
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN

Marți 3 septembrie 1985ANUL LV Nr. 13 383

W SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE

înaltă răspundere muncitorească pentru

CALITATEA PRODUSELOR

NICOLAE CEAUȘESCU atît de aglomerate.

E PREA SCURTĂZIUA
II ajută

«

ploile
terenul pentru 

oamenii

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„Ridicarea calității este problema hotărîtoare pen 
tru a asigura dezvoltarea mai puternică a patriei noas 
tre, pentru a face ca produsele românești să fie corn 
petitive pe piața internațională"

Sarcinile de plan ce revin in 
acest an colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, agricultură, 
construcții, din institutele de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică, din celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale sînt deosebit de 
complexe. Rezultatele ce vor fi ob
ținute anul acesta în sfera produc
ției materiale vor întregi bilanțul 
muncii desfășurate de întregul 
popor pe parcursul actualului cinci
nal, vor așeza temelii trainice tre
cerii la înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Tocmai pornind de la înțelegerea 
clară a acestor imperative majore, 
oamenii muncii din întreaga țară 
sint in aceste zile puternic angajați 
în marea întrecere socialistă, hotă- 
rîți să-și pună pe deplin în valoare, 
priceperea și inițiativa, întreaga lor 
putere de muncă și creație pentru a 
încheia anul 1985 cu rezultate cit 
mai bune în îndeplinirea planului și 
a angajamentelor. în ansamblul 
acestor preocupări, un loc prioritar 
îl ocupă ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor — sarcină 
de excepțională însemnătate în ac
tuala etapă de dezvoltare intensivă 
a economiei naționale, subliniată in 
repetate rîndurj 
neral al 
Nicolae Ceaușescu.

Sint numeroase colectivele de'.în
treprinderi care, în perioada ce a 
trecut din acest an, au obținut suc
cese de seamă în înnoirea și mo
dernizarea producției, în execuția 
la un înalt nivel calitativ a produ
selor. Cerințele față de calitatea și 
nivelul tehnic al produselor sînt 
însă mereu mai mari, noțiunea de 
calitate este o noțiune dinamică și, 
tocmai de aceea, preocupările in 
acest domeniu trebuie să se afle zi 
de zi în centrul atenției oamenilor 
muncii din fiecare întreprindere, 
din fiecare ramură. Practic, întreaga 
activitate de înnoire și modernizare 
a produselor, de ridicare a perfor
manțelor acestora la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mondial 
trebuie concepută — așa cum} se 
prevede în Programul privind îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, elaborat din inițiativa

.... i de secretarul ge-
pairtldului, tovarășul

................. ■ ■■

și recomandările date în repetate 
rînduri de secretarul generai al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la promovarea susținută 
a progresului tehnic, a celor, mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane constituie ade
vărate programe de lucr.u j pentru 
fiecare cercetător și proiectant, pen
tru fiecare muncitor și specialist, 
pentru fiecare colectiv de oameni ai 
muncii.

în spiritul indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in strânsă concordanță cu prevede
rile programului privind îmbunătă
țirea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, cu exigențele tot mai 
înalte ce se pun in actuala etapă de 
dezvoltare a economiei naționale, 
este necesar ca in acest domeniu ho- 
tăritor pentru progresul general al 
țării să se acționeze cu stăruință, 
abnegație și spirit de răspundere re
voluționar, astfel incit produsele ro
mânești să fie permanent competi
tive din punct de vedere calitativ și 
tehnic cu cele mai bune produse si
milare realizate pe plan mondial și 
chiar superioare acestora. Pentru a- 
ceasta, în fiecare întreprindere tre
buie stabilite măsuri tehnice și or
ganizatorice care să cuprindă între
gul proces de producție, de la ma
teriile ■ prime pină la realizarea pro
duselor finite. în. acest sens, p/ateri- 
ție depșpbită se cere acordată conce-

și cu contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu și a- 
probat de forurile superioare de 
partid și de stat — ca o acțiune per
manentă, în care sarcinile actuale 
să se îmbine cu cele de perspectivă 
și care să antreneze pe toți specia
liștii,' pe toți oamenii muncii din în
treprinderi, centrale, ministere, din 
unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică.

Faptele dovedesc că, in condițiile 
complexității producției actuale, ale 
exigențelor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, a realiza pro
duse de înaltă calitate și tehnicitate 
înseamnă a asigura noi posibilități 
de satisfacere pe un plan superior 
a cerințelor economiei naționale, 
aflată în plin proces de dezvoltare 
intensivă, în cadrul căreia factorii 
de eficiență au un rol preponderent. 
A fabrica produse cu parametri teh
nici și economici ridicați înseamnă a 
valorifica superior resursele de ma
terii' prime, materiale și energie ale 
țării ; înseamnă competitivitate, par
ticiparea mai activă și mai efi
cientă a economiei românești, la 
schimbul mondial de valori materia
le. Sintetizind, ridicarea, continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor conferă o eficientă sporită 
muncii depuse de întreaga .societate, 
.ceea, ce se regăsește,'. în . ..fina},. înffo 
.creșterea, mai rapidă â avuției i jso-|

? venitului națiorial sursa, , pafflșj și. introducerii în. fabricație a 
trainica a dezvoltării economice a ■ - ................
tării, a prosperității materiale și spi
rituale a întregului popor.

Putem spune că. la ora actuală, 
întreprinderile noastre dispun de o 
puternică și modernă bază ‘tehnică 
și materială, de oameni de înaltă 
pregătire profesională, competenți, 
în măsură să. realizeze produse de 
înaltă calitate, competitive pe piața 
mondială. Ceea ce se cere în prezent 
este ca toate aceste condiții să fie 
pretutindeni. în toate unitățile eco
nomice, valorificate 
atare cerință poate fi 
tă numai și numai printr-o 
țiune stăruitoare, convergentă din 
partea tuturor celor care — la 
planșetă sau în producție — își 
pun „semnătura" pe un reper, o 
piesă, un subansamblu sau produs 
finit. In această privință, indicațiile

din plin. O 
satisfăcu- 

ac-

unor produse la un nivel tehnico- 
calitațiv ridicat, cu consumuri redu
se de materii prime și materiale, 
promovării susținute a soluțiilor teh
nice moderne de fabricație, cu ac
cent pe extinderea mecanizării și 
automatizării producției, prin antre
narea largă a cercetării . științifice. 
De asemenea, un loc important tre
buie să-1 ocupe în fiecare unitate 
economică ridicarea continuă a cali
ficării întregului personal muncitor, 
întărirea ordinii și disciplinei tehno
logice, 
sebită 
melor 
gului

acordîndu-se o atenție deo- 
respectării. riguroase a nor- 
de calitate de-a lungul între- 
flux tehnologic, concomitent

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a Il-a)
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Echipa de reporteri a „Scînteii 
transmite din județul Teleorman

La cooperativa agricolă Roșiori de Vede,-Județul Teleorman, mecanizatorii 
.execută arături de bună calitate pe terețiurile ce vor fi insămînțate cu grîu

Foto : EUGEN DICHISEANU
i ■ . . .

s TEV-100 — o 
nouă instalație 

pentru utilizarea 
energiei vîntului 

' 'i *
plină cimpie a Bîrsei.. colec- 
din Brașov al Institutului, dfe 

proiectare r și inginerie

în 
tivul 
cercetare, proiectare , și inginerie 
tehnologică pentru ■ mășini' și uti
laje agricole București7 a terminat 
montajul uneijnoi. instalații pentru 
utilizarea energiei- vântului.1 a cărei 
turbină, înaltă de 38 metri, se vede 
pînă departe. Noua turbină TEV- 
100 are o putere de 100 kW. fiind 
cea mai puternică turbină de acest 
fel realizată pină acum în țara 
noastră. Ea funcționează la o pu
tere a vîntului de 4-20 m/sec. și 
este destinată producerii energiei 
electrice care va fi pulsată în sis
temul .energetic național. (Nicolae 
Mocanu).

l

A trăi în cinste DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

și demnitate Tulcea un oraș modern,

Ziua de 1 septembrie - prima zi de toamnă - a fost marcată, in 
Județul Teleorman; printr-o amplă mobilizare de forțe la executarea lu
crărilor agricole de sezon, desfășurare de forțe care putea fi mult mai 
mare dacă peste noapte n-ar fi plouat. Și încă ce ploaie I Cantitatea 
înregistrată a totalizat de la 30 la 80 de litri pe metrul pătrat, cît nu 
a plouat în toate lunile de primăvară și vară la un loc. Mecanizatorii 
au fost nevoiți să parcheze combinele la marginea lanurilor de floarea- 
soarelui și porumb. Au fost create însă condiții ideale de lucru pentru exe
cutarea arăturilor și asigurarea unui bun pat germinativ pentru semințele de 
grîu și orz. Explicabil de ce mare parte din mecanizatori se aflau la datorie. 
Tot la datorie se aflau numeroși cooperatori la strîngerea porumbului 
și mai puțin a legumelor. Faptul că s-a lucrat și duminică, iar ieri, 
luni, toată suflarea satelor a ieșit la cîmp se explică prin aceea că 
volumul lucrărilor de executat este foarte, mare : sînt de recoltat 
floarea-soarelui de pe 40 la sută din suprafața cultivată, porumbul de 
pe 140000 hectare, de arat încă 20 la sută din suprafețele destinate 
cerealelor de toamnă amplasate după premergătoare timpurii, fără a mai 
vorbi de cele care se eliberează acum de culturile tîrzii. lată lucrări 
.prioritare la care se adaugă marea acțiune ce se desfășoară pentru 
completarea necesarului de furaje și strîngerea tuturor roadelor din 
grădini, in rîndurile care urmează vom consemna cîteva fapte de muncă, 
dar și unele situații care nu ar trebui admise într-o perioadă în care 
lucrările agricole sînt

LA 
DE

BUNII GOSPODARI, 
LUCRU

Bucurîndu-se că 
să pregătească bine 
însămințările de toamnă, 
harnici de la C.A.P. Purani n-au aș
teptat'să se zvînte pămintul și au 
început de la primele ore ale dimi
neții culesul porumbului. -La ora .9, 
cînd am ajuns la ferma nr. 2, unde 
recoltau de zor 70 de cooperatori, 
plecaseră deja spre sediul coopera
tivei primele căruțe. încărcate cu 
știuleți. „Cu sapa l-ați făcut așa de 
mare ?“ — îi întrebăm. pe coopera
tori-. „Cu sapa, dar și cu apă — ne 
răspunde mindru. de lanul ca de „ex
poziție" cooperatorul Tudor Cojo- 
caru. Dacă,l-am săpat și l-am iri
gat la vreme, tot la vreme trebuie 
să-1 stringem. Ne grăbim pentru că 
aici- vrem să însămînțăm orzul. 
Acum, după ploaie, e momentul să 
arăm și, să discuim." Judecată de 
bun gospodar. Intrăm împreună în 
Ian. unde vedem și alte echipe la 
lucru. Coșurile se umpleau cu știu
leți. văzind cu ochii. 11 întrebăm

pe însoțitorul nostru cum este or
ganizată munca în echipa din care 
face parte. „Lucrăm în acord global.' 
Recoltăm știuleții, tăiem cocenii, și 
îi legăm în snopi. Pentru tot ce am 
făcut și facem în cursul anului vom 
primi fiecare după cum am muncit 

' — bani, porumb din depășirile 
. de plan și coceni. Asigurăm în. ace- 
lași-timp furaje de bună calitate atît 
pentru animalele cooperativei, cit-și 
pentru ale noastre." Seara am aflat 
că duminică la C.A.P, Purani s-a 
lucrat din plin : cooperatorii au 
cules porumbul de pe 16 hectare și 
l-au transportat în curtea unității 
pentru a fi solarizat, iar cocenii re
zultați, la baza furajeră.

La C.A.P. Cernetu se lucrează ma-

loan HERȚEG 
Lucian CIUBOTARII
Stan ȘTEFAN

(Continuare in pag. a Il-a)

GRADUL DE AUTOFINANȚARE
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• Sursele de venituri — pămintul, apa, dar 
multiplicat de 49 de ori • Se pregătește

mai ales iscusința oamenilor ® Un exemplu 
o „piesă rară" pentru arhiva județului

...De o parte - cuceritorul. Avînd 
în spate cele mai puternice oști ale 
timpului. De cealaltă parte - dom
nul unei țări mici. Avînd alături de 
el „tot ce mișcă" pe acest legen
dar picior de plai. înainte să vor
bească armele se înfruntă cu ade
vărurile lor cei doi protagoniști in- 
trați fiecare, în felul său, in isto
rie. Iar demnitatea, cinstea și în
crederea neclintită in cauza nea
mului, exprimate de Domnul Mir
cea — pentru că ați recunoscut, 
desigur, geniala descriere cuprinsă 
in Scrisoarea a III-a - reprezintă 
una dintre cele mai vii și înălță
toare lecții pentru viitorime. Lec
ții despre cinste și demnitate uma
nă, despre arhetipul cinstei și 

, demnității omului cu rădăcini în 
acest pămint. Lecții cu un înțeles 
mereu actual, cu o încărcătură 
emoțională totdeauna proaspătă, 
cu sensuri fundamentale asupra 
cărora revine necontenit, cu fer
voare și patriotism revoluționar, 
secretarul general a-1 partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Lucru temeinic îndreptățit, de
oarece cartea patriei a cuprins 
dintotdeauna faptele luminoase ale 
înaintașilor, sădind la fiecare ge
nerație aspirația de a urma lumi
noasele exemple ale celor care au 
muncit, au luptat, s-au jertfit, au 
sperat pentru dăinuirea și viața 
mai bună a poporului în cuprinsul 
vetrei strămoșești.

A trăi în cinste și demnitate !...
Mai mult decît oricînd, în spațiul 

ultimelor două decenii, care și-au 
pus definitiv sigiliul pe libertatea 
noastră de destin, pe opțiunile. în
tregului popor in fața istoriei, aces
te două noțiuni sînt puternicii stîlpi 
de poartă prin care se intră în 
viață. Demnitatea, cinstea nu sînt 
doar niște medalii de purtat la 
anume sărbători. Potrivit codului 
etic comunist, principiilor morale ce 
guvernează societatea noastră so
cialistă, ele reprezintă - trebuie să 
reprezinte peste tot I - axul ferm 

^al conduitei de fiecare zi. Așa cum

fericirea este sensul unei vieți și 
nu doar sclipirea de lumină a unei 
clipe-.

Care este, astăzi, proba „de foc" 
a cinstei și demnității ? Ce anume 
căi duc spre acest statut de noto
rietate și prețuire publică ? Adevă
rata cinste și demnitate, în sensul 
----------—---------------- îi promovează cu 

secretarul său
superior pe care îl 
fermitate partidul, 
general, se ciștigă înainte de toa
te prin dăruire și abnegație, prin 
angajarea cu întreaga energie în 
opera de construcție socialistă, 
prin slujirea cu devotament a idea
lului comunist. Nu există cinste, 
demnitate în sine. Aceste însemne 
morale se dobîndesc azi, în noile 
relații dintre oameni — întemeiate 
pe respect și încredere reciprocă, 
pe întrajutorare și onorarea hotărî- 
tă a cuvintului dat — în existen
ța de muncă și aspirații pe care 
inspirat o numea cineva uriașul 
„cîmp de bătălie al onoarei și 
demnității".

Pe acest cîmp al cinstei, onoarei 
și demnității au dat măsura faptei 
lor,, au intrat în conștiința națio
nală și, deopotrivă, a prețuirii na
ționale, toți cei care și-au gravat 
numele pe monumentalele ctitorii 
ale „Epocii Ceaușescu" : de la 
Transfăgărășan la Canalul Dunăre 
— Marea Neagră, de la Metrou la 
nenumăratele platforme industriale, 
în bătălia cinstei, onoarei, demni
tății pentru mai mult cărbune, 
pentru mai multă energie, mai mul
tă pîine, pentru sate și orașe în- 
veșmîntate în haina nouă a aces
tor ani de puternice accelerații ma
teriale și spirituale. Dacă istoria- 
noastră, de peste 2 000 de ani, nu-i 
decît un nesfirșit și tulburător șir 
de fapte așezate sub aura cinstei 
și demnității, fapte intrate în te
zaurul de valori al popoarelor, is
toria prezentului nu are menire 
mai înaltă decît aceea de a adău-

I

I

I
I

în plină dezvoltare
Tulcea de azi este 

opera anilor care au 
urmat Congresului al 
IX-lea ...................
Marile 
noitoare 
cut aici 
primele 
lucru i 
făcut la Tulcea secre
tarul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Cei care nu au văzut 
orașul de 
Deltei de 
cenii, nici 
Imagina 
Vechiul centru, ca și 
multe din 
mahalale 
există. în 
s-au înălțat 
bluri moderne cu a- 
proape 18 000 aparta- 
merite. Ca urmare a 

ț intrării în funcțiune 
( a unor importante 
’ unități economice, la

Tulcea se realizează 
prezent o pro-

al partidului. ■ 
prefaceri în-' 

i s-au petre- 
îndată după 
vizite de 

pe care le-a

la porțile 
două de- 
nu-și pot 

cum arată.
fostele 

nu mai 
locul lor 

ansam-

ducție industrială de 
12 ori mai mare decît 

,cea înregistrată la 
constituirea județului. 
Aici se* produce în
treaga cantitate de 
feroaliaje a țării, 60 
la sută din produc
ția de alumină, se con
struiesc nave mariti
me, nave de pescuit 
costier la Marea Nea- 

Tulcea asigură, 
asemenea, cea

mai mare parte din' 
producția de pește și 
conserve din pește a 
țării. ,

Cei peste 80 000 de 
locuitori ai orașului 
se mindresc și cu 
marile realizări obți
nute în domeniul so- 
cial-edilitar. în afară 
de noile cartiere de 
locuințe, s-au con
struit 24 de școli, 23 

. grădinițe, 6 licee, o 
frumoasă casă de cui-, 
tură a tineretului, o 
Casă a cărții, două

I 
I
I 
î

i 
V 
I
I

mari și moderne 
hoteluri, trei cinema
tografe, supermagazi- 
nul ,;Diana.“, un spi
tal cu 700 de paturi și 
multe altele.

Tulcea continuă să 
se dezvolte .rapid. La 
Combinatul' metalur
gic, noi. cuptoare. vor i 
primi, „botezul!1 focu- ‘ 
lui," industria' 'chimică l 
își va consolida pon- 
derea prin _ intrarea ). 
iii" funcțiune "â"boilor i 
capacități de produc- .) 
ție la întreprinderea i 
de prelUcfare a mase- , 
lor plastice, se vor 
extinde spațiile pro- ■ 
ductive 
naval, 
cincinal 
strui, de 
altei mii 
mente, spații comer- I 
ciale,, baze sportive: i 
și de agrement. (Ne- 
culai Amihulesei, co- ) 
respondentul ,„Scîn- ( 
teii"). I

spațiile pro- i 
la Șantierul ’ 
In -—Viitorul L
se vor con- 

asemenea; ) 
de aparta- l 
iții corner- ’

O scurtă privire asupra dialecticii uriașelor transformări 
revoluționare petrecute in România 'ultimelor două dece
nii evidențiază elocvent strinsa interdependentă între 
marile împliniri economico-sociale, prefac'erile înnoitoare 
din toate localitățile patriei și modul nou. profund demo
cratic. de conducere a societății, bazat pe participarea 
directă și tot mai largă a cetățenilor la soluționarea pro
blemelor vieții obștești. Sint ani în care dezvoltarea eco
nomică a tării a făcut nu numai posibilă, ci și necesară 
implicarea directă a cetățenilor atît la crearea bunurilor 
materiale, cît și la actul conducerii societății, la toate 
nivelurile ei. Parte integrantă a acestui proces de 
profundă democratizare a vieții sociale. AUTOCON
DUCEREA ÎN PLAN TERITORIAL MATERIALI
ZEAZĂ STRĂLUCIT ADEVĂRUL EXPRIMAT DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ANUME CA SO
CIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE CU POPORUL ȘI 
PENTRU POPOR. Cu poporul la conducere, pentru po
porul beneficiar. -

Stimulind spiritul gospodăresc, inițiativa maselor largi

de cetățeni la descoperirea și valorificarea cît mai com
pletă a 'tuturor resurselor locale, pentru utilizarea cit mai 
judicioasă și cu maximum de randament a mijloacelor 
proprii, materiale și bănești destinate dezvoltării armo
nioase și înfrumusețării localităților, principiile autocon- 
ducerii au drept bază materială autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale.

PRIN ACEASTA PRISMA SE RELIEFEAZĂ ȘI MAI 
PUTERNIC ÎNSEMNĂTATEA PREVEDERILOR PROIEC
TULUI DE LEGE PRIVIND AUTOCONDUCEREA, 
AUTOGESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARA ȘI AU
TOFINANȚAREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TE
RITORIALE, aflat în aceste zile în dezbaterea întregului 
popor.

Desigur, în ce privește autofinanțarea, există — la nit 
velul localităților, ca și ăl județelor țării — valoroase ex
periențe, la a căror ridicare calitativă și. generalizare va 
contribui hotărîtor viitoarea lege. Iată. în. cele ce . ur
mează, cîteva aspecte din experiența județului Ialomița.,

Despre autofinanțare, în fața... 
hărții

ta județului o localitate care să nu-și 
etaleze noutățile, fiecare — atribut 
al civilizației socialiste.

— Deocamdată, de notat o singură 
cifră — ne previne tovarășul Ion 
Botan. secretarul Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al jude
țului Ialomița. Anume : 49. Aceasta 

■ reprezintă numărul total al comune
lor I județului. Și, totodată, numărul 
comunelor ce se autofinanțează.

Sîntem apoi invitați în fața... hăr
ții județului, cu însemnări făcute 
.proaspăt.

— Ca și obiectivele date în folosin
ță — adaugă interlocutorul. Obiective 
ce pdt ține locul unei posibile defi
niții a autofinanțării. Deci : comuna 
Gheorghe Lazăr — noul dispensar 
medical ; Săveni și Cocora — cen
trale termice ; Vlădeni. Mihail Ko- 
gălniceanu, Miloșești — săli de festi
vități ; Perieți. Gheorghe Doja, Gîr- 
iboVi — laboratoare și noi săli de cla
să ; Rovine. Scînteia. Reviga — re
ntele de alimentare cu apă...

Greu de oprit Ia una din „defini
țiile posibile", greu de găsit pe har-

Cum a început... începutul
Din toate cele 49 de comune ale 

județului, am ales Gheorghe Doja. 
De ce? Tovarășul Nicolae Vâjdea, 
directorul Administrației financiare 
județene, a descoperit în arhive un 
document despre care susține că este 
„foarte prețios". Vechi de... 15 ani. E 
vorba de bugetul de atunci al co
munei Gheorghe Doja, care renun
țase la subvenții din partea județu
lui. ba mai și contribuise la acesta 
cu citeva mii de lei.

— E vorba de primul „salt" al unei 
comune, de Ia situația de dependent 
de bugetul județean, la rolul de adu
cător de beneficii în formarea aces
tuia. Salt multiplicat apoi de 49 
de ori.

— Cum a început la noi auto
finanțarea e greu de spus — ne răs
punde la întrebare tovarășul Neculai

(Continuare în pag. a III-a)
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Ilie TANASACHE

Mihăilă, vicepreședinte al biroului 
executiv_ al consiliului popular co- "i 
munal

. totul a 
de zis. 
Dar la

■ fixe pentru fiecare hectar, 
obținem anul acesta

, mari cu cel puțin un milion de lei, 
de la cooperativa agricolă. Creșteri 
înregistrate an de an. De- unde ? Din 
fondul de retribuire. Care fond de ■ 
retribuire crește numai o dată cu 
producția pămîntului. Iar producția 
depinde de oamenii satului. • Deci, 
nu pămintul în sine e sursa de ve
nituri. ci felul cum c lucrat pămin
tul, priceperea oamenilor lui;

Alții* zic cum că autofinanțarea 
ne-ar porni de la... apă, adică de la 
apele lacului Fundata. Din aceste ape 
scoatem pește cam de vreo 15 ani, 
căci înainte nu se pomenea. De acolo 
mai obținem venituri, respectiv, de 
la popasul turistic, înzestrat cu plajă, 
cu căsuțe turistice, cm restaurant. 
Da, dar cînd am început, adică tot 
acum vreo 15 ani, lacul era o adevă
rată pacoste pe capul nostru. Pri
măvara își năpustea apele pe vale, 
despărțind satul în două, năpădin- 
du-ne casele cu . țințari și noroaie, 
Pînă să cerem ajutor de la județ, 
am pus mina pe lopeți. am înhămat 
caii și... la treabă. Am ridicat un dig, 
iar . pe fostele terenuri mocirloase — 
teren de sport. în al doilea rînd, 
fostul pod spre Andrășești pu
trezise . de nu mai ținea .nici căruța, 
darmite tractoarele cu remorci. Să 
„prinzi" în planul județean construi
rea unui pod nou — s-ar fi putut, de
sigur. dar trebuia așteptat. Erau 
atitea de construit mai întîi. Am pus 
tot satul mină de la mină de-am 
strîns bani, am pus umărul la mun
că, ne-a ajutat și iudetul cu ceva și 
am ridicat podul nou. Ba si cu un 
dig, care desparte izvoarele de apă 
dulce de cele sărate, așa că l-am 
populat cu pește. Izvoarele cu 
apă sulfuroasă au rămas cu mehi- 
rea lor, adică aceea de a tămădui 
reumatisme. Iar acolo, sus. lingă

Gheorghe Doja. Unii zic că 
început de la pămint. Nimic - 
e zestrea noastră principală, 
bugetul comunal intră sume 

Or. noi 
venituri mai

Laurentiu DUȚA 
Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a III-a)
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O cerința esențială pentru 
creșterea producției de cărbune:

A

LIVRAREA INTEGRALĂ, 1N ORDINEA 
DE MONTAJ, A DULAJEEOR MINIERE ©

(Urmare din pag. I)

Astăzi, răspunsuri din unități colăborătoare
Este știut că livrarea ritmică și integrală, în ordinea montajului, a 

utilajelor miniere condiționează în mare măsură punerea în funcțiune 
a noilor capacități de producție din industria extractivă a cărbunelui și, 
ca atare, îndeplinirea prevederilor de plan în acest sector de mare în
semnătate pentru economia națională. Or, așa cum arătam în ancheta 
publicată în „Scînteia“ nr. 13 370, o serie de unități din industria con
structoare de mașini au acumulat în perioada care a trecut din acest an 
însemnate restanțe la producția de utilaj minier. în bună parte, aceste 
restante se datorează unor întreprinderi colaboratoare care, nerespec- 
tîndu-și obligațiile contractuale, provoacă dificultăți serioase producători
lor de utilaj minier. Mai exact, aceste unități nu livrează la timp și in
tegral cantitățile contractate de motoare electrice, reductoare, rulmenți 
și .alte subansamble și repere — fapt semnalat și în articolul amintit. Iată 
de ce am adîncit investigațiile noastre în cîteva din aceste întreprinderi, 
adresînd unor cadre de conducere întrebarea: cum acționați pentru re
cuperarea neîntirziată a restanțelor față de constructorii de utilaj mi
nier ? Prezentăm, succint, răspunsurile primite :

„Pină la 15 septembrie 
reductoarele

vor fi Ia beneficiar”
Ing. Iulian Coman, directorul fn- 

Jreprinderii „Neptun" din Cîmpina: 
„După ce a apărut articolul în ziarul 
«Scînteia», am analizat situația în 
secția de producție în care se fabri
că reductoarele și, împreună cu spe
cialiștii de aici, am stabilit măsu
rile ce se impun pentru a onora cu 
prioritate comanda de reductoare că
tre întreprinderea mecanică din Ti
mișoara. Precizez că 14 reductoare 
au și fost expediate întreprinderii ti
mișorene. în prezent, este asigurată 
pregătirea fabricației și pentru cele
lalte patru reductoare pe care sintem 
hotărîți să le executăm într-un timp 
cît mai scurt, în așa fel încît pină 
la 15 septembrie ele să ajungă Ia 
beneficiar".

„Solicităm 
să ni se livreze 
oțelul necesar 

fabricației 
de rulmenți”

îng. Nicolae Oprea, director co
mercial la întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești: „într-adevăr, 
trebuie să livrăm întreprinderii de 
utilaj minier din Țîrgu Jiu 17 rul
menți 23280-MBK. Pină un prezent
am executat și, trimis la beneficiar 
numai cinci rulmenți;’.,Prlpcipălă caji-; 
ză a rămînerilor în urmă o consti
tuie lipsa oțelului special din care 
se execută acești rulmenți, pe care 
întreprinderea de mașini grele din 
București, cu care avem contract 
ferm, întîrzie să ni-1 furnizeze. Nu 
vreau să se înțeleagă aceasta drept 
o justificare, dar din 150 de tone oțel 
special nu am primit pînă la 30 au
gust’decît 59 de tone, mult prea pu
țin pentru necesitățile producției. Or, 
este clar că fără oțel nu putem. Ia 
rîndul nostru, să executăm rulmen
ții solicitați de constructorii de uti

laj minier. Iată de ce facem un apel 
stăruitor către întreprinderea bucu- 
reșteană in vederea livrării neîntîr- 
ziate a cantității de oțel contractate, 
în ce ne privește, vom face totul ca, 
o dată ce vom primi oțelul, să exe
cutăm în timpul cel mai scurt rul
menții necesari întreprinderii din 
Tîrgu Jiu".

„Cooperarea 
va intra în curînd 

pe făgașul normal”
Ing. Marcel Popescu, directorul 

întreprinderii „Mecanica" din Vaslui: 
„în legătură cu cele trei tipuri de 
reductoare pe care unitatea noastră 
trebuie să le livreze întreprinderii 
mecanice de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare, precizez că termene
le de livrare au fost, inițial, în tri
mestrul IV a.c. Întrucît constructorii 
de utilaj minier ne-au solicitat să 
urgentăm execuția acestor, reduc
toare, iar noi am înțeles că este 
vorba de un sector prioritar al eco
nomiei naționale, am luat toate mă
surile tehnice și organizatorice pen
tru a livra reductoarele 3 BH 12,5 
dr 38—40° pînă la 30 septembrie. Cu 
alte cuvinte, cooperarea va intra în 
curînd pe un făgaș normal. în ce 
privește reductorul 10 BH-28 dr 40°, 
intr-adevăr, trebuia să-l livrăm în 
urmă cu o lună de zile. Această în
târziere se datorează faptului că pro
iectul a necesitat o serie de modifi
cări, iar în timpul probelor au apă
rut unele deficiențe. Menționez că 
toate aceste dificultăți au fost depă- 
șite, astfel că în Zilele- următoare 
vom livra reductorul în condiții de 
bună calitate".

„în cel mai scurt timp 
vom lichida 

în totalitate restanțele”
Ing. David Doici, șeful serviciului 

producție din cadrul întreprinderii 
de mașini electrice din București: 
„Este adevărat că întreprinderea 
noastră înregistrează importante res
tante la motoarele electrice destina

te întreprinderilor constructoare de/ 
utilaj minier. Comitetul de partid 
din întreprindere, consiliul oameni
lor muncii au analizat recent, într-o 
ședință comună, această situație și 
au întocmit un program de măsuri 
menite să ducă în cel mai scurt tâmp 
la recuperarea rămînerilor in urmă, 
în primul rînd, s-a stabilit să se lu
creze in schimburi prelungite. De 
asemenea, au fost organizate linii și 
sectoare speciale pentru motoarele 
miniere, cum ar fi: linia de prelu
crat axe și sectorul de împachetat 
miezuri magnetice. Totodată, o par
te din reperele de bază au fost 
transferate în sectorul de autoutilare, 
unde lucrează muncitori de la ser
viciul mecanic-șef și de la secția 
sculărie. Și încă un amănunt: tehni
cienii și inginerii din secții lucrează 
efectiv, alături de muncitori, la mon
tarea motoarelor electrice. Ca urma
re a acestor măsuri vom livra în 
luna septembrie 150 de motoare tip 
AEM 22 X 1 500 necesare echipării 
transportoarelor cu. racleți și 100 de 
motoare ASAM 45 X 1 500. în ce pri
vește motoarele MCE 16 X 1 000 pen
tru excavatoarele cu rotor, așa cum 
ne-am angajat la comandamentul 
ținut în cadrul centralei noastre la 
Craiova și la care au participat și 
reprezentanți ai constructorilor de 
utilaj minier, în luna septembrie 
vom trimite beneficiarilor 15 motoa
re, urmînd ca în prima decadă a lu
nii octombrie să mai livrăm încă 15 
bucăți. Hotărîrea întregului nostru 
colectiv este fermă: în cel mai scurt 
timp vom lichida în totalitate res
tantele față de constructorii de uti
laj minier".

★
Din răspunsurile primite se des

prinde că aproape toate unitățile 
furnizoare în cauză s-au angajat 
ferm să livreze neîntârziat reductoa
rele, motoarele electrice și alte sub
ansamble pe care le așteaptă con
structorii de utilaj minier, stabilind 
în această privință o serie de mă
suri și chiar termene precise pentru 
onorarea completă a contractelor. Cu 
toate acestea, după cum reiese din 
unele răspunsuri, persistă in conti
nuare o serie de incertitudini dato
rate unor cooperări defectuoase, ne- 
respectarii disciplinei contractuale, a 
'termenelor de livrare'a undr mate
riale și piese. Tocmai “de aceea, 

' 1 considerăm necesar ca incertitudinile ’ 
în ce privește termenele de livrare 
să fie și în aceste cazuri cît mai re
pede elucidate. Esențial este ca în 
toate unitățile colaboratoare să se 
acționeze cu fermitate și răspundere 
pentru livrarea neîntârziată a tutu
ror echipamentelor și subansamble- 
lor solicitate de constructorii de uti
laj minier, pentru ca aceștia, la rîn
dul lor, să lichideze grabnic restan
țele față de plan.

Anchetă realizată de 
Gheortjhe IONJȚA 
și corespondenți ai „Scînteii"

nual la recoltarea porumbului în 
toate cele patru ferme de cîmp. „Din 
întreaga suprafață de 1 150 hectare — 
ne spune inginerul-șef al unității. 
Ion Anghel — 200 de hectare sînt cul
tivate cu un hibrid timpuriu. Chiar 
dacă, deocamdată, umiditatea știule- 
ților e mai mare, îi culegem și-i 
transportăm în incinta cooperativei, 
unde-i solarizăm pe pistă. Ne gră
bim deoarece, stringînd știuleții ma
nual, putem să însilozăm o cantitate 
mai mare de coceni. Avem un sec
tor zootehnic puternic — 1 100 bovine 
și 2 100 oi — pentru care‘trebuie să 
asigurăm un volum însemnat de fu
raje necesare în sezonul rece". Re
marcăm aici faptul că întreaga pro
ducție secundară este transportată în 
baza furajeră cu ajutorul atelajelor. 
Aflat în mijlocul cooperatorilor, in
tr-un lan de porumb, primarul co
munei. Picu Milea, ne spune : „Pen
tru actuala campanie de toamnă am 
mobilizat toate atelajele din locali
tate. Pe baza unui program zilnic, cu 
ajutorul lor vor putea fi executate 
numeroase lucrări care, altfel, ar fi 
reclamat un consum mare de carbu
ranți". în aceeași idee am reținut de 
la inginerul mecanic Cornel Stan o

problemă rămasă nerezolvată pină 
acum. Există in dotarea secției de 
mecanizare din Cernetu. care serveș
te cooperativa de aici, două combine 
de mare randament — C 6-P. Aces
tea1 nu pot fi folosite pentru că le 
lipsesc o serie de piese de schimb — 
ax melc, lanțuri pentru elevator și 
heder, curele de la tocător — pe care 
unitatea producătoare, „Semănătoa
rea" din București, avea obligația să 
le livreze cu cîteva luni în urmă, 
mașinile fiind în garanție. „Or, sint 
bine cunoscute performanțele unor 
astfel de combine — ni se precizează. 
Au o productivitate sporită, lucrează 
fără pierderi, calitatea depănușatului 
este mai bună, terenul se eliberează 
concomitent cu recoltarea — sînt în
locuite 3 combine de siloz universale 
— rezultînd un consum mult mai 
mic de carburanți pentru același vo
lum de lucrări". De altfel, pe an
samblul județului, la ora actuală nu 
s-au pus încă în stare de funcțio
nare 70 de asemenea combine C 6-P. 
Agricultorii teleormăneni — care 
intră acum Intr-o perioadă de virf a 
campaniei de toamnă — solicită un 
sprijin mai operativ in acest sens 
din partea întreprinderii „Semănă
toarea" care fabrică piesele de 
schimb necesare.

PĂMÎNTUL BINE LUCRAT — 
CHEZĂȘIA RECOLTELOR SPORITE

apropiată 
ne invită 
de Vede, 
Dar cea

va fi 
des-

CONTRACTELE CU PARTENERII EXTERNI 
-ONORATE IN AVANS

în cei nouă ani care au trecut de 
la intrarea sa în funcțiune, între
prinderea de tractoare din Miercu- 
rea-Ciuc — unitate reprezentativă a 
industriei harghitene — și-a îmbo
gățit continuu nomenclatorul de fa
bricație. Aici se realizează in prezent 
tractoare pe șenile de 45, 55, 65 și 80 
cai putere în peste 20 de tipuri, 
produse care se bucură de o bună 
apreciere atît în țară, cît și din 
partea partenerilor din diferite țări 
ale lumii. Tractorul viticol SV-445, 
realizat de harnicul colectiv de oa
meni ai muncii din această unitate, 
datorită performanțelor sale tehnice 
a fost medaliat cu aur, în urmă cu 
trei ani, la Tîrgul internațional de 
la Leipzig. Cea mai recentă reali
zare a constructorilor de tractoare de 
la Miercurea-Ciuc o constituie însă 
tractorul SM-1 000, primul tractor 
românesc pe șenile condus cu volan, 
dotat cu un motor puternic de 100 CP 
șl cu mecanisme hidraulice, care 
poate executa orice fel de lucrări 
agricole pe terenuri în pantă de pînă 
la J6 de grade.

Am făcut aceste precizări dintr-un 
motiv bine întemeiat : înnoirea și 
diversificarea continuă a producției, 
ridicarea permanentă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor con
stituie în această unitate economică 
o preocupare statornică a întregu
lui colectiv, una dintre principalele 
sale direcții de acțiune pentru înde
plinirea exemplară, la un înalt nivel 
de competitivitate și eficientă, a pla
nului la export pe anul 1985.

— Colectivul nostru — ne spune 
Aurel Sima, inginerul-șef al între
prinderii — și-a propus să realizeze 
în acest an aproape 4 500 de trac
toare, din care peste 70 la sută 
pentru export. Evident, în ansamblul 
preocupărilor noastre, ridicarea pa
rametrilor tehnico-funcționali ai pro
duselor pe care le fabricăm consti
tuie o adevărată prioritate a priori
tăților, căreia îi acordăm o atenție 
specială. Totodată, acționăm cu 
maximă răspundere pentru organi
zarea superioară, pînă la cele mai 
mici amănunte, a producției și a 
muncii. Ca regulă generală, in toate 
secțiile, atelierele și formațiile care 
lucrează pentru export, sarcinile au 
fost defalcate pe decade, stabilin- 
du-se responsabilități concrete, cu 
termene precise pentru fiecare om al 
muncii. Stadiul realizării producției 
destinate exportului se urmărește 
zilnic, pe întregul flux de fabricație 
și pe fiecare lot de produse. Per
manent, se caută noi rezerve de 
creștere a producției pentru export,

chiar și acolo unde lucrurile merg 
bine.

Dovada cea mai concludentă că 
la întreprinderea de tractoare din 
Miercurea-Ciuc se acționează, in
tr-adevăr, bine organizat, cu înaltă 
exigență pentru îndeplinirea rigu
roasă a, planului la export o consti
tuie rezultatele obținute în acest do
meniu în răstimpul care a trecut de 
la începutul anului. Mai exact, co
lectivul acestei întreprinderi și-a 
onorat în avans toate contractele în
cheiate la export pe cele 8 luni ale 
anului, a livrat suplimentar parte
nerilor externi un volum de piese 
de schimb și subansamble în valoare 
de peste un milion lei.

La întreprinderea 
de tractoare 

din Miercurea-Ciuc

Desigur, această imagine despre 
activitatea stăruitoare și exigentă pe 
care o desfășoară colectivul de oa
meni ai muncii de aici pentru rea
lizarea integrală a prevederilor pla
nului la export avea să fie completa
tă pe parcursul documentării noastre 
în secțiile de fabricație.

Sintem în secția axe și pinioane, 
secție care are un rol de mare în
semnătate în angrenajul productiv 
al întreprinderii.

— Pentru a realiza la termen co
menzile primite — ne spune Andrâs 
Beniamin, șeful secției — la un 
moment dat trebuia ca pe aceleași u- 
tilaje și cu același număr de oameni 
să executăm un volum mult mai 
mare de produse decît se prevăzuse 
inițial. Potrivit calculelor, a reieșit 
că singura soluție o reprezintă creș
terea cu peste 15 la sută a produc
tivității muncii în secția noastră. în 
urma analizei întreprinse împreună 
cu conducerea întreprinderii, am 
trecut la reorganizarea schimburilor, 
astfel incit pe toată durata zilei de 
lucru să se obțină producții maxime. 
Un sprijin substanțial primim și din 
partea atelierului de forjă, care ne 
livrează axe pentru pinioane exce
lent forjate, precum și din partea 
atelierului de sculărie, care realizea
ză numeroase scule și dispozitive. Ca 
atare, am reușit să eliminăm cîteva 
„locuri înguste" pe fluxul tehnolo
gic. Prin aceste măsuri, dublate de 
extinderea poliservirii mașinilor și

utilajelor din dotare, productivitatea 
muncii în secție a sporit cu aproape 
20 la sută. Cu alte cuvinte, reușim 
să asigurăm „front de lucru" per
manent pentru montorii noștri.

Despre aceleași preocupări privind 
rezolvarea cu maximă operativitate 
și răspundere a tuturor problemelor 
pe care le ridică realizarea planului 
la export, despre buna conlucrare 
dintre secțiile, atelierele și forma
țiile de lucru ne-au vorbit pe larg 
și Bencze Istvân, șeful atelierului de 
montaj nr. 1, subinginerul Dumitru 
Urzică, de la atelierul carcase, și 
mulți alți muncitori și specialiști. 
Ne-am notat, în cadrul acestor dis
cuții, multe alte măsuri întreprinse 
în secțiile de fabricație pentru orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii : folosirea deplină a mașini
lor și utilajelor, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, o 
seamă de soluții noi, originale, me
nite să asigure valorificarea tuturor 
rezervelor de creștere a exportului.

— Cu toate rezultatele bune obți
nute în domeniul exportului — ne 
spune tovarășul Csibi Alexandru, 
secretarul comitetului de partid — 
dispunem încă de posibilități apre
ciabile în acest domeniu și sintem 
hotărîți să acționăm și in continuare 
cu fermitate, așa cum ne-a cerut în 
repetate rinduri secretarul general 
al partidului nostru, pentru înde
plinirea și depășirea planului la ex
port pe întregul an. Cînd spunem 
acest lucru ne bazăm pe faptul că 
unitatea noastră are o excelentă do
tare tehnică, un harnic și talentat 
colectiv, temeinic pregătit din punct 
de vedere profesional, care a de
monstrat în decursul anilor că este 
în măsură să realizeze produse ce 
se impun și peste hotare. Chiar în 
momentul de față sintem prezenți, 
la o serie de tirguri internaționale 
prestigioase, cu diferite tipuri noi de 
tractoare, care, sperăm, vor reuși să 
rețină atenția firmelor interesate în 
contractarea de mașini și utilaje 
pentru executarea lucrărilor agricole 
pe terenuri în pantă. Eforturile 
noastre trebuie însă susținute per
manent și de forurile noastre de 
resort, de unitățile colaboratoare și 
de întreprinderea de comerț exterior 
„UNIVERSAL TRACTOR", astfel 
incit marile posibilități pe care le 
avem de a crește în continuare pro
ducția de export să fie valorificate 
integral și cu maximă operativitate.

I. D. KISS 
corespondentul „Scînteii"

La cooperativa agricolă de producție Puranl se recoltează porumbul

cru, cît mai ales că nu știm cum 
timpul în zilele următoare". La 
părțire. directorul stațiunii dă cîteva 
indicații : „Nu plecați de aici pînă 
nu încheiati de arat întreaga solă. 
Să nu rămînă nearate capetele de 
tarla. Totul trebuie aranjat fru
mos".

La sediul consiliului agroindus
trial, din cele spuse de președintele 
acestuia, tovarășul Zamfir Crîngea- 
nu, a rezultat că din cele 3 700 hec
tare prevăzute a se însămînța în a- 
ceastă toamnă după premergătoare 
timpurii, au fost arate numai 1800 
hectare și, de aceea, a fost necesar 
să se lucreze- din plin și în cursul 
zilei de duminică. „Tractorist — a- 
ceasta a fost prima mea meserie — 
ne spune președintele. De aceea, mă ■ yei. 
ocup îndeaproape de executarea co
rectă a lucrărilor. Anul acesta ne-am 
confruntat cu greutăți climatice. 
Dar recoltele mici se datorează și 
altor cauze. De aceea am hotărît ca, 
încă în această toamnă, în fiecare 
cooperativă să fertilizăm cite 100 ha 
cu gunoi de grajd. La Scrioaștea 
s-au și transportat îngrășăminte pe 
70 hectare, la Vedea tot pe 70 hecta
re. Ne luptăm cu „talpa plugului" — 
hardpanul — care s-a format In 
cursul anilor și care împiedică acu- 
-mularea' apei îri'soî, stânjenește pă-

„Să mergem la cea mai 
formație de tractoare" — 
directorul S.M.A. Roșiori 
tovarășul Nicolae Marin, 
mai apropiată formație lucra în cîmp
la o depărtare de peste 10 kilome
tri. la care am ajuns pe un drum de 
pămînt ușor de imaginat cum arăta 
după o ploaie de o noapte. Tractoa
rele se vedeau în zare. Cînd ne-am 
apropiat, am putut remarca hărnicia 
acestor făuritori ai pîinii. Pămîntul 
se revărsa, bine mărunțit, în urma 
plugurilor urmate de grape, unde cu 
numai o zi înainte trebuia să se 
are cu mari eforturi. Pentru hărnicia 
lor merită să le notăm numele : Stan 
Păun, Gheorghe Orbeșteanu. Florian 
Udroiu, Vasile Tănase, Alexandru 
Jumugă, Mircea Florian, Stelian 
Dragomirescu. Pe la formație, tre
cuse președintele unității, 1, 
Lazăr, care , s-a îndreptat spre 
loc de muncă, întrucît are aici 
om de nădejde, pe șeful secției 
mecanizare. Ilie Negoescu. Am 
mărit 
care 
După 
rii la 
solei, 
glează cît de adînc să pătrundă fierul 
Plugului. „După ploaie se lucrează ln,s?1> stlnjeneșle pa.
bine ne spune șeful secției . 3^, trund^i^''‘ifăchî6iifllbr. De acdba fa- . , . - -- ■ .. „----- -------- ... ... _. —, ................. arătură-,-“CltU SPrit ip. jnai . multe, locuri, directo- nizațiile ,dș .p.artld,. .consiliile. popu-

11.’ _ • __ farp și conducerile unităților agrico-'
toarfea apreciere : „Este o lucrare de le au datoria ca, dezvoltând expe

riența acumulată, înlăturînd neajun
surile care se semnalează, să acțio
neze astfel incit să se lucreze din 
plin cu toate forțele satelor și cu 
toate mijloacele mecanice la strin- 
gerea recoltei din acest an și la pre
gătirea celei viitoare.

Florea 
alt 
un 
de 

ur- 
cuactivitatea și exigența

își face datoria acesta, 
ce verifica profunzimea arătu- 
sosirea unui tractor la capătul 
învîrtea de manivela care re-

rut să faceți acest lucru șeful fer
mei? „Astăzi, tehniciană Viorica Gre
iere nu a trecut pe la formația noas
tră" — vine răspunsul. Deci încă o 
lipsă de la datorie. Obligația celor 
doi șefi de fermă era să asigure-or
dinea și disciplina la locul de mun
că, precum și calitatea lucrărilor. 
Cele semnalate se datorează neajun
surilor în organizarea muncii, pro
blemă care trebuie să preocupe co
mitetul comunal de partid, consiliul 
de conducere al acestei unități.

Am consemnat doar cîteva din nu
meroasele fapte de muncă surprinse 
duminică în unitățile agricole tele- 
ormănene. întrucît în zilele urmă-

nlf cu inginerul Constantin Vatau, 
directorul trustului S.M.A., mergem 
la cele două formații de tractoare. 
N-am apucat să intrăm in cîmp că 
ne întâlnim pe șosea cu un tractor 
care gonea spre sat.

— ne spune I
Rasa. Am o defecțiune „ _____
pierde ulei pe la palier". în cabină 
mai erau doi mecanizatori care-și 
lăsaseră tractoarele în cîmp pentru 
că... „au vrut și ei să vină in sat".
Bineînțeles că au fost întorși la fer
mă ca să-și continue lucrul. între
băm de inginerul Vasile Florea, șe
ful fermei nr. 1 : „Nu l-am văzut azi" 
— ne spune inginerul-șef. Timpul 
era excelent, motorină era, dar trac
toarele se plimbau pe șosea. La fef- toare volumul lucrărilor agricole de 

s ma Vecină se discuia,. După ce s-a 'toațnnă ya,-crește, și rpai mfilț, orga-

, „îl duc la ate- 
tractoristul Ilie 

la motor,

. mecanizare. De mîirie va fi și mai , \ tem •: Scâr-ifica're - - 'sau arătură-- - cuu QPriț în „mai , multe, locuri, directo- nizațiile de,,P.arțld, ^cbnșiliil^. 
bine, întrucît se va uniformiza umidi-, scormonitor. împreună cu îngrașă- rul trustului S.M.A. a făcut urmă- fare și conducerile unităților s 
tatea în sol. Trebuie să ne grăbim toințele 'fiaturăle, ‘(e“ cel mai bun lâăc 
nu atît pentru că avem mult de lu- pentru însănătoșirea pămîntului".

ORE CÎȘTÎGATE DE UNII Șl PIERDUTE DE ALȚII...
Inginerul-șef al C.A.P. Peretu,

Petre Caragea, ne prezintă, la sediul
unității, p..„____1
care participă la lucrări : „La fer-

mele 1 și 3 — arături și discuit cu 
_.D_ ___ ,_______ . __ ____  17 tractoare, la celelalte ferme —
programul zilei și forțele recoltarea florii-soarelui cu 7 combi

ne, dacă permit condițiile". împreu-

bună calitate". „De dimineață am 
discuit de-a lungul arăturii — ne 
spune mecanizatorul Ion Sindilă. 
Ne-am dat seama că nu se mărun- 
țește bine pămîntul, că rămîn fă
gașe. De aceea am schimbat direcția 
de luctu pe diagonală". Nu v-a ce-

C.A.P. Peretu : Mecanizatorii de la ferma nr. 3 sint la datorie. „Prima noastră grijă este să pregătim bine pămintul" - ne spune mecanizatorul Ion
Sindilă (fotografia din stingă). După numai cîteva ore de lucru, mecanizatori de la ferma nr. 1 părăsiseră nejustificot locul de muncă din cimp, 

îndreptîndu-se spre sat in cabina tractorului condus de Ilie Rasa (fotografia din dreapta)

Răspundere muncitorească
(Urmare din pag. I)
cu intărirea controlului tehnic în 
toate fazele procesului de producție. 
Oamenii muncii din fiecare între
prindere — de la muncitor, inginer 
pînă la director — trebuie să dove
dească cea mai înaltă răspundere 
față de calitatea produselor, astfel 
ca tot ceea ce țealizează, tot ceea ce 
iese pe poarta unității, purtînd mar
ca fabricii în care lucrează, să fie 
ireproșabil din punct de vedere ca
litativ.

Departe de a constitui o sarcină 
economică in sine, asigurarea unei 
înalte calități tuturor produselor 
românești reprezintă, înainte de toa
te, o problemă politică majoră, o 
probă a înaltei conștiințe muncito
rești, revoluționare afirmate în pro
cesul de producție, în realizarea 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului pentru dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale. Privit 
prin această prismă, nivelul tehnic și 
calitativ al produselor reflectă, în 
ultimă instanță, contribuția concretă 
a fiecărui muncitor, tehnician și 
specialist, a fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii la folosirea cu efi
ciență maximă a bazei tehnico-ma- 
teriale a societății noastre, la reali
zarea de produse care să satisfacă 
din toate punctele de vedere cerin
țele economiei naționale, la creșterea 
continuă a competitivității produse
lor românești pe piața externă.

Orice înnoire tehnică, orice progres 
în domeniul ridicării nivelului cali
tativ al produselor cere — pe lîngă

creativitate — pasiune, spirit de dă
ruire. profundă înțelegere a impor
tanței pe care o are pentru economia 
noastră realizarea unor produse cu 
parametri tehnici și economici la 
nivel mondial, lată de ce, organiza
țiile de partid au datoria să intensi
fice in continuare munca politico- 
educativă în toate întreprinderile și 
centralele industriale. în toate insti
tutele de cercetare, proiectare și in
ginerie tehnologică pentru dezvol
tarea conștiinței fiecărui proiectant, 
muncitor și specialist, pentru ca toa
te produsele pe care le concep și 
realizează să se situeze la nivelul 
actualelor cerințe ale economiei na
ționale, încorporînd cele mai recente 
și valoroase cuceriri ale revoluției 
tehnico-știintifice contemporane.

Este cit se poate de evident pentru 
oricine că progresele în domeniul îm
bunătățirii nivelului tehnic si calita
tiv al produselor au o importantă 
hotârîtoare pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării. în lumina 
acestui adevăr fundamental, oame
nii muncii — în calitate de proprie
tari. producători și beneficiari a tot 
ceea ce realizează — sînt chemați să 
acționeze cu toate' forțele, cu dăruire, 
inițiativă și pricepere, pentru ca tot 
ceea ce se creează și se produce în 
fiecare întreprindere să corespundă 
exigentelor mereu sporite pe care 
conducerea partidului nostru le pune 
în mod stăruitor în domeniul în
noirii și modernizării produselor, ri
dicării nivelului lor tehnic și ca
litativ.

MEHEDINȚI : Surse neconvenționale de energie
puse în

Si tn județul Mehedinți există 
preocupări stăruitoare pentru pu
nerea in valoare a noi resurse de 
energie. în această amplă acțiune 
se află angajați numeroși specia
liști și muncitori cu înaltă califi
care și îndelungată experiență în 
activitatea de producție. Realizări 
notabile s-au obținut în unitățile 
care aparțin Trustului județean 
pentru mecanizarea agriculturii, 
în cele 12 stațiuni pentru mecanr 
zarea agriculturii din județ au fost 
montate 23 de cazane adaptate pe 
cărbune, inlocuindu-se astfel in 
totalitate consumul de combustibil 
'lichid. Cu eforturi proprii de con
cepție și execuție au fost puse in

CÎMPIA TURZII:
noi capacități

în cadrul Combinatului meta
lurgic din Cîmpia Turzii se reali
zează in prezent un amplu pro
gram de investiții pentru extin
derea și modernizarea capacităților 
de producție. în vederea creșterii 
și diversificării producției de ote
luri speciale și a unor produse 
metalurgice de înaltă calitate, care 
să contribuie la reducerea impor
turilor și înfăptuirea programelor 
prioritare. Astfel, după punerea în 
funcțiune în acest an a noii secții 
de electrozi speciali de sudură, co-

valoare
funcțiune 130 panouri solare pen
tru asigurarea apei calde menajere 
și 12 turbine eoliene. In stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
Șimian. Gruia și Obirșia de Cîmp 
s-au realizat trei instalații de 
biogaz. Pină la finele acestui 
an, in județ se vor mai fina
liza lucrările la alte 300 instalații 
de biogaz. 24 eoliene și 31 solare, 
ceea ce va permite ca un număr 
însemnat de unități industriale și 
agricole să-și asigure in cea mai 
mare parte sursa de energie nece
sară, cu deosebire pentru cantine
le de care dispun și pentru unele 
secții de producție cu activitate 
mai restrînsă. (Virgiliu Tătaru).

în funcțiune — 
de producție
lectivu! Antreprizei de construcții 
industriale a Trustului antrepriză 
generală de construcții industriale 
Cluj, împreună cu specialiști și 
formații de lucru din combinat, au 
pus în funcțiune, cu 30 de zile 
înainte de termen, o capacitate de 
800 tone cabluri din otel zincat pe 
an. pentru benzi transportoare 
necesare industriei miniere. în sta
dii avansate de execuție se află o 
nouă capacitate la oțelăria ejedtri- 
că nr. 1 și o alta la trăgătoria de 
oteluri speciale. (Marin Oprea).
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
în drum spre Phenian și după o scurtă escală în frumoasa dumneavoas

tră capitală îmi este deosebit de plăcut să vă adresez în numele delegației 
pe care o conduc, precum și in numele meu personal, cele mai vii mul
țumiri pentru primirea călduroasă care ne-a fost rezervată.

Folosesc acest prilej pentru a vă reafirma, pe de o parte, voința sin
ceră a poporului burkinabe și a Consiliului National al Revoluției de a 
conlucra pentru o cooperare sinceră cu poporul prieten român și. pe 
de altă parte, pentru a vă reafirma satisfacția noastră fată de întărirea 
legăturilor de prietenie care unesc popoarele noastre.

Vă voi fi recunoscător pentru primirea ce va fi rezervată delegației din 
Burkina Faso, care va veni foarte curînd în frumoasa dumneavoastră tară, 
in cadrul contactelor avind ca scop întărirea cooperării efective între țările 
noastre.

Reafirmîndu-vă urările mele sincere de sănătate și de fericire personală, 
de prosperitate continuă poporului român, vă rog, domnule președinte, să 
acceptați asigurarea celei mal înalte și militante considerații.

Căpitan THOMAS SANKARA
Președintele Consiliului Național al Revoluției, 

Președintele Burkinei Faso,
Șej al guvernului

Președintele Thomas Sankara 

a făcut o escală la București

CUPRILEJUL CELEHȚE-A 40-A ANIVERSĂRIA PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI,

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLIC^ SOCIALISTE VIETNAM

Președintele Consiliului Național 
al Revoluției, președintele Burkinei 
Faso, șef al guvernului, căpitan 
Thomas Sankara, a făcut luni, 2 sep
tembrie, în drum spre Phenian, o 
escală la București.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, și 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Cu acest prilej, președintele Tho
mas Sankara a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, jar poporului român noi 
succese în opera de făurire a Româ
niei moderne.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, tovarășul Petru Enache 
a adresat, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, șefului statului

Cronica
Președintele Marii Adunări . Națio

nale, Nicolae Giosan, s-a intîlnit, 
luni, cu delegația parlamentară din 
Republica Zair, condusă de Kosongo 
Mukundji, președintele Consiliului 
Legislativ, care efectuează o vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
cordate o serie de aspecte privind 

organizarea și activitatea forurilor 
legislative din România și Zair. A 
fost subliniată contribuția pe care 
parlamentele din cele două țări o 
pot aduce la extinderea colaborării 
în domenii de interes comun.'

Oaspeții au mai avut întrevederi, 
în aceeași zi, cu Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și cu 
Gheorghe Cazan, ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale.

Au fost reliefate posibilitățile exis
tente de dezvoltare în continuare a 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice bilaterale, precum și une
le aspecte ale situației internaționale 
actuale.

La întrevederi a participat Musun- 
gayi Nkuembe Mampuya, ambasado
rul Republicii Zair la București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu in onoarea oaspe
ților.

★
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a Zilei Revoluției — Ziua 
națională a Jamahiriei Arabe Libie-

■> Populare Socialiste, Comitetul 
•pular al Biroului Popular al aces

tei țări la București a oferit, luni, 
în saloanele hotelului „Athenee 
Palace", o recepție.

Au participat Ion M. Nicolae, vice-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 septembrie, ora 20 — 6 
septembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi caldă, cu cerul variabil, favora
bil averselor locale de ploaie în nor
dul țării. Temperatura aerului va fi 
cuprinsă, ziua, între 20 șl 30 de grade, 
lax- noaptea între 8 șl 18 grade. Dimi
neața, în centrul țării și la munte se 
va produce ceață.GRADUL
(Urmare din pag. I) 
haltă, am construit terasa, cu plajă, 
cu căsuțe turistice.

Alții zic că avem avantajul de a 
dispune de meseriași buni. Da. îi 
avem. Mecanicii noștri nu sint cu 
nimic mai prejos decît cei de la oraș. 
La noi există unul . dintre putinele 
ateliere din țară pentru reparatul 
mașinilor de tricotat. Vin la noi și 
din Slobozia clienti să-și coasă cos
tumele de ginere. Iar zidarii, zugra
vii noștri — ce să spun, priviti-ne 
casele. Dar toți acești meseriași au 
învățat aici, la noi, mutlcind. Căci 
nici o meserie nu se prinde stînd de
geaba. Așa încît încasările la buget

Anul Venituri proprii Cheltuieli Excedent pentru 
bugetul județean

1978 2 205 000 lei 1 415 000 lei 790 000 lei
1984 2 924 000 „ 1 962 000 „ 962 000 „
1985 3 040 000 „ 1 904 000 „ 1 136 000 „

De unde se vede clar cum crește
rea veniturilor proprii a atras după 
sine sporirea fondurilor pentru dez
voltarea și înfrumusețarea comunei 
și, totodată, a contribuției la bu
getul județean — toate în folosul ne
mijlocit al cetățenilor, desigur, al lo
calnicilor in primul rînd. dar și al 
întregii societăți.

Considerațiuni ale celor din co
mună asupra proiectului de Lege 
privind autoconducerea, autogestiu- 
nea financiară și autofinanțarea ?

— O lege a chibzuinței și a încre
derii în spiritul gospodăresc al cetă
țenilor — ne răspunde tînăra pri
măriță Elena Fuerea. Căci autofinan
țarea înseamnă mijloace materiale 
în plus, dar și garanția utilizării lor 
potrivit cu nevoile reale pe plan 
local. Faptul că obiectivele propuse 
de adunările cetățenești și aprobate 
sînt trecute în planul unic de stat 
ne oferă garanția că ele vor fi rea
lizate. la cerințele calitative ale 
noastre. De bună seamă, cu condiția 
ca cei care propun să-și aibă acope
rire în bancă. Or, delegatul nostru 

Burkina Faso un salut călduros. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate po
porului prieten din Burkina Faso.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc au fost evocate cu satisfacție 
bunele relații de prietenie și colabo
rare care s-au statornicit intre cele 
două țări și popoare. A fost eviden
țiată importanta deosebită a convor
birilor și. înțelegerilor convenite, in. 
iulie anul trecut, la București, cu 
prilejul dialogului la cel mai înalt 
nivel, pentru dezvoltarea în conti
nuare a acestor raporturi, pe baze 
reciproc avantajoase. A fost expri
mată, de asemenea, hotărîrea de a 
acționa pentru întărirea conlucrării 
dintre cele două țări pe plan inter
național,' în interesul păcii, destin
derii, independenței naționale și în
țelegerii în lume.

A fost de față Zo Iang Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu- 

' rești.

zilei
prim-ministru al guvernului, mi
niștri, membri ai conducerilor Mi
nisterului Afacerilor Externe și ale 
altor ministere, conducători ai unor 
instituții centrale, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și cultura-

■ le, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La București au început, luni, lu

crările celei de-a Il-a Conferințe in
ternaționale „Direcții de dezvoltare 
în electronica cuantică".

La această reuniune, organizată de 
Institutul central de fizică, în co
laborare cu Societatea europeană de 
fizică, Academia Republicii Socialis
te România, Academia de științe a 
U.R.S.S., Societatea internațională 
de inginerie optică și Comitetul na
țional român de fizică, iau parte 
peste 400 de specialiști, din 26 de

... țări din .întreaga.. lume’. . ’:'... '
' Iii cadrul ședinței inaugurale, 
participants au fost salutați de acad. 
Ion Ursu, președintele conferinței, 
acad. A. M. Prohorov (U.R.S.S.). lau
reat al Premiului Nobel pentru fi
zică. președintele Comitetului inter
național științific al conferinței, 
prof. Marin Ivașcu, din partea Co
mitetului român de organizare, de 
reprezentanți ai unor organisme in
ternaționale pe profilul conferinței 
din S.U.A., Franța și Austria.

Participanții vor dezbate, timp de 
cinci zile, cele mal noi realizări în 
domeniul laserilor. al electronicii 
cuantice în general și posibilități de 
aplicare cit mai rapidă a acestora in 
industrie, medicină și în alte sfere 
de activitate. (Agerpres)

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea in economie
20,35 Victorii ale acestor ani de glorii 

(color),
20.50 în pregătirea forumului consiliilor 

populare
21,10 Seară de balet (color), „Raymon- 

da“ de Glazunov. Selecțlunl. In
terpretează baletul Teatrului Mare 
Academic de Stat din Moscova

21.50 TelejurnalDE AUTOFINANȚARE
din veniturile secțiilor cooperati
vei de producție, achiziții și desface
re a mărfurilor s-au dublat față dc 
anul 1978. Aproape jumătate de mi
lion. Deci, dacă ar fi să luăm* 
începutul începuturilor autofinanță
rii comunei, ele trebuie căutate în 
hărnicie. • în bună gospodărire și 
unire la treabă a tuturor.

Cind ai cont propriu 
de venituri în bancă...

Pe scurt despre hărnicia, buna gos
podărire și unirea la treabă a cetă
țenilor, ilustrate în bugetul comunei 
Gheorghe Doja : 

nu s-a întors niciodată de la bancă 
așa. cu mina goală. Iar cetățenii co
munei își măsoară forțele atunci 
cînd propun ceva.

Un salt nu numai posibil, 
ci și necesar

Am zăbovit asupra comunei 
Gheorghe Doja pentru că exemplul 
„saltului" de la subvenționare la 
autofinanțare prin venituri proprii a 
fost repetat în toate celelalte 48 de 
comune : sporirea producției în coo
perativele agricole, folosirea Superi
oară a resurselor locale si. nu în 
ultimul rînd. contribuția tuturor ce
tățenilor la dezvoltarea propriilor lo
calități.

Exemplu care se cere acum multi
plicat la nivelul județului. De alt
fel. în sobrietatea lor. cifrele bugetu
lui județean arată că acest proces 
este în desfășurare. Anul trecut, el 

.indica venituri proprii de 439 000 000 
Iei, la un volum de cheltuieli de 
901 600 000 lei, diferența fiind acope-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a României, îmi este 
deosebit de plăcut să adresez Excelentei Voastre, ca și națiunii române prie
tene, cele mai sincere felicitări, în numele meu, al poporului iordanian și al 
Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei. Totodată, doresc să urez Ex
celentei Voastre multă sănătate și fericire personală, progres continuu și 
prosperitate poporului român prieten.

Regele HUSSEIN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rugăm să primiți, cu ocazia aniversării Zilei eliberării, felicitările 
noastre și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Islandei

Tovarășului HORST SCHMITT
Președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental

La cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, am plă
cerea să vă adresez cele mai calde felicitări, precum și urări de sănătate 
și fericire personală, de succes în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental.

Folosesc acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și solidaritate dintre partidele noastre și îmi exprim convingerea 
că ele se vor dezvolta și în viitor, în interesul cauzei securității și colabo
rării în Europa și in lume, a socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Adunări ale oamenilor muncii pentru marcarea in țara 
noastră a „Zilei de acțiune sindicală pentru pace"

La casele de cultură ale sindicate
lor din Alba Iulia, Alexandria, Arad, 
Baia Mare, Buzău, Galați, Sfîntu 
Gheorghe, Pitești, Slobozia și Vaslui, 
precum și la cluburile C.F.R. Timi
șoara, întreprinderii miniere Lupeni, 
întreprinderii „Republica" din Bucu
rești și la Clubul muncitoresc al sin
dicatelor din orașul Băilești au avut 
loc adunări ale oamenilor muncii 
pentru marcarea în țara noastră a 
„Zilei de acțiune sindicală pentru 
pace", care, în baza unei hotărâri a 
Federației sindicale mondiale, este 
sărbătorită in fiecare an la 1 sep
tembrie.

Cu acest prilej s-au prezentat ex
puneri în care au fost evidențiate 
pe larg politica de pace și colabora
re internațională promovată de 
țara noastră, concepția și efor
turile neobosite ale tovarășului

INFORMAȚII SPORTIVE
UNIVERSIADA ’85: Noi medalii 

pentru sportivii români — 
una de aur și una de bronz
TOKIO 2 (Agerpres). — în cea 

de-a 9-a zi a Universiadei de vară 
de la Kobe, atletul român Dumitru , 
Negoiță s-a numărat printre învingă
torii întrecerilor de pe „Athletics 
Stadium", cucerind medalia de aur în 
proba de aruncarea suliței, cu per
formanța de 84,62 m. Prin acest re
marcabil succes, campionul nostru 
confirmă rezultatele bune obținute 
;în acest sezon, rezultate ce-1.situea
ză printre cei mai valoroși sulițași 
din lume.

în finala probei feminine de arun
carea discului, sportiva româncă Da
niela Costian s-a situat pe locul trei, 
obținînd medalia de bronz, cu rezul
tatul de 63,20 m. Victoria a revenit 
Măriei Marten (Cuba) — 66,66 m. 
urmată de Tamara Hristova (Bul
garia) — 65,30 m.

în semifinalele probei feminine de 
800 m, atletele românce Cristina' Co- 
jocaru — 2’01”81/100 și Ella Covaci — 
2’03”57/100 au cîștigat seriile în care 
au concurat, obținînd calificarea în 
finala programată astăzi.

La 110 m garduri, Liviu Giurgian 
și-a asigurat, de asemenea, califi
carea în finală.

în seriile probei masculine de 
800 m, Petre Drăgoescu a realizat cel 
mai bun timp : l’47”75/100, obținînd 
calificarea în semifinale.
BOX : Campionatele mondiale 

de tineret
Meciuri deosebit de frumoase, ieri, 

la campionatul mondial de tineret, 
care se desfășoară la patinoarul 
„23 August" din Capitală. Printre 
boxerii care au strălucit a fost și re
prezentantul nostru lă categoria 
51 kg, brăileanul Marcelică Tudoriu, 
elev ăl maestrului Gheorghe Baltă, 
de la „Voința". După ce cu o zi 

rită din bugetul republican. Anul 
acesta, veniturile proprii au ajuns la 
451 700 000 lei, în condițiile scăderii 
volumului de cheltuieli la 868 600 000 
lei. De unde această creștere a ve
niturilor ? Tocmai din „ridicarea la 
putere județeană" a surselor indica
te în comuna amintită.

— Este drept, proiectul Legii pri
vind autofinanțarea înlătură unele 
cauze care îngreunau bugetul jude
țean — precizează directorul Admi
nistrației financiare județene. Dar 
scopul bunului gospodar nu este nu
mai acela de a nu fi... dator, ci de a fi 
în rîndul lumii, adică in rîndul ju
dețelor cu o contribuție cît mai sub
stanțială la bugetul republican.

...înainte de a ne despărți. o^Veste 
de ultimă oră. care confirmă hotărî
rea gospodarilor ialomlțeni de a rea
liza cît mai curînd obiectivul auto
finanțării bugetului județean : prin 
sporirea veniturilor proprii. în prima 
jumătate a anului gradul de echili
brare a bugetului județean a crescut 
cu 14 la sută. Ceea ce înseamnă 
venituri proprii de peste 35 milioane 
lei.

— Iar pină la sfirșitul anului vom 
mai înregistra asemenea creșteri — 
ne asigură interlocutorul.

A trăi în cinste si demnitate
(Urmare din pag. I)

go faptele sale de măreție la 
neprețuita zestre constituită prin 
milenii, cu trudă, cu migală, cu sa
crificii, cu gîndul necontenit la 
viitor.

Așadar, întrebarea t pe ce se 
clădește autoritatea morală ? -
nu-i deloc retorică. Iar răspunsul 
simplu, firesc : pe cinste și demni
tate izvorăște logic din chiar mie
zul adevărului. Al adevărului acestei 
epoci de înnoiri economice, socia-

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, privind soluționarea gra
velor probleme cu care se con
fruntă in prezent Europa și în
treaga lume, îndeosebi ca urma
re a intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor. S-a subliniat 
că trebuie să se facă totul pentru 
preintîmpinarea unei catastrofe nu
cleare și asigurarea dreptului la 
pace, la viață și la existență liberă 
și demnă a tuturor popoarelor lumii, 

în cadrul adunărilor s-a relevat 
înalta apreciere de care se bucură in 
întreaga lume contribuția României, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
promovarea ideilor păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare, la edi
ficarea unei lumi mai drepte și mai 
bune. (Agerpres) 

înainte, în primul său meci. Tudoriu 
învinsese detașat la puncte pe Jose 
Santiago (Puerto Rico), ieri a între
cut, Ia capătul unei partide care a 
entuziasmat publicul, pe Carlos Val
dez (S.U.A.). Spre satisfacția specta
torilor. tînărul pugilist român a do
vedit, în fața valorosului său adver
sar, calități deosebite și o pregătire 
excelentă. în meciul următor, el va 
întîlni pe Wolf Schmidt (R.D.G.), în
vingător la puncte în fața polonezu
lui M. Koza.

în gala de .luni seară a Campio
natelor mondiale de box pentru ti
neret de la București, alți doi pugi- 
liști. români au obținut victorii. La 
categoria semimuscă, Marian Popa, 
după ce l-a eliminat în ziua inaugu
rală pe cubanezul Boza, l-a învins 
la puncte, cu o decizie de 5—0, pv 
americanul Harvey Gary, iar în li
mitele categoriei mijlocie-mică. Ma
rian Gavrilă l-a întrecut la puncte, 
cu o decizie în unanimitate, pe Ralf 
Schaminski (R.D. Germană).

Marți sint programate alte două 
gale, de la ora 14 și, respectiv, 18. 
(Valeriu Mironescu).
CICLISM : „Turul României"
Desfășurată pe traseul Căciulata— 

Sibiu—Alba Iulia, etapa a doua a 
Turului ciclist al României a reve
nit lui Frank Jesse (R.D. Germană), 
înregistrat pe distanța de 147 km cu 
timpul de 3h 37’ 08”. Pe locurile ur
mătoare, la patrik secunde de cîști- 
gător, s-au clasat Jurgen Trawny 
(R.D. Germană), Valentin Constan- 
tineseu (România), Nicolae Aldulea 
(România), Marius Nicolescu (Mus
celul Cîmnulung) și Slavomir Ko- 
walewski (Polonia).

în clasamentul general conduce 
Mircea Romașcanu (România), ur
mat de Frank Bauta (R.D. Germa
nă) — la 5”, Gheorghe Kleinpeter 
(Dinamo) — la 9” și Ionel Gancea 
(Dinamo) — Ia 10”.

Astăzi se dispută etapa a treia :. 
Alba Iulia—Cîmpia Turzii—Tg. Mu
reș (143 km).

FOTBAL : Rezultatele etapei a V-a 
din divizia A : A.S.A. — Steaua 1—2, 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău 
3—1, Dinamo — F.C. Olt 2—0, „U“ 
Cluj-Napoca — Sportul studențesc 
1—1, Corvinu! — F.C.M. Brașov 4—0. 
Petrolul — Victoria 1—1, Gloria — 
Politehnica Timișoara 3—0, F.C. Ar
geș— Chimia, 2—1, Rapid — F.C. 
Bihor 4—0. Pe primele locuri în cla
sament : Steaua — 10 puncte. Uni
versitatea Craiova — 9 p, Dinamo — 
8 p, Sportul studențesc — 7 p, Cor- 
vinul și Petrolul — cîte 6 p. Meciu- 

■ rile etapei viitoare — Ia 14 și 15 sep
tembrie.

Finala cupei U.N.C.A.P.
la oină

Intre 30 august și 1 septembrie, în 
comuna Seini din județul Maramu
reș au avut loc întrecerile din ca
drul finalei Cupei U.N.C.A.P. la 
oină, un veritabil campionat națio
nal al formațiilor sportive sătești. 
La actul final al acestei competiții 
înscrise sub genericul „Daciadei" au 
participat 12 cunoscute formații de 
oină din tot atîtea județe ale țării. 
Trofeul a revenit și de această dată 
formației Viață Nouă Olteni din ju
dețul Teleorman, care a mai cucerit 
cupa și în edițiile din anii 1978, 1980 
și 1981, pe locurile următoare situîn- 
du-se Energia Rimnicelu (Buzău) și, 
respectiv, Lumina Mărgineni (Ba
cău). (Gheorghe Susa).

le, Spirituale de anvergură inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Cin
stea, demnitatea - valori morale de 
esență - trec zilnic examene de
finitorii. „Poligonul" lor de încer
care, de călire, de înnobilare și 
afirmare - munca pentru socialism, 
viața de fiecare zi în societatea 
noastră socialistă care, pentru pri
ma dată în istorie, își propune să 
promoveze o nouă scară de valori, 
un om nou pe măsura demnității 
acestui timp eroic. In această rea

Adunarea
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a proclamării independenței, 
Ziua națională a Republicii Socia
liste Vietnam, luni după-amiază a 
avut loc in Capitală o adunare festi
vă organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R.

Au participat tovarășii Ludovic 
Fazekas, membru âl Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, pre
ședinte al Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și al altor minis
tere, cadre din conducerea unor or
ganizații de masă și obștești, insti
tuții centrale, activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Au luat parte Pham Duy Toan, 
ambasadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste Vietnam și 
Republicii Socialiste România, adu
narea festivă a fost deschisă de to
varășul Ludovic Fazekas.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășa Tamara 
Dobrin.

în acest an — a spus vorbitoarea
— poporul vietnamez aniversează 
patru decenii de la victoria revolu
ției democrate și a insurecției gene
rale populare din august 1945, orga
nizată și condusă de Partidul Comu
nist, prețioasă izbîndă încununată în 
ziua de 2 septembrie a aceluiași an 
prin proclamarea Republicii Demo
crate Vietnam.

Proclamarea republicii de către 
marele fiu al poporului vietnamez, 
Ho Și Min, a constituit un eveniment 
de o deosebită importanță istorică, 
mareînd o cotitură hotărîtoare in 
destinul poporului vietnamez, deschl- 
zîndu-i calea făuririi unei vieți noi, 
libere și independente, demne, pe 
pămîntul patriei sale.

Dar la scurt timp după victorie, 
poporul vietnamez a fost pus în fața 
unor noi încercări, fiind nevoit să 
lupte cu armă în mînă pentru a ză
dărnici acțiunile ostile ale agresori
lor străini ce intenționau să-și 
restabilească prin forță vechile po
ziții.

In aceste condiții de grea Încer
care, poporul' vietnamez s-a ridicat 
la lupta eroică pentru salvgardarea 
ființei naționale, pentru apărarea 
dreptului său inalienabil de a-și 
hotărî singur destinele, pentru o 
dezvoltare liberă, într-un stat unitar 
și independent.

Pe parcursul întregii lupte eroice 
de eliberare a poporului vietnamez
— a subliniat vorbitoarea — Parti
dul Comunist Român, Republica 
Socialistă România, întregul popor 
român și-au exprimat cu toată cla
ritatea sentimentele lor de profundă 
solidaritate, acordîndu-i un sprijin 
internaționalist activ, pe plan po
litic, .material și diplomatic, adueîn- 
du-și astfel contribuția la măreața 
victorie a poporului vietnamez.

România socialistă a salutat cu 
deosebită satisfacție și mare bucurie 
victoria istorică obținută de poporul 
vietnamez prin eliberarea Vietna
mului de sud.

Partidul nostru a apreciat că, in 
ansamblul profundelor schimbări 
înnoitoare din lumea contemporană, 
Victoria obținută de poporul vietna
mez s-a înscris ca o contribuție de 
searrtă la succesul luptei tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste 
și anticolonialiste împotriva vechii 
politici de forță, amestec în trebu
rile interne și dictat, pentru recu
noașterea drepturilor tuturor po
poarelor de a fi stăpîne pe propriile 
destine și de a-și organiza viața de 
sine stătător, conform propriilor lor 
năzuințe.

Cu aceleași, sentimente a. fost sa
lutată in România și proclamarea 
Republicii Socialiste Vietnam, patria 
unificată a poporului vietnamez, în 
aprilie 1976.

în prezent, poporul vietnamez 
prieten desfășoară o amplă activita
te pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială a țării.

Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile susținute desfășu
rate pentru edificarea socialismului 
pe pămîntul Vietnamului și se 
bucură sincer de realizările însem
nate obținute de poporul vietnamez 
prieten în cele patru decenii de viață 
liberă, independentă, pe calea bună
stării și progresului.

în continuare, vorbitoarea a evocat 
marile evenimente sărbătorite recent 
de poporul nostru — a 41-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944 
și împlinirea a două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., 
care l-a ales în fruntea partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
trecut succint în revistă prefacerile 
revoluționare profunde intervenite 
în viața țării și înfăptuirile de 
prestigiu obținute pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. S-a subliniat că îndeosebi 
în ultimii 20 de ani, care se consti
tuie in epoca cea mai rodnică in 
istoria României, numită cu înaltă 
cinstire și legitimă mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", producția indus
trială , a crescut de 6 ori, iar cea, 
agricolă de circa 2,3 ori, în timp ce 
venitul național a sporit de peste 4 
ori, a crescut nivelul general de ci
vilizație și cultură al întregii na
țiuni.

în anul 1985. anul încheierii celui 
de-al VII-lea cincinal, al trecerii la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui pentru cincinalul 1986—1990, care 
marchează intrarea țării noastre în
tr-un stadiu nou de dezvoltare, de 
înfăptuire pe o treaptă superioară

litate a timpului nostru descifrăm 
tăria liantului social generat, la 
rindul lui, de instaurarea dreptății 
pentru toți creatorii de bunuri ma
teriale și spirituale, a căror opțiu
ne esențială de a trăi. în cinste și 
demnitate are astfel o motivație și 
o temeinică bază materială.

O aserțiune recunoscută și pre
țuită ne învață că „trebuie să trăim 
întotdeauna ca și cum am trăi în 
văzul lumii : trebuie să cugetăm 
mereu ca și cum altul ar putea 
șă privească în adîncul inimii noas
tre". îndemn cu direcție morală, 
educativă, formativă limpede și 
răspicat exprimat. Puterea de a 
trăi cinstit, demn, „în văzul lumii"

festivă din
a Programului partidului, oamenii 
muncii din țara noastră, mobilizați 
puternic în întrecerea socialistă, 
desfășoară o amplă și rodnică acti
vitate pentru realizarea sarcinilor 
de plan, creșterea productivității 
muncii.

Orientările și sarcinile viitorului 
plan cincinal, stabilite de hotărîrile 
istorice ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, urmăresc cu precădere 
realizarea unei dezvoltări economice 
intensive prin modernizarea în con
tinuare a structurilor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, sporirea mai accen
tuată a productivității muncii, creș
terea eficienței în toate ramurile 
economiei naționale.

Referindu-se apoi la politica ex
ternă a țării noastre, vorbitoarea a 
reliefat că, promovînd o politică de 
pace, independență și largă coope
rare între națiuni. România acordă 
o atenție deosebită întăririi priete
niei și conlucrării cu toate țările so
cialiste, dezvoltă raporturi strînse de 
colaborare și cooperare cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele neali
niate, întreține relații cu țările dez
voltate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. La 
baza acestor relații, România situea
ză statornic principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
al neamestecului în treburile inter
ne, al nefolosirii forței sau „amenin
țării cu forța, asigurării neabătute a 
dreptului fiecărui popor de a-si 
făuri de sine stătător destinele, do 
a-și alege liber calea dezvoltării 
economico-sociale. potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii.

Evenimentele din ultimii ani au 
evidențiat pericolele grave pe care 
le pune pentru pacea lumii inten
sificarea cursei înarmărilor. Pornind 
de la această realitate. România so
cialistă, , președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciază că pro
blema fundamentală a epocii con- 
temporane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, și în primul rind a ce
lei nucleare, trecerea la dezarmare 
și asigurarea unei păci trainice în lume.

• Vorbitoarea a subliniat că intre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Vietnam, între Repu
blica Socialistă România si Republi
ca Socialistă Vietnam s-au statorni
cit raporturi de strînsă prietenie și 
colaborare, cimentate din anii luptei 
eroice a poporului vietnamez pentru 
libertate și o existență demnă, ra
porturi care au cunoscut un curs po
zitiv pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte do
menii de activitate de interes comun.

O importantă deosebită în dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări au avut-o întîlnirile din 
1971, 1975 și 1978 dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Le Duan. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam. 
Convorbirile prilejuite de aceste în- 
tîlniri și documentele semnate la 
cel mai înalt nivel — în primul rînd 
Declarația comună semnată la Bucu
rești în 1975 și Declarația privind în
tărirea continuă a prieteniei și soli
darității. dezvoltarea colaborării din
tre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist din Vietnam, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Vietnam, sem
nată la Hanoi în 1978 — asigură un 
cadru larg conlucrării dintre cele 
două partide și țări, atit pe plan 
bilateral, cît și în sfera vieții inter
naționale. în interesul popoarelor 
român și vietnamez prietene, al cau
zei generale a păcii, socialismului, 
dezvoltării independente, cooperării 
și înțelegerii în întreaga lume.

O expresie a acestor raporturi o 
reprezintă și participarea unor dele
gații de partid și de stat vietnameze 
la evenimentele importante din via
ta poporului român în cursul anului 
1984, la -cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și ant'imneria- 
listă de la 23 August, ca și la lucră
rile celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Există largi posibilități pentru dez
voltarea continuă, pe baze reciproc 
avantajoase, a colaborării si coope
rării economice, tehnico-stiintifice și 
în alte domenii intre România și 
Vietnam, pentru extinderea conlu
crării pe plan politic, a schimbului 
de experiență în diferite domenii ale 
construcției socialiste. în acest ca
dru. ambele țări nutresc dorința re
ciprocă de aprofundare și consolida
re. în continuare, a raporturilor de 
strînsă prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre cele două partide, 
dintre cele două țări. în spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, pornindu-se de la ' interesele 
celor două ponoare de dezvcltare li
beră-, independentă, de Ia necesită
țile economiilor naționale ale celor 
două tari.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Cu prilejul marii sărbători a poporu
lui vietnamez, permiteți-mi să dau 
glas sentimentelor de prietenie nu
trite de întregul popor român față 
de poporul vietnamez si să adresez, 
în numele participanților la această 
adunare festivă, călduroase felicitări 
poporului vietnamez cu prilejul Zilei 
sale naționale, îmoreună cu urările 
noastre de succes deplin în realizarea 
hotărîrilor celui de-al V-Iea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
pe calea dezvoltării socialiste a pa
triei sale.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R.S. Vietnam, Pham Duy Toan. care 
a spus :
* După ani de luptă înverșunată îm
potriva colonialismului francez și mi
litarismului japonez, acum 40 de ani. 
Revoluția din August din Vietnam a 
fost încununată de sudees. La 2 Sep
tembrie. președintele Ho Si Min a 
citit solemn declarația de indepen-

se află in faptele dăruite țării, în 
gîndirea înaintată, în atitudinea in
transigentă incepînd cu tine, in fe
lul demn de a-ți concepe întreaga 
existență. Cinstea și demnitatea 
unei vieți înseamnă, înainte de 
toate, respectul față de tine în
suți. Curajul de a le profesa și 
promova, de a trăi, „în văzul lu
mii", înseamnă și curajul de a le 
apăra de tot ceea ce pot să le 
atingă, să le ultragieze. Expresive 
înfățișări ale spiritului revoluționar, 
cinstea și demnitatea muncitoreas
că transmise ca o autentică parolă 
din generație în generație au, în 
climatul social de azi, un nelimi
tat cimp de cristalizare și promo

Capitală
dentă, anunțînd în fața întregii lumi 
înființarea Republicii Democrate 
Vietnam — primul stat al clasei 
muncitoare și al țărănimii din Asia 
de sud-est.

Victoria Revoluției din August a 
constituit un măreț salt calitativ al 
națiunii vietnameze, a deschis o eră 
nouă — era independenței, unifică
rii și socialismului pe pămintul viet
namez.

Arătînd că forțele colonialiste și 
neocolonialiste au vrut să înfringă 
voința neclintită de independență și 
libertate a națiunii vietnameze, să 
lichideze puterea revoluționară și să 
divizeze Vietnamul, vorbitorul a re
levat că, sub conducerea Partidului 
Comunist din Vietnam, poporul viet
namez s-a ridicat la luptă și a 
reușit să învingă dușmanii agresori.

După ce jumătatea de nord a 
Vietnamului a fost eliberată, po
porul vietnamez a preluat de la 
francezi un patrimoniu sărac și 
ruinat. Industria grea aproape nu 
exista. în războiul de distrugere dus 
de imperialiștii americani, unele o- 
biective industriale construite în 
Vietnamul de nord socialist au fost 
bombardate și distruse aproape in 
întregime — a spus vorbitorul.

într-o fostă țară colonială, cu o 
economie agrară de mică producție, 
înapoiată, devastată de mai bine de 
30 de ani de război îndelungat, s-a 
înfăptuit reforma socialistă in Viet
namul de sud, s-au înlăturat multe 
urme ale războiului, s-a asigurat 
viața poporului și s-a progresat în 
construirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului. în condițiile concrete 
și deosebite ale Vietnamului, reali
zările economice obținute in ultimii 
10 ani au o semnificație extrem de 
mare.

Agricultura a Înregistrat succese 
încurajatoare, s-a mărit suprafața 
cultivată cu mai mult de un milion 
de hectare. A sporit considerabil 
producția ramurilor industriale, cum 
ar fi energetica, siderurgia, mecani
ca, industria chimică, a cimentului, 
hîrtiei, sticlei, textilelor. S-au con
struit sau sînt în construcție multe 
obiective industriale. S-au obținut 
succese importante, de asemenea, in 
ramurile meșteșugărești, în ocrotirea 
sănătății, educație și cultură.

Cu toate acestea, pe frontul con
strucției economice, poporul vietna
mez mai trebuie să învingă multe 
greutăți. Sub conducerea Partidului 
Comunist din Vietnam, poporul viet
namez se sprijină pe propriile sale 
forțe, consultă experiența construc
ției economice a țărilor frățești în 
vederea găsirii căilor potrivite con
dițiilor concrete ale Vietnamului.

Referindu-se la politica externă a 
țării sale, ambasadorul a eviden
țiat că, în cele patru decenii care 
au trecut de la Revoluția din Au
gust, Partidul Comunist din Viet
nam și statul vietnamez au partici
pat activ la activitățile internaționa
le, legînd lu,pta națională de lupta 
comună a popoarelor lumii pentru 
țelurile nobile ale epocii — pacea, 
independența națională, democrația 
și socialismul.

Inexistentă înainte pe harta lumii, 
Republica Socialistă Vietnam între
ține în prezent relații diplomatice cu 
112 state și este'membră a mai mul
tor organizații internaționale impor
tante.

Poporul vietnamez nu are o dorin
ță mai arzătoare decît pacea înde
lungată și stabilă, nu numai pentru 
el, ci și pentru întreaga- omenire.

La cea de-a 40-a aniversare a Zi
lei naționale a Republicii Socialiste 
Vietnam — a spus vorbitorul — po
porul nostru este ferm hotărît să 
facă tot ce-i stă în putință pentru 
ca, împreună cu comunitatea socia
listă, partidele comuniste și munci
torești, țările din mișcarea nealinia
tă, forțele de independență naționa
lă. de democrație, de pace si progres 
de pe toate meridianele lumii, să for
meze un front larg de luptă în ve
derea opririi cu fermitate a războ
iului mondial înainte de â izbucni, să 
apere pacea pe planeta noastră. Re
ferindu-se in continuare la raportu
rile româno-vietnameze, vorbitorul ă 
spus : în opera de luptă pentru eli
berarea țării și de construire a so
cialismului, Republica Socialistă 
Vietnam dă o înaltă apreciere rela
țiilor de prietenie și cooperare fră
țească cu Republica Socialistă Româ
nia — stat care are un ideal comun 
și interesul suprem de a construi cu 
succes socialismul și comunismul. în 
ultimii 40 de ani, relațiile dintre 
partidele și popoarele celor două țări 
s-au consolidat și dezvoltat multila
teral și neîncetat.

întîlnirile la nivel înalt dintre tova
rășii Le Duan și Nicolae Ceaușescu 
au deschis noi perspective în relații
le dintre cele două țări ale noastre.

în lunile și anii în care poporul 
vietnamez a dus lupta grea împotri
va agresiunii americane pentru sal
varea națională, partidul, guvernul 
și poporul român i-au acordat ade
ziunea, sprijinul și un ajutor prețios.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc 
acest prilej ca, în numele partidului, 
guvernului și al poporului vietna
mez, să exprim sincere mulțumiri 
partidului, guvernului, poporului ro
mân, organizațiilor de partid, de stat, 
de masă și obștești pentru aceste 
sentimente internaționale nobile.

în încheiere, vorbitorul a spus : în 
ceea ce îl privește, poporul vietna
mez urmărește cu profundă simpa
tie desfășurarea revoluției socialiste 
în frumoasa Românie, se bucură 
din inimă de realizările mărețe ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în opera de construcție socialistă, 
mai ales după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, și, din adincul 
inimii, dorește poporului frate ro
mân ca, sub conducerea partidului 
său comunist, in frunte cu stimatul 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, să con
tinue să obțină victorii tot mai mari 
în traducerea în viață a directivelor 
trasate de cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

(Agerpres)

vare. Cîmp de muncă și de acțiu
ne jalonat cutezător, pînă și din
colo de pragurile anului 2000, de 
către Congresul \ al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, de gîn
direa vizionară și revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Da
toria comunistă, îndemnul perma
nent, înflăcărat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cer să le așe
zăm, peste tot, la temelia întregii 
noastre munci si vieți.

Iar semnul de cîștig al bătăliei, 
cinstei și demnității nu poate fi 
altul decît întreaga noastră existen
ță de muncă, faptele și atitudinile 
de fiecare zi așezate la temelia 
lumii pe care o clădim.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:

NU amplasării noilor rachote nucleare 
pe teritoriul Olandei!

AMSTERDAM 2 (Agerpres). — 
Printr-o manifestare desfășurată 
în localitatea olandeză Wofens- 
drecht, unde ar urma să’fie insta
late 48 de rachete de croazieră, 
s-a deschis un referendum ce va 
cuprinde întreaga Olandă, menit 
să evidențieze faptul că majorita
tea populației țării să pronunță 
împotriva amplasării noilor răche- 
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune pe teritoriul olan-

dez, pentru înlăturarea tuturor ar
melor nucleare din Europa. După 
cum relatează agenția A.D.N., re
prezentanții a peste 600 de comi
tete locale pentru 
sute de adversari 
nucleare și-au 
cărți poștale 
guvernului și parlamentului, 
care se cere renunțarea la stațio
narea de rachete americane 
Olanda.

pace și alte 
ai înarmărilor 

pus iscălitura pe 
trimise pe adresa 

in
în

Inițiativă a mișcării pacifiste din Danemarca
COPENHAGA 2 (Agerpres), - 

Problemele actuale ale consolidării 
păcii, încetării cursei. înarmărilor, 
a politicii de confruntare pe plan 
internațional au . constituit tema 
centrală a lucrărilor ^Conferinței 
păcii ’85", desfășurată in capitala 
Danemarcei. ■ . '

Acest forum național a fost or
ganizat din inițiativa sindicatelor

din Copenhaga, in colaboraredin Copenhaga, in colaborare cu 
mișcarea „Sindicatele daneze pen
tru pace". Participanții — reprezen
tanți din peste 80 de organizații 
profesionale din țară — au adoptat 
un program de acțiune in favoarea 
păcii și dezarmării, au stabilit 
manifestările concrete ce vor avea 
loc in Danemarca in legătură 
proclamarea de către O.N.U. a 
nulul 1986 — An al păcii.

cu
a-

Acțiunea unită a forțelor iubitoare de pace 
poate preîntâmpina un război atomic

. _ . Ne-
întăririi unității. de ac- 

tuturor forțelor iubitoare 
din lume, în vederea 

pericolului unui

HELSINKI 2 (Agerpres). 
cesitatea 
țiune a 
de pace 
preîntimpinării 
război nuclear, pentru menținerea 
păcii și vieții pe planetă < noasțră 
este subliniată. în Declarația Con
siliului Mondial al Păcii, dată pu-

blicității la Helsinki cu prilejul 
„Zilei de acțiune sindicală pentru 
pace". Documentul reliefează im
portanța adoptării de măsuri con
crete pentru încheierea unui 
acord vizînd interzicerea totală a 
experiențelor cu arme nucleare, 
lichidarea tuturor arsenalelor nu
cleare.

Pentru reluarea politicii de destindere
BONN 2 (Agerpres). — La Miln- 

chen a avut loc o manifestare co
mună a Partidului Social-Democrat 
și a Uniunii Sindicatelor Vest- 
Germahe (D.G.B.) cu prilejul „Zi
lei de acțiune sindicală pentru 
pace".

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej — relatează agenția D.P.A. 
— președintele P.S.D., Willy. 
Brandt, a criticat „Inițiativa- de 
apărare strategică" -- program de 
cercetări spațiale al S.U;A. cunos
cut și sub numele de „războiul
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Extinderea cooperării
economice între

Romania și R. D. Germană
BERLIN 2 (Agerpres). — în pe

rioada 31 august — 2 septembrie, la 
Berlin au avut loc convorbiri între 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Horst Soelle, minis
trul comerțului exterior al R.D. 
Germane.

A fost examinat stadiul îndepli
nirii sarcinilor stabilite cu prilejul 
întîlnirii la nivel înalt din mai 1985, 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, în direc
ția dezvoltării schimburilor comer
ciale, a cooperării și specializării în 
producție dintre cele două țări. S-a 
apreciat că evoluția schimburilor co
merciale bilaterale este pozitivă și 
s-a relevat că, în 1985, volumul 
acestora va fi cu 10 la sută mai mare 
față de anul precedent, convenin- 
du-se măsuri concrete pentru urgen
tarea încheierii acordurilor și con
tractelor pe 1986 și pe perioada 
1986—1990.

Vasile Pungan a fost primit de 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, președintele părții R.D.G. in 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică. în convorbirile avute s-a 
subliniat necesitatea ca cele două 
părți să intensifice contactele dintre 
ministerele și întreprinderile de re
sort din România și R.D. Germană.

a țărilor nealiniate5

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SAN MARINO

stelelor" — și a chemat la inițierea 
unei noi faze in politica Est-Vest 
și la reluarea politicii de destin
dere.

La rindul său, președintele 
D.G.B., Ernst Breit, a declarat că, 
avindu-se in vedere potențialul 
distructiv al armelor nucleare, chi
mice și biologice existente, sufi
cient pentru a nimici de mai mul 
te ori omenirea, orice altă măsură 
de înarmare și-a pierdut sensul, i 
„In loc de războiul stelelor — a ț 
spus el — dorim pacea pe Pămint".

LUANDA 2 (Agerpres). — în ^ca
pitala R. P. Angola au început 
lucrările pregătitoare 
rinței ministeriale a 
aliniate. Lucrările au

Confe- 
ne-

ț

. _ . .. . .. 3darea tuturor arsenalelor nucleare, i 
Un conflict nuclear nu ar pune ’

Adoptarea unei rezoluții în Congresul Național 
Argentinian

BUENOS AIRES 2 (Agerpres) — 
Congresul Național argentinian ț-
— forul legislativ suprbm al.-' țării
— se pronunță pentru consolidarea 
păcii pe plan internațional, pentru 
dezarmare nucleară. • îhtr-o rezolu
ție adoptată de Senat — camera 
superioară a parlamentului de la 
Buenos Aires — se exprimă spti-' 
jinul față de . scopul și acțiunile 
Organizației argentihierie ’„Apelul 
celor o sută în numele vieții", ce 
reunește în rîndurile sale perso
nalități politice și obștești; ,'repre- . 
zentanți ai organizațiilor progre-

ale 
țărilor 
fost deschi

se de către ministrul relațiilor exter
ne al R.P. Angola, Alfonso Van Du- 
nem M’Binda. Conferința a ales or
ganele de lucru. Președinte al con
ferinței a fost ales ministrul relații
lor externe al Angolei, președinte 
al Comitetului politic — reprezen
tantul Ciprului și președinte al Co
mitetului economic — reprezentantul 
Guyanei.

Republica Socialistă România, care 
are statut de invita^ la mișcarea ță
rilor nealiniate, este reprezentată la 
conferință de o delegație . condusă 
de . Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

siste din țară care militează pen
tru înghețarea și, în final, lichi-

în pericol numai părțile direct im- i 
plicate, ci existența întregii ome- , 
niri, a înseși vieții pe planeta ) 
noastră — subliniază documentul.. 4 
Tocmai de aceea, deosebirile de ’ ’ 
vederi politice nu trebuie să.eon- 
st'ituie un impediment _în reali- i 
zarea unității de acțiune în favoa- ț 
rea' păcii, dezarmării și lichidării i 
tuturor armelor de nimicire în ’ 
masă.

Situația din Liban
BEIRUT 2 (Agerpres). — Un calm 

precar a domnit luni în zonele de 
confruntare -obișnuite din Beirut. 
Pupctele de trecere între estul și 
vestul orașului au. rămas,- în conți- . 
nuare închise, ca urmare a stării de 
tensiune; întreținute de' luptele înre
gistrate în ziua precedentă.. -

în sudul Libanului, forțele israe- 
liene de ocupație au bombardat luni 
cu artilerie - sate libaneze că măsură 
de represalii pentru intensificarea 
acțiunilor forțelor libaneze împotriva 
trupelor de ocupație.

relațiilor sovieto-americane I
MOSCOVA 2 (Agerpres) — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., 
Mihail Gorbaciov, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S., a relevpt, în ca
drul unui interviu acordat săptămi- 
nalului american „Time", că, „în 
pofida negocierilor de la Geneva și 
a înțelegerii privind întîlnirea la 
nivel înalt din noiembrie a.c., rela
țiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. con
tinuă să se 
mărilor se 
pericolul de război". El a arătat că 
U.R.S.S. se străduiește să rupă 
cercul vicios, să ■ scoată din impas 
eforturile de limitare a înarmărilor, 
pornind de la convingerea că tre
buie căutată, împreună cu S.U.A., 
soluția actualei situații complexe. 
„U.R.S.S. și S.U.A. pot supraviețui 
sau pieri numai împreună", a sub
liniat Mihail Gorbaciov, adăugind : 
„întrebarea principală care, se pune 
este să vedem dacă sîntem gata să 
recunoaștem că nu există altă cale 
decît coexistența pașnică a celor 
două state, dacă sîntem gata să ne 
restructurăm

deterioreze, cursa înar- 
intensifică și nu scade

corespunzător modul

de a gîndi și de a acționa de pe 
poziții pașnice, și nu militare". In 
acest context, subliniază T.A.S.S., re- 
ferindu-se la . viitoarea . întîlnire so- 
vieto-americană la nivel înalt, M. 
Gorbaciov a arătat că „nu aducerea 
de învinuiri reciproce trebuie să fie 
scopul acestei întîlniri, după o în
trerupere de șase ani". în legătură 
cu „inițiativa de apărare strategică" 
americană, cunoscută sub denumirea 
de „războiul stelelor", secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S. a eviden
țiat că nu pot fi luate în serios 
afirmațiile că ea va asigura imuni
tatea in fața atacurilor nucleare și 
va duce la lichidarea armelor nu
cleare. Aceasta — a, spus Mihail 
Gorbaciov — reprezintă o nouă 
rundă periculoasă a cursei înarmăr 
rilor, care va atrage după sine o 
nouă încordare în relațiile sovieto- 
americane. Dacă nu se va conveni 
asupra preîntimpinării cursei înar- . 
mărilor în Cosmos, va fi cu nepu
tință realizarea unui 
reducerii arsenalelor 
menționat secretarul 
C.C. al P.C.U.S.

acord asupra 
nucleare, a 
general al

HANOI

Parada militară si demonstrația
oamenilor muncii

cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării 
independenței, Ziua națională a R. S. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — La Hanoi 
au avut loc, luni, parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării independenței, Ziua 
națională a R.S. Vietnam — transmite 
agenția V.N.A. în discursul rostit cu 
acest prilej, Le Duan, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Vietnam, a 
subliniat semnificația istorică a eve-

cu

nimentului și a făcut o trecere în 
revistă a rezultatelor economiei na
ționale in ultimele patru decenii, re-

. levind necesitatea continuării efor
turilor în vederea folosirii mai de
pline a forțelor de producție, a pă- 
mintului și a resurselor naționale.

Vorbind despre politica externă a 
țării sale, Le Duan a arătat că 
Vietnamul sprijină politica de pace 
și prietenie între națiuni.

AMERICA CENTRALA

Eforturi pentru soluționarea pe cale pașnică
a diferendelor

CIUDAD DE PANAMA 2 (Ager
pres). — Miniștrii relațiilor externe 
ai țărilor membre ale „Grupului de 
la Contadora" intenționează să se 
reunească la 15 septembrie, la Ciu
dad de Panama cu omologii lor din 
cele cinci state centro-americane în 
cadrul eforturilor de șoluțipnare, ne
gociată, prin tratative,' a crizei din 
America Centrală — a declarat șeful ' 
diplomației panameze, Jorge Abadia.

într-un interviu acordat ziarului 
proguvernamental „Matutino", care' 
apare'la Ciudad de Panama, ' Jorge 
Abadia a declarat că „pregătirile' în 
vederea acestei reuniuni smt aproa
pe terminate, miniștrii' de ' eXțerne 
din Costa Rica, Honduras, Guatema
la, Nicaragua și Salvador urmînd să 
discute cu reprezentanții „Grupului 
de-la Contadora" (Columbia. Mexic, 
Panama și Venezuela) problemele 
legate în special de securitate, pro-

puse în Actul de pace și cooperare 
în America Centrală, ca și unele as
pect? privind verificarea și controlul 
asupra îndeplinirii prevederilor tra
tatului.

Apreciind reuniunea ca „impor
tantă și decisivă" pentru . procesul 
dfc negocieri . viitoare intre „Grupul 
de :1a. Contadora" și. țările centro- 
americane interesate, ministrul pa
namez a subliniat că tratatul amin
tit conține . prevederi privind: înce
tarea manevrelor- .militare cu pre
zențe, străine de regiune, Ia 30. de , 
zile de la semnarea documentului, 
retragerea consilierilor militari 
străini și desființarea bazelor'’mill-'- 
tare străine, reducerea forțelor ar
mate și a -armamentelor,, precum și 
interzicerea sprijinului acordat for
țelor neregulate care încearcă, ac- 
ționînd din, terțe țări, să destabili
zeze guvernele statelor din regiune.

PENTRU ANUL INTERNATIONAL AL TINERETULUI

O prestigioasă manifestare consacrată
problemelor tinerei generații

CONFERINȚA mondiala a comitetelor naționale

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

Anul Internațional al Tineretului - proclamat de 
Organizația Națiunilor Unite ca urmare a unui șir de 
inițiative ale României ■ socialiste, a profundului ecou 
generat pe toate meridianele, de' politica de pace și 
colaborare promovată cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și. marcat în acest an de în
treaga comunitate mondială sub generoasa deviză 
„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE" - a deschis 
rodnice perspective abordării globale a problematicii 
de tineret, mobilizării tinerei generații la împlinirea 
aspirațiilor nobile de pace și progres ale tuturor po
poarelor.

înalta răspundere pentru eduegrea și formarea unui 
tineret capabil să participe' activ și responsabil la 
realizarea năzuințelor celor mai scumpe ale propriu
lui popor, ale tuturor popoarelor constituie una din 
trăsăturile distincte ale' politicii interne și externe a 
României socialiste, cu precădere în anii de după 
Congresul al IX-lea ăl- parțidului.-In repetate rînduri, 
secretarul general . al partidului nostru, președintele 
Republicii, s-a adresat'oamenilor politici, factorilor de 
decizie, tineretului pentru a-și concentra mai mult 
eforturile asupra problemelor care frămintă tineretul, 
pentru a face din tineri demni mesageri, ai păcii, in-

dependenței și progresului către ziua de mîine a uma
nității.

„Noi - sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU - 
apreciem că, în condițiile actuale, grija și preocupa
rea statelor și popodrelor pentru formarea și educa
rea tinerei generații reprezintă o problemă de cea mai 
mare însemnătate pentru viitorul omenirii, pentru pro
gresul necontenit al civilizației umane. Fiecare stat, 
fiecare popor are responsabilitatea de a crește și 
educa tineretul în spiritul muncii și creației pentru pa
tria căreia ii aparține, al nobilelor 
și prieteniei, al respectului față de 
civilizație) umane".

Asemenea însuflețitoare îndemnuri 
nerează pretutindeni o amplificare a 
vind statutul tineretului contemporan, au contribuit la 
concentrareă atenției factorilor politici pentru soluțio
narea problemelor specifice ale tineretului, pentru an
trenarea sporită a tinerei generații la asigurarea unui 
climat de pace, dreptate și colaborare în lume. Des
fășurarea cu succes a „Anului Internațional al Tinere
tului" confirmă pe deplin justețea orientărilor și po
zițiilor românești 
rea și activitatea

prilejul să eviden- 
măsuri vizînd cori- 
perspectiva înc.epu- 
pentru a se valori-

idealuri ale păcii 
marile valori ale

au generat și ge- 
preocupărilor pri-

privind tineretul, inspirate din gîndi- 
tovarâșului Nicolae Ceaușescu.

Excelențelor Lor Domnilor ENZO COLOMBINI 
și SEVERINO TURA

Căpitani regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii San Marino îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului sanmarinez prieten prosperitate și pace.

Sînt convins că relațiile de colaborare româno-sanmarineze se vor dez
volta fructuos și în viitor, în interesul popoarelor român și sanmarinez, al 
cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
1

Cea mai mică, . dar 
și cea mai veche re
publică din Europa și 
din lume — San Ma
rino — își' sărbătorește 
astăzi ziua sa națio
nală. Micul stat (61 
kmp și peste 20 000 
locuitori) și-a păstrat 
neatîrnarea de-a lun
gul a 17 secole de 
existentă, ceea ce i-a 
atras și denumirea de 
„stînca libertății". Bas
tioanele vechii cetăți 
stau și' acum mărturie 
dîrzeniei cu care san- 
marinezii 
pentru ca 
pe stema 
„Libertas 
(Libertate 
să reflecte o realitate 
trainică.

Grație frumuseților 
naturale, turismul și. 
legat de acesta, indus
tria hotelieră consti
tuie ramuri economice

au luptat 
înscrisul de 
tării lor — 

perpetua" 
veșnică) —

de bază și importante 
s-urse de venituri pen
tru statul sanmarinez. 
Specificul geografic 
și-a pus amprenta a- 
supra ocupațiilor lo
cuitorilor. Jumătate 
dintre aceștia trăiesc 
în mediul rural. în 
zona agricolă din jurul 
orașului-cetate, și - se 
îndeletnicesc cu creș
terea vitelor și cultura 
viței de vie. Artizana
tul, exploatarea mate
rialelor de construcție 
și a marmurei între
gesc peisajul econo
miei. Vocația de pace 
și libertate a sanmari- 
nezilor se reflectă și 
în raporturile de 
prietenie întreținute 
cu numeroase țări ale 
lumii, in participarea 
activă la eforturile 
pentru edificarea secu
rității pe continentul 
eUropean.

mare 
im- 

mul- 
ra- 

cele 
a- 
la

Așa cum este cunos
cut, între România și 
San Marino s-au sta
tornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie si 
colaborare bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. O contribuție 
de cea mai 
importantă la 
pulsionarea pe 
tipie planuri a 
porturilor dintre 
două țări au
vut-o contactele 
nivel înalt, convorbi
rile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
căpitanii . regenți ai 
Republicii San Ma
rino, care de fiecare 
dată au evidențiat do
rința comună de a 
adînci și diversifica 
relațiile bilaterale — 
în interesul păcii, 
securității și colaboră
rii în Europa și în în
treaga lume.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Alteței Sale
Șeic KHALIFA BIN HAMAD AL THANI

Emirul Statului Qatar
DOHA

Cu_ocazia edei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței Sta
tului Qatar, am. plăcerea să vă transmit cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
țării dumneavoastră.

*
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul emiratului 
Qatar., aniversează la 
3 septembrie împli
nirea a 14 ani de • la 
proclamarea indepen
denței. țării, saje;.'

versificarea economiei 
naționale, ponderea 
celor două sectoare . a 
scăz.ut la 45 la sută, pe 
cuprinsul Qatarului 
făcîridu-și apariția o 

Situat în peninsula serie d? obiective in- 
cu același nume, , ale dustriale din domenii- din viața Q„L
cărei țărmuri -sînt le petrochimiei, gaze- ' ' îhtre' Republica
udate de-apele Golfu- lor naturale', îrigră^ă- ~ “ “
lui, Qatarul are o su- mintelor chimice, ăli- Statul 
prafață 'de 22 000 .kmp . men tar etc. în cursul 
și o populație de circa 
250 000 de locuitori, 
din care aproape ju
mătate este concen
trată în capitala țării, 
orașul Doha. Princi
pala bogăție a. emira
tului o constituie pe
trolul. La, începutul 
anilor ’80, „aurul ne
gru" și, alături de el, 
industria minieră fur
nizau circa 67 la sută 
din produsul național 
brut. în ultima peri
oadă, ca urmare a e- 
forturilor pentru di-
UdUdj Let 
forturilor

anului 1985 au început 
lucrările de, construc
ție la marele proiect 
de, valorificare a ză- 
cămîntului de gaze na
turale descoperit în 
nordul țării și apreciat 
ca: 'una din sursele 
cele mai mari, din 
zona Orientului Mij
lociu, rezervele Iden
tificate fiind estimate 
la' 30 trilioane metri 
cubi, suficiente pen
tru a asigura impor
tante exporturi timp

de cel puțin Încă un 
secol.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu simpatie trans
formările înnoitoare 

Qatarului. 
.------- i So

cialistă România și 
Qatar s-au 

creat și dezvoltat re
lații de colaborare 
prietenească, în fața 
cărora se deschid per
spective de extindere 
pe multiple planuri, 
în special în sfera co
operării economice și 
tehnice. Fără îndoială, 
cursul pozitiv al ra
porturilor dintre cele 
două țări și popoare 
corespunde intereselor 
reciproce și, totodată, 
intereselor generale ale 
cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii in
ternaționale.

AGENȚIILE DE PRESA

Inscriindu-se armonios în cadrul 
rodnic oferit de Anul 'Internațio
nal al Tineretului, orașul București 
urmează să găzduiască, incepînd de 
astăzi, una din manifestările de am
ploare ocazionate de anul , tinerei ge
nerații : Conferința Mondială a Co
mitetelor Naționale pentru A.I.T., cu 
tema „Tineretul anilor 2000 — Parti
cipare, Dezvoltare, Pace".

Aflată pe agenda marilor manifes
tări oficiale ale A.I.T., conferința-din 
capitala României socialiste consti
tuie prima reuniune la nivel mondial 
a structurilor (comitetelor) naționale 
de coordonare pentru A.I.T.

Așa cum se știe, ca expresie a 
ecoului unanim și profund, al A.I.T., 
in peste 150 de țări au fost create 
comitete naționale sau alte structuri 
adecvate, care, și-au propus, in lu
mina obiectivelor Anului Internațio
nal al Tineretului, a devizei sale 
„Participare, Dezvoltare, Pace", adop
tarea unui ansamblu de măsuri vi- 
zind tinerii, prezentul și viitorul lor. 
Aceste organisme cu caracter repre
zentativ. purtind nota specifică fie
cărui stat, inspirindu-se din rezolu
țiile Adunării Generale a O.N.U., 
din Programul de măsuri și activități

elaborat de Comitetul Consultativ al 
O.N.U., din documentele reuniunilor 
regionale pentru A.I.T., din realită
țile proprii, expresie ,a dorinței de a 
amplifica prezența generațiilor tinere 
în viața societății, folosesc un larg 
evantai de metode pentru ameliora
rea statutului tineretului contem
poran. Caracterul funcțional, oportu
nitatea acestor organisme au fost și 
sînt puternic reafirmate, ele prile
juind în numeroase țări vii și largi 
dezbateri, soldate adesea cu măsuri 
adecvate care contribuie Ia cunoaș
terea cit mai exactă a problemelor 
tineretului, la elaborarea unor decizii 
de natură să combată șomajul, anal
fabetismul, marginalizarea care afec
tează viața a milioane și milioane de 
tineri.

Ideea organizării unei conferințe a 
tuturor acestor organisme are la bază 
faptul că în intervalul trecut- de 
Ia adoptarea propunerii românești 
privind Anul Internațional al Tine
retului, în decembrie 1979, pe toată 
durata întregului proces de pregătire 
a acestui eveniment la nivel națio
nal, regional si internațional, și mai 
cu seamă o dată cu marcarea A.I.T. 
in acest an, s-au acumulat o vastă

și inedită experiență, un valoros fond 
de cunoștințe privind preocupări și 
realizări în domeniul tineretului. 
Prestigioasa manifestare este con
cepută tocmai, ca un larg forum des
chis schimbului de opinii privind 
pașii întreprinși și proiectele de viitor 
pentru rezolvarea corespunzătoare a 
obiectivelor pe care. Organizația Na
țiunilor Unite, statele membre, or
ganizațiile guvernamentale și negu- 
vernamentale cu prerogative în do
meniul tinerei generații și le-au pro
pus cu prilejul Anului Internațional 
al Tineretului.

Conferința — la care, pe lîngă re
prezentanți ai comitetelor naționale 
pentru A.I.T., urmează să participe 
și reprezentanți ai O.N.U., ai unor 
instituții și organisme specializate 
din Sistemul Națiunilor Unite, ai 
unor organizații neguvernamentale 
de tineret — își propune relevarea 
unor1 aspecte privind, activitatea, la 
nivel național în vederea A.I.T., an
samblul problemelor referitoare la 
contribuția generației tinere în pro
cesul dezvoltării, al făuririi unei păci 
trainice pe planeta noastră.

Cum este și firesc, pornind de Ia 
însăși titulatura conferinței, partici-

panții vor avea 
țieze proiecte și 
dițiâ tinărului în 
tului de mileniu, .

. fica noi căi și-metode de natură să 
rezolve problemele complexe care 
confruntă tînăra generație, ținind 
seama de realitatea că Anul inter
național al Tineretului! oricît de 
fructuos va fi, nu poate rezolva .în 
totalitate și pentru totdeauna pro
blemele tineretului. Iată tot atitea te- - 
meiuri in virtutea cărora se poate 
afirma că reuniunea de la București, 
alături de alte manifestări ce'au avut 
loc pină acum in cadrul Anului In
ternațional al Tineretului, se va în
scrie ca un eveniment cu profunde 
semnificații pentru destinele gene
rației tinere, ca un simbol al grijii 
pentru tinerele .vlăstare.

Fără .îndoială, unul din factorii 
care au stimulat o stare de spirit 
nouă in problemele care privesc sta
tutul generației tinere l-a constituit 
activitatea laborioasă desfășurată de 
Comitetul Consultativ al O.N.U. pen
tru A.I.T., al cărui președinte este, 
incă de Ia crearea acestui organism 
al Adunării Generale, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. Sesiunile Comitetului Consul
tativ, desfășurate de fiecare dată 
într-o atmosferă de dialog fructuos, 
au consemnat convenirea unor do
cumente programatice, care. însușite 
de Adunarea Generală a O.N.U., au 
sensibilizat factorii de decizie în ma
terie de tineret, au creat condiții tot 
mai propice afirmării tineretului în 
viata politică, economică, socială și 
culturală, atît la nivel național, -cit 
și internațional.

Astfel, numeroase personalități ale 
vieții politice din diferite țări din 
toate colțurile planetei, răspunzînd 
anchetei realizate sub auspiciile Co
mitetului Național Român pentru 
A.Î.T., intitulată „Anul tinerei gene
rații — o viziune internațională", au 
relevat importanța deosebită a va
loroasei inițiative românești privind 
A.I.T., subliniind oportunitatea unor 
măsuri menite să stimuleze prezența 
activă a tinerilor în făurirea unui 
viitor de pace, lipsit de amenințarea 
războaielor nucleare.

Beneficiind pe deplin de roadele 
politicii înțelepte a partidului și sta
tului nostru, de grija și încrederea 
permanente ale secretarului general

al partidului, tînăra generație a 
României socialiste își onorează cu 
cinste înaltele- obiective ale A.I.T., 
participind activ și responsabil la 
procesul revoluționar 'de înflorire 
multilaterală a. patriei, la’ traducerea 
in viață a mărețelor sarcini stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui, la lupta pentru pace și, dezar
mare, în prințul rînd nucleară, pentru 
democratizarea vieții internaționale 
și făurirea unui viitor pașnic si pros
per pentru toți fiii planetei. în acest 
sens, crearea în 1981 a Comitetului 
Național Român pentru Anul Inter
național al Tineretului — organism 
guvernamental, larg reprezentativ — 
a stimulat și mai mult prezența ti
neretului din patria noastră la în
făptuirea politicii intșrne și externe 
a partidului. Cu. prilejul A.I.T. s-au 
desfășurat și sînt in curs de desfășu
rare ample manifestații politice, cul- 
tural-artistice, sportive și turistice, 
ce au cuprins practic întregul tineret 
român. Țara noastră a fost gazda 
unor prestigioase reuniuni interna
ționale de tineret, care au contribuit 
la pregătirea și marcarea în condiții 
optime a A.I.T. Sînt cunoscute și au 
avut un amplu ecou international ac
țiunile de masă ale tineretului, ini
țiativele sale desfășurate sub ge- ' 
nericul „TINERETUL ROMÂNIEI 
DOREȘTE PACEA". Trecînd, în re
vistă doar cîteva din acțiunile desfă
șurate de C.N.R. . pentru A.I.T., se 
poate aprecia că țara noastră, tine
retul român, organizațiile sale de 
tineret , se prezintă la Conferința 
Mondială a Comitetelor Naționale 
pentru A.I.T. ' cu un bilanț bogat, 
elocvent pentru stătutul de care se 
bucură toți cetățenii tineri din 
România.

Organizată în perspectiva Confe
rinței . Mondiale a O.N.U. pentru 
A.I.T., ale cărei lucrări se vor des
fășura cu prilejul apropiatei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., reu
niunea din capitala tării noastre, 
bucurîndu-se de o largă participare, 
va permite, fără îndoială, estimarea 
realizărilor de pină acum în marca
rea Anului Internațional al Tineretu
lui, va prilejui dezbateri aprofunda
re privind rolul pe plan național și 
internațional al tineretului în pro
movarea idealurilor de pace, dezvol
tare, progres ale tuturor popoarelor 
lumii.

LA KREMLIN a avut loc luni o 
întîlnire între Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și- Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C. Francez. Potrivit 
agerjției''T.A.S.'S.; în'cursul întîlriî- 
rii au fost abordate probleme, pri
vind ■ activitatea de partid'și unele 
aspecte importante ale actualității 
internaționale.

PRIMIRE LA LEIPZIG. Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat’ al R.D.G., l-a primit, 
la Leipzig, pe Franz Josef Strâuss, 
premier al landului Bavaria, pre
ședinte al Uniunii Creștin-Sociale 
(partid de guvernămînt în R.F.G.), 
aflat în-Vizită la tîrgul' de toamnă' 
din această localitate, informează 
agenția A.D.N. în cursul convorbi-, 
rii desfășurate cu acest prilej, a 
fost efectuat un schimb de opinii 
cu privire la situația mondială, o 
atenție deosebită fiind acordată 
problemelor împiedicării cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic și 
reducerii ..armamentelor în . .Europa. 
De asemenea, au fost abordate as
pecte ale evoluției relațiilor dintre 
R.D, Germană și R.F. Germania, 
inclusiv în domeniul economic.

LA SALONIC s-a deschis, în 
prezența primului-ministru elen, 
Andreas Papandreu, cea de-a 50-a 
ediție a Tîrgului Internațional ce 
se organizează in această locali
tate. Țara noastră este reprezen
tată la actuala ediție jubiliară a 
tîrgului de 12 întreprinderi de co
merț exterior,-.care .expun în prin
cipal produse ale industriei con
structoare de mașini, industriei 
chimice, ușoare și a materialelor 
de construcții.

ALEGERE. Wee Kim Wee a 
depus luni jurămintul în funcția 
de președinte al Republicii Singa
pore.

Ioan TIMOFTE

DISCURS. într-un discurs rostit 
în localitatea Sebha, cu prilejul 

I celei de-a 16-a aniversări a Marii
Revoluții de la 1 Septembrie 1969, 
Moammer El Geddafi a declarat 

!că Jamahiria libiana dorește pro
movarea colaborării și cooperării 
pașnțce între popoare. El a sub
liniat i-mbortanța deosebită pe care 

| țara sa o atribuie unității dintre

țările arabe ca și îhtăririi prieteniei 
și colaborării acestora cu statele 
socialiste, transmite agenția T.A.S.S.

VALIDARE. Consiliul de supra
veghere a îndeplinirii Constitu
ției, iraniene a validat rezultatele 

■alegerilor prezidențiale care au 
avut loc în Iran la 16 august — 
anunță agenția IRNA. în cadrul 
recentului scrutin, președintele 
Seyyed Aii Khamenei a fost reales 
în funcția de șef al statului pentru 
un nou mandat.

FESTIVAL. Zeci de mii de locui
tori, ai Vienei au participat la 
festivalul ziarului „Volksstimme", 
organ al Partidului Comunist din 
Austria. La manifestările desfășu
rate cu acest prilej a fost expusă 
poziția comuniștilor austrieci cu 
privire la cele mai importante pro
bleme ale contemporaneității.

„ZI DE PROTEST NAȚIONAL" 
ÎN CHILE. Comandamentul. Na
țional al Muncitorilor din Chile și 
o serie de alte organizații sindi
cale și studențești au convocat o 
nouă „zi de protest național" la 4 
septembrie împotriva regimului 
militar, pentru revenirea țării la o 
viață; civilă, democratică.

LA' BORDUL NAVETEI SPA
ȚIALE „DISCOVERY", astronauții 
americani James Van Hoften și 
Bill- Fischer au reușit să repare sa
telitul de comunicații „Leasat-Syn- 
com-IV 3", lansat in luna aprilie 
a.c., dar blocat in spațiu din cauza 
unei defecțiuni a motorului-rachetă 
care urma să-l propulseze pe o 
orbită geostaționară la 36 000 de 
de Pămint.
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URAGANUL care amenință 
peste 48 de ore coastele 
sud-est ale Statelor Unite 
schimbat din nou direcția, 
cepind de duminică dimineața, in-
dreptîndu-se pentru a doua oară 
spre regiunile din nord-vestul Flo
ridei. In fața primejdiei pe care 
o prezintă acest uragan de o deo
sebită forță (viteza vîntulUi 190 km 
pe oră), guvernatorul statului Flo
rida a decretat o nouă evacuare 
masivă a populației din zonele a- 

. menințate. Alerta a fost dată pentru 
regiuni întinse, care ajung pină la 
frontiera dintre statele Alabama și 
Mississippi, in vestul Floridei. J
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