pierde timpul prin ședințe. Am orînduit lucrurile în așa fel

în special a păioaselor, putem extinde foarte mult culturile duble, ceea ce reprezintă pentru cooperativă cîștiguri, iar pentru piață produse mai multe, mai proaspete. Anul acesta ne-am gîndit ca imediat după recoltarea păioaselor să cultivăm locul rămas liber,, fie cu furaje, fie cu legume. Noi, primăria, am ales această din urmă cultură. Pot să vă spun că avem acum în plus față de suprafața planificată încă 50 ha de legume de toamnă și sperăm ca de pe această suprafață să obținem în plus cel puțin 5 000 tone de legume. Numai cu doi lei kg dacă le vindem la piață încasăm 10 milioane !Pe tovarășul Dan Olaru, primarul comunei Bragadiru, îl întîlnim în- tr-un lan de roșii, cultură aflată la marginea localității. Comuna, mare și frumoasă, oferă locuitorilor ei cele mai variate locuri de muncă, îndeletniciri bănoase cum ar fi creșterea animalelor, legumicultura. Zicea tovarășul Olaru :— La conferința județeană a consiliilor populare s-a subliniat o dată mai mult că în Teleorman, ca

dealtfel în toate județele, consiliile populare poartă răspunderea ca în unitățile agricole de stat și cooperatiste să se întroneze spiritul de disciplină similar cu cel din industrie, să se lucreze organizat, în formații mari, să fie cultivată peste tot fiecare palmă de pămînt, să se folosească pe larg culturi duble — legume și furaje — îneît în anul 1985. cel mai tîrziu, județul să poată produce 1,6 milioane tone cereale, 120 000 tone floarea-soarelui și peste 470 000 tone de sfeclă de zahăr. Noi, sub conducerea comitetului comunal de partid, ne axăm pe aceste indicații și, în plus, ca o experiență pozitivă mai veche, am dezvoltat bine sectorul zootehnic. 5 000 de animale are acum cooperativa agricolă, dar zootehnia va lua la noi rapid o și mai mare dezvoltare. Iată în două cuvinte despre ce este vorba. Avem în comuna noastră peste 600 ha de bălți. Am constatat la un moment dat că acest teren întins este împînzit de o rasă aparte de porci, pe jumătate sălbăticiți, care, de cînd se dezgheață apele și pînă îngheață din nou, nu se hrănesc cu nimic altceva decît cu ierburi, cu rădăcini tiin baltă. Am „domesticit" aproape 100 de scrofițe, adică matca necesară acestui soi de porci și sperăm ca, în cel mult 2—3 ani, să avem o turmă mare, 2—3 mii de capete, să sporim astfel pe cit posibil fondul de carne contractat cu statul.Drăgănești-Vlașca, Prunaru, Su- haia, Videle... In toate localitățile prin care am trecut, acum, în zilele premergătoare Congresului consiliilor populare, am întîlnit hotă- rîrea locuitorilor de la sate de a lucra cu și mai mare răspundere pămîntul, de a extinde suprafețele irigate, terenul arabil, să sporească și să diversifice sortimentul de furaje necesar creșterii animalelor, incit chiar înainte de anul 1985 — așa cum s-a subliniat la conferința județeană — valoarea producției agricole din județ, de la ceva mai mult de 6 miliarde lei, cit este acum, să depășească 9 miliarde.
Gheorghe GRAURE

In întâmpinarea Congresului consiliilor populare

CU SPRIJINUL CliTATUNILOn.
ALBA : Propunerile de ieri, faptele de azi

1N AJUTORUL CETĂȚENILOR
în orice domeniu de activitate, un factor esențial în munca organelor locale ale puterii de stat constă în conlucrarea largă cu cetățenii. Animați de conștiința puternică de făuritori ai vieții sociale, oamenii muncii formulează numeroase propuneri, sugerează soluții, caută căi de rezolvare cit mai gospodărească. Valoarea acestor idei se regăsește și în importantele realizări din județul Alba.Cu sprijinul și din inițiativa cetățenilor au fost înfăptuite, în acest cincinal, importante obiective de interes social : realizarea alimentării cu apă potabilă a 14 localități rurale, construirea a 235 km de drumuri și a peste 1 000 podețe, înălțarea a 140 km de diguri de apărare împotriva inundațiilor. Numai

în perioada care a trecut de la alegerile de deputați din primăvara acestui an au fost transpuse în viață peste două mii cinci sute de propuneri. Drept urmare, în municipiul Alba Iulia, în orașele Blaj, Zlatna și Cîmpeni, în viitoarele centre urr bane Baia de Arieș și Teiuș au fost redate folosinței Vechi spații' comerciale, au fost înființate noi unități prestatoare de servicii, au fost amenajate parcuri și zone verzi pe zeci de mii de metri pătrați etc. O lucrare de mari proporții, în curs de execuție din fondurile statului, este alimentarea în sistem microregional cu apă potabilă de pe Valea Sebeșului a orașelor Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Aiud, primele două localități fiind deja racordate la sistem. (Ștefan Cinică).
FĂUREI : Viitorii locatari contribuie Ea ridicarea 

viitoarelor locuințeOrașul Făurei din județul Brăila era cunoscut, pînă in urmă cu oițiva ani, doar ca un nod de cale ferată, prin care treceai fără să fii tentat să poposești. Locuitorii sint astăzi mîndri de schimbările ce s-au produs în orașul lor. Mai ales că la acestea au și ei o importantă contribuție prin participarea la acțiunile de muncă patriotică Inițiate de consiliul popular. Se cuvine subliniată preocuparea organelor locale ale puterii de stat de a asigura un cadru organizatoric cît mai fertil participării nemijlocite h cetățenilor, în primul rînd a celor direct interesați, la realizarea noilor lo

cuințe. La ridicarea celor aproape 450 de apartamente, construite în ultimii ani, au muncit intens înșiși locatarii lor. în acest an, locuitorii Făureiului au prestat peste 2000 de ore de muncă patriotică pentru grăbirea ritmului de execuție a noilor blocuri aflate în construcție. Dacă mai adăugăm că în acest an valoarea totală a acțiunilor de muncă patriotică desfășurată pentru gospodărirea și înfrumusețarea localității se ridică la peste 5 milioane lei, ne facem o imagine despre hărnicia locuitorilor acestui mic, dar înfloritor oraș. (Corneliu Ifrim).

ÎN AGRICULTURĂ
Fiecare zi - fiecare oră,

DOROHOI : A început reconstrucția zonei centrale
a orașuluiZona centrală a orașului Dorohoi a rămas, ani în sir. ocolită de constructori. datorită numeroaselor beciuri și galerii ce-i străbateau subsolul. ca si unor însemnate diferente de nivel existente în această parte a orașului. După studii îndelungate de specialitate s-a ajuns la solutionarea problemelor, schița de sistematizare-7trecînd pe „masa de lucru" a constructorilor. Despre realizarea noului centru ne-a vorbit tovarășul Ilie Bordeianu. primarul orașului :— Deocamdată, turnăm fundațiile la primele 60 din cele 2 000 de apartamente, ce vor înlocui un fond locativ atît de uzat si lipsit de confort. incit poate fi socotit ca si inexistent. în zona centrală vor mai fi amplasate : 10 000 mp spatii comerciale. între care un modern magazin universal, un hotel cu 150 de

locuri, un nou sediu nolitico-admi- nistrativ si o casă de cultură. între aceste edificii se va crea o largă piață civică ce va fi traversată de o arteră cu patru benzi de circulație spre orașele Botoșani. Suceava si Darabani. în lungime totală de 7,5 km. Facem și precizarea că macheta de sistematizare a zonei centrale a orașului, deși aprobată, a fost rediscutată cu specialiștii în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, incit nici unul dintre imobilele care sînt încă trainice si prezintă garanția utilizării în continuare să nu fie demolat. Odată cu construcția zonei centrale se vor realiza și lucrările de termoficare a întregului oraș. (Silvestri Ailenei).în fotografie : Macheta zonei centrale a orașului Dorohoi. (Foto : Va- sile Anania).

Experiența colectivului întreprinderii de piese radio și semiconductor!— Băneasa din Capitală demonstrează, prip puterea faptelor, că acordul global — formă superioară de organizare și retribuire a muncii, care leagă în mod direct nivelul cîștigu- rilor oamenilor muncii de rezultatele obținute în producție — întărește spiritul colectiv de muncă, răspunderea și exigența fiecăruia și a tuturor pentru realizarea planului în condiții de eficiență economică superioară.Din analiza rezultatelor dobîndite se desprind cîteva elemente care atrag in mod special atenția. Astfel, în ultimii patru ani, valoarea produc- ției-marfă a sporit de 2,54 ori, iar productivitatea muncii — de 2,24 ori. Deci aproape întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. în aceeași perioadă, cheltuielile totale de producție au fost reduse cu circa 125 lei la 1 000 lei producție-marfă, iar cheltuielile materiale — cu 124 lei. Deci producția realizată este tot mai eficientă. Totodată, în perioada ianuarie— iulie din acest an, planul de producție a fost realizat și depășit la toți indicatorii, obținîndu-se suplimentar o producție netă în valoare de 172 milioane lei. Este de remarcat faptul că, pe data de 12 iulie a.c., colectivul întreprinderii a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul cincinal. Cum se explică aceste realizări deosebite ?— în contextul noului mecanism economico-financiar, aplicarea acordului global îmbină cum nu se poate mai bine interesele societății, ale colectivului unității cu cele ale fiecărui om al muncii — ne spune inginerul Anton Vătășescu, directorul întreprinderii. Cred că nu este nevoie de nici o demonstrație pentru a dovedi că atît rezultatele oricărei unități, cit și retribuirea muncitorilor, a specialiștilor depind în primul și în primul rînd de calitatea, de eficiența efectivă a muncii fiecăruia și a colectivului în ansamblul său. în fond, cine muncește mai bine, cu o productivitate și o eficiență mereu mai ridicate, obține rezultate mai bune și este normal să și cîștige mai bine. Principiu care stă dealtfel la baza aplicării acordului global.

Din experiența 
întreprinderii de piese 

radio și semiconductori 
Băneasa

— Cum ați putea demonstra acest lucru ?— Noi realizăm în fiecare lună peste 10 000 de componente electronice. în plus, ciclurile de fabricație sînt lungi, complicate, fiecare piesă trecînd prin zeci de mîini și operații. Calitatea unei piese poate fi compromisă la orice operație, dar constatarea defecțiunii nu se poate face decît în anumite faze ale fluxului tehnologic. Și atunci, cum se pot măsura volumul, calitatea muncii ? Cum poate fi sporit interesul pentru creșterea eficienței economice a producției ? Simplu, îmbinînd interesele fiecărui muncitor și specialist cu cele ale echipei, atelierului și secției din care fac parte. De aceea, în patru din cele cinci secții ale întreprinderii acordul global s-a generalizat, retribuirea oamenilor făcîndu-se în funcție de piesele finite bune trimise la magazie, în condițiile realizării sortimentelor planificate, respectării termenelor de execuție și a normelor de consumuri materiale și de energie. Desigur, avem un sistem prin care urmărim și contribuția personală a fiecărui muncitor. Pe de altă parte. întrucît productivitatea muncii, calitatea producției, nivelul consumurilor materiale depind în mare măsură și de soluțiile tehnologicii aplicate. inginerii și tehnologii de produs lucrează și ei în acord global, retribuția lor fiind legată direct de rezultatele obținute în atelierul sau secția din care fac parte.Caracterul stimulativ al acordului global este demonstrat, printre altele, și de faptul că toate formațiile de lucru se angajează prin contract să realizeze un număr mai mare de ore- normă decît fondul de timp maxim disponibil. Mai mult, numărul ore- lor-normă realizate este mai mare decît numărul orelor-normă contractate. Așa, de pildă, în șapte luni din acest an, numărul muncitorilor din întreprindere a crescut cu 16,9 la sută, în timp ce numărul orelor-normă realizate — care exprimă de fapt producția obținută — a sporit cu 31,9 la sută. Desigur, proporțional cu producția realizată au crescut și veniturile oamenilor muncii. Iată, dealtfel, care au fost retribuțiile cîtorva muncitori în două luni luate la în- tîmplare :
Numele și prenumele Luna Retribuția tarifară (lei/oră)

Retribuția lunară (lei) Diferențieri in funcție de aportul personal (lei)efectiv Pentrulucrate timpulefectiv lucrat în acord global
Doina martie 9,85 180 1 773 2 229 + 75Andrei iunie 191 1 881 2 350 +100Margareta martie 10,75iș J.'vrd 197 2118 2 663 +100Alexe iunie 184 , 1 978 < 2 471Elena martie ■ - irn/fr rjr7.60' ■ ' 197 / ■; 1'497' 1«!'2 —140 1fi'1'’'Atudosei iunie 192 1 459 1823 ' ' 1

Este limpede, așadar, că prin aplicarea acordului global veniturile oamenilor muncii cresc în mod substanțial, în funcție de rezultatele obținute. De exemplu, în luna iunie, retribuția operatoarei Doina Andrei a fost cu peste 30 la sută mai mare decît în situația în care ar fi lucrat în regie. „Este normal ca, lucrînd în acord global, să cîștigăm mai bine atunci cînd muncim mai bine, ne spune tovarășa Elena Cadar, șefă de echipă în secția circuite integrate. S-ar putea crede că aceleași avantaje le oferă și acordul individual. Lucrurile nu stau însă chiar așa. Acordul global întărește spiritul de răspundere și disciplină în muncă al întregii echipe, permite organizarea unor acțiuni de întrajutorare, asigură rezolvarea cu mai multă operativitate a unor probleme de aprovizionare".Aplicarea acordului global determină în același timp cadrele de conducere, specialiștii să ia în mod sistematic măsuri pentru creșterea productivității muncii, să găsească soluții tehnologice noi, mai eficiente. Iată numai un exemplu deosebit de elocvent. Pentru realizarea unui număr de 100 sincroprocesoare TBA-950 erau necesare circa 2 000 minute la sfîrșitul anului 1978, apoi 1 310 minute în 1979 și numai 1 211 minute în luna august a acestui an.

— Nu trebuie pierdut însă din vedere că retribuirea in acord global se face și in funcție de calitatea producției realizate — ne spune inginerul Dragoș Racoveanu, șeful secției circuite integrate. De aceea, prin măsurile pe care le-am luat, noi am căutat să mărim randamentul mașinilor, să reducem numărul de produse declasate, astfel îneît din aceeași cantitate de materie primă prelucrată — deci cu același efort fizic — să obținem un număr mai mare de produse finite bune.Revenind la unul din exemplele date mai înainte, situația șe prezintă astfel : dintr-un lot de 20 plachete de siliciu prelucrate, în 1978 se obțineau 750 sincroprocesoare TBA-950 ; anul trecut s-au realizat 1 700 bucăți, ia în luna august a acestui an — 2 (>■„ bucăți. Prin urmare, munca în acord global a personalului tehnic și ingineresc are multiple avantaje și în privința reducerii consumurilor materiale, creșterii gradului de valorificare a materiei prime, a eficienței economice.Experiența acestui colectiv pledează convingător pentru extinderea acestei forme superioare de organizare și retribuire a muncii, indiferent de profilul unei întreprinderi sau alteia. Indiscutabil, din ea au de învățat și alții.
Ion TEODOR

LA STRÎNGEREA CULTURILOR DE TOAMNĂ
să fie folosite din plin pentru a pune cît mai repede la adăpost recolta!

IALOMIȚA : Din primele zile - graficele sint riguros respectatetn majoritatea unităților cultivatoare de sfeclă de zahăr din județul Ialomița recoltarea se desfășoară în bune condiții. Dovadă, încă de la început graficele de recoltare întocmite de întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Țăndărei sînt respectate întocmai. în primele două zile au fost recoltate 400 hectare din cele 15 000 hectare cultivate, iar la fabrica de la Țăndărei și în cele 9 baze de recepție au fost transportate peste 4 000 tone.Tovarășul Florea Cuprinsu, directorul adjunct al întreprinderii de Industrializare a sfeclei de zahăr Țăn- dărei, ne-a spus : „Deși recoltarea este la început, ne putem declara mulțumiți de felul în care unitățile au înțeles să-și organizeze munca atit la cules, cit și la transport. Cooperativele agricole din Sudiți, Lup- șanu, Grindu, Vîlcele, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Valea Ciorii, Traian, Iazu, Scînteia, Grivița, Sălcioara, Rași, Nicolae Bălcescu au transportat Ia fabrică sau în bazele de recepție cantitățile prevăzute în grafic. Luni, 1 septembrie, numai la fabrica din Țăndărei s-au primit peste 1 000 de tone, sfecla provenind de la unitățile cooperatiste din consiliile unice agroindustriale Țăndărei, Gura Ialo- miței, Grivița, Scînteia, Cosîmbești, Slobozia și Movila, aflate în apropiere. în cele 9 baze de recepție amplasate pe căile ferate s-au pregătit

rampele de descărcare și încărcare, iar Regionala C.F.R. ne asigură vagoanele conform graficelor stabilite, în ce privește fabrica de zahăr din Țăndărei, aici au fost făcute probele ,.la cald" și ultimele remedieri. Ți- nînd seama de îmbunătățirile aduse, de creșterea gradului de calificare și competență profesională a tînărului colectiv de muncitori și specialiști, avem toate condițiile să prelucrăm 4 000 tone de sfeclă de zahăr în 24 de ore, cu un randament de 12 la sută. Acesta este angajamentul nostru pe care sperăm să-1 depășim. De joi, 4 septembrie, procesul de industrializare a sfeclei va intra în plin, în ce privește transportul sfeclei la bazele de preluare, de a cărui organizare sîntem răspunzători, vreau să precizez că, începînd cu data de 3 septembrie, vom pune la dispoziția unităților producătoare toate autocamioanele necesare, conform graficelor".Cu cele 300 hectare cultivate. C.A.P. Sudiți se numără printre marii producători de sfeclă de zahăr. Luni, 1 septembrie, 300 de cooperatori munceau cu spor la tăierea cole tel or și încărcarea rădăcinilor de sfeclă în cele 6 autocamioane și 3 cupluri de remorci. Frunzele, recoltate cu utilaje speciale, erau transportate direct la baza furajeră. Apoi, au , intrat în brazdă cele 6 dislocatoare pentru scoaterea rădăcinilor. Preșe

dintele cooperativei, Gheorghe Peti- cilă, și contabilul-șef, Teodor Vlante, aflați în cîmp au sarcini precise. Primul răspunde de buna organizare a recoltării, iar celălalt de transportul producției. în prima zi, la C.A.P. Sudiți, au fost dislocate 10 hectare, curățată de colete și încărcată sfecla de pe 6 hectare și au fost transportate la fabrica de zahăr din Țăndărei 160 tone.La C.A.P. Cuza Vodă, încă de la început se impune observația că recoltarea nu este corelată cu transportul... Acest lucru se datorează neînțelegerii dintre cooperativă și întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Țăndărei. Sperăm că asemenea situații vor fi urgent soluționate, ele constituind un semnal pentru etapa următoare, cînd ritmul recoltării se va intensifica.Dacă în prezent la recoltarea sfeclei de zahăr se lucrează cu dislocatoarele, semimecanizat, pentru cele aproape 10 000 de hectare ce vor fi recoltate, integral cu mijloace mecanice, combinele au fost deja pregătite pentru a intra în brazdă imediat ce timpul va permite. Toate aceste mașini vor lucra în formații, cu dispozitive de încărcat și transportat, avînd asigurate echipele de depanare și intervenție.
Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

TULCEA : Exemplul mobilizator al bunilor gospodariRecoltatul fasolei de pe cele 2 500 hectare cultivate în județul Tulcea se apropie de sfîrșit. Cele mai multe unități agricole au terminat această lucrare. Mai sînt de recoltat 150 de hectare la asociația economică de stat și cooperatistă pentru producerea legumelor Măcin. Există însă un decalaj foarte mare între recoltat și treierat. Mai este de treierat fasolea de pe aproximativ 700 de hectare. „Această răminere în urmă — ne spunea tovarășul Mihai Arsenie, directorul trustului județean horticol — se dato- rește in primul rînd defecțiunilor care apar în funcționarea combinelor. în plus, la treierat se produc mari pierderi prin spargerea boabelor".Cum se desfășoară treieratul fasolei ? La ferma nr. 5 a asociației economice de stat și cooperatiste Valea Nucarilor, pe porțiuni întregi de pe care a fost strînsă fasolea, se văd boabele scuturate. Gheorghe Moca- nu, șeful fermei, nici după ce S-a convins la fața locului că o parte din producția de fasole s-a risipit pe cîmp, nu a încetat să ne explice că producția de 300 kg la hectar obținută de această fermă nu se dato- rește risipei, ci pămîntului care e mai slab. Cantități însemnate de fa

sole s-au pierdut și la treierat. „Fără îndoială, aceste pierderi puteau fi eliminate — ne spunea Ion Atodi- resei, președintele consiliului unic agroindustrial Valea Nucarilor. Am luat măsuri ca pe ultimele 16 hectare fasolea să fie smulsă manual și nu mecanic. Pierderile practic au dispărut. Pentru a nu mai avea spărturi, am pus oamenii să bată fasolea".De eficienta acestor măsuri ne-am convins și noi. Este însă inexplicabil de ce s-ă intervenit atît de tîrziu și s-a lăsat să se piardă o parte din producție. Lipsa de responsabilitate a șefului de fermă este cu atît mai gravă cu cît, numai cu un an in urmă, pe aceleași terenuri s-a obținut o recoltă de peste 1 000 kg de fasole la hectar.Explicația dată de directorul trustului horticol cu privire la întârzierea treieratului fasolei corespunde numai în parte realității. în consiliul unic Mihail Kogălniceanu, de pildă, urmărindu-se permanent stadiul de coacere, s-a reușit recoltarea mecanizată a celor 150 de hectare fără pierderi, în numai două-trei zile. „Treieratul — ne spunea ing. Aurel Dobre, directorul S.M.A. Mihall Ko

gălniceanu — l-am făcut în totalitate .mecanizat, fără să avem spărturi. Dacă în anii trecuți pierdeam la treierat cam 30 la sută din recoltă, anul acesta, reglînd bine combinele, a- proape că am eliminat pierderile".Pe tarlalele cooperativelor agricole de producție Greci și Jijila, di» consiliul unic agroindustrial Greci, am găsit sute de oameni recoltînd și treierînd fasolea. Aici, pentru a nu se pierde nici un bob, întreaga lucrare s-a executat manual. Rezultatele sint cit se poate de bune. Unitățile respective au realizat cea mai mare producție din județ — peste 700 kilograme la hectar. Pe cîmp, nici o urmă de risipă. Dar intr-un șir de alte unități din județ, cu toate că biroul comitetului județean de partid, direcția agricolă județeană au indicat unităților agricole să mobilizeze oamenii din sate pentru a recolta fasolea manual, s-a ignorat acest lucru. Nu s-a recoltat la vreme, iar treieratul s-a făcut cu combine defecte. Astfel, o parte din recolta acestui an, în loc să ia drumul hambarelor, s-a risipit pe cîmp.
Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scînteii"
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Cronica zilei CU OCAZIA CELEI DE-A 35-A ANIVERSĂRI

Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

(Urmare din pag. I)prieten sirian urări de pace și progres.în cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de evoluția pozitivă a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre cele două și popoare, care înregistrează curs continuu ascendent in toate meniile. în același timp, a fost afirmată dorința comună de a acționa în continuare pentru amplificarea și adîncirea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice dintre cele două țări, în spiritul înțelegerilor la nivel înalt de la București și Damasc, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a păcii, înțelegerii și bunei colaborări între națiuni.S-a exprimat, totodată, dorința de a întări în continuare conlucrarea dintre cele două state pe planul vieții internaționale, îndeosebi în legătură cu instaurarea unei păci globale, trainice și juste în Orientul Mijlociu.în timpul Întrevederii au fost abordate unele probleme ale vieții internaționale. De ambele părți s-a subliniat necesitatea de a

țări un doresc

se acționa in

mod ferm pentru depășirea actualei stări de încordare din lume, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace și securitate, pentru reglementarea problemelor litigioase și conflictuale din diferite zone ale globului numai pe cale politică, prin tratative, respectîndu-se principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, renunțării la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea forței. în acest cadru, a fost reliefată deosebita importanță a opririi cursei înarmărilor, adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale.O atenție deosebită a fost acordată ultimelor evoluții ale situației din Orientul Mijlociu, subliniindu-se necesitatea continuării eforturilor pentru o soluționare politică globală în această zonă, care să ducă la o pace dreaptă și durabilă, ceea ce presupune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, inclusiv din

pro- prin sineIerusalimul arab, soluționarea blemei palestiniene — inclusiv crearea unui stat palestinian de stătător.în cadrul schimbului de vederi s-a exprimat îngrijorarea față de acțiunile unilaterale întreprinse de guvernul israelian de a implanta noi așezări în teritoriile ocupate, față de măsurile restrictive luate împotriva populației palestiniene, ca și față de recenta hotărîre arbitrară de a declara întregul Ierusalim drept capitală a statului Israel. S-a subliniat că toate aceste acțiuni vin in flagrantă contradicție cu principiile dreptului internațional și rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. și ale Consiliului de Securitate, constituind noi bariere în calea instaurării unei păci juste în Orientul Mijlociu.Oaspetele a exprimat cele mai vii mulțumiri și înalta apreciere a președintelui Hafez Al-Assad activitatea neobosită, desfășurată de România, tele Nicolae Ceaușescu vederea soluționării pe și trainice a situației Mijlociu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

pentru consecventă, de președin- personal, în baze juste din Orientul
Willy De Clercq, președintele Partidului Libertății

și Progresului (Flamand) din Belgia
(Urmare din pag. I)vitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului român. în același timp, a mulțumit pentru invitația de a vizita România, pentru calda ospitalitate de care s-a bucurat în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru sentimentele exprimate și a adresat, în numele său șl al conducerii partidului nostru, un salut cordial președintelui și conducerii Partidului Libertății și Progresului (Flamand) din Belgia.în timpul convorbirii au fost evidențiate cu deosebită satisfacție bunele relații care s-au stabilit și se dezvoltă între cele două partide, apreciindu-se că extinderea lor continuă contribuie la amplificarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Belgia, este în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, destinderii, securității și colaborării în Europa șl în întreaga lume.S-a procedat, de asemenea, la un schimb de păreri privind unele probleme actuale ale vieții politice in-

ternaționale. în cadrul discuției s-a manifestat îngrijorarea față de încordarea relațiilor internaționale și s-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor, ale forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, pentru oprirea agravării climatului mondial, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, bazată pe respectul strict, in relațiile dintre state, a principiilor indepen- naționale, avantajului în treburile forțădenței și suveranității egalității în drepturi și reciproc, neamestecului interne, nerecurgerii la amenințarea cu forța.S-a subliniat, de asemenea, sitatea de a se acționa pentru ționarea problemelor dintre state, a stărilor conflictuale din diferite zone ale globului, numai pe cale pașnică, prin tratative, excluzîndu-se cu desă- vîrșire folosirea forței sau a amenințării cu forța în relațiile internaționale.Pornindu-se de la însemnătatea deosebită a edificării unui sistem real de securitate și cooperare în Europa, s-a relevat necesitatea bunel pre*

și lanece- solu-

gătiri și desfășurări a reuniunii de la Madrid, chemată să dea un nou impuls conlucrării multilaterale și neîngrădite dintre statele continentului, să favorizeze adoptarea de măsuri concrete de dezangajare militară și de dezarmare.De ambele părți s-a manifestat îngrijorarea față de proporțiile luate de cursa înarmărilor, care pune în pericol pacea și independența popoarelor. S-a relevat necesitatea ca toate statele să acționeze pentru oprirea înarmărilor, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară.In timpul convorbirii a fost relevată necesitatea lichidării fenomenului subdezvoltării și în acest sens a rolului ce revine actualei sesiuni speciale a O.N.U. consacrate edificării noii ordini economice internaționale în realizarea de progrese pe calea unor relații economice mondiale mai echitabile, care să favorizeze dezvoltarea economico-socială a tuturor popoarelor, în special a celor rămase în urmă.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene, marți la amiază a avut loc la Ambasada din București a acestei țări o conferință de presă.Ambasadorul R.P.D. Coreene, Sin In Ha. a înfățișat pe larg succesele obținute de poporul coreean în construcția socialismului, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea. Vorbitorul s-a referit la lupta poporului coreean pentru reunificarea pașnică a patriei sale, pentru desă- vîrșirea construcției socialismului și comunismului.Ambasadorul a ța intîlnirilor și tovarășii Nicolae Ir Sen în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană, între popoarele celor două țări.
★La cinematograful „Studio" din Capitală au fost inaugurate marți „Zilele filmului bulgar", dedicate celei de-a 36-a aniversări a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria. Manifestarea, înscrisă în cadrul relațiilor de colaborare culturală existente între cele două țări, a programat lung-metrajul artistic „Pumni în țărînă", în regia lui Milen Ghetov, film inspirat din evenimentele petrecute în timpul rezistenței antifasciste in Bulgaria.La spectacolul de gală au luat parte Cristea Chelaru, vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Asociației de prietenie româno-bulgară, I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, alți oameni de artă și cultură, un numeros public, precum și membrii delegației de cineaști bulgari, afla ți, cu acest prilej, în țara noastră.Au participat, de asemenea, Petăr Danailov, ambasadorul Bulgariei la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.„Zilele filmului bulgar", organizate, totodată, în orașul Tg. Mureș, mai cuprind în program lung-metrajele „Bariera" șl „Aproape o dragoste".

subliniat importan- convorbirilor dintre Ceaușescu și Kim

poveste de

TELEGRAMĂTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al guvernului, a adresat o telegramă primului ministru al Guvernului Regatului Hașemit ai Iordaniei," • Mudar Badran, cu ocazia desemnării in această funcție, prin care îi transmite calde........... ..bune urări de personală, de activitate.în telegramă
felicitări și cele mai sănătate și fericire succese depline inse exprimă convin-

gerea că, în spiritul convorbirilor șl înțelegerilor convenite cu ocazia în- tilnirilor intre președintele 'Republicii Socialiste România, Nicolâe Ceaușescu, și Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii în Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

V. !

A REPUBLICII SOCIALISTE VIETNAM

Adunarea festivă din Capitală

★26 august noastră — 2 sep- a găzduit

Întilnire la C. C. al P. C. RTovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a intil- nit marți cu Mehdi Alaoui, membru al Biroului Politic al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare (U.S.F.P.) din Maroc, secretar cu relațiile externe ale partidului, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.în timpul întîlnirii s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două partide. De ambele

părți S-a exprimat dorința dezvoltării raporturilor dintre P.C.R. și U.S.F.P., in spiritul stimei și respectului reciproc, a amplificării relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Maroc, dintre poporul român și poporul marocan, în interesul păcii, cooperării și colaborării internaționale, și unele aspecte internaționale.întîlnirea s-a atmosferă caldă,
Au fost abordate ale vieții politicedesfășurat într-o prietenească.

Vizita șefului Departamentului politic
al Organizației pentruLa invitația ministrului afacerilor externe, marți după-amiază a sosit la București Faruk Kaddoumi, șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Oaspetele a fost salutat la sosire de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului, de alte persoane oficiale;A fost prezent reprezentantul la nizației pentru tinei.

Khaled Al-Sheikh, București al Orga- Eliberarea Pales-
★au început convor- minis- Farukîn cursul serii birile între Ștefan Andrei, trul afacerilor externe, și Kaddoumi, șeful Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.în timpul întrevederii s-a subliniat cu satisfacție evoluția relațiilor de prietenie și solidaritate dintre România și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, dintre poporul român și poporul palestinian. S-a reliefat fap-

Marți a părăsit Capitala, Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră.La plecare, oaspetele a fost salutat

între 27 august și 2 septembrie, Willy De Clercq, președintele Partidului Libertății și Progresului (Flamand) din Belgia, imoreună cu soția, a efectuat o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Oaspetele a fost primit de președintele executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., Tamara Dobrin, efectuînd un schimb de păreri cu

Eliberarea Palestineidezvoltării acestor înțelegerile stabili- dintretul că la baza raporturi se află _ ,,___te cu prilejul convorbirilor tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv' al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. De ambele părți s-a reafirmat dorința de a aprofunda colaborarea și prietenia dintre popoarele român și palestinian, în folosul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în întreaga lume.în timpul convorbirii au fost abordate, totodată, unele probleme internaționale, și îndeosebi cele legate de instaurarea in Orientul Mijlociu a unei păci globale, drepte și trainice care să țină seama de necesitatea soluționării problemei poporului palestinian pe baza respectării dreptului acestuia la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, independent.

de Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost de față Walid Al Moualem, ’ ambasadorul R.A. Siriene la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

privire la activitatea F.D.U.S. și la stadiul actual al relațiilor bilaterale româno-belgiene. A fost primit, de asemenea, la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale rului Finanțelor, unde au tate probleme de interesOaspetele a vizitat obiective so- cial-culturale din București și din țară.
și Ministe- fost discu- comun.
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PROGRAMELE 1 ȘI 2
In Jurul orei 11,00 — Transmi

siune directă s Ceremonia 
președintelui Republicii 
Constantin Karamanlis.
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16.05 tnvățămlnt-educație
16,30 Ecran de vacantă : „Toate 

sus !“
17.20 Aspecte de la a in-a ediție

ti valului 
„Carpați1 _ .

17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 Pagini din opere
18,25 „Mult e dulce și frumoasă limba 

ce-o vorbim"
1001 de seri 
Telejurnal 
La ordinea zilei în economie 
Noi, femeile 1
Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Valea tutunului" — pro
ducție a studiourilor americane, 
în întîmpinarea Congresului con
siliilor populare.

22.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.20 Selecțiuni din spectacolul „Primă

vara dansului"
Studio T ’80 
Muzică de cameră 
Teleenclclopedia 
Treptele afirmării

18.50
19.00
19,20
19.30
2 Oi. 10

22,25

sosirii 
Elene,

pînzele
a Fes- 

folclorlc Interjudețean 
de la Curtea de Argeș

20.06
20.30
21.00
21.45
22,25 în întîmptnarea Congresului con

siliilor populare
22,40 Telejurnal

în perioada tembrie, țara Festivalul de folclor al țărilor balcanice.La festival au participat ansambluri folclorice din Bulgaria, Gre- ' cia, 'Iugoslavia, Turcia și România.Spectacolele prezentate la București și în stațiunile de pe litoral au reliefat frumusețea melosului și dansului popular, bogăția cromatică a costumelor, datinile și obiceiurile populare ca expresii ale unor civilizații străvechi, alte valori spirituale autentice ale fiecărui popor din această zonă a lumii, în care tezaurul folcloric este conservat și perpetuat ca un bun deosebit de prețios. Festivalul s-a încheiat cu un spectacol de gală, care a avut loc marți seara, la Sala sporturilor din Constanța, și la care au fost prezentate seleciiuni din programele susținute de ansamblurile reprezentative ale tuturor țărilor participante.în ansamblul ei, manifestarea s-a înscris in rindul inițiativelor culturale românești ce-și propiln sâr' Stimuleze cooperarea și schimburile pe planul culturii între state, indiferent de sistemul lor social-politic, să contribuie la dezvoltarea destinderii și încrederii internaționale, la mai buna înțelegere și apropiere dintre popoare. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 șl 6 septembrie. In țară : Vremea va 
fi in general frumoasă, dar răcoroasă, 
mai ales noaptea și dimineața Cerul 
va fi variabil. Izolat va ploua slab. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
3 și 13 grade, Izolat mai coborîte în 
estul Transilvaniei șl in nordul țării. 
Temperaturile maxime vor înregistra o 
creștere .ușoară, fiind cuprinse intre 17 
și 27 de grade. Izolat în nordul tării 
condiții de brumă. In București s Vre
mea va fi in general frumoasă, dar 
răcoroasă seara șl dimineața în pri
mele zile. Cerul va fi variabil, favora
bil ploii. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 și 11 grade, iar maximele vor 
înregistra o creștere ușoară, fiind cu
prinse între 22 și 25 de grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE5O Competiția internațională de polo pe apă pentru juniori „Turneul Prietenia" s-a încheiat în orașul bulgar Kîrdjali cu victoria selecționatei României, care 'a terminat întrecerea neînvinsă, totalizînd 13 puncte (6 victorii și un meci egal). Pe locurile următoare s-au Clasat echipele Ungariei — 11 puncte, U.R.S.S., Cubei — cite 10 puncte, Bulgariei — 6 puncte. Cehoslovaciei — 4 puncte și Poloniei — 2 puncte.O Turneul internațional masculin de Handbal desfășurat la Doboy (Iugoslavia) a fost cîștigat de echipa Steaua București, care a învins în finală cu scorul de 15—11 (10—7) formația Ț.S.K.A. Moscova. în grupa preliminară, handbaliștii români au întrecut cu 17—15 (10—8) pe Steaua Roșie Belgrad, au dispus cu 19—17 (11—8) de formația Kolinska Liublia- na șl au terminat la egalitate : 23—23 (11-10)Borac Banja® Echipa italiană de rugbi A. S. Milano și-a încheiat turneul în țara noastră jucînd marți pe stadionul din Parcul Copilului cu formația R. C. Gri vița roșie. Rugbiștli români au

jocul disputat cu echipa Luka.

BUZĂU • Timp de trei zile, Buzăul a găzduit festivalul-con- curs al brigăzilor artistice din metalurgie și construcții de mașini. Desfășurată în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", această manifestare, organizată de Comitetul uniunii sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini și Consiliul județean Buzău al sindicatelor, s-a bucurat de aprecierile unui numeros public. Au participat 42 de brigăzi artistice din 37 de județe. Printre formațiile premiate se numără cele de Ia „Progresul" Brăila, „Semănătoarea" București, întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, „Electromureș" Tg. Mureș. „E- lectrobanat" Timișoara și între

obținut (50—0). victoria cu scorul de 64—3Milnchen a avut loc tragerea pentru stabilirea meciurilor ____ _____ a „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin. Echipa Politehnica București va trebui să susțină, în perioada 9—16 octombrie, o dublă întilnire preliminară cu echipa turcă Dsi-Ankara.• La Flushing Meadow (New York) au continuat campionatele internaționale de tenis ale S.U.A. în optimile de finală ale probei de simplu feminin, jucătoarea americană Tracy Austin a învins-o cu 6—4. 6—0 pe Virginia Ruzici (România). Alte rezultate : Shriver — Fromholtz 3—6, 6—1, 6—1 ; Mandlikova — Navratilova 7—6, 6—4 (mare surpriză) ; Evert — Russell 6—2, 6—1 ; Jausovec — Jordan 7—5, 6—3 ; Reynolds — Dupont 1—6, 6—4, 7—5.în optimile de finală ale turneului masculin, polonezul Fibak l-a eliminat cu 3—6, 6—3, 6—4, 6—3 pe argentinianul Vilas. Celelalte rezultate : Borg — Noah 6—3, 6—3, 6—0 ; Tanner — Teacher 6—3, 2—6, 9—7, 6—2 ; Kriek — Mottram 6—4, 5—7, 6—3, 6—4.

• La la sorți noii ediții a

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Republicii Socialiste Vietnam, marți după-amiază a avut loc în Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste și Consiliul Central al U.G.S.R.Au luat parte tovarășii Ilie Rădu- lescu, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Burcă, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Maria Bobu, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Ioana Lăncrăjan, secretar al C.C. al U.T.C., loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., general maior Dumitru Pletos, numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți Tran Thuan, ambasadorul R.S. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de Dumitru Necșoiu, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Despre semnificația evenimentului sărbătorit a vorbit Gheorghe Stupa- ru, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care a arătat :Sărbătorim astăzi împlinirea a 35 de ani de la .proclamarea Republicii Democrate Vietnam — eveniment de importanță istorică în viața poporului prieten Vietnamez. Proclamarea noului stat vietnamez a constituit o strălucită încununare a luptei eroice, pline de sacrificii duse de poporul vietnamez, sub conducerea Partidului Comunist, pentru înlăturarea dominației coloniale și a regimului feudal. pentru împlinirea idealurilor de libertate și independență națională.După ce s-a referit la principalele momente ale luptei poporului vietnamez pentru apărarea libertății și independenței, a cuceririlor revoluționare, a dreptului sacru de a decide de sine stătător asupra propriului destin, vorbitorul a spus :în această luptă grea și plină de sacrificii, poporul vietnamez a înscris pagini de eroism legendar, do- bîndind în primăvara anului 1975 marea victorie : eliberarea deplină a patriei, salutată cu bucurie de toate forțele iubitoare de pace, de toate popoarele. Prin această victorie, poporul vietnamez a pus capăt pentru totdeauna dominației străine.Corolar strălucit al acestor victorii, proclamarea în iulie 1976 a reunificării țării și a Republicii Socialiste Vietnam a constituit un eveniment . istoric în viața poporului vietnamez, fiind rezultatul firesc al luptei îndelungate pline de abnegație și eroism a întregii națiuni vietnameze, care și-a realizat aspirația nestrămutată spre libertate, independență și progres social. Reunificarea țării a marcat începutul unei noi ere în istoria Vietnamului, a deschis în fața poporului vietnamez perspectiva concentrării întregii sale capacități și e- nergii creatoare în direcția dezvoltă- ■•fii economîcb-sOciale. Poporul ro- .mân .urmfp'qșta cu caldă simpatie . și șe. . .bucură sincer de succesele obținule de‘ oamenii muncii din Vietnam, sub conducerea Partidului Comunist, în opera de edificare a noii orînduiri în patria lor și le dorește din toată inima împliniri și mai mari în opera de construcție socialistă pe care o înfăptuiesc.în continuare, vorbitorul a arătat : Recenta aniversare a glorioasei zile de August 23 ne-a permis evocarea drumului glorios parcurs de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, pe calea edificării socialismului, a făuririi unei vieți noi și prospere.In anii socialismului, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist, a lichidat moștenirea grea economico-socială din trecut, a asigurat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, transformind România dintr-o țară slab dezvoltată într-un stat industrial-agrar, cu o industrie șl agricultură moderne, în plină dezvoltare, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.Din această glorioasă perioadă se detașează etapa celor 15 ani care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, caracterizată printr-un dinamism și ritmuri fără precedent, etapă plină de rodnice înfăptuiri în toate domeniile de activitate. Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea poartă adine pecetea gîndirii și forței de acțiune a secretarului general al partidului nostru, președintele țârii — tovarășul Nicolae Ceaușescu.In prezent, oamenii muncii din România, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o intensă activitate in toate domeniile în vederea înfăptuirii hută- rîrilor adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R., pentru îndeplinirea și depășirea planului de dezvoltare economico-socială pe 1980. an decisiv pentru încheierea cu succes a actualului cincinal și pregătirea condițiilor necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru următoarea perioadă de cinci ani.Referindu-se la politica externă a României socialiste, vorbitorul a spus : Pornind de la premisa că poporul român are nevoie de liniște și pace pentru a-și făuri prezentul socialist și viitorul comunist — așa cum dealtfel de liniște au nevoie toate popoarele — partidul, statul nostru desfășoară o intensă activitate internațională, își aduc o contribuție de seamă la întărirea cooperării și încrederii între națiuni, la cauza colaborării, destinderii, independenței și păcii în lume.Partidul Comunist Român, România socialistă au pus și pun in centrul

l

activității lor dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste, se pronunță pentru întărirea conlucrării și unității lor, conside- rînd că aceasta constituie un factor primordial al afirmării socialismului în lume, al creșterii rolului și prestigiului țărilor socialiste în viața internațională.România întărește continuu colaborarea și solidaritatea cu țările in curs de dezvoltare, nealiniate, cu tinerele state care au pășit pe calea dezvoltării independente, înscriind aceste raporturi in contextul luptei generale împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale, pe destinele sale și de a se afirma liber pe calea dezvoltării eco- nomico-sociale, ca și în viața internațională, pentru ordini economice ționale. Totodată, tul coexistenței promovează larg tehnico-științifice rile capitaliste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.La baza raporturilor cu celelalte state, țara noastră așază consecvent principiile respectării stricte a independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a-și alege liber regimul social-politic, fără nici un amestec din afară, conside- rind că întronarea fermă a acestor principii în întreaga viață internațională constituie calea sigură pentru asigurarea climatului de pace reală în care se pot înfăptui aspirațiile de progres ale umanității.România consideră că în actuala situație internațională este necesar să se facă totul pentru oprirea evoluției spre încordare, pentru reluarea dialogului și a cursului destinderii, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase, oricît acestea.Vorbitorul s-a Ia relațiile de vietnameze, arătînd că Partidul Comunist întregul tat din deplină . . .mez pentru salvgardarea libertății și independentei patriei, acordindu-i întregul său sprijin, sub toate formele și pe toate planurile — material, moral, politic și diplomatic — pînă la izbînda cauzei sale drepte.Salutînd cu profundă satisfacție și bucurie actul istoric al reunificării Vietnamului, România și-a manifestat hotărirea de a dezvolta și mai mult, în noile condiții, colaborarea prietenească cu Republica Socialistă Vietnam. Caracterul fructuos al relațiilor dintre țările și popoarele noastre își găsește expresie în dezvoltarea continuă a colaborării în diverse domenii de activitate.Factorul determinant în evoluția pozitivă a raporturilor româno-viet- nameze l-au constituit întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolâe- Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, care au dat de fiecare dată puternice impulsuri pentru intensificarea colaborării multilaterale româno-vietnameze. Voința reciprocă de a conferi dimensiuni tot mai largi conlucrării româno-vietnameze și-a găsit consacrarea în Declarația comună de la București din noiembrie 1975, precum și în Declarația privind întărirea continuă a prieteniei și solidarității, dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Vietnam, semnată de conducătorii celor două partide cu prilejul vizitei la Hanoi în 1978 a delegației române de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere, vorbitorul a transmis calde felicitări poporului vietnamez prieten cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a sărbătorii sale naționale, pentru realizările obținute în edificarea societății socialiste pe întreg teritoriul Vietnamului și urări de noi succese în activitatea pe care acesta o desfășoară pentru realizarea hotărîrilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam.A luat apoi ambasadorul Vietnam.Acum tembrie Și Min, mocrate publica în mod solemn in fața națiunii vietnameze și a lumii Întregi Proclamația de independență.Revoluția din August a obținut victoria. Republica Democrată Vietnam a luat ființă. Ziua de 2 septembrie 1945 a intrat în istoria milenară a națiunii vietnameze ca ziua cea mai glorioasă.Privind in trecut, această zi chează înlăturarea dominației nialismului de peste un secol feudalismului de cîteva mii de privind spre viitor, acea zi reprezintă voința și forța poporului vietnamez hotărît să-și mențină independența națională și care înaintează spre socialism. Revoluția din August din Vietnam a dat naștere primului stat al muncitorilor și țăranilor din Vietnam, precum și sud-estul Asiei.Numai în zece zile, insurecția nerală din August a reușit să staleze puterea revoluționară în treaga țară. Dacă această insurecție ar fi avut loc mai tirziu cu o săp-

făurirea unei noi și politice interna- acționînd în spir‘- pașnice, România relațiile economice, și culturale cu ță-

de complicate ar fireferit, în continuare, prietenie româno-Român, România socialistă, nostru popor și-au manifes- primul moment solidaritatea cu lupta poporului vietna-

cuvintul Tran Thuan, Republicii Socialisteani, în ziua de 2 sep- a spus vorbitorul, Ho35 de19.45, președintele Republicii De-Vietnam, în prezent Re- Socialistă Vietnam, a citit

mar- colo- și a ani ;

dinge- in- în-
prinderea mecanică din Cîmpu- lung. (Dumitru Dănăilă).

SIBIU • în cadrul manifestărilor prilejuite a 2050 de ani de mului stat dac independent, în mună montană Tilișca au avut loc ample acțiuni cultural-educative prilejuite de tradiționala întilnire a fiilor care o sesiune de paradă a portului nisajul expoziției un atractiv program educativ. (Nicolae Brujan).
BRAILA • S-a încheiat tabăra de artă plastică „Brăila ’80“, acțiune aflată la cea de-a cincea ediție. Timp de 8 zile, artiști plastici brăileni au realizat documentări în mijlocul colective-

de sărbătorirea la crearea pri- centralizat și pitoreasca co
satului, intre comunicări, o popular, ver- etnografice și cultural-

lor de oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul", întreprinderea „Laminorul", Șantierul naval. I.A.S. Insula Mare a Brăilei, prinderea de morărit. Ifrim).
ARGEȘ • Duminică fășurat o frumoasă populară dedicată tradițiilor portului și dansului, la care au participat formații artistice din 12 comune din bogata zonă folclorică a Muscelului O Forurile culturale argeșene au editat seturi de fotografii infățișînd locuri istorice și monumente ale naturii îndrăgite de amatorii de

Intre- (Cornelius-a des-serbare

drumeții prin această parte a țării. (Gheorghe Cîrstea).
MUREȘ O La Tîrgu Mureș a avut loc cea de-a patra ediție a festivalului dansului bătrînesc, manifestare la care au participat peste 1 200 de dansatori din 19 județe ale tării. Cu acest prilej, în sala mică a Palatului culturii din localitate a fost organizată o masă rotundă cu tema „Păstrarea, transmiterea și valorificarea folclorului coregrafic tradițional", la care au prezentat comunicări cercetători științifici, coregrafi, folcloriști, oameni de artă și cultură. (Gheorghe Giurgiu).
TIMIȘ • „Cîntece pentru aurul ogoarelor" s-a intitulat serbarea cimpenească desfășurată duminică, 31 august, în cadrul

tămînă sau ar fi durat mai mult, forțele imperialiste ar fi cîștigat. Cele două condiții fundamentale subiective care au condus revoluția vietnameză la victoria finală sint următoarele : o națiune întreagă a fost hotărită și gata să se sacrifice pentru cîștigarea noii puteri și înființarea noului regim. Această revoluție a fost condusă în mod clarvăzător de avangarda clasei muncitoare. în afara acestora, revoluția vietnameză s-a mai bucurat de unele elemente internaționale, ca victoria socialismului in iume, victoria trupelor Armatei Roșii sovietice asupra trupelor japoneze din Man Chau care au creat condiții obiective favorabile pentru desfășurarea și victoria revoluției vietnameze.După obținerea puterii revoluționare, poporul nostru a fost nevoit să ducă, în continuare, o luptă plină de sacrificii timp de 30 de ani împotriva colonialiștilor francezi, imperialiștilor americani și a altor forțe agresive, pentru menținerea independenței naționale și a operei de construcție a socialismului.în cei 35 de ani care au trecut, poporul vietnamez a continuat să înscrie în istoria sa de 4 000 de ani pagini glorioase de construcție și apărarea patriei și a obținut succese deosebit de mărețe : a desăvîrșit revoluția națională, democratică, populară, a învins cele două mari forțe imperialiste, cea franceză și cea americană agresoare ; a realizat eliberarea națiunii, totodată, a răsturnat regimul feudal, a obținut pămînt pentru poporul muncitor, înființind puterea revoluționară in toată țara ; a realizat reunificarea patriei, infiin- țînd Republica Socialistă Vietnam cu dictatura proletariatului în întreaga țară ; a înfăptuit cu mare elan revoluția socialistă și cauza construcției socialismului in cele două zone — Nordul și Sudul țării — obținînd victoria în cele două războaie de apărare a patriei, concomitent cu menținerea solidă a Republicii Socialiste Vietnam.Victoria sus-menționată este rezultatul luptei revoluționare dirze de peste o jumătate de secol a poporului vietnamez sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam — cel care a fost creat, organizat și educat de președintele Ho Și Min. Este și rezultatul celor 30 de ani de luptă a celor 50 de milioane de locuitori ai Vietnamului.Astăzi, poporul vietnamez se află în perioada unei dezvoltări strălucite. Depășind nenumărate dificultăți și încercări, în cei circa 5 ani de la eliberarea Vietnamului de Sud pînă în prezent, poporul vietnamez a vindecat în mod rapid rănile de război, refăcînd și dezvoltînd economia națională, a înlăturat clasele exploatatoare, înființind o structură unitară în întreaga țară, promovează revoluția vietnameză pe calea înaintării necontenite.în prezent, Republica Socialistă Vietnam are relații diplomatice cu 105 țări și participă la zeci de organizații internaționale, inclusiv Orțga-ni^ațja .Cpnsilluluț .de. Ajutor Economic Reciproc ’ Șl ’Organizația Națiunilor Unite. Poziția șl' prestigiul internațional ale Republicii ~ "Vietnam se consolidează zi de zi.După ce a arătat că la turor victoriilor revoluției vietnameze stă conducerea Partidului Comunist din Vietnam și a enumerat principiile politicii partidului, ambasadorul vietnamez a spus : Sursa victoriilor este și solidaritatea și marele ajutor internațional prețios. Cu această ocazie, ținem să mulțumim sincer Uniunii Sovietice și altor țări socialiste frățești, mulțumim Republicii Socialiste România, mulțumim prietenilor din toate continentele pentru sprijinul și ajutorul acordat cauzei revoluționare a poporului vietnamez.Trecind peste 30 de ani de luptă împotriva agresiunii, poporul vietnamez este profund dornic de pace pentru reconstrucția țării, să ducă o viață prosperă și fericită.Politica externă a Republicii Socialiste Vietnam este de independentă și suveranitate, pace, prietenie șt colaborare principială cu celelalte țări.Vietnamul și România, a spus vorbitorul, se află la o distanță de zeci de mii de kilometri, dar depărtarea geografică nu poate să împiedice sentimentele intime, Înțelegerea, solidaritatea și sprijinul și ajutorul reciproc în opera de construirea socialismului în fiecare țară șl in lupta comună pentru pace, independență națională, democrație și socialism.Națiunile noastre'au interese comune și sint asemănătoare obiectivele celor două țări socialiste și ale comuniștilor. Ăvem prietenia tradițională, idealul comunist, avem mar- xism-leninismul și interesele legitime ale partidelor, guvernelor și ale popoarelor noastre.Subliniind relațiile de prietenie dintre partidele, guvernele și popoarele celor două țări, vorbitorul a spus-:Noi milităm pentru traducerea în viată a înțelegerilor convenite la în- tilnirile din 1975 și din 1978 la București și Hanoi dintre tovarășul Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cu prilejui sărbătoririi acestei zile glorioase a poporului vietnamez, urăm din suflet ca relațiile de daritate, prietenie și cooperare tească dintre popoarele noastre, tre Vietnam și România să se volte trainic.

Socialiste și crescbaza tu-

soli- fră- din- dez-pre-în încheierea adunării a fost zentat un program artistic.(Agerpres)
pitoresc de la „Grindu Petrii". Ansamblurile folclorice „Izvo- rașul" din Buztaș, „Lugojana" din Lugoj, „Dunărița" din Da- rova și alți artiști amatori au oferit miilor de spectatori un bogat program de cîntece și dansuri românești și ale naționalităților conlocuitoare din Banat. • La Jupînești a fost inaugurată o expoziție permanentă de ceramică. Olarii din localitate au înfă’isat practic tainele acestei străvechi îndeletniciri. Un tîrg de oale și un spectacol folcloric susținut de formațiile artistice ale căminelor culturale din Făget, Brănești, Bătești, Teme- rești și Jupinești au completat șirul manifestărilor de aici, grupate sub genericul „Vatră de olari". (Cezar Ioana).
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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește VIENA

în țara noastră președintele Republicii Elene,

UN CĂLDUROS BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE!
(Urmare din pag. I)la forță și la amenințarea cu forța, raporturile româno-elene înregistrează un curs mereu ascendent, repre- zentînd o contribuție importantă la stabilirea unui climat de pace, securitate, bună vecinătate, înțelegere și colaborare în Balcani, pe plan european și internațional.Referindu-se la puternica dezvoltare, pe multiple planuri, a raporturilor româno-elene, președintele NICOLAE CEAUȘESCU releva : „Am putea spune că progresele din ultimii

ani realizate în dezvoltarea colaborării româno-elene sînt o consecință logică a tradiționalelor raporturi dintre popoarele noastre. Fără nici o îndoială că această colaborare corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare. In același timp, aceasta corespunde și intereselor, maț generale, ale colaborării în Balcani, ale cauzei destinderii și păcii în Europa și în întreaga lume".La rîndul său, CONSTANTIN KARAMANLIS și-a exprimat „convingerea că raporturile prietenești existente între țările noastre vor continua

și în viitor să se dezvolte și să se intensifice spre binele păcii și cooperării in Balcani și in lume".Vizita pe care o va întreprinde președintele Republicii Elene în țara noastră reprezintă un nou moment de semnificație istorică în cronica tradiționalelor legături de prietenie dintre cele două popoare. Convins că noile convorbiri la nivel înalt româno-elene vor deschide orizonturi și mai largi colaborării bilaterale, poporul nostru adresează înaltului oaspete călduroasa urare de „Bun venit pe pămintul României !“.

Convorbiri economice româno-austrieceVIENA 2 (Agerpres). — S-a încheiat vizita oficială efectuată în Austria de o delegație condusă de tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, ministrul agriculturii și industriei alimentare.în cursul vizitei, delegația română a luat cunoștință de problemele actuale ale agriculturii austriece, a vizitat Tirgul internațional agricol de la Wels, unități de producție agricolă. în cadrul convorbirilor avute cu ministrul de resort al Austriei au fost abordate aspecte privind extinderea colaborării româno-austriece în domeniul științei și tehnicii agricole, mai ales în ce privește introducerea tehnicii înaintate în producția animalieră și vegetală, precum și asupra intensificării relațiilor agricole, exprimindu-se, dorința de a coopera în înfăptuireacomerciale totodată,

de proiecte agricole în terțe țări, îndeosebi în domeniul creșterii animalelor. în acest sens, s-a hotărit înființarea unui Grup mixt de lucru ro- mâno-austriac în domeniul agriculturii, format din reprezentanți ai celor două ministere, care urmează să examineze anual stadiul colaborării și să elaboreze propuneri în vederea adîn- cirii relațiilor dintre cele două țări în sectorul agricol.Cu prilejul vizitei în Austria a viceprim-ministrului guvernului român, la Viena a avut loc — sub președinția celor doi miniștri — prima ședință a Grupului -jnixt de lucru româno-austriac în domeniul agriculturii. Au fost stabilite sectoarele în care urmează să fie dezvoltată și adîncită colaborarea între cele două ministere de specialitate și intre unitățile agricole de producție și de cercetare din cele două țări.

Excelenței Sale Dr. URHO KALEVA KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda HELSINKI îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia împlinirii vîrstei de 80 de ani, sincere felicitări, precum și cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală.îmi exprim convingerea că relațiile rodnice, de colaborare care s-au statornicit între țările și popoarele noastre vor cunoaște în viitor o și mai mare dezvoltare, în interesul reciproc, al cauzei păcii, destinderii, securității și cooperării in Europa, ca și în întreaga lume. NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

Mexicul se pronunță pentru respectarea 
suveranității naționale a tuturor statelor

SALISBURY

CIUDAD DE MEXICO 2 (Agerpres). — într-un mesaj adresat parlamentului, președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, a relevat dezvoltarea largă pe care o cunosc relațiile țării sale cu aproape toate statele lumii. în activitatea sa internațională, Mexicul se pronunță pentru dezarmare, pentru respectarea suveranității naționale a statelor — a subliniat Jose Lopez Portillo.Referindu-se la situația economică a țării, el a arătat că ritmul anual de creștere a producției industriale

sută, menționînd, pe nu a putut fi evitată o înaltă rată inflaționistă.Declarind că Mexicul dispune rezerve potențiale de țiței de 250 miliarde de barili, șeful statului mexican a lansat, totuși, un apel populației împotriva tendinței de risipire a energiei.Abordînd aspecte ale situației politice interne, vorbitorul a apreciat ca un fapt pozitiv înregistrarea oficială, ca partide politice legale, a Partidului Comunist Mexican și a altor formațiuni politice din țară.

se ridică la 8 la de altă parte, că de
Conferința internațională 
in problemele dezvoltării 

economice a Republicii

În favoarea unei noi ordini 
în domeniulJAKARTA 2 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor Conferinței islamice asupra mijloacelor de comunicare în masă, de la Jakarta, președintele Indoneziei, generalul Suharto, a lansat un apel la depunerea de eforturi comune pentru eliminarea actualului dezechilibru din fluxul știrilor pe plan mondial. în condițiile în care mijloacele de comuni-

informațieicare în masă din lume sînt dominate de țările industrializate occidentale, a arătat el, celelalte țări sînt inundate de știri și oninii care poartă amprenta intereselor statelor dezvoltate. Dezechilibrul existent în fluxul știrilor, a adăugat vorbitorul, a adus cu sine norme care nu se potrivesc cu interesele țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv cu cele ale lumii islamice.

SALISBURY 2 (Agerpres). — La Salisbury s-au deschis lucrările Conferinței internaționale asupra resurselor economice ale Republicii Zimbabwe. La lucrări sînt prezenți peste 1 000 de participanți din 35 de țări ale lumii, ‘ ~precum și reprezentanți ai unor organisme internaționale.în discursul rostit la conferință, primul ministru al țării-gazdă, bert Mugabe, a relevat rii sale de a-și aduce substanțială în procesul nor soluții problemelor le și regionale, alături de celelalte națiuni.Abordînd problemele interne cu care este confruntată in prezent Republica Zimbabwe, premierul a arătat că sarcina cea mai urgentă constă in reinstalarea locuitorilor și reconstrucția economică. Robert Mugabe s-a arătat încrezător în capacitatea țării de a-și satisface cerințele alimentare din resurse proprii.

între care și România,
Ro-hotărîrea ță- o contribuție căutărilor u- internaționa-

PA&UUL lucrărilor CELUI DE-AL VI-LEA congres al o.n.u. 
I PREVENIREA INFRACȚIUNILOR Șl TRATAMENTUL DELINCVENJI-

GEIXIȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

PENTRU „„„„ ..__
LOR, care se desfășoară la Caracas, șeful delegației române, tovarășul loan Ceterchi, ministrul justiției, a făcut o expunere cu privire la aplicarea sancțiunilor penale fără privare de libertate în țara noastră. Participanții manifestat un interes deosebit față de experiența românească in ce vește educarea prin muncă a persoanelor care au încălcat legea.LA ANIVERSAREA ZILEI NAȚIONALE A LIBIEI. La Tripoli s-au desfășurat festivitățile consacrate sărbătorii naționale a Jama- hiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Cu acest prilej, Moamer El-Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie, a rostit o cuvîntare în care s-a referit la realizările obținute de poporul libian în ultimii 11 ani. El s-a pronunțat pentru întărirea actualului proces revoluționar prin care înaintează Jamahiria Libiană.

au 
pri-deliarde pesos, supus dezbaterii către președintele Ferdinand Marcos. Aproximativ 30 miliarde de pesos vor fi alocați unor domenii vizind direct cerințele de bază ale populației, incluzînd surselor de energie, cultura și tehnologia, aprovizionare cu apă asistența sanitară.

le moșteniri a perioadei coldiiialC; în orașe și în așezările rurale ale republicii vor fi organizate cu a- cest prilej acțiuni culturale, manifestări artistice si întreceri sportive. Acțiunea coincide cu desfășurarea celei de-a doua campanii naționale pentru lichidarea analfabetismului, în cadrul căreia urmează să învețe să scrie și să citească circa 303 033 de locuitori.

I
ADUNAREA NAȚIONALĂ INTERIMARA A FILIPINELOR a a- probat bugetul guvernamental pe anul 1981, în valoare de 54,8 mi

dezvoltarea învățămîntul, serviciile de și alimente,SĂPTĂMlNA LICHIDĂRII A- NALFABETISMULUI. în perioada 1—8 septembrie, in Mozambic se desfășoară „Săptămina lichidării a- nalfabetismului". Scopul acestei acțiuni este de a contribui Ia mobilizarea maselor largi populare in lupta pentru eradicarea acestei gre-

CAMPANIA IN VEDEREA ALEGERILOR GENERALE PENTRU BUNDESTAG (camera inferioară a parlamentului vest-germân), care vor avea loc la 5 octombrie, a intrat într-o fază decisivă, odată cu prima dezbatere televizată a liderilor principalelor patru partide politice. Timp de 75 de minute, și-au expus punctele de vedere in probleme ale politicii interne și externe a R.F.G. Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat, Hahs-Dietrich Genscher, președintele Partidului Liber-De- mocrat, Helmut Kohl, președintele
SESIUNEA SPECIALĂ A O.N.U.

fundamentală a edificării noii

O cuvintare a tovarășului Leonid Brejnev
Propuneri pe linia reducerii cursei inarmărilor și armamentelor 

în Europa— Intr-o Ata, la aniversă- din Ka- secretar președin-
MOSCOVA 2 (Agerpres). cuvintare rostită la Alma adunarea festivă, consacrată rii R.S.S. Kazahe și P.C. zahstan, Leonid Brejnev, general al C.C. al P.C.U.Ș., . tele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., s-a referit la activitatea desfășurată în R.S.S. Kazahă în vederea realizării planurilor- de dezvoltare economică și socială, precum și la unele probleme internaționale actuale.Vorbitorul a prezentat poziția Uniunii Sovietice în problemele securității europene, dezarmării, raportu-

PHENIAN 2 (Agerpres). — Ziarul „Nodon Sinmun", din R. P. D. Coreeană, a publicat un editorial în care arată că ascensiunea la putere în Coreea de Sud a generalului Chun Dun Hwan și acapararea de către acesta a funcției „prezidențiale" reprezintă un act de uzurpare realizat prin represiune, constrîngere, violență și falsificări. Urcarea lui Chun in fotoliul prezidențial semnifică revenirea totală la așa-numitul „sistem renovat", formulă „constituțională" impusă prin oprimare și tiranie de fostul dictator
Uniunii Creștin-Democrate, și Franz-Josef Strauss, președintele Uniunii Creștin-Sociale, ramura bavareză a U.C.D.CONVORBIRI ITALIANO-TU- NISIENE. Ministrul italian al afacerilor externe, Emilio Colombo, și-a încheiat vizita oficială de două zile efectuată în Tunisia. El a fost primit de președintele Habib Bourguiba și a purtat convorbiri cu omologul său Belkhoja, asupra tinderii relațiilor girii cooperării cele două țări.

tunisian, Hassan posibilităților ex- bilaterale, a lăr- economice dintre
CURSUL DOLARULUI a scăzut, 

marți, la Bursa din Tokio in raport 
cu yenul japonez, moneda ameri
cană fiind cotată la 216,20 yeni — 
cel mai redus nivel din ultimele 10 
săptămâni. In urmă cu o lună, dola
rul era cotat la 228 yeni.ACCENTUAREA RECESIUNII. Raportul lunar dat publicității la Londra de Confederația Industriei Britanice relevă accentuarea recesiunii în economia britanică. In timp ce încrederea oamenilor de a- faceri in economie este zdruncinată și nu există indicii privind o ameliorare imediată a situației e- conomice, se arată în document, se înregistrează o reducere a producției industriale și A activității în diverse sectoare, între altele în transporturi.

economice internaționale

Excelențelor lor
Domnului PIETRO CHIARUZZI 

Domnului PRIMO MARANI
Căpitani regenți ai Republicii San Marino

SAN MARINO-CITTA

rilor cu S.U.A. și cu alte' state, precum și cu privire la stările de încordare din diferite părți ale lumii. Leonid Brejnev a subliniat importanța recentelor propuneri ale Uniu- Sovietice cu privire la începerea tratative pentru oprirea amplasă- de noi rachete nucleare în Euro- și la reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa centrală. Vorbitorul a arătat că . se așteaptă răspuns de la conducătorii statelor occidentale la propunerile făcute. U.R.S.S. fiind gata să treacă la acțiuni concrete în această direcție.

nii de rii pa

Pak Cijan Hi, împotriva căruia populația sud-coreeană a dus o luptă fermă și îndelungată, înseamnă instalarea cu forța a unui regim militar represiv care, ca și precedentul, sfidează dorința de libertate și de restaurare a democrației pe care poporul din întreaga Coree de Sud și-a exprimat-o cu claritate în timpul marilor demonstrații antidictatoriale și al insurecției din orașul Kwangju.Articolul subliniază, totodată, că accesul la președinție al lui Chun Dun Hwan este nu numai un act ilegal și antipopular, ci și un rezultat al manevrelor și intrigilor forțelor reacționare interne și externe, interesate în menținerea în Coreea de Sud a unui regim docil, gata să reprime orice manifestare a voinței de libertate a populației sud-coreene, lupta pentru democrație care pașnică a patriei.
★SEUL 2 (Agerpres). — informează agențiile de neralul Chun Dun Hwan, „președinte" al Coreei de Sud prin- tr-o serie întreagă de mașinațiuni și cu sprijinul unui grup de militari care au preluat controlul total asupra organelor de conducere ale țării, a format un nou „guvern". în fruntea acestui Nam Duck finanțe și Pak Cijan

să înăbușe și reunifi-
După cum presă, ge- devenit

„cabinet" a fost numit Woo, fost ministru de consilier al dictatorului Hi.
HAVANA

regionala 
pentru 
Latină

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii San Marino, vă adresez cele mai calde felicitări și urări de bunăstare și progres.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și de colaborare existente între România și San Marino se vor dezvolta in continuare în interesul păcii și colaborării în Europa și în lume. NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Dacă cei prezenți la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată noii ordini economice internaționale ar fi puși în situația de a încheia un angajament în sensul de a-și exprima numai gindurile sincere, probabil că unii ar lipsi de la un astfel de test ad hoc al conștiinței. Este o părere împărtășită de — “ aici, care aparentele amintite : recunoscut socială a ___ __ ____ ___ _________ a se ameliora, s-a agravat și mai mult, reprezentanții unor țări dezvoltate au ținut să stăruie mai ales asupra progreselor înregistrate de statele lumii a treia in anii ’70 și chiar să le... felicite, în special pentru ritmurile lor de creștere, care au fost superioare bogate.Se pot unei țări cuitor de unei țări

mulți ziariști prezenți au remarcat unul dintre paradoxuri ale reuniunii în timp ce este unanim că situația economică și țărilor sărace, departe de

celor obținute de statelecompara însă rezultatele cu un venit anual pe 100 de dolari cu acelea _____ ,___ cu un venit de 10 000 dolari, chiar dacă prima obține ritm de creștere economică mai mare decît a doua ? Care este situația reală potrivit datelor furnizate de O.N.U. ? Deși țările în curs de dezvoltare au înregistrat, în actualul deceniu, un ritm anual de creștere a produsului național brut de 5,4 la sută, față de 3,5 la sută cit au cunoscut țările dezvoltate, venitul pe locuitor a sporit în primul grup de state cu numai 1 (un) dolar, in timp ce în al doilea — cu 180 de dolari. Este o discrepanță uriașă, care l-a determinat zentantul dezvoltată, necesității progreselor lumii a treia. Evaluarea corectă este impusă și de alte considerente : datele statistice la care

10- ale de un

pe Saburo Okita, repre- Japoniei, ea însăși țară să atragă atenția asupra unei „evaluări corecte" a

s-au referit unii reprezentanți ai țărilor dezvoltate reflectă rezultatele medii. în spatele cărora se ascund evoluții foarte diferite. Nu lipsit de simțul umorului, un economist american întreba dacă despre un om, care stind cu un picior în frigider și cu celălalt în sobă, nu s-ar putea spune că „în medie" se simte bine... Iată ce l-a determinat pe președintele Republicii Bangladesh/ Ziaur Rahman, ca și pe numeroși alți delegați la sesiune să argumenteze pe larg necesitatea unor „schimbări

„un larg transfer de tehnologie, in 
vederea creării de capacități pro
prii de cercetare-dezvoltare, cores
punzător condițiilor specifice din 
fiecare țară a lumii a treia".Din motive lesne de înțeles, unele țări dezvoltate se opun însă schimbării actualelor structuri ale economiei mondiale, considerînd acest subiect ca fiind „tabu" în negocierile internaționale, ceea ce explică, dealtfel, acțiunile lor de tergiversare la care ne refeream la început. Realitățile vieții economice mondiale

DE LA TRIMISUL NOSTRU

fundamentale in diviziunea interna
țională a muncii".Dealtfel, ar fi greu de găsit un vorbitor din lumea a treia care, într-un fel sau altul, să nu fi relevat faptul că ceea ce se afla la înseși originile actualei crize economice mondiale este tocmai împărțirea lumii în țâri sărace, producătoare și furnizoare de materii prime, și țări bogate, producătoare și exportatoare de bunuri industriale. Dacă se dorește 
cu adevărat depășirea impasului in 
care ne aflăm — spunea ministrul de externe al Madagascarului, Christian Remi Richard — tre
buie acordată prioritate reampla- 
sării industriei mondiale", ceea ce presupune crearea de capacități industriale în țările rămase în urmă, în același sens, reprezentantul Ma- layeziei, Mahathir Bin Mohamed, arată că „de o importanță capitală 
este sporirea activității de transfor
mare a materiilor prime in țările in 
curs de dezvoltare". După opinia reprezentantului Argentinei, Hugo Urtubey, diversificarea economiei țărilor rămase în urmă reclamă

arată însă că țările dezvoltate sînt direct interesate în prosperitatea statelor în curs de dezvoltare, fie și numai pentru faptul că piețele statelor din Sudul nedezvoltat al lumii absorb o mare parte din exporturile țărilor Nordului industrializat, ceea ce a determinat pe mulți să considere cererile lumii a treia privind realizarea de schimbări radicale în diviziunea Internațională a muncii ca fiind singurele în măsură să deschidă perspective unor „noi frontiere 
ale creșterii economice in anii într-adevăr, într-o lume tot interdependentă, încercările țări dezvoltate de a sacrificaresele generale, pe termen lung, în scopul apărării intereselor particulare, pe termen scurt, nu pot duce decît la adîncirea actualului impas economic. „Diversele tentative de a 
găsi soluții durabile problemelor 
economice ale țărilor industrial 
avansate — arată ministrul planificării și afacerilor externe al Tanzaniei, M. K. A. Malima — au eșuat 
tocmai pentru că actualele pro-

unor inte-

bleme ețonomice ale lumii au un 
caracter gobal și, prin urmare, nu 
pot fi rezolvate de o singură țară, nici 
de un singur grup de state".Toate acestea evidențiază, o dată în plus, realismul poziției pe care se situează România socialistă în abordarea problemelor economice majore ce confruntă lumea de azi, poziție reafirmată și la actuala sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U. Relevînd caracterul global al crizei economice, care, in realitate, este efectul direct al actualului sistem inechitabil de relații economice internaționale, țara noastră preconizează adoptarea unor măsuri radicale și urmărirea perseverentă a realizării lor practice. în opinia României, esența acestor măsuri este tocmai, formarea unei noi și echitabile diviziuni internaționale a muncii, promovarea unor nice activități productive în în curs de dezvoltare, iar principala pîrghie a acestui proces o constituie tocmai accelerarealizării țărilor rămase în urmă, crearea de capacități proprii de cercetare științifico-tehnică și asigurarea condițiilor pentru transferul tehnologiilor necesare. în același timp, soluționarea gravelor probleme ăle foametei și subnutriției necesită modernizarea agriculturii statelor în curs de dezvoltare, sprijinirea eforturilor în vederea sporirii producției alimentare.Sublinierea acestor aspecte fundamentale ale noii ordini întrunește o largă adeziune aici, la Națiunile Unite, ca incă un semn al realismului și justeței poziției românești in problemele-cheie ale edificării noii ordini economice internaționale.

Conferința
F. A. O.

AmericaHAVANA 2 (Agerpres). — în capitala Cubei se desfășoară lucrările celei de-a XVI-a Conferințe regionale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), la care participă reprezentanții a 29 de țări din regiune. După cum transmite agenția Prensa Latina, pe agenda de lucru a reuniunii figurează perspectivele alimentației și agriculturii în țările latino-americane, implicațiile regionale ale măsurilor adoptate la nivel internațional pentru asigurarea unor rezerve alimentare in lume, conturarea unei contribuții specifice in vederea realizării reformei agrare și dezvoltării producției alimentare în America Latină.în cadrul ședinței inaugurale, șeful statului-gazdă a reuniunii. Fidel Castro, a relevat că în lume se remarcă astăzi o creștere a decalajului economic dintre țările în curs de dezvoltare și statele dezvoltate, inclusiv în domeniul asigurării produselor alimentare. Vorbitorul a relevat că fără dreptate socială, lupta împotriva foametei și a mizeriei nu va fi niciodată încununată de succes.Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma, s-a referit la situația alimentară a lumii, relevînd, printre altele, dificultățile sporite cu care sint confruntate țări din Africa, Asia și America Latină. în opinia sa, țările în curs de dezvoltare din aceste zone ale lumii pot contribui în mod substanțial, printr-o tehnologie adecvată și pe baza resurselor naturale de care dispun, la reducerea fenomenului malnutriției pînă la sfîr- șitul acestui secol. Vorbitorul a subliniat faptul că „o nouă ordine în ceea ce privește resursele alimentare este o condiție indispensabilă pentru o nouă ordine internațională".
puter- țările

industria-

lor

Gh. CERCELESCU
Națiunile Unite

S. U. A

Inaugurarea campaniei 
pentru alegerile 

prezidențialeWASHINGTON 2 (Agerpres). — în Statele Unite s-a deschis, oficial, campania electorală in vederea alegerilor prezidențiale programate pentru 4 noiembrie. Președintele Jimmy Carter, candidatul Partidului Democrat, și-a inaugurat campania în vederea reînnoirii mandatului său printr-un discurs rostit la o adunare electorală în localitatea Tuscumbia, statul Alabama. Candidatul Partidului Republican, Ronald Reagan, s-a adresat alegătorilor la Jersey City, statul New Jersey, iar candidatul independent, John Anderson, a pronunțat un discurs la Calumet City, statul Illinois.

Cea mai mică și. în același timp, cea mai veche republică din Europa și din lume, Republica San Marino își celebrează astăzi ziua sa națională. Fondată, potrivit legendei, în anul 301. în centrul Peninsulei italice, de către cioplitorul în piatră Marino, mica republică și-a păstrat, de-a lungul vremurilor, independența, in pofida vicisitudinilor istoriei. Sistemul politic-adminis- trativ, durînd de șapte secole, este, în felul său, unic în lume ; șefii statului — cei doi căpitani regenți — fiind aleși din rîndul deputaților, pe o durată de șase luni.Principala ocupație a celor peste 20 000 de locuitori o reprezintă agricultura. La aceasta s-au adăugat, îndeosebi în ultimul deceniu, diferite ramuri

ale industriei : fabrici de ciment, întreprinderi textile și alimentare, artizanat — deosebi ceramică mare finețe. Cu peisaj pitoresc, de un farmec deosebit, San Marino își asigură o mare parte a veniturilor din turism, numărul turiștilor străini ridicîndu-se la peste trei milioane.Vocația de pace și libertate a sanmarine- zilor se exprimă prin raporturile de prietenie întreținute cu numeroase țări ale lumii, prin participarea activă la eforturile pentru edificarea securității pe continentul european. între România și San Marino s-au statornicit și relații de colaborare, stimă și ciproc. Momente cea mai mare însemnătate în evoluția a-

înde un

se dezvoltă prietenie și bazate pe respect rede

cestor raporturi le-au constituit' vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la San Marino, cit și cea a căpitanilor regenți în România. în primăvara anului trecut, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost in- minată, din partea căpitanilor regenți și Consiliului Mare și General al Republicii San Marino, o plachetă de aur în semn de prețuire pentru intensa activitate pusă în slujba păcii, colaborării și prieteniei între popoarele din întreaga lume.Contactele țiile la cel nivel dintre torii celor exprimă dorința comună de a dezvolta in continuare raporturile bilaterale, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

și discu- mai înalt conducă- două țări

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A QATARULUI

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului QatarZiua națională a Statului Qatar îmi oferă prilejul de a adresa Alteței Voastre sincere felicitări împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului țării dumneavoastră.Exprim increderăa că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru poporul din Qatar, ziua de 3 septembrie 1971 reprezintă un moment de cea mai mare însemnătate : proclamarea independenței de stat, eveniment ce a marcat înlăturarea dominației străine și a deschis perspectivele unei dezvoltări economico-so- ciale de sine stătătoare.Ca și în cazul altor state din zona Golfului, proiectele de dezvoltare au fost și sint strîns legate de fructificarea marilor resurse financiare provenite din exportul de petrol, Qatarul situîn- du-se lea în vește „aur cuitor.
pe locul al trei- lume în ce producția negru" pe Trecerea controlul statului, urmă cu trei ani și jumătate, a exploatărilor de țiței și gaze

pride lo- sub in

facilitatnaturale aplicarea de industrializare țării, prevăzute de planul decenal (1972- 1982). Ca urmare a investițiilor realizate, in acest sens, în ultimii ani au intrat în producție un laminor de fier și oțel cu o capacitate de 400 000 de tone anual, ceea ce îl plasează pe primul loc în ierarhia lor acest nea cum dere trochimice, de o capacitate de 2 000 tone uree și 1 800 de tone amoniac și o fabrică de ciment cu o capacitate de 330 000 de tone anual. Alte importante obiective industriale — cum ar fi o fabrică de lichefiere a gazului natural — au ca termen de in-

a programelor a

obiective- industriale de gen din regiu- respectivă, pre- și o întreprinde produse pe- dispunînd

trare în funcțiune sfirșitul anului 1980. Obiective importante sînt prevăzute și pe plan social,. în Jre acestea rang vind aPă blemă vitală în această parte a lumii.în spiritul legăturilor trainice de simpatie și solidaritate româno-arabe, între România și Qatar s-au statornicit raporturi de prietenie și colaborare, care, așa cum s-a dovedit in practica relațiilor dintre statele și popoarele noastre, au frumoase perspective de voltare planuri, bire în operării tehnice, ambelor și înțelegerii ționale.

un loc de prim ocupind cele pri- aprovizionarea cu potabilă — pro

dez- multiplepeși cu deose- domeniile co- economice și în interesul țări, al păcii interna-
ORIENTUL MIJLOCIU

Takieddine Al guvern de uniu-făcută presei,

BEIRUT 2 (Agerpres). — Președintele Libanului, Elias Sarkis, a conferit cu Selim Al-Hoss, premierul de- misionar, și cu Sami Al Khatib, comandantul Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.) din Liban — informează agenția M.E.N. Au fost e- xaminate în special — potrivit știrilor transmise din Beirut de agenția M.E.N. — evoluția politică din Liban și implicațiile crizei prelungite de guvern provocate de demisia, în mai a.c., a cabinetului prezidat de Selim Al-Hoss și de eșecul premierului desemnat Solh de a forma un ne națională.într-o declarațiedupă întrevederea cu șeful statului, Selim Al-Hoss a relevat necesitatea de a se pune capăt cît mai degrabă crizei de guvern. El a formulat critici la adresa personalităților politice care au obstrucționat misiunea încredințată de șeful statului premierului desemnat Takieddine Al Solh.
★TEL AVIV 2 (Agerpres). — Cotidianul israelian „Jerusalim Post", reluat de agenția France Presse, informează că un alt deținut politic palestinian, în vîrstă de 32 de ani, a încetat din viață la închisoarea militară israeliană Ăshkelon din pustiul Neghev. Agenția citată aminteș-

i

te că, în urmă cu aproape două luni, au decedat alți doi deținuți politici palestinieni, care participaseră la o grevă a foamei declarată în semn de protest împotriva condițiilor de detenție și a tratamentului la care sînt supuși în închisorile israeliene.
★SANAA 2 (Agerpres). — în localitatea Taiiz au început convorbirile dintre președintele R. A. Yemen, Aii Abdallah Saleh, și președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului, prim-ministru al R.D.P. Yemen, Aii Nasser Mohammed, aflat într-o vizită oficială în R. A. Yemen. Părțile examinează probleme legate de evoluția relațiilor dintre cele două state yemenite, precum și situația din Orientul Mijlociu, din regiunea Golfului și zona Mării Roșii.

(

★LONDRA 2 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a avut marți o întrevedere cu vicepreședintele R. A. Egipt, Husni Mubarak, aflat într-o vizită oficială la Londra. După cum informează agenția M.E.N., au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, precum și ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu și alte probleme internaționale actuale.
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