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IN pregătirea congresului al iii-lea
AL OAMENILOR MUNCII

Puternică afirmare
a democrației
muncitorești revoluționare
Una din trăsăturile distinctive,
originale ale politicii partidului nos
tru în anii construcției socialiste, și
îndeosebi în perioada deschisă de
Congresul al IX-lea, o constituie
adincirea continuă a democrației
muncitorești revoluționare, a de■ mocrației socialiste, in general.
Potrivit concepției secretarului ge
neral al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, perfecționarea
democrației constituie o parte inte
grantă, obiectivă a procesului de
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, un factor hotăritor
in asigurarea participării clasei
muncitoare, a întregului popor Ia
conducerea societății, un larg cadru
politic și organizatoric pentru afir
marea inițiativei creatoare a tulu• ror celor ce muncesc.
Pornind de lă acest principiu de
bază, conducerea partidului și sta
tului nostru a adoptat, o dată cu în
tărirea proprietății socialiste și dez
voltarea multilaterală a economiei
naționale, o serie de măsuri con1 crete pentru ridicarea pe un plan
superior a autoconducerii muncito
rești și întărirea autogestlunii economico-financiare. In felul acesta
s-au asigurat participarea largă a
; fiecărui om al muncii, stimularea
inițiativelor muncitorești, creșterea
I rolului colectivelor de proprietari,
i producători și beneficiari la condu’ cerea întregii vieți economico-sociale
i și aplicarea efectivă în practică a
măsurilor preconizate pentru dezvol
tarea susținută a forțelor de pro
ducție, pentru progresul multilateral
al patriei socialiste.
|
în acest context se cuvine subli
niat faptul că sistemul democrației
noastre muncitorești, ca parte inte
grantă a democrației socialiste, cu
prinde un ansamblu instituționalizat
de principii, norme, forme și me
tode, care asigură și creează posibi> iitatea participării permanente, con
știente, efective a tuturor oamenilor
j muncii la opera tot mai complexă
| de organizare și conducere a econoi miei, incepind de la celula ei de
1 bază — întreprinderea — șl pină la
| nivel macroeconomic. România se
: numără astăzi printre puținele țări
' din lume care au elaborat o lege
| specială (nr. 5, din anul 1978) cu
privire la organizarea și conducerea
unităților socialiste de stat, precum
și la funcționarea acestora pe baza
autoconducerii muncitorești și autogestiunii econOmico-financiare. Exis
tența acestui cadru instituționalizat

pune de acord exigențele autocon
ducerii muncitorești și ale mecanis
mului economico-financiar cu cadrul
organizatoric creat, asigură unități
lor economice și organelor lor de
conducere colectivă pirghiile și mij
loacele necesare pentru exercitarea
efectivă a drepturilor și răspunderi
lor ce le revin, pentru gospodărirea
cu maximă eficiență a părții din
avuția națională încredințată de
societate spre administrare.
Ținîndu-se seama de necesitatea
perfecționării continue a relațiilor
socialiste de producție, în perioada
care a trecut de la Congresul ai
IX-lea ai partidului, din inițiativa și
sub directa indrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, toate pirghiile și
domeniile activității economice au
fost supuse unor minuțioase reexa
minări critice, cu consultarea între
gului popor, in vederea punerii de
acord a sistemului și formelor de
organizare și conducere din economie
cu cerințele progresului multilateral
al societății. Ca urmare, sistemul
democrației noastre are în prezent
o cuprindere largă, atît pe orizon
tală, cît și pe verticală, începînd de
la întreprinderi și pină la nivelul
organelor centrale de sinteză și
decizie. Astfel, prin instituționalizarea adunărilor generale ale oameni
lor muncii și organizarea de consi
lii ale oamenilor muncii in toate
Întreprinderile șl celelalte unități
socialiste de stat, prin acordarea de
atribuții sporite tuturor acestor or
gane de conducere colectivă și lăr
girea competenței lor, s-a creat
cadrul organizatoric necesar pentru
participarea efectivă a clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii
la procesul de elaborare și adoptare
a deciziilor, la conducerea nemijlo
cită a activității economice.
In ultimii ani, din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, în sis
temul democrației noastre economice
au fost instituționalizate congresele
oamenilor muncii — largi forumuri
democratice la nivel național — care
se înscriu în practica consecventă a'
conducerii partidului și statului nos
tru de a se consulta sistematic cu
făuritorii bunurilor materiale din di
verse sectoare de activitate în adop
tarea hotărîrilor ce privesc progresul
necontenit, multilateral al țării,
ridicarea nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor. Urmind să-și înceapă lucrările peste
cîteva zile, Congresul al III-Iea al
oamenilor muncii a fost precedat,

săptămîna trecută, de conferințele
județene ale reprezentanților oame
nilor muncii, care au avut pe ordinea
de zi o amplă problematică referi
toare Ia modul în care organele de
conducere colectivă, toți muncitorii
și specialiștii au acționat pentru
înfăptuirea hotărîrilor partidului, a
obiectivelor stabilite pentru dezvol
tarea intensivă, la un nivel calitativ
superior a economiei naționale.
Dacă avem în vedere că nu cu
mult timp în urmă au avut
loc și adunările generale ale oame
nilor muncii se poate afirma cu de
plin temei că apropiatul forum al
democrației noastre muncitorești re
voluționare va sintetiza practic acti
vitatea întregii clase muncitoare, a
întregului popor. Se va putea face,
deci, un bilanț cuprinzător al expe
rienței acumulate, al progreselor fă
cute in acțiunea de perfecționare a
organizării și modernizarea produc
ției, în aplicarea noului mecanism
economic, relevîndu-se deschis, în
spirit critic și autocritic, cu exigen
tă revoluționară, și neajunsurile ma
nifestate în activitatea unor consilii
ale oamenilor muncii,, in stilul și
metodele de lucru ale unor organe
de conducere colectivă.
Rezultatele nesatisfăcătoare obți
nute de unele întreprinderi în înde
plinirea sarcinilor de plan demon
strează din păcate că nu pretutin
deni s-a înțeles cerința* obiectivă a
perfecționării metodelor de conduce
re, a creșterii răspunderii tuturor ce
lor învestiți de societate să îndepli
nească un astfel de mandat. Referindu-se, de pildă, la necesitatea
aplicării cu mai multă fermitate a
noului mecanism economico-finan
ciar. secretarul general al partidului
nostru a subliniat în mai multe rînduri că în acest domeniu se mani
festă încă o serie de lipsuri. „Mai
sini consilii de conducere, cadre
de conducere — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C.
al P.C.R. din noiembrie anul trecut
— care înțeleg autoconducerea în
sensul de a putea cheltui și consuma
fără a da socoteală și de a apela la
credite sau subvenții de la stat. Tre
buie să lichidăm cu desăvirșire
această stare de lucruri ! Autocon
ducerea, autogestiunea presupun ca
fiecare unitate să desfășoare o acti
vitate pe principii economice, să aibă
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In avans față de grafice
Pe raza localității Rogojești, ju
dețul Botoșani, unde se amenajea
ză o mare acumulare de apă ce va
dispune de o uzină hidroelectrică,
lucrătorii Trustului de antrepriză
generală pentru lucrări hidrotehni
ce speciale aparținind Consiliului
Național al Apelor au încheiat lu
crările Ia evacuatorul principal,
fapt ce a creat posibilitatea schim
bării albiei riului Șiret. Evenimen
tul, produs cu aproape 3 luni îp
devans, a fost precedat de finali
zarea lucrărilor la alte elemente
componente ale acumulării, . între
care excavarea din incinta viito
rului lac a peste 4 milioane mc
pămînt, construirea din beton a
unui ecran de etanșare a digului
pe o lungime de 6 km și o adincime de pină la 11 metri, turnarea
în corpul barajului a 2,5 milioane
mc pămînt și a 150 000 mc beton,
construirea corpului de clădire al
viitoarei uzine hidroelectrice. Finalizind aceste lucrări, constructorii
și-au concentrat forțele Ia instala
rea hidroagregatelor în uzina elec
trică, executarea de terasamente pe
malul drept al rîului și acoperirea
cu beton a barajului, obiectivul urmind să fie pus în curînd în func
țiune. Pe seama noii acumulăți, ce
va însuma circa 50 milioane mc
apă, se va amenaja un mare sis
tem de irigații. (Silvestri Ailenei).

Se pregătește
o nouă lansare la apă
Ne aflăm la dana nr. 2 printre
vrednicii constructori de la Șan
tierul naval Galați. Aici se contu
rează silueta zveltă și impunătoare
a primului petrolier de 35 000 tdw
construit la Galați. Această navă
„cap de serie" a ajuns momentul
în care trebuie să ia drumul spre
Marea Neagră și, după ce va fi
trecut asprele probe ale marșului
pe mare, va intra in dotarea în
treprinderii „Petromar" Constanța.
Momentul cînd nava pătrunde
hotărit pe șenalul navigabil, salu
tată de sirene, înseamnă, de fapt,
momentul de împlinire a eforturi
lor mai multor colective de muncă
din Galați și din țară, care au con
tribuit la realizarea ei.
Așadar, după etapele de deplină
afirmare, în care au fost consem
nate, succesiv, realizarea navelor
de 4 500 tdw. 7 500 tdw, 1-2 500 tdw,
18 000 tdw, 55 000 tdw, construc
ții metalice pentru poduri și plat
forme de foraj mărin, iată acum
că petrolierul „Buștenari" deschi
de seria navelor de 35 000 tdw, cu
caracteristici
tehnico-funcționale
superioare. (Ștefan Dimitriu).

Instalație cu înalte
performanțe tehnice
Ne aflăm într-una din secțiile
de la întreprinderea de eeluloză,
hirtie
și cartoane din Piatra
Neamț. Cîteva apăsări pe butoa
nele de pe panoul de comandă și o
nouă șarjă de materie primă pen
tru fabricarea hîrtiei este gata de
expediție.
— Am obținut această șarjă In
noua instalație de producere a ce
lulozei sulfit, pusă de curînd în
funcțiune — ne spune inginerul
Vasile Faraon, șeful secției de
celuloză. Este o instalație care
asigură creșterea cu peste 40 la
sută a capacității de producție
de celuloză in fabrica noastră.
Chiar de la prima șarjă, instalația
funcționează ireproșabil, la capa
citatea proiectată.
Interlocutorul ne-a mai furnizat
și alte amănunte : ciclul de pro
ducere a celulozei în noua instala
ție este mult mai scurt decît în
celelalte instalații existente, pro
dusul obținut este de calitate su
perioară și va fi folosit șl în fa
bricile de la Bușteni și Zărnești,
înlocuind importante cantități de
celuloză aduse din import. Aceste
performanțe se datorează înaltului
nivel tehnic la care a fost con
cepută și realizată instalația, do
tată în întregime cu utilaje de
fabricație românească. (Constantin
Blagovici).

Clădiri noi, moderne în orașul Galați

adresat celei de-a VIII-a Conferințe la nivel
înalt a țărilor nealiniate de la Harare
Cea de-a VIII-a Conferință la nivel înalt a țărilor
nealiniate îmi oferă plăcutul prilej de a adresa un
salut cordial, împreună cu cele mai bune urări, șefilor
de stat și guvern, precum și celorlalți reprezentanți ai
țărilor nealiniate și ai mișcărilor de eliberare națio
nală care iau parte la această importantă reuniune
internațională.
Actuala conferință a țărilor nealiniate se desfă
șoară într-un moment cînd situația internațională con
tinuă să se mențină încordată, cînd popoarele de pe
toate contirientele sînt confruntate cu probleme grave
și complexe. Cunoaște o amploare deosebită cursa
înarmărilor, în primul rind înarmările nucleare, se
mențin vechile conflicte și apar altele noi, continuă
manifestările politicii de forță, de amestec în treburile
interne ale altor state. Agravarea crizei economice
mondiale a dus la o înrăutățire a situației țărilor în
curs de dezvoltare, adîncind și mai mult decalajele
dintre acestea și statele dezvoltate.
In aceste condiții problema fundamentală a epocii
noastre este de a se face totul pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor și pentru trecerea la dezar
mare, in primul rînd la dezarmare nucleară, pentru
a înlătura pericolul unui război mondial, care s-ar
transforma, inevitabil, într-o catastrofă nucleară ce
ar duce la distrugerea a înseși condițiilor pentru exis
tența vieții pe planeta noastră. Aceasta face mai ne
cesară ca oricînd unirea eforturilor și întărirea con
lucrării tuturor popoarelor, a forțelor înaintate de
pretutindeni pentru a apăra bunul cel mai de preț al
umanității — pacea.
România dă o înaltă apreciere rolului mișcării de
nealiniere în soluționarea problemelor grave ale lumii
contemporane, în afirmarea unei politici noi, demo
cratice, de libertate și independență, de respect al
dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea dez
voltării sale economico-sociale. Promovînd o politică
activă de pace și largă colaborare internațională, ba
zată pe principiile deplinei egalități, independenței și
suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. România — ea însăși
tară socialistă în curs de dezvoltare — acționează în
consens cu obiectivele principiale ale mișcării de
nealiniere, este solidară cu acțiunile și eforturile ță
rilor nealiniate și în curs de dezvoltare pentru depă
șirea problemelor cu care sînt confruntate, pentru
consolidarea independenței naționale și dezvoltarea
lor economică și socială de sine stătătoare.
Este o realitate — pusă în evidență și de ordinea
de zi a conferinței — că principalele probleme care
preocupă în prezent țările nealiniate și în curs de
dezvoltare sînt problemele economice, ale lichidării
subdezvoltării. Soluționarea acestor probleme presu
pune, în primul rînd, intensificarea eforturilor proprii
ale țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare pentru
punerea largă in valoare a resurselor de care dispun,
pe baza unor programe naționale de dezvoltare eco
nomică și socială care să pornească de la prioritățile
și posibilității^ concrete ale fiecărei țări.
In același timp. România consideră că o deosebită
Importanță are lichidarea conflictelor și stărilor de
tensiune dintre unele țări în curs de dezvoltare, neali
niate, întărirea unității și colaborării lor în vederea
rezolvării, cu forțe unite, a gravelor probleme cu
care se confruntă. Apreciem că actualei conferințe de
la Harare îi revine un rol deosebit în această pri
vință in lichidarea divergențelor și afirmarea forței
și unității mișcării de nealiniere pe plan internațional,
în lupta pentru promovarea destinderii, colaborării și
păcii in lume.
România pune In centrul politicii sale externe pro
blemele dezarmării și păcii, pornind de la convingerea
că planurile sale de dezvoltare economică și socială —
ca, de altfel, progresul tuturor popoarelor — nu pot
fi asigurate decit în condiții de pace și colaborare
internațională. Sîntem hotărîți să acționăm larg, îm
preună cu celelalte popoare, cu forțele iubitoare de
pace din întreaga lume pentru a se ajunge cît mai
curînd la înțelegeri corespunzătoare privind oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de
dezarmare. In acest spirit, ne pronunțăm pentru în
făptuirea unui program complex de dezarmare. în
centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, care
să ducă la lichidarea, pe etape, a tuturor armelor
nucleare pină la sfirșitul secolului și, în paralel. Ia
reducerea cu 25 la sută, pină in 1990, a armamentelor
convenționale, precum și a efectivelor și cheltuielilor
militare, urmînd să se acționeze în continuare pentru
a se ajunge Ia o reducere de cel puțin 50 la sută pină
în anul 2000.
Considerăm că trebuie făcut totul pentru încetarea
experiențelor cu arme nucleare. Sprijinim ferm pro
punerile Uniunii Sovietice privind instituirea unui
moratoriu în această privință și considerăm că S.U.A.,
alte state nucleare trebuie să răspundă pozitiv acestor
propuneri, astfel îneît să se ajungă cît mai curînd la
înțelegeri concrete privind încetarea experiențelor
nucleare și trecerea la măsuri practice de oprire a
cursei înarmărilor, de dezarmare.
Dată fiind situația gravă existentă In Europa, apre
ciem că trebuie intensificate eforturile pentru a se
ajunge la înțelegeri corespunzătoare care să ducă la
oprirea amplasării rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune și, apoi, la eliminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent. In general, ne pronunțăm pen
tru dezvoltarea largă a colaborării și conlucrării între
toate statele europene, fără deosebire de orinduire
socială, pentru o Europă unită, a colaborării și păcii,
fără nici un fel de arme nucleare.

Milităm pentru încheierea Conferinței de la Stock
holm cu înțelegeri corespunzătoare, care să contri
buie la întărirea încrederii, securității și cooperării pe
continent. Considerăm că propunerile prezentate în
cadrul conferinței -oferă o bază reală pentru a se pu
tea ajunge la acorduri corespunzătoare. Ne pronun
țăm, de asemenea, pentru încheierea in cel mai scurt
timp, printr-un acbrd reciproc acceptabil, a negocie
rilor de la Viena privind reducerea armamentelor și
a trupelor în centrul Europei.
Țara noastră acordă o deosebită însemnătate dez
voltării, colaborării și bunei vecinătăți în Balcani,
transformării acestei regiuni într-o zonă a păcii, fără
arme nucleare și chimice și fără baze militare străine.
Acționăm, totodată, pentru realizarea de astfel de
zone în nordul și centrul Europei, precum și pe alte
continente.
Interesele păcii și securității popoarelor cer să se
renunțe cu desăvirșire la calea acțiunilor militare, a
folosirii forței și să se treacă la soluționarea exclusiv
pe calea pașnică, prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state. In acest spirit. România se pro
nunță în favoarea unei conferințe internaționale, sub
egida O.N.U., pentru soluționarea problemelor din
Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor statelor in
teresate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru înceta
rea neîntîrziată a războiului dintre Iran și Irak și tre
cerea la soluționarea pe cale politică, pașnică a pro
blemelor dintre cele două țări.
România sprijină în mod activ mișcările de elibe
rare națională, lupta popoarelor pentru eliminarea to
tală a colonialismului, a oricăror forme de exploatare
și dominație colonialistă și neocolonialistă. Ne ma
nifestăm întreaga solidaritate cu lupta poporului namibian, sub conducerea S.WA.P.O., pentru cucerirea
independenței naționale, condamnăm cu toată tăria
politica rasistă și de apartheid, măsurile represive ale
regimului din Africa de Sud împotriva populației ma
joritare din această țară. Cerem în modul cel mai ferm
să înceteze acțiunile militare agresive ale Africii de
Sud împotriva Angolei, Mozambicului, Zimbabwe.
Botswanei și a altor state independente șl suverane
din zonă.
Pornind de la situația grea generată de criza eco
nomică mondială, România se pronunță pentru solu
ționarea globală a problemelor subdezvoltării — in
clusiv a datoriilor externe, care împovărează tot mai
greu țările in curs de dezvoltare. Țara noastră consi
deră necesară adoptarea unui ansamblu de măsuri
care să prevadă anularea datoriei externe a țărilor
cu un venit național de pînă la 500—600 de dolari pe
locuitor, reducerea cu pînă la 50 la sută a datoriei
celorlalte țări în curs de dezvoltare, reeșalonarea pe
10—15 ani a rambursării restului datoriei cu o dobîndă redusă sau fără dobindă, stabilirea unui plafon
pentru plățile anuale în contul datoriei externe care
să nu depășească 10 la sută din încasările obținute din
exporturile țărilor in curs de dezvoltare. Ne pronun
țăm, de asemenea, pentru
stabilirea unei limite
maxime, de 3—4 la sută, a dobînzilor pentru creditele
vechi, precum și pentru acordarea, in continuare, de
credite pentru țările în curs de dezvoltare, cu o do
bindă de cel mult 5 la sută.
Apreciem că ar avea o mare Însemnătate organi
zarea unei conferințe internaționale, în cadrul O.N.U.,
cu participarea statelor în curs de dezvoltare și a
țărilor dezvoltate, in vederea soluționării globale a
problemelor subdezvoltării și instaurării noii ordini
economice mondiale, a realizării unor relații de co
laborare, bazate pe deplină egalitate și echitate.
Totodată, România se pronunță în mod ferm pentru
eliminarea practicilor protecționiste din comerțul
mondial, pentru facilitarea exporturilor țărilor in
curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate și
asigurarea accesului larg al acestor țări la cuceririi»
științei și tehnicii.
In același timp, ne pronunțăm pentru organizarea
unei conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dez
voltare, care să dezbată și să promoveze noi căi și
mijloace de întărire a colaborării lor și, totodată, să
stabilească o strategie comună în negocierile cu țările
dezvoltate.
Soluționarea trainică și durabilă a marilor și com
plexelor probleme ale lumii de azi impune unirea
eforturilor și participarea în condiții de deplină ega
litate la viața internațională a tuturor statelor — in
primul rînd a țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate,
a statelor mici și mijlocii, care constituie marea
majoritate a omenirii și sînt nemijlocit interesate în
tr-o politică de independență, de colaborare și pace.
Este necesar să crească și mai mult rolul O.N.U. în
viața internațională, în dezbaterea și soluționarea ma
rilor probleme ale lumii de azi.
Doresc să exprim, în încheiere, speranța și convin
gerea că actuala conferință la nivel înalt va marca
un moment important pe calea întăririi unității și
solidarității țărilor nealiniate, că ea se va înscrie ca
o nouă contribuție de seamă la eforturile generale
pentru promovarea păcii, dezarmării, înțelegerii și
colaborării îhtre națiuni.
Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor
conferinței !
Adresez poporului prieten din Zimbabwe — țară care
găzduiește conferința — precum și popoarelor tuturor
țărilor participante la această importantă reuniune
internațională cele mai bune urări de progres,
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu,
va face o vizită de prietenie in tara noastră
La invitația președintelui
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și a primului mi

nistru al guvernului român, Constan
tin Dăscălescu, primul ministru al
Republicii Elene, Andreas Papan

dreu. va face o vizită de prietenie
în Republica Socialistă România, in
perioada 10—11 septembrie 1986.

Sfecla de zahăr—recoltată și transportată corespunzător graficelor stabilite
lOTOȘĂsi'

• Utilajele și forța de muncă din uni
tățile agricole să fie folosite din plin la
recoltare
• Pentru randamente înalte la prelucra
re, întreaga producție ce se strînge să
ajungă în timp scurt la bazele de recep
ție și fabricile de prelucrare
® Cu fiecare mijloc de transport să se
realizeze zilnic un număr sporit de curse
A început campania de recolta
re și prelucrare a sfeclei de za
hăr. In aproape fiecare județ exis
tă suprafețe mari unde această
plantă a ajuns la maturitate teh
nologică, ceea ce impune grăbi
rea lucrărilor de recoltare, ele

ment de cea mai mare însemnă
tate pentru a se realiza randamen
te superioare la prelucrare. De alt
fel, incepind de ieri, 1 septembrie,
au început să funcționeze, practic,
toate fabricile de zahăr. Pentru
asigurarea lor cu materia primă au

fost întocmite grafice de recoltare
și livrare a sfeclei. In multe uni
tăți agricole, datorită bunei orga
nizări a muncii, recoltarea și trans
portul sfeclei de zahăr se desfă
șoară în același ritm. Așa cum re
zultă și din cifrgle înscrise pe
harta alăturată — cifre furnizate
de Centrala industriei zahărului —
unitățile agricole din județele Ba
cău, Buzău, Prahova și Ialomița
au recoltat și livrat cele mai mari
cantități de sfeclă. Totuși, grafi
cele de livrare n-au fost îndepli
nite. Astfel, potrivit acestor grafi
ce, trebuia strînsă și livrată o can
titate de 647 900 tone sfeclă de za
hăr, însă la fabrici nu au ajuns
decît 92 000 tone. Sînt unele jude
țe — Mehedinți, Vrancea, Sălaj,
Cluj, Alba, Sibiu — în care, deși
s-au întocmit grafice de recolta
re, nu a fost livrată nici o can
titate de sfeclă. Pentru a se asi
gura funcționarea fabricilor de za
hăr la întreaga capacitate, este ne
cesar ca prevederile din graficele

de recoltare și livrare să fie res
pectate punct cu punct. Aceasta
presupune ca specialiștii și cadre
le de conducere din unitățile agri
cole să identifice suprafețele unde
sfecla de zahăr a ajuns la matu
ritate tehnologică și să organizeze
recoltarea ei.
Condițiile climatice din acest an
— temperaturi ridicate în majori
tatea zonelor țării — impun să se
acorde cea mai mare atenție trans
portării sfeclei de zahăr din cîmp
la fabricile prelucrătoare. Mai
exact, tot ce se strînge în cursul
unei zile să se transporte imediat
la fabrici sau la bazele de prelu
crare ale acestora. După cum se știe,
sfecla de zahăr lăsată 24 de ore
în cîmp pierde 1,2 la sută din greu
tate, iar conținutul de zahăr se
reduce cu 0,24 la sută. De aseme
nea, în cazul sfeclei de zahăr care
stă mai mult timp în grămezi pe
cîmp, procesul de extracție a za
hărului este mult mai greu, folosindu-se și cantități suplimentare
de combustibil. Bazele de recepție

TSATUMAUf ttARAMURtSy^

și fabricile de zahăr au asigura
te suficiente mijloace de încărca
re și descărcare, astfel îneît stațio
nările pot fi evitate.
în scopul sporirii producției de
zahăr și al prevenirii pierderilor
de orice fel, este necesar ca or
ganele de specialitate și conduce
rile unităților agricole să acorde
prioritate recoltării și transportă
rii sfeclei de zahăr. Pentru ca în
treaga cantitate ce se recoltează
să ajungă in cel mai scurt timp
la fabrici, se impune să fie repar
tizate mijloacele de transport ne
cesare, să se organizeze temeinic
folosirea deplină a acestora. In
acest scop, trebuie urmărit ca fie
care mijloc de transport să reali
zeze zilnic un număr sporit de
curse, să fie prevăzut cu mai
multe remorci, care să fie încărca
te la capacitatea maximă. Trebuie
făcut totul pentru a fi îndeplini
te exemplar graficele de recoltare
și livrare a sfeclei, astfel îneît, din
primele zile, fabricile de zahăr să
lucreze la întreaga capacitate.
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STADIUL LIVRĂRII SFECLEI DE ZAHĂR, IN PROCENTE, PE JUDEȚE, FAȚĂ
DE GRAFICUL LA ZI, LA DATA DE 1 SEPTEMBRIE (județele notate cu o
linie nu au avut grafic de livrare sau nu cultivă sfeclă de zahăr. Date
comunicate de Centrala industrializării zahărului)
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j
A DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE
Inițiative și acțiuni pentru perfecționarea stilului
și metodelor de conducere colectivă în întreprinderi

Răspunderi precise pentru fiecare
membru al consiliului oamenilor muncii
Organismele democrației ' noastre
rea, iar atunci cînd participă la dez
muncitorești — adunarea -generală a
bateri vorbește în numele lor. Pen
oamenilor muncii, consiliul oameni
tru a-i atrage mai mult pe oamenii
muncii la actul conducerii, există o
lor muncii — oferă fiecărui membru
evidență strictă a tuturor propuneri
al colectivului posibilitatea să parti
cipe activ, în calitatea sa de pro
lor făcute, se răspunde operativ la
ele, iar ca o regulă instituită în co
prietar, producător și beneficiar, atît
lectivul nostru, cel care a propus, în
la luarea deciziilor, cit și la aplica
rea lor în viață. Prin lege, consiliile
funcție de pregătirea pe care o are,
oamenilor muncii au rolul de a con
participă efectiv la materializarea
duce în mod direct întreaga activita
soluțiilor stabilite.
te productivă din unitățile economice,
Consider că rolul oamenilor mun
de a mobiliza pe toți membrii săi la
cii direct productivi în consiliul oa
luarea hotărîrilor, la găsirea celor
menilor muncii ar putea să sporeas
mai bune soluții pentru gospodări
că și mai mult dacă nu s-ar mani
rea cu maximă eficiență a părții din
avuția națională încredințată de so
festa uneori formalism cu prilejul
cietate spre administrare.
alegerii acestora. Sînt unii membri
Oamenii muncii, prin reprezentan
care, timp de un an, nu participă
ții lor, au astfel posibilitatea să par
ticipe efectiv la conducerea întregii
activități din unitatea în care lu
crează. Spun acest lucru din proprie
experiență. De mai mulți ani sint
membru al consiliului oamenilor
muncii din cadrul Combinatului me
talurgic Tulcea ; ii reprezint în acest organism democratic pe oțelarii
din secțiile de producere a feroalia
în ampla operă de o deosebită va
jelor. In această calitate, nu m-am
loare teoretică și practică a tovamulțumit niciodată să particip la șe-- . rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
dințe ca simplu spectator. Cu cîteva
rul general al partidului, un loc im
zile înainte de ședință discut cu oa
portant îl ocupă concepția potrivit
menii din secții, le cer părerea asu
căreia partidul nostru conduce so
pra problemelor pe care urmează să
cietatea nu administrativ, birocratic,
ci împreună cu clasa muncitoare, cu
le analizăm. Oțelarii mă cunosc foar
întregul popor. In spiritul acestei
te bine, și adesea vin ei cu propu
cerințe fundamentale, partidul a
neri, îmi solicită să discut in consi
desfășurat o amplă activitate pen
liu despre anumite probleme, propun
tru crearea cadrului corespunzător și
soluții pentru îmbunătățirea activi
a formelor de participare nemijlo
tății Ia diferite locuri de muncă. în
cită a tuturor oamenilor muncii la
conducerea activității economice și
felul acesta, muncitorii și specialiștii
sociale. Rolul primordial în această
se implică direct In soluționarea
privință, în declanșarea unui proces
unor probleme. Așa, de exemplu, ăm
cu largi deschideri, l-a avut și-1 are
analizat de curind. In consiliul oa
secretarul general al partidului,
menilor muncii, modul cum sînt fo
care, prin analiza științifică a reali
losite cuptoarele pentru producerea
tăților noastre, prin viziunea sa cu
siliciului tehnic. înainte de această
tezătoare, a închegat o concepție
profund originală cu privire la par
analiză, împreună cu șeful secției,
ticiparea maselor la conducere, a
am organizat o discuție cu toți oțe
elaborat
teze și idei care au deter
larii care lucrează la cuptoarele res
minat formarea unui cadru eficient
pective. Am ajuns astfel la concluzia
pentru buna desfășurare a activită
că trebuie schimbată tehnologia de
ții în toate domeniile;
lucra. S-au făcut propuneri con
în acest sens, măsura Inițiată, ca
crete pentru aplicarea unor noi teh
secretarul organizației de partid să
nologii, pe care le-am prezentat con
îndeplinească și funcția de președinte
siliului oamenilor muncii. Cadrele
al consiliului oamenilor muncii, s-a
tehnice cu munci de răspundere din
dovedit a fi de o .excepțională în
combinat au analizat -fiecare propu
semnătate pentru integrarea orga
nere în parte și s-a ales varianta op
nizației de partid în activitatea eco
timă, pe care o aplicăm în prezent.
nomică și socială, pentru creșterea
Efectul 7 Randamentul pe fiecare
rolului ei conducător, pentru buna
cuptor a sporit cu aproape 20 la
funcționare a organismelor autosută. în cîteva luni am realizat o
conducerii muncitorești.
producție suplimentară de siliciu
Așa cum o arată experiența de
tehnic de peste 600 tone, folosind în
pină acum, organizația de partid, da
cea mai mare parte materii prime
torită prezenței secretarului său în
recuperate.
fruntea consiliului oamenilor mun
Este doar o formă de manifestare
cii. a înregistrat un important salt
concretă a democrației muncitorești
valoric, calitativ, de substanță, al ac
în unitatea noastră. Fiecare membru
tivității sale. Fiind introduși acum în
al consiliului este repartizat să răs
intimitatea desfășurării
proceselor
pundă de o secție sau un atelier. Pe
economice pe care le cunoaștem din
lingă obligația pe care o are de a
interior,
putîndu-le
determina
se implica permanent în soluționa
cursul, sesizăm mult mai lesne și la'
rea problemelor cu care se confrun
timpul potrivit dereglările și discon
tă colectivul respectiv, el informea
tinuitățile ce apar, acționind ia
ză oamenii muncii cu toate hotăriobiect, pe filiera organizațiilor de
rile luate in consiliu, le cere păre
partid.

la dezbateri, nu au nici un fel de
opinie. De aceea, propun ca în aces
te cazuri, respectivii reprezentanți
să fie revocați din funcție și să fie
înlocuiți cu oameni competenți. De
asemenea, este prea mare numărul
„senatorilor" de drept în consiliu
(mă refer la șefii unor birouri și
servicii), iar al oamenilor din sec
țiile productive este prea mic. De
aceea, cred că e nevoie să se revadă
norma de reprezentare a acestora. în
ceea ce privește buna desfășurare a
adunărilor generale, propun ca mi
nisterele și centralele să trimită la
adunările generale ale oamenilor
muncii din unitățile djn subordine nu
mai cadre de conducere capabile să
hotărască operativ, nu funcționari
care doar înregistrează propunerile.

Dumitru CHIROI,

oțelar la Combinatul metalurgic
Tulcea, membru al consiliului
oamenilormuncii

Implicarea organică, eficientă a muncii
de partid în activitatea economico-socială
Dispunînd de datele oferite de
sistemul informațional al întreprin
derii, de rezultatele investigațiilor
efectuate de consiliul de control
muncitoresc, am constatat,. într-una
din primele luni ale acestui an, o
încetinire a activității de producție,
cpre s-ar fi putut solda cu neîndbplinirea planului la principalii săi
indicatori. Am organizat de indată o
analiză comună a comitetului de
partid și consiliului oamenilor mun
cii pentru a constata cauzele apa
riției acestei situații și a lua mă
suri în consecință. De Ia bun
început a fost evitat paralelismul,
fiind adoptate măsuri distincte pen
tru organizația de partid și pentru
consiliul oamenilor muncii. Rezulta
tul a fost că, în luna respectivă, în
treprinderea a raportat îndeplinirea
integrală a planului.
învestirea. secretarului organizației
de partid cu funcția de președinte al
consiliului oamenilor muncii a creat,
de asemenea, o premisă favorabilă

In cadrul celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, larg __
forum democratic, ce se prefigurează ca un eveniment cu profunde sem
nificații în toate domeniile vieții social-politice și economice din tara
noastră, urmează să fie analizată și activitatea ce se desfășoară de către
cooperație. Este o expresie a atenției și însemnătății ce se acordă uni
tăților din acest sector, modului în care iși îndeplinesc ele importantele
îndatoriri ce Ie revin. în special în dezvoltarea serviciilor, a micii in
dustrii. în producția bunurilor de consum și asigurarea schimbului echi
librat de produse intre sat și oraș. Astfel, conturînd programul amplu al
puternicei dezvoltări economico-sociale a țării pentru perioada actualului
cincinal. Congresul al XIII-Iea al P.C.R. a stabilit sarcini deosebit de
mobilizatoare pentru dezvoltarea serviciilor către populație — compo
nentă importantă a creșterii continue a calității vieții întregului popor.
Pentru perioada 1986—1990 se prevede creșterea prestărilor de servicii
pentru populație Intr-un ritm mediu anual de 12,3 la sută, ajungîndu-se
ca volumul acestora să fie în 1990 cu aproape 80 la sută mai mare față
de 1985. In această direcție un rol esențial revine cooperației meșteșu
gărești — în mediul urban — și cooperativelor de producție, achiziții și
desfacerea mărfurilor, adică unităților din sistemul CENTROCOOP —
în mediul rural.

Ca în orice domeniu de activitate,
o condiție principală
.
.
a îndeplinirii
sarcinilor și obiectivelor stabilite
constă în asigurarea cadrelor, a meseriașilor. Și în privința meșteșugarilor sînt pe
. deplin valabile mdicațiile prevăzute în documentele de
partid în legătură cu calificarea, cu
pregătirea profesională care tre
buie să fie stăruitoare și continuă.
De altfel, în „Programul special pri
vind dezvoltarea serviciilor la sate
în anii 1986—1990“ s-a stabilit obli
gația cooperației de producție, achi
ziție și desfacere a mărfurilor și a
celorlalte organe cu atribuții în acest
domeniu de a asigura creșterea unor
noi eșaloane de meseriași policalificați. bine pregătiți, de a atrage_ ti
nerii dornici să învețe astfel de me
serii. Modul în care sînt îndeplinite
aceste prevederi constituie tema an-*
chetei de față, întreprinse in jude
țul Teleorman.

„Cînd vorbim despre rea
lizări vorbim despre oame
nii care le obțin". ”Desl_
gur, pentru îndeplinirea importan
telor sarcini ce ne revin in le
gătură cu sporirea serviciilor pen
tru populație prezintă însemnătate
și asigurarea condițiilor tehnicomateriale. Dar. în marea majoritate
a meseriilor, decisivă este formarea
șl pregătirea cadrelor — ne spunea
tovarășul Nicolae Bălan, președintele
UJECOOP-Teleorman. Există o rela
ție directă pe care vreau să o subli
niez : cu cît dispunem de meșteri
mai bine pregătiți, stăpîni pe mese
ria lor, conștiincioși, cu cît atitudi
nea corectă față de solicitanți se îm
bină mai bine cu un profesionalism
demn, cu atît Indicatorii de pian în
această privință se realizează mai
ușor, mai bine, mai eficient. In ca
drul UJECOOP-Teleorman lucrează
peste 1100 de lucrători ce exercită

zeci de meserii necesare satelor (65
de profile, răspîndite în circa 800
secții), străduindu-se să obțină re-

Dumitru OPRESCU,

! secretar al comitetului de partid,
președinte al consiliului oamenilor
muncii de la întreprinderea
de reparații utilaj electric,
automatizări și radiocomunicațil
din Cimpina

întreprinderea „Automatica" din Capitala. Se lucrează la un nou lot de panouri pentru o nouă cameră de comandă,
subansamblu care va echipa o instalație complexă care va fi livrată la export . Foto : S. Cristian

Pentru servicii mai bine executate
>

exercitării dreptului de control direct
asupra felului în care conducerea
tehnico-administrativă aplică linia
partidului, control care în acest fel
a devenit mai concret, mai cuprin
zător și eficient. Un exemplu con
cludent îl constituie consecvența cu
care organizația de partid din uni
tatea noastră controlează modul
în care comuniștii onorează sarci
nile ce le revin din obiectivele sta
bilite în comun de către comitetul
de partid și consiliul oamenilor
muncii pe linia acțiunii de moderni
zare a producției și perfecționare a
organizării muncii. Dată fiind am
ploarea acestei acțiuni, nu ne-am li
mitat numai la a cere cadrelor de
conducere, membrilor consiliului să
prezinte rapoarte sau informări în
fața comitetului de partid, ci am
cerut și organizațiilor de bază să
sprijine și să controleze la fața
locului desfășurarea acestei acțiuni,
ceea ce a avut ca efect obținerea
în cele opt luni ale acestui an, pe
seama creșterii productivității mun
cii, 0 unui spor de producție de
peste 5,5 milioane lei.
Prin prezenta secretarului de
partid, în fruntea acestui organism
al autoconducerii muncitorești exis
tă posibilitatea de a imprima o vi
ziune politică responsabilă, crea
toare, de factură revoluționară în
rîndul cadrelor de conducere, ajutînd la formarea și dezvoltarea lor
ca oameni: politici. Practicile proprii
muncii de partid ne-au ajutat să in
troducem metode de lucru bazate pe
forța argumentelor, să elaborăm de
cizii de calitate, să asigurăm o ma
ximă eficientă și finalitate fiecărei
măsuri.
Expresia implicării organice a
muncii de partid în activitatea con
siliului oamenilor muncii se regă
sește in îndeplinirea și depășirea în
cele opt luni din acest an a tuturor
indicatorilor de plan, în fermitatea
colectivului nostru de a nu precu
peți nici un efort pentru realizarea
sarcinilor ce îi revin în acest cinci
nal.

(Urmare din pag. I)

bugetul propriu, să-și asigure veni
turile și, pe această bază, cheltuielile
necesare producției, să aibă o efi
cientă și un beneficiu maxim, predind societății, in mod corespunză
tor, atit ceea ce s-a cheltuit pen
tru unitatea respectivă, cit și partea
corespunzătoare pentru dezvoltarea
'generală a societății".
Analiza făcută cu acest prilej de
secretarul general al partidului a pus
in evidență, desigur, necesitatea imbunătățirii în continuare a noului
mecanism economic, dar în primul
rind a creșterii mai puternice a răs
punderii consiliilor de conducere, a
cadrelor, a tuturor oamenilor muncii
în calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari. Concluzia care se
desprinde de aici este, credem, cit
se poate de clară. în ansamblul de
mocrației noastre economice, orga
nele de conducere colectivă — atît
prin componența lor, cit și prin pirghiile de care dispun — își pot exer
cita cu bune rezultate atribuțiile ce
le revin. Rezultatele obținute depind
însă de activitatea concretă a oame
nilor. a organizațiilor de- partid, a
consiliilor oamenilor muncii și bi
rourilor lor executive, în general a
organelor de conducere colectivă.
Este necesar deci ca un loc cen
tral in procesul de adîncire și per
fecționare a democrației muncitorești
revoluționare să îl dețină ridicarea
nivelului de conștiință al oamenilor,
a gradului lor de competență profe
sională. Experiența practică dovedeș
te că rezultatele obținute în produc
ție sînt cu atît mai bune cu cit și
participarea oamenilor muncii la ela
borarea și aplicarea deciziilor este
mai activă, mai competentă. Fiecare
om al muncii este chemat așadar să
își perfecționeze necontenit cunoș
tințele, să își ridice permanent nive
lul pregătirii profesionale și politico-ideologice, astfel îneît să poată
participa activ, creator, eficient la
procesul complex de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Ia înaintarea tării pe noi culmi
de progres și civilizație.
In activitatea fiecărui consiliu al
oamenilor muncii, de-a lungul ani
lor. s-au afirmat o serie de expe
riențe deosebite, inițiative muncito
rești din a căror largă generalizare,
s-a obținut o îmbunătățire continuă
a stilului și metodelor de muncă ale
organelor de conducere colectivă, s-a
asigurat o participare largă a mun
citorilor și specialiștilor la înfăptui
rea exemplară a sarcinilor economi
ce.

meseriași mai bine pregătiți

O prima condiție din
care decurg multe : stabili
tatea secțiilor și a lucrăto
rilor. Cunoscută în județ pentru
numeroșii săi meșteșugari este co
muna Mavrodin. Locuitorilor de aici
li se oferă — numai de către coope
rație, în afara celorlalți prestatori —
o gamă largă de servicii, cuprinse
în 24 de secții, rentabile, puse bine
„pe picioare". Alături de prestă
rile tradiționale — lăcătușăria,
brutăria, „sărățele" (o aprecia
tă specialitate culinară locală) —
s-au înmulțit unitățile moderne, re
clamate de actualul standard al lo
calității : -atelier de depanat radiotelevizoare, atelier de artă decorati
vă, coafură, sifonării etc. în privința
calificării meseriașilor și a calității
lucrărilor, stimulativă este „concu-

Aici, această „tevatură" a meșteșu
garilor, ce se află nu doar la limita
probității profesionale, ci și la...
marginea reglementărilor legale, a
determinat și un regres în privința
realizării planului în primul semes
tru al anului. Astfel, dispariția sec
ției de zidărie s-a petrecut întocmai
ța la Mavrodin, „întimplare" la care
s-a mai adăugat desființarea secției
hipo și a unuia din atelierele de
croitorie, prin plecarea lucrătorilor.
Contabilul-șef al cooperativei, Mitică
Popescu, este de părere că se
acordă cu prea multă ușurință au
torizații unor meșteri care lucrează
în cooperație, consiliul popular nefiind preocupat în suficientă măsu
ră să stabilizeze cadrele și să coor
doneze întrehga activitate de pres
tări.
Adevărul este că nici cooperativa nu
întreprinde mare lucru în această
privință. De altfel, este vorba de

CÎTEVA ASPECTE SPECIFICE PRIVIND ACTIVITATEA
MESERIAȘILOR COOPERATORI DIN SATELE
JUDEȚULUI TELEORMAN
rența" ce se creează în unele sectoa
zultate din ce în ce mai.bune, să în
re, dat fiind că în comună activează
deplinească în cele mai bune condi
și numeroși lucrători ai cooperației
ții indicatorul „prestări" — sporit
meșteșugărești, cooperativei agricole
cu aproape 25 la sută în comparație
și consiliului popular. Din aceleași
cu anul trecut — prin creșterea ca
litativă și cantitativă a muncii".
motive, atunci cînd se preconizează
Deși după asețnenea preocupări și
să-și lărgească oferta, trimrțînd spre
date s-ar părea că prestările se rea
calificare cîțiva viitori meseriași (ca,
lizează la un nivel ridicat în toate
de pildă, depanatori aparate de uz
cele 83 de comune țeleormănene, în
casnic, dogari, cojocari), conducerea
realitate aprecierea este valabilă nu
cooperativei face o adevărată „premai pentru unele dintre ele, cum ar
selecție". Cum se vede, meșterii
fi Furculești, Drăgănești-Vlașca, Bumavrodineni au de etalat lucruri in
zescu, Mavrodin, Bujorenl, în timp
teresante. o experiență demnă de a
ce în alte localități serviciile sînt mai
fi preluată. Totuși, am reținut și un
restrînse, cu mult sub nomenclato
aspect de care președintele Eugen
rul minim de profile prevăzut. De \ Serafim nu putea fi la fel de bucu
unde șl situarea județului în rîndul
ros :
acelora cu o pondere încă redusă a
— Pină de curind, cooperativa a
serviciilor și producției de industrie
avut și o secție de zidari, dar acum
mică pe locuitor.
ei lucrează ca particulari, fiindcă au
solicitat și au obținut autorizație de
Acestea sînt. de fapt, efectele unui
la consiliul popular. Ne-au promis
mod de abordare a sarcinilor care,
însă că vor reveni, așa că sperăm să
acum, este pe cale a fi depășit.
reînființăm secția In cauză.
Optica este radical schimbată. în
Faptul, banal la prima vedere, re
perspectiva anului 1980. trebuie să se
flectă o practică destul de dăună
ajungă, în baza solicitărilor popu
toare, răspîndită și în alte localități:
lației rurale, a cerințelor de ridicare
fluctuația meșterilor din mediul ru
a gradului de civilizație a satului, la
ral, „plimbarea" acestora pe la di
o triplare a actualului volum de
verși prestatori (de la cooperație la
prestări. Calea principală de reali
cooperativa agricolă, de la aceasta la
zare a acestui obiectiv este creșterea
consiliul popular), speculînd. pur și
numărului de meseriași (cu peste
simplu, dorința de a se înființa un
200 pe an), stabilizarea acestora în
număr cit mai mare de ■ secții.
mediul rural și ridicarea permanentă
Că așa stau lucrurile ne-am con
a calificării, a conștiinței și conștiin
vins și în comuna vecină, Plosca.
ciozității lor profesionale.

un fenomen ce se petrece și în alte
părți. De aceea, se cuvine subliniat
că satele nu au nevoie de meșteri
„plimbăreți" și de „secții" flotante
eu care să se bifeze temporar planul
de extindere a prestărilor și să se
mimeze preocuparea, ci de o creș
tere reală a numărului de meseriași,
de o sporire a volumului de pres
tări în conformitate cu cerințele să
tenilor, cu sarcinile stabilite pentru
fiecare organ în parte.

Cum poate fi transformat
un „handicap" în... avan| In documentarea noastră am
mai întîlnit și șl te aspecte ce se cer
corijate, ca. de exemplu, faptul că în
unele croitorii din mediul rural se lu
crează numai produse de serie, deși
s-ar putea foarte bine să se primeas
că și comenzi. Drept motivare, se
pretinde că înșiși cltenții ar pre
fera serviciile de la oraș. în co
muna Plosca întocmai astfel se pre
textează dezinteresul cooperativei
pentru unele servicii. Că în reali
tate este vorba de un pretext o do
vedește cazul comunei Buzescu, li
mitrofă municipiului reședință de
județ. După cum ne-a încredințat
primarul Iancu Geambașu, cei 4 800
de locuitori ai comunei respective
pot apela la 18 unități prestatoare de
servicii, dintre care 12 sînt ale coo-

perației. Aceasta din urmă dispune
de ateliere foto, cismărie, frizerie,
tricotaje, două sifonării și două uni
tăți de patiserie. Toate au clienți
și din alte localități, iar cele două
secții de construcții (zidărie, dulgherie, zugrăveli, reparații) au princi
palul front de lucru în municipiul
vecin, Așadar, prin ingeniozitate,
prin adaptarea ofertei la cererea
specifică și mai ales prin calitatea
lucrărilor, „fluxul" clienților poate
fi de-a dreptul inversat. Sau, mai
simplu spus, prin cuvintele unui me
seriaș cu multă experiență —
„unde-i meșter bun, și clientela-i
multă, de-o avea atelierul la oraș,
de l-o avea la sat".
— De fapt, lucrurile sint ceva mai
delicate, a ținut să nuanțfeze cauzele
acestei mentalități Viorel Pâulean,
vicepreședinte al UJECOOP. In sat,
„informația" circulă repede și cine
face un lucru de mîntuială, crezînd
că „la țară merge și așa", ajunge să
fie degrabă ocolit. De aici faptul că
în prestările de servicii la' sate nu
rezistă oricine și de aici și necesi
tatea de a intensifica acțiunile de
perfecționare profesională perma
nentă a meseriașilor.

Preocupare sporită, con
lucrare accentuată pentră
extinderea
activității de
prestări. Aspectele sesizate se
află și în atenția UJECOOP Teleor
man, ca șl a Comisiei județene pen
tru coordonarea și îndrumarea acti
vității de aprovizionare și prestare
de servicii către populație. Pentru
a avea o evidență clară a meseriași
lor, cele două foruri au întocmit o
situație detaliată in care sînt cu
prinși toți lucrătorii din prestări —
ai cooperației și ai celorlalți organi
zatori — pentru a se evita în viitor
atit „plimbarea" meșterilor cît și
dublarea unor activități în aceeași
localitate, ce se face, de regulă, în
detrimentul altor servicii la fel de
necesare. De menționat că în timpul
anchetei întreprinse s-au mai for
mulat și alte propuneri, s-au mai
conturat și alte preocupări ale diresponsabilități
verselor organe
___ cu
__ ___
.._____________
In această privință. Intre acestea, de
mare importanță este colaborarea
mai strînsă dintre cooperație și con
siliile populare comunale, avîridu-se
permanent în vedere că dezvoltarea
prestărilor de servicii; a industriei
mici la sate constituie o Cale de în
tărire a vieții economice a localității,
de ridicare a nivelului de trai.

Ion MARIN
Stan STEFAN

întreaga recoltă de toamnă

strînsă și depozitată
fără pierderi!
IAȘI: Aria lucrărilor se extinde
de la o zi la alta
In mai puțin de 10 zile de cînd a
început campania de recoltare în ju
dețul Iași, lucrările au și intrat în
perioadă de virf. De altfel, s-a în
cheiat recoltarea fasolei de pe cele
6 626 hectare cultivate cu această
cultură in ogor propriu, iar floarea-,
soarelui a fost strînsă de pe 4 550
hectare din 5 305 hectare. De ase
menea. s-a cules porumbul de pe
15 000 hectare din cele 69 637 hectare
cultivate în acest an. Ca urmare a
hărniciei de care dau dovadă oame
nii satelor în frunte cu comuniștii,
lucrările se intensifică de la o zi la
alta. Consemnăm cele constatate pe
teren.
La C.A.P. Lețcani, din consiliul
agroindustrial Podu Uogiei se aflau
în cimp toți locuitorii satului. La
ferma nr. 2 l-am găsit în clmp
și pe primarul comunei, Vifgil
Munteanu. Intrucît tocmai se ter
minase de recoltat manual faso
lea de pe cele 150 hectare, pre
cum și floarea-soarelul de pe 100
hectare, cooperatorii erau repartizați
de către inginerul-șef, Traian Meriu,
și șefa fermei, ing. Lucia Dobrotă. la
recoltarea porumbului. Cocenii erau
tăiați cu știuleți cu tot și scoși
imediat la marginea solei pentru depănușat. Primarul ne precizează că
la fel se procedează și la fermele
din satele Cogeasca și Cucuteni.
Mărindu-se și aici echipele cu cite
70—100 de cooperatori venițl de la
culturile la care recoltarea se în
cheiase, s-a intensificat culesul po
rumbului. De altfel, pînă duminică
seara, pe ansamblul cooperativei, se
recoltaseră 250 de hectare cu po
rumb din totalul de 700 hectare. La
ferma nr. 2 din Lețcani, terenul res
pectiv de 380 hectare urmînd să se
insămințeze cu griu, cocenii erau
tăiați cît mai de jos, pentru a nu
rămîne resturi vegetale. Din urmă
tractoriștii începuseră să facă, la rîn
dul lor, arătura și pregătirea terenu
lui în condiții cit mai bune.
Un alt detaliu de la recoltarea me

canizată a porumbului. La ferma Sîrca
a C.A.P. Bălțați din consiliul agroin
dustrial Tirgu Frumos, într-o solă de
80 de hectare cu porumb, evaluat la
peste 8 000 kg știuleți la hectar, se
lucra cu opt combine. Din urmă, un
convoi de mașini ’de la I.T.A. trans
portau imediat recolta la silozul de la
gara din localitate și la F.N.C. Iași.
Cocenii tocați mărunt erau duși în
baza furajeră pentru înșilozare.
După fiecare combină, cîte o echipă
de cooperatori strîngea știuleții și
cocenii căzuți pe sol. Tovarășul Costache Chiriac. președintele consiliu
lui agroindustrial Tirgu Frumos,
ne-a spus că la fel este organizată
munca și în celelalte unități în care
a început recoltarea porumbului.
Pină la 1 septembrie se strînsese re
colta de pe o suprafață de 1 000 hec
tare din cele 6 200 hectare existente
în acest consiliu. „Ritmul lucrărilor
de recoltare a porumbului va crește,
în continuare.- pentru că în întreg
consiliul agroindustrial s-a încheiat
strîngerea fasolei de pe cele 660 hec
tare și a florii-soarelui de pe 880
hectare — preciza președintele con
siliului agroindustrial. Ca atare, în
fiecare unitate și fermă, pe fiecare
lan în parte se face o nouă reparti
zare de forte și noi urmărim să se
recolteze cu prioritate suprafețele ce
vor fi însămînțate cu orz și grîu".
Potrivit ultimei situații operative
întocmite la direcția agricolă, recol
tarea se desfășura intens în tot mai
multe unități agricole și din consi
liile unice Răducăneni. Movileni,
Vlădeni, Holboca, Țibănești și al
tele. Peste tot unde s-a încheiat re
coltarea sfeclei, florii-soarelui și a
altor culturi toate forțele sint con
centrate la culesul porumbului Și la
eliberarea. în primul rind, a terenu
rilor ce urmează să fie însămînțate.

Manole CORCACI
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ALBA: Organizare temeinică
la strîngerea furajelor
In toate unitățile agricole din ju
dețul Alba sînt identificate și valo
rificate toate resursele de furaje.
Tovarășul loan Rizolo, director ad
junct la direcția agricolă, apreciază
că din cantitatea de fin prevăzută
în programul perioadei 1 mai —
31 august s-a realizat doar 57 la
sută. ..Pentru a compensa acest de
ficit se urgentează cositul otavei pe
finețele din lunci Si văi. terenuri
care însumează’ aproximativ 5 000
hectare — ne spune interlocuto
rul. Au fost mobilizate impor
tante forțe Ia transportul celor 3 000
tone fin strînse în unitățile din zona
premontană. De asemenea, pentru
ovine se vor asigura aproximativ
10 500 tone frunzare. Șanțurile, terasamentele căilor ferate, digurile
au fost cosite și fiecare braț de fin
rezultat este adunat cu grijă. Ne
preocupăm pentru completarea de
ficitului de suculente prin Insilozarea producției de masă verde re
zultată de la culturile semănate
după orz. deși din cauza secetei can
titățile strînse sînt mult mai mici
decit cele estimate. Am stabilit pe
unități programe de înșilozare a coletelor de sfeclă de zahăr și sfeclă
furajeră, a cocenilor de porumb. în
amestec cu borhot. Pe această cale
se vor asigura 80 000 tone furaje însilozate. La grosiere se 'prelimină.
pe județ, o depășire a necesarului
cu 12 000 tone. Sint inventariate în
prezent toate cantitățile excedentare
de fin de la gospodăriile populației
pentru a fi achiziționate. O parte
din acestea vor fi puse la dispoziția
județelor Suceava și Bacău, în ca
drul acțiunilor de întrajutorare".
Printre unitățile care și-au asigu
rat o bază furajeră diversificată și
îndestulătoare se numără și coope
rativa agricolă din Sard. Ferma zoo
tehnică a acestei cooperative va in
tra în perioada de stabulație cu
3 000 bovine și 3 000 ovine. Pentru

hrănirea acestora vor exista canti
tăți suficiente de fin. suculente șl
grosiere. Președintele cooperativei,
loan Milaciu, ne spune că au fost
investigate toate posibilitățile pe
care le oferă aoum cîmpul pentru
completarea bazei furajere. „Am
adunat la vremea respectivă finul,
am însilozat masă-verde, lucernă și
boreeag. Avem 135 hectare cu masăverde, cultura a doua, care urmează
să fie. însilozată. Cercetînd cîmpul,
am hotăfît să cosim 60 hectare de
miriște, pentru că o rezervă nu
Strică. Pentru Oi am închiriat 60 hec
tare finețe la munte, la Almașu
Mare. O parte din oi vor ierna acolo".
Celor trei cooperative agricole de
producție de pe raza comunei Ighiu.
un sprijin prețios în asigurarea ba
zei furajere l-a acordat primăria
mobilizînd cosașii din comună să
adune iarba de pe șanțuri, canale
de scurgere a apei și terase înierbate. „Sint multe posibilități de
completare. Ia nevoie, a bazei fura
jere — ne spune Nicolae Feneșer,
primarul comunei Ighiu. Arborii izo
lați de pe pășuni au fost curățați
pentru frunzare. Crengile rezultate
în urma tăierilor de păduri au fost,
de asemenea, adunate pentru frun
zare. In acest fel. animalele celor
trei cooperative vor fi bine hrănite
la iarnă".
Modul organizat și perseverent în
care se acționează acum pentru
strîngerea tuturor furajelor, grija
cu adevărat gospodărească pentru
depozitarea șl păstrarea lor pot asi
gura în fiecare unitate din județ
completarea deficitului de furaje.
Orice resursă vegetală trebuie trans
formată în furaje pentru ca să nu
se intre în iarnă cu fînarele goale.

Stefan DIN! CA
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(Fapte, initiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Ciștigatorii întrecerii ?
întregul oraș !
Buldozerul încă mai avea de lu
cru. Molozul rezultat din demolarea
unei case vechi, aproape dărăpă
nată — ultima care mai rămăsese
în centrul civic al orașului Dara
bani — nu se transportase in în
tregime. Cu toate acestea, pe te
renul rămas liber, un grup de oa
meni, tineri și virstnici, trecuse la
plantarea florilor. Flori care vor
stărui, pe Straturile frumos amena
jate, doar cîteva săptămini. Pină
cînd va începe fundația unui nou
bloc de locuințe.
— Merită oare atîta efort doar
pentru cîteva săptămîni 7 — l-am
întrebat pe Octav Porfireanu, pri
marul orașului.
— De ce n-ar merita 7 Cum să
lăsăm pămîntul răvășit tocmai aici,
în centru 7 Pînă atunci florile vor
bucura ochii trecătorilor. Pe urmă,
mai e și altceva : inițiativa plan
tării florilor aparține deputatului
și cetățenilor din circumscripția
electorală respectivă. Circumscrip
ția nr. 11. O circumscripție frun
tașă, care nu putea pierde Între
cerea cu celelalte din oraș.
Existenta Întrecerii intre cir
cumscripții electorale constituie un
fapt devenit tradiție. Primăria ora
șului Darabani a trecut insă, incepînd cu acest an. Ia o nouă mo
dalitate de organizare, desfășurare
și omologare a cîștigătorilor între
cerii. Ba chiar la o nouă viziune
asupra întrecerii ca atare. In ce
constă 7 Mai întîi, în defalcareă. Ia
începutul anului, pe fiecare Cir
cumscripție electorală (evident, in
funcție de resurse și posibilități) a
tuturor indicatorilor economico-fi-

nanciari cuprinși în planul unic de
dezvoltare economico-socială și in
angajamentul suplimentar. S-ar pu
tea spune, astfel, că fiecare cir
cumscripție electorală își are pro
priul său plan de dezvoltare eco
nomico-socială. Criteriile întrecerii
sint precise, între care și adoptarea
și punerea in aplicare a cel puțin
cite o inițiativă proprie, de ordin
economic sau edilitar-gospodăresc.
în fiecare lună. întrecerea se des
fășoară în trei etape : prima —
pînă la 1 mai, a două —la 23 au
gust și ultima — 30 decembrie.
Care este bilanțul „Ia zi" al ce
lor 23 de circumscripții electorale
ale orașului Darabani 7 Mai bine
de două treimi din numărul aces
tora se înscriu cu stadiul de în
deplinire a tuturor indicatorilor de
cel puțin 100 la sută. Drept urmare,
consiliul popular orășenesc și-a în
deplinit sarcinile planificate în pro
fil teritorial încă în prima jumă
tate a lunii august.
întrecerea va continua însă intr-un ritm șl mai susținut ; cele
cî-teva circumscripții electorale care
n-au fost admise în ultima lună
intre competitori (fiind penalizate
pentru nerealizarea unuia sau al
tuia dintre indicatori, în timp ce
la alte poziții de plan prezintă sub
stanțiale depășiri) au adoptat noi
inițiative în scopul recuperării res
tanțelor. Cine este, de fapt, cîștigătorul adevărat al întrecerii 7 Se
poate deduce cu ușurință : întreg
orașul, toți locuitorii săi.

Silvestri AIEENEI
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Socialiste România
Am primit cu mare plăcere felicitările și amabilele urări pe care ați
binevoit să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a Elveției.
în numele Consiliului federal și al meu personal, vă adresez cele mai
sincere mulțumiri.

Președintele Republicii Finlanda
în legătură cu încetarea din viață a fostului președinte al Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, personalitate marcantă a vieții politice finlandeze
și internaționale, prieten apropiat al poporului român, vă exprim profunde
sentimente de compasiune.
Vă rog să transmiteți familiei îndoliate sincere condoleanțe.

ALPHONS EGLI

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Confederației Elvețiene

„Tineretul și studenții in lupta pentru pace,
dezarmare și cooperare
în perioada 1—4 septembrie se
desfășoară la Costinești lucrările
Școlii de toamnă, organizată de Aso
ciația Tineretului și Studenților din
România pentru Națiunile Unite
(A.T.S.R.N.U.) și Mișcarea Interna
țională a Tineretului și Studenților
pentru Națiunile Unite (I.S.M.U.N.)
cu tema „Tineretul și studenții în
lupta pentru pace, dezarmare si
cooperare internațională".
Manifestarea are ca scop reali
zarea unui schimb de opinii și ex
periență cu privire Ia rezultatele și
perspectivele activității asociațiilor
naționale ale tineretului și studenți
lor pentru Națiunile Unite. în con
textul în care pretutindeni in lume
au loc ample acțiuni ale tinerei ge
nerații in cadrul Anului Internațio
nal al Păcii.
în programul acțiunilor Școli) de
toamnă a A.T.S.R.N.U. — I.S.M.U.N.

internațională"

din acest an sînt cuprinse expuneri
și dezbateri pe marginea unor teme,
cum sînt consecințele cursei înar
mărilor asupra condițiilor de viață,
muncă și instruire a tineretului,
educarea tineretului în spiritul idea
lurilor de pace și înțelegere între po
poare, Anul Internațional al Tinere
tului și Anul Internațional al Păcii
— continuitate de preocupări și ac
țiuni, precum și o serie de întîlriiri
cu tineri și vizite la obiective eco
nomice și socjal-culturale din Capi
tală și din județul Constanta.
La lucrările Scolii de toamnă a
A.T.S.R.N.U. — I.S.M.U.N. participă
reprezentanți ai asociațiilor națio
nale ale tineretului și studenților
pentru Națiunile Unite, membre ale
I.S.M.U.N. din țări ale Europei,
Asiei,. Africii și Americii Latine, pre
cum și ai unor organizații interna
ționale de tineret.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a insurecției naționale slovace,
la Casa culturii cehoslovace din Ca
pitală a fost organizată, luni, o gală
de filme documentare.
Cu această ocazie, Jan Papp, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, și col. Eugen
Altschul. atașat militar și aero al
Ambasadei cehoslovace în țara noas
tră. au relevat însemnătatea istorică
a insurecției naționale slovace, pre
cum și aspecte ale dezvoltării Ceho
slovaciei în' anii socialismului. Au
fost subliniate, totodată, strînsele re
lații de prietenie româno-cehoslovace. rolul deosebit al întîlnirilor și
convorbirilor Ia nivel înalt in dez
voltarea pe multiple planuri a cola
borării dintre cele două țări. în in
teresul reciproc al cauzei socialismu
lui. păcii și înțelegerii internaționale.

Sub egida Institutului central de
fizică, luni, s-au deschis cursurile
Școlii internaționale de fizică nu
cleară sub genericul . „Simetrii
și
aspecte semiclasice ale dinamicii nuclears44
Intrată în tradiția manlfestărilot
științifice internaționale, la actuala
ediție a școlii, ale cărei cursuri vor
dura pînă la 13 septembrie, vor fi
abordate probleme de mare actuali
tate din fizica nucleară.
Numărul mare de cursant! străini
ce și-au anunțat prezența, precum și
participarea la cursuri și seminarii
a unor profesori și cercetători de
renume din U.R.S.S., S.U.A., Franța,
R.F. Germania. Japonia, Anglia,
Iugoslavia, Olanda exprimă aprecie
rea de care se bucură fizica nuclea
ră românească pe plan internațional.
(Agerpres)

DE LA CENTRUL DE FIZICA PĂMlNTULUI
Șl SEISMOLOGIE
nord-est/sud-vest : Focșani. Bîrlad,
Așa cum s-a mai anunțat, re
Vaslui, Iași, Buzău, Ploiești, Bucu
feritor Ia cutremurul din 31 au
rești, Zimnicea fără a cauza pagube
gust 1986, ora 0,28 minute și 55 se
materiale deosebite.
cunde, de magnitudine 6,5 (scara
Intensitatea cutremurului in zona
Richter), produs în regiunea Vran
epicentrală a fost evaluată Ia, VII—
cea, la adîncimea de 140 kilometri,
VIII grade (scara Mercalli), iar Ia
se fac următoarele precizări :
Cutremurul a fost înregistrat de ■ București la VII grade, cu o durată
de circa 50 de secunde, din care 12
întreaga rețea seismică națională
(statii locale și cu telemetrare prin, secunde faza maximă.
radio la Centrul de v'feghe seisrtlfcă
-'Airaliîa statistica" a cutremurelor
de la București-Măgurele), precum și
înregistrate In perioada 1901—1986
de rețeaua de accelerometre.
■’ arată' bă in regiunea Vrancea s-au
Seismul aparține tipului’ de cutfe-' produs 9 seisme "cu 'magnitudinea
mai mare decît 6.0 (scara Richter),
mure subcrustale (adincimea foca
ceea ce corespunde unei perioade
rului mai mare de 60 kilometri) șl
medii de circa 10 ani.
se datorește proceselor tectonice de
adîncime provocate de mișcările
Actualul cutremur de magnitudine
unor microplăci de pe teritoriul tării
6,5 (scara Richter) a eliberat o ener
noastre. Spre deosebire de cutremu
gie de circa 20 de ori mai mică decît
rele crustale (adîncimea focarului
cel de Ia 4 martie 1977.
pînă la 60 kilometri), cutremurele
Seismele vrîncene puternice sînt
subcrustale din regiunea Vrancea se
însoțite de replici, cea mai puternică
simt la distanțe mult mai mari și se
dintre ele avind magnitudinea mai
manifestă în principal pe direcția
mică cu circa două unități decît a
nord-est/sud-vest. Propagarea ener
șocului principal. în primele 15 ore
giei seismice în direcția nord-est/
după producerea cutremurului s-au
sud-vest, caracteristică a cutremure
înregistrat 10 replici cu magnitudini
lor vrîncene, este legată de mecanis
cuprinse între 1,2 și 3,3 (scara Rich
ter). O eventuală replică a acestui
mul In focar și de structura geolo
gică a teritoriului țării noastre. Pro
cutremur nu va depăși magnitudinea
cesele seismice din regiunea Vran
5,0 (scara Richter).
Analiza distribuției seismelor pro
cea, fiind determinate de tectonica
complexă a Munților Carpațl, nu au
duse în Vrancea in ultimii 900 de
ani, pe baza datelor istorice și in
legătură cu activitatea seismică din
strumentale, conduce la concluzia că
țările vecine.
in viitorul apropiat nu va avea loc
Cutremurul a fost simțit pe aproa
un cutremur puternic în regiune,
pe întreg teritoriul tării noastre, macapabil să producă pagube deosebite.
nifestîndu-se în special pe direcția

TELEORMAN. în orașul pe
troliștilor din Cîmpia Română a
fost deschisă o expoziție fotodocumentară intitulată „Videle ieri
și azi". Expoziția redă în imagini
sugestive istoria celui mai tinăr
oraș al județului, precum și marile
transformări
economico-sociale
care au avut loc in anii socialis
mului. cu deosebire în perioada
ce a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului. (Stan Stefan).

CLUJ. în cadrul muzeelor de
istorie din CIuj-Napoca, Dej, Turda
și Gherla au fost organizate expo
ziții dedicate împlinirii a 2 500 de
ani de la primele lupte ale getodacilor pentru libertate si indepen
dență și sărbătoririi a 600 de ani

cursul Individual compus feminin
din cadrul „Cupei Mondiale" la gim
nastică, sportiva româncă Daniela
Silivaș s-a clasat pe locul doi, cu
39,700 puncte,
fiind precedată de
Elena Șușunova (U.R.S.S.) — 39,825
puncte. Pe locul trei s-a situat
Oksana . Omeliancik (U.R.S.S.) —
39.600 puncte, urmată la rîndul său
de Ecaterina Szabo (România) —
39,200 puncte, Hana Ricna (Ceho
slovacia)
— 39,125 puncte și
Borjana Stoianova (Bulgaria) —
38,950 puncte. în concursul in
dividual compus masculțn din ca
drul „Cupei Mondiale" la gimnasti
că, Iuti Korolev
(U.R.S.S.) și Li
Ning (R.P. Chineză) s-au clasat pe
primul loc, la egalitate, cu cîte 58,45
puncte. I-au urmat Vladimir Artemov (U.R.S.S.) — 58,15 puncte și
Silvio Kroll (R.D. Germană) — 58,05
puncte. • „Cupa mondială" la gim
nastică s-a încheiat la Beijing cu
finalele pe aparate. Daniela Silivaș
a cucerit medalia de argint la birnă
— 19,825 puncte șl medalia de bronz
Ia paralele inegale — 19,850 puncte.
Camelia Voinea a obținut medalia
de argint la sol — 19,925 puncte, iar
Ecaterina Szabo și-a adjudecat me
dalia de bronz la sărituri, cu 19,775
puncte.
ATLETISM. în ultima zi a cam
pionatelor europene de atletism de
la Stuttgart, sportiva româncă
Doina Melinte a obținut medalia de
bronz în proba feminină de 1500
m, ocupînd locul trei cu timpul de

Președintele Republicii Camerun
Am aflat cu tristețe despre grava catastrofă naturală care s-a produs
în regiunea lacului Nios, provocînd numeroase victime omenești.
Vă exprim sincere condoleanțe pentru pierderile suferite, rugîndu-vă ‘
totodată să transmiteți populației greu încercate sentimentele mele de
profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Manifestări în cadrul „Zilei de acțiune sindicală
pentru pace“
în cadrul programului de acțiune
privind marcarea, în țara noastră, a
Anului Internațional al Păcii, la
casele de cultură ale sindicatelor din
Constanta, Focșani, Iași, Miercurea
Ciuc, Oradea, Slatina, Tulcea, Turnu
Măgurele și Zalău, la cluburile mun
citorești de la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București. „Electroputere“-Craiova, Șantierul naval
Oltenița .și „Tractorul"-Brașov, pre
cum și pe stadionul din Dorohoi au
avut loc adunări ale oamenilor mun
cii. organizate în cadrul „Zilei de
acțiune sindicală pentru pace", ce se
sărbătorește în fiecare an la 1 sep
tembrie.
Adunările au prilejuit evidențierea
politicii de pace și largă colaborare
internațională promovate consec
vent de tara noastră, a con
cepției și demersurilor tovarășului

Adunare festivă

cu

SATU MARE. La Galeriile de
artă din noul centru civic al muni
cipiului. sub egida filialei județene
a U.A.P., s-a deschis o expoziție

Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. privind soluționarea gravelor
probleme cu care se confruntă ome
nirea îndeosebi ca urmare a inten
sificării fără precedent a cursei înar
mărilor. A fost reliefată contribuția
de mare însemnătate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la cauza păcii și
securității popoarelor, a propunerilor
vizînd înfăptuirea dezarmării. în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, tre
cerea îa un program complex de de
zarmare generală, edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, inițiative de înaltă
apreciere internațională ce se bucură
de adeziunea deplină a întregului
nostru popor.
(Agerpres)

prilejul

în cadrul acțiunilor dedicate mar
cării în tara noastră a „Zilei neali
nierii", în Capitală a avut loc, luni,
o adunare festivă organizată de Aso
ciația de Drept Internațional și Re
lații Internaționale — A.D.I.R.I. și
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.
Cu acest prilej. Constantin Oancea. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a prezentat poziția
României, concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul
mișcării de nealiniere în viața in
ternațională, reliefînd înalta apre
ciere pe care conducătorul partidu
lui și statului nostru o dă acestei
puternice forțe politice a lumii con
temporane. angajată în lupta pentru
pacea, libertatea și progresul po
poarelor.
în cadrul adunării
au fost evi
dențiate numeroasele inițiative ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pro
punerile concrete ale țării noastre
în legătură cu căile și modalitățile
practice de preîntîmpinare a răz

„Zilei

nealinierii"

boiului și salvgardare a păcii, de so
luționare a problemelor legate de li
chidarea subdezvoltării, inclusiv a
datoriilor externe ale țărilor în curs
de dezvoltare, de instaurare a unei
noi ordini economice internaționale.
S-a subliniat că România, acțlonînd
în consens cu principalele obiective
ale mișcării țărilor nealiniate, mili
tează consecvent pentru îmbunătă
țirea climatului politic mondial, pro
movarea unor relații interstatale ba
zate pe echitate și egalitate, pentru
soluționarea democratică și construc
tivă. cu participarea și luarea in
considerare a intereselor tuturor
statelor, a problemelor complexe ale
lumii de azi.
La adunare au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, ai altor instituții centrale
și organizații de masă și obștești din
Capitală, oameni de cultură, știință
și artă, un numeros public.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice, membri ai corpului di
plomatic acreditați in țara noastră.

Modificări în mersul unor trenuri
După cum comunică Regionala de
căi ferate București, pentru execu
tarea unor lucrări tehnice la linie
în zona Ploiești, se operează urmă
toarele modificări în mersul trenu
rilor :
în ziua de 10 septembrie :
— Trenurile 4006 și 3004 se anu
lează pe distanța Ploiești Vest—
Ploiești Sud și Ploiești Sud—Rami
ficație Ploiești Triaj. Ele vor circula
de la Ploiești Vest la stația Brazi.
— Trenurile 3005 și 4001 se anu
lează pe distanța Ramificație Plo
iești Triaj—Ploiești Sud—Ploiești
Vest. Vor circula de la Brazi direct
la stația Ploiești Vest :
în ziua de 11 septembrie :
— Trenurile 502 și 508 se anulea
ză pe distanta Ploiești Est—Ploiești
Sud—Brazi. Ele vor circula de la
Ploiești Est la Brazi prin stația
Dimbu-Ghighiu.
— Trenurile 5005, 51, 621 și 77 se
anulează pe distanța Brazi-Ploiești
Triaj, Cabina principală—Ploiești
Sud—Ploiești Est. Vor circula.de la
Brazi la Ploiești Est, prin stația
Ghighiu-Dimbu.
— Trenurile 3004 și 4006 se anu
lează pe distanta Ploiești Vest—

4’02”44/100. Pe primele două locuri
s-au situat atletele sovietice Ravila
Agletdinova — 4’01”19/100 și Tatiana
Samolenko — 4’02”36/100. Maricica
Puică (România) s-a clasat pe locul
cinci, cu 4’03”90/100. în proba mascu
lină de săritură în înălțime, cîștigată de Igor Paklin (U.R.S.S.) — 2,34
m, Eugen Popescu (România) a
ocupat locul șapte, cu 2,25 m. Alte
rezultate : 1 500 m masculin : Steve
Cram (Anglia) — 3’41 ”09/100 ; arun
carea discului masculin : Romas
Ubartas (U.R.S.S.) — 67,08 m ; 10 000
m feminin ; Ingrid Kristiansen
(Norvegia) — 30’23”25/100 ; triplusalt ; Hristo Markov (Bulgaria) —
17,66 m ; maraton masculin : Ga
lindo Bordin (Italia) — 2hl0’54”.
BOX. în Sala sporturilor din Con
stanța, în prezența unui numeros
public, s-a îpcheiat cea de-a 15-a
ediție a turneului internațional de
box ‘„Mănușa Litoralului", la care au
participat peste 100 de sportivi din
5 țări. în ordinea celor 12 catego
rii (de Ia semimuscă la supergrea)
trofeele au fost cucerite de urmă
torii pugiliști : Marian Gîndac (Lo
tul republican) ; Ion Dolana (Sibiu) ;
Nicolae Craiu (Tulcea), George Oprișor (Craiova), Abladin Faredin
(Constanța), Mihal Leu (Lotul repu
blican), Ștefan Drișcu (Lotul repu
blican), Marian Gavrilă (Lotul repu
blican), Vasile Damian (Lotul repu
blican), Rene RilI (R.D. Germană),
Ion Simina (Brașov) și Viorel Popa
(Constanța).

de artă plastică dedicată lupte! po
porului nostru pentru libertate și
neatîrnare. grandioaselor prefaceri
din anii socialismului, cu deosebi
re din anii glorioasei epoci deschise
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. (Octav Grumeza).
HUNEDOARA. O frumoasă rea
lizare in municipiul Deva, care va
stimula activitatea de creație
plastică : inaugurarea Galeriilor
de artă. Aflate pe cel mai măre și
modern bulevard, „Decebal", Gale

Tovarășului

TRUONG

CHINH

Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Domnului PAUL BIYA

CARNET CULTURAL
de la urcarea pe tronul Tării Ro
mânești a domnitorului Mircea cel
Mare. Cu acest prilej, au avut loc
simpozioane și expuneri susținute
de istorici și muzeografi, care au
subliniat însemnătatea acestor ani
versări pentru cunoașterea istoriei
poporului nostru și educarea pa
triotică a maselor. (Marin Oprea).

a Republicii Socialiste Vietnam

Președintele
Republicii Socialiste România

Informații sportive
CICLISM. Duminică s-a dat star
tul în cea de-a 24-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale „Turul
Rofhâniei", ce va străbate 1 108 km
împărți ti în 8 etape. La cursă parti
cipă rutieri de valoare din Bulgaria,
R.D. Germană (cu prima reprezenta
tivă și 2 formații de club), Polonia,
precum și echipa întîi a României,
selecționata secundă a țării noastre
și cea de tineret și formațiile I.M.G.
București, Metalul Plopeni și Voință.
Prima etapă, desfășurată pe traseul
București—Buzău—Focșani, a fost
marcată de remarcabila performanță
a tînărului rutier Sergiu Oprescu, de
la întreprinderea de mașini grele
București, care, efectuînd o evadare
solitară de 174 kip pînă la Focșani,
a devenit învingător și primul
purtător al tricoului galben, cu
timpul de 4h24’52”. Etapa a doua a
Turului ciclist' al României, dispu
tată pe traseul Focșani—Bacău—Pia
tra Neamț (161 km), a avut o des
fășurare liniștită, plutonul anihilînd
toate tentativele de evadare. Victo
ria în etapă a revenit Iul Hans
Jdrg Lempart (R.D. Germană), în
registrat cu timpul de 4h06’52”. în
clasamentul general continuă să con
ducă Sergiu Oprescu (I.M.G.B.),
urmat de Olaf Jentzsch (S.C.
Cottbus) — la 2’24", Dariusz Matuszek (S. C. Cottbus) — la 2’25”, Mir
cea Romașcanu (România) — la 2’30’’
etc. Astăzi se dispută etapa a treia :
Piatra Neamț — Vatra Dornel.
GIMNASTICĂ La Beijing. în con-

Ziua națională

Ploiești Sud și Ploiești Sud—Ramifi
cație Ploiești Triaj. Vort circula de
la stația Ploiești Vest direct- la sta
ția Brazi.
— Trenurile 3005 șl 4001 se anu
lează pe distanta Ramificație Ploiești
Triaj—Ploiești Sud—Ploiești Vest.
Vor circula de la stația Brazi direct
la stația Ploiești Vest.
— Trenul 3340 se anulează pe dis
tanta Ploiești Vest—Ploiești Sud. El
se limitează la stația Ploiești Vest.
— Trenul 3343 se anulează pe dis
tanța Ploiești Sud—Ploiești Vest și
se formează din stația Ploiești Vest
cu plecare regulată.
în ziua de 12 septembrie :
— Trenurile 502 și 508 se anulează
pe distanta Ploiești Est—Ploiești
Sud—Brazi. Vor circula de Ia stația
Ploiești Est. prin stația Dîmbu-Ghighiu, la Brazi.
— Trenurile 3004 și 4006 se anu
lează pe distanta Ploiești Vest—Plo
iești Sud și Ploiești Sud—Ramifica
ție Ploiești Triaj. Vor circula de la
stația Ploiești Vest direct ‘la stația
Brazi.
— Trenurile 3005 și- 4001 se anu
lează pe distanta Ramificație Plo
iești Triaj—Ploiești Sud—Ploiești
Vest. Vor circula de la stația Brazi
direct la Ploiești Vest.
în ziua de 13 septembrie :
— Trenul 508 se anulează pe dis
tanța Ploiești Est—Ploiești Sud—
Brazi. Va circula de Ia Ploiești Est
la Brazi prin stația Dimbu-Ghighiu.
(Agerpres)

tv
20,00
20,15
20,25
20,30

Telejurnal
Actualitatea In economie
Ceramică vietnameză. Documentar
Teatru TV (color). „Florile amin
tirilor noastre" de Constantin
Munteanu
21,50 Telejurnal’

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 2 septembrie, ora 21 — 5
septembrie, ora 21. In țară : Vremea
va fi răcoroasă îndeosebi in regiunile
din nordul teritoriului. Cerul va fi va
riabil, cu tnnorări mai accentuate în
nordul țării șl la munte, unde vor
cădea, pe alocuri, precipitații sub for
mă de ploaie ce pot avea caracter de
aversă insoțlte șl de descărcări elec
trice. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat cu unele intensificări în zona
montană și In regiunile nordice cu
viteze de 40—60 km/h din sectorul
nord-vestlc.
Temperaturile
minime,
nocturne, vor fi cuprinse între 6 șl 16
grade, mai coborîte in Zonele depresionare, iar cele maxime, diurne, in
general intre 18 și 28 de grade. In
cursul dimineților, in zonele depresionare șl la munte se va semnala, pe
alocuri, ceață.

riile de artă prezintă în aceste zile
numerosului public vizitator o
mare expoziție de pictură, sculp
tură, grafică și artă decorativă,
organizată de membrii filialei
Deva-Petroșani a Uniuni! artiști
lor plastici. (Sabin Cerbu).

MUREȘ. în sălile . Complexului
muzeal Mureș din Ttrgu Mureș a
fost inaugurată o expoziție de artă
a pionierilor și șoimilor patriei de
pe întreg cuprinsul județului. Or
ganizată în colaborare cu Consi
liul județean al pionierilor și șoi
milor patriei, expoziția evidențiază
modul în care copiii valorifică în
cadrul cercurilor „Mîini îndeminatice" arta populară tradițională.
(Gheorghe Giurgiu).

Tovarășului FAM

VAN DONG

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU TIJO
'

Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a sărbătorii na
ționale a Republicii Socialiste Vietnam, vă adresăm dum
neavoastră, Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului
de Stat, Adunării Naționale, Guvernului Republicii So
cialiste Vietnam, precum și poporului vietnamez prie
ten cele mai calde felicitări.
Poporul român, care și-a manifestat in mod activ soli
daritatea cu lupta poporului vietnamez pentru eliberare
socială și națională, urmărește cu simpatie eforturile des
fășurate pentru edificarea noii societăți pe pămintul
Vietnamului și se bucură sincer de realizările obținute

HANOI

,

sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam în toate
domeniile activității economice și sociale, in dezvoltarea
țării pe calea construcției socialiste, a ridicării nivelu
lui de trai material și spiritual al oarpenilor muncii.
•Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună, in
spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor la
nivel înalt, relațiile de prietenie și colaborare dintro
partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte,
în interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei ge
nerale a socialismului, progresului și păcii în întrea
ga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN

DĂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste Vietnam, aniversarea
a 41 de ani de la proclamarea inde
pendenței, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
Poporul vietnamez sărbătorește
împlinirea a 41 de ani de la vic
toria revoluției democrate și a in
surecției generale populare din
1945, organizată și condusă de
partidul comunist — eveniment de deosebită însemnătate, care și-a
găsit expresie în proclamarea Re
publicii Democrate Vietnam, tncununind lupta îndelungată a po
porului vietnamez împotriva colo
nialismului și apoi a ocupației mi
litariste; proclamarea Republicii a
marcat, in același timp, redobân
direa independenței naționale și a
deschis calea înlăturării exploa
tării, a făuririi unei vieți noi pe
pămintul Vietnamului.
Ulterior, paralel cu înfăptuirea
unor ample transformări politice
și social-economice in partea de—
nord a țării, poporul vietnamez a
fost nevoit să-și apere cu arma în
mină, timp de trei decenii, cuceri
rile revoluționare, independența și
demnitatea. Strălucita izbindă dobîndită in această luptă grea
care a pus in evidență invincibili
tatea cauzei unui popor hotărit
să-și. apere dreptul sacru de ă-.și
.. făuri propriul.. destin; și care se
bucură de sipipatia forțelor înain
tate din ihtre'aga lume — elibera
rea întregului teritoriu al țării și

nia a trimis o telegramă de felicitare
ministrului afacerilor externe al acestei țări. Cu același prilej, au
adresat telegrame de felicitări unele
proclamarea, in 1976, a Republicii
Socialiste Vietnam au creat con
diții pentru mobilizarea tuturor
eforturilor materiale și umane in
vederea dezvoltării forțelor de
producție, a făuririi socialismului
in Vietnam.
Pe calea trasată de Partidul Comunist din Vietnam au 'fost obținute progrese in construirea bazei
tehnico-materiale a noii orinduiri,
a sporit producția unor ramuri de
bază ale industriei, s-au construit
sau se află in construcție nume
roase noi întreprinderi industriale,
s-a extins cu pește un milion de
hectare suprafața agricolă. Reali
zări de seamă au fost obținute in
ocrotirea sănătății, in dezvoltarea
invățămintului și culturii.
Comuniștii, oamenii muncii din
Vietnam marchează marea lor săr
bătoare de azi sub semnul pregă
tirilor pentru cel de-al VI-lea Con
gres al Partidului Comunist din
Vietnam, care va trasa un nou și
amplu program de dezvoltare și
modernizare a țării.
Ferm atașat cauzei independen
ței și libertății tuturor popoarelor,
poporul român a fost pe deplin so
lidar cu poporul vietnamez pe par
cursul întregii lupte eroice de eli
berare desfășurată de acesta, acor-

instituții centrale, organizații de
masă și obștești din țara noastră
instituțiilor și organizațiilor similare
din R.S. Vietnam.
dindu-i un sprijin internaționalist
activ. Această solidaritate mili
tantă a cimentat raporturile de
strinsă prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Vietnam,
dintre România și Vietnam, relații
care au cunoscut o dezvoltare po
zitivă pe plan politic, economic,
tehnico-științific și cultural.
O deosebită însemnătate în evo
luția relațiilor dintre partidele și
țările noastre au avut intilnirile și
convorbirile româno-vietnameze la
nivel înalt, de la București șt Ha
noi, documentele încheiate cu aces
te prilejuri, înțelegerile la care s-a
ajuns asigurind un cadru rodnic
pentru dezvoltarea legăturilor din
tre partidele și țările noastre pe
multiple planuri, in interesul ce
lor două popoare, al cauzei socia
lismului, dezvoltării independente
și păcii.
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Vietnam, po
porul român adresează poporului
vietnamez calde felicitări, împreu
nă eu urarea de a obține noi și
importante succese in înfăptuirea
politicii partidului comunist. în
dreptată spre propășirea țării, in |j
condiții de pace, înțelegere și co
laborare.

Profesii noi la Vung Tau
în sudul extrem al Vietnamului,
pe țărmul Pacificului, Ia două ore
cu automobilul de Ho Și Min (ve
chiul Saigon), trăiește orașul Vung
Tau, fostul „Cap Saint-Jacques",
stațiune turistică faimoasă, magnet
al vacantelor pentru oameni , din
toată țara. Apele „marelui lac
torid al planetei" (cum i-au spus
Pacificului, în vechile basme, viet
namezii) sînt aici veșnic clare,
calme, surîzătoare. Ape cu moli
ciunea și limpezimea mătăsii, fără
cute și fără taine, prin care nisi
pul cu scoici colorate se vede pînă
departe în larg, pînă cînd undele
îți ajung Ia piept. O magnifică
plajă cu nisip auriu și fin, o per
petuă briză, amortizind șocul solar
și făcind suportabilă căldura tro
picelor. cum și o serie de amena
jări turistice de ultimă oră (între
care un uriaș restaurant, în stare
să primească simultan 500—600 de
oameni pe terasele lui descoperite)
fac din Vung Tau un fel de Snagov al Saigonului, adunînd dumi
nicile mii de oaspeți. Peisajul care
încadrează orașul e la fel de îm
bietor. Liniile lui sînt parcă pre
lucrate subtil de om. întinderea
și întretăierea lor e pură, ca un
acord muzical, accidentele de re
lief — movile, dealuri, monticuli
de piatră țișnind din mare sau de
pe plajă — sînt Incluse în parti
tura vastă, tratată ciclic în dulci
•terase. Terase ca niște falduri de
evantaie, care se închid și se . des
chid lenevos, ori ca niște cozi de
păuni fantastici, care păstrează în
ochii decorativi ai penelor, în degradeuri, lacuri sau iazuri azurii.
Cîndva, acest „Cap Saint-Jac
ques" era, ni se spune, un fel de
Capri al colonialiștilor și al oame
nilor de afaceri cu treburi prin
Indochina, un oraș-parazit. trăind
exclusiv din industria hotelurilor și
a restaurantelor, fără nici o atin
gere cu o tară care trudea din
greu în folosul altora. Pentru mun
citorul vietnamez care, duminicile
sau in vacanță, petrece astăzi, aici,
ceasuri de dreaptă și legiuită odih
nă, locul, cîndva, era tot atît de
inaccesibil ca o altă planetă.
Cîndva...
Dar Vung Tau-ul acestor zile are
și alte priveliști de revelat.
De cîtiva ani, el a devenit un
mare și tumultuos centru al mun
cii, o importantă cetate petrolieră,
punct de incandescență și de re
ferință1 pe harta unei țări în plin
efort constructiv, în plin efort de
edificare a unei economii dinami
ce și moderne. Faima noii cetăți
tinde s-o covîrșească, la ceasul de
față, pe cea a stațiunii turistice,
nu numai prin vitala-i însemnătate
pentru economia vietnameză, ci și
prin spectaculosul unor construcții
(inclusiv al unor hoteluri și
blocuri de cea mai contemporană
ținută arhitectonică, destinate mun
citorilor și specialiștilor veniți
ăici), care propun contemplației
Oaspetelui un inedit orizont de Ci
vilizație.
La Vung Tau, petrolul. se ex
trage din Ocean, cu ajutorul unor
platforme pe care, ca să le poți
cuprinde în întreaga lor vastă și
complicată alcătuire, e bine să Ie
abordezi de sus, din avion sau din
elicopter. Se văd de acolo, din cer.

asemeni unor miniaturale aeropor
turi tăiate geometric în jungla
sălbatică, terenuri-piste de beton
armat, pe care se montează tur
lele sondelor. Terenurile sînt înțe
sate de groase tuburi metalice
vopsite în roșu, în negru și în
albastru, pe care puternice maca
rale le ridică și Ie coboară în largi
balansuri, făcîndu-le, la fiecare
mișcare, să scinteieze orbitor in
soare și să-și multiplice perspec
tivele în apa oceanului de alături.
Se văd noile porturi petroliere,
despletind bucla valurilor în fire
rectangulare, pînă departe. Se văd,
în larg, marile nave-platforme,
echipate cu alte seînteietoare ma
șini și mașinării, care pot fora,
ni se spune, pînă Ia adincimi de
5 000—6 000 metri. Navele sînt în
zestrate cu batiscafuri ce se pot
scufunda pînă la 300 de metri sub
apă, controlînd sapele de foraj și
conductele. Cît vezi cu ochii, de-a
lungul țărmului, luxuriante grădini

Însemnări de călătorie
din R. S. Vietnam
de arbori metalici, aruneîndu-și lia
nele spre marile nave-platforme.
Un teritoriu frămîntat, agitat, cu
mii de mașini (între ele, gigantice
camioane de 100 de tone), cu mii
de oameni, cu o mișcare ameți
toare, dar dirijată de ferme rit
muri. Deasupra, mișcarea calmă â
cerului, în apă trene de pești de
toate culorile, răsucindu-se in vîrtejuri sau rămînind încremenite, ca
niște baghete de pietre scumpe, în
prundișul ce desenează alte gră
dini, subacvatice. Un monumental
peisaj ai noului, inclus unei naturi
monumentale, în sinul căreia, lată,
a căpătat drept de cetătente. de
parcă ar fi aici de cînd lumea.
îți vine greu să crezi că aceste
locuri, pînă prin anii ’80, erau doar
junglă, doar brusă neguroasă și
pustie, ridicînd deasupra, ca unice
obeliscuri, luminările cu flacără
verde în vîrf ale cocotierilor și
ale arborilor de mango. Ani ’a
rind, sub arșiți de iad sau sub to
rentele „anotimpului ploilor", mii
de oameni au trudit amarnic, defrișînd jungla și brusa și cu buldo
zere, dar și cu topoare, cărînd
arborii doborîți, unii de vîrste ma
tusalemice, grei ca plumbul, și cu
camioane, dar și cu tărgi. într-o
construcție cu scadențe fetrînse și
ferme orice unealtă e bună, orice
efort e util, dacă poate mișca Îna
inte, fie și cu un pas, trecerea
proiectelor către faptă. Fotografiile
epocii ni-i înfățișează pe pionierii
noului Vung Tau — goi pînă la
briu, cu trupurile lucind în sudoare,
dar încleștați pe unelte — în ima
gini nu cu mult diferite, probabil,
de cele pe care le ofereau strămo
șii lor cînd au pătruns în .năthra
virgină a locului ca să așeze vatra
unui oraș.
Mulți dintre pionierii anilor ’80
au rămas aici, ca să se facă mun
citori Ia marile, instalații petroliere.
Calificarea lor, firește, nu e ușoa
ră. Intre cel ce nu știa decît să

repeadă toporul în arbori șl ace
lași, devenit mecanic-speciaîist,
operator de platformă sau scafan
dru de batiscaf, drumul e lung și
complex, echivalînd cu o verita
bilă recristaiizâre a personalității,
de fapt, cu o nouă sinteză umană,
ce se produce cu nu puține dega
jări de energie și permutări de
valențe, ca in orice sinteză.
Biografia noului Vung Tau este
încă în lucru. Se va trece, ni se
relatează, în curînd, de Ia exploa
tarea și folosirea petrolului brut
la o fructificare superioară a aces
tei mari avuții încuiate in ape,
grație unui complex de rafinărie
și de petrochimie ce se va con
strui pe drumul dintre Vung Tau
și orașul Ho $i Min.
Cîndva, pe vremea cînd Vung
Tau era „Cap Saint-Jacques", har
ta subsolului vietnamez era (mai
exact, părea !) excesiv de săracă,
abia scinteind pe ea, ici-colo, citeva avuții, exploatate de vechii stăpîni ai țării cu necruțarea spolia
torului de profesie : huilă, aur,
argint, cupru, plumb, zinc și alte
cîteva, numărate pe degete. Anii
socialismului atf luminat pe aceas
tă hartă, prin ample și sistematice
lucrări de prospecțiuni, resurse
minerale nebănuite, care trans
formă munții, cîmpiile, jungla,
oceanul în vaste antrepozite de
materiale pentru industriile viito
rului. Geologii au depistat cîteva
mii de „site potențiale" ale subso
lului, în rîndul cărora se înscriu
zăcăminte miniere cu peste 50 de
minerale diferite. Nimic din ceea
ce constituie valoare, sursă de bo
găție, potențial dinamic n-a fost
ocolit, n-a scăpat din raza prospectiei, totul fiind atent evaluat,
cîntărit, așezat grijuliu în zestrea
cea nouă a țării, ca intr-o mare
cămară gospodărească. Peste 200
de mine au fost deja minuțios
prospectate, unele din ele au și
început să producă, altele slnt in
curs de amenajare. Cel mâi nou
dar al naturii intrat în mlinile
Oamenilor,
petrolul, se vădește,
aflăm, și unul din cele mal redu
tabile, capabil să acopere nevoile
Vietnamului, oferind și disponibi
lități pentru export.
Am petrecut la Vung Tau o zi
întreagă, pînă seara tîrziu. In
amurg, orașul părea că-și trăiește
viața de totdeauna. Ultimii întîrziați pe plajă își strîngeau, grăbiți,
cearceafurile și umbrelele de soa
re, înfiorați de briza ce se răcise
deodată.
Restaurantul cu tărase
descoperite sub cer vibra de lar
mă de voci și de muzici. în rest
orașul era pustiu. Magazinele cu
„suveniruri din Vung Tau“ (bră
țări, mărgele și figurine sculptate
în Os, îmbinări fanteziste de scoici
colorate închipuind mici pagode și
temple) își trăseseră obloanele, iar
pe străduțele strimte ce coborau
radiâl spre plajă, goale de oameni,
se stingeau, unul după altui. lam
padarele.
Atunci, brusc, in largul fremătă
tor al apelor â scăpărat, gigantică,
feeria lumlniiot de pe marile plat
forme maritime petroliere.
Adevăratul Vung Tau era acolo.

Hie PURCARU

VIBRANTA MĂRTURIE A PRESTIGIULUI

A Schimb de mesaje la nivel
INTERNATIONAL
■
înalt româno-coreean

DE CARE SE BUCURĂ TARA NOASTRĂ
■

în Grecia a aparut:

Un nou volum consacrat marilor realizări
obținute de poporul român, sub conducerea
clarvăzătoare a președintelui Nicolae Ceausescu
Dezvoltarea impetuoasă realizată In perioada construcției socialiste, îndeosebi de cind la conducerea
partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu,
perioadă marcată de mari progrese in toate domeniile

de activitate, precum și afirmarea internațională a
României ca militant activ in slujba idealurilor păcii
și prieteniei intre popoare sint reliefate intr-uri nou
volum consacrat tării noastre, care a apărut in Grecia.

Noua lucrare consacrată Româ
nivel înalt ce au avut loc, pe
ril, creșterea bogăției naționale.
niei socialiste — „EVOLUȚIA
parcursul anilor, la București
Numai pe această bază România,
DEZVOLTĂRII ECONOMICE A
sau Atena,
în ceea ce privește
ca de altfel și alte țări,, a putut
ROMÂNIEI : 1965—1985“ și avînd
impulsionarea conlucrării bilatesă-și asigure dezvoltarea economica subtitlu : „ROMANIA — O
rale,
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plan
politic, economic,
co-socială și consolidarea indepen
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tehnico-științific și cultural.
denței". „Politica in sectorul acu
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Vizita de stat întreprinsă in
PARTENER COMERCIAL CU PO
consacrat consolidării independen
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ței și suveranității naționale, menit
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
TERE", realizată de ELENI GH1LLA
să contribuie la remarcarea Româ
tovarășa Elena Ceaușescu — se
și publicată de EDITURA MIHAniei ca Un participant activ la cir
apreciază în lucrare — înscrie o
LOPOULOS din Grecia — răspun
cuitul economic mondial, un succes
filă nouă, de cea mai mare inde interesului manifestat față de
larg recunoscut astăzi în lumea însemnătate, în analele relațiilor
viața politică și economico-socială
treagă".
prietenești eleno-române, deschidin țara noastră. Volumul re
După ce sînt analizate diferite
zind largi perspective în ceea ce
liefează elocvent marile succese
sectoare ale economiei noastre na
privește aprofundarea cunoașterii
ale poporului român în diferi
ționale, se subliniază că „România
reciproce și a colaborării pe plan
te domenii de activitate, efortu
s-a transformat dintr-o țară cu pu
bilateral, marclnd, în același timp,
rile continue ce se depun pen
ternic caracter agrar, cum era în
o contribuție de preț la statorni
tru înflorirea multilaterală a pa
1950, intr-un stat industrial-agrar,
cirea în Balcani, pe continentul
triei. Editat în condiții gra
cu o puternică industrie in ascen
nostru și în întreaga lume, a unui
fice deosebite, volumul se deschi
siune și o agricultură in plin proces
climat de înțelegere, bună vecină
de cu portretul președintelui Româ
de modernizare". „Industria româ
tate și conlucrare activă. „Schirpniei, tovarășul Nicolae Ceaușescii.
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nomice, care se datorează conastăzi numeroase produse situate
.Rezultatele fructuoase cu care
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ducerii dinamice a președintelui
la și peste nivelul celor mai bune
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finalizat
fiecare
nouă etapă a
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performanțe la scară mondială, a
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căror calitate superioară se bucură
înalt, densitatea relațiilor pe care
Volumul, declară autoarea, relie
de recunoaștere internațională. In
le întrețin în prezent Grecia și
fează, cu deosebire, „efortul dez
ceea ce privește progresul său eco
România, ca și voința politică a
voltării și afirmării In lume a eco
nomic, România parcurge o perioa
conducătorilor celor două state și
nomiei acestei țări, mai ales în
dă de noi orientări și finalizări,
guverne
de a depăși deosebirile
ultimele două decenii, perioadă ce
care îi vor permite trecerea la un
de sistem și apartenența la blocuri
se distinge prin amploarea, pro
stadiu superior de dezvoltare, ce
militare opuse, voință ce se degajă
funzimea și diversitatea progrese
va avea drept caracteristică un po
cu putere din documentele comune
lor realizate pe baza strategiei
tențial economic mai puternic și
încheiate în această perioadă in
adoptate in conformitate cu condi
eficace, cu o industrie in plină ex
tre cele două state, constituie ga
țiile interne și internaționale, la
pansiune și o agricultură în plin
ranția unei dezvoltări mereu as
elaborarea căreia rolul decisiv
avînt. Dezvoltarea agriculturii a
cendente a prieteniei și colaborării
ii revine președintelui
făcut ca acest sector să dispună, la
tradiționale dintre cele două țări
Nicolae Ceaușescu".
rindul lui, de o pondere economică
și popoare, în beneficiul reciproc
„Prin conținutul său — se arată
importantă, care se caracterizează
el acestora, al păcii și securității,
In introducere — lucrarea dă ex
prin dezvoltarea potențialului teh
al cooperării și încrederii în re
presie dorinței de a prezenta expe
nic
și
științific
și
printr-o
impor
giunea
Balcanilor, în Europa și în
riența poporului român și de
tantă
creștere
a
investițiilor
aloca

întreaga lume".
monstrează ce înseamnă voința de
te. Agricultura românească, prin
Apariția acestui volum consacrat
a izbindi intr-un demers atit de
rezultatele ei, are o tot mai mare
marilor realizări obținute de po
complex cum este dezvoltarea so
contribuție la potențialul total al
porul nostru, sub conducerea
cial-economică și a relațiilor ex
țării și, concomitent, ea însăși con
nemijlocită a președintelui
terne pentru o țară care promovea
stituie
un
potențial
activ,
cu
un
Nicolae Ceaușescu, în cadrul
ză cu perseverență o politică de
mare aport la dezvoltarea relații
eforturilor de ridicare necontenită
pace și cooperare cu toate statele
lor economice externe", se arată în
a patriei noastre socialiste pe noi
lumii".
lucrare.
culmi ale înfloririi multilaterale,
„Economia românească — se
Sînt detaliate, apoi, eforturile în
se constituie într-o nouă și vi
subliniază in lucrare — dispune
treprinse pentru dezvoltarea Invăbrantă mărturie a prestigiului in
astăzi de un potențial tehnic pro
țămintului,
apreciindu-se,
între
al

ternațional de care se bucură
ductiv înalt, care poate asigura re
tele, că „o mare realizare o con
România în conștiința universală a
zolvarea celor mai complicate pro
stituie puternica dezvoltare a înepocii, ca o tară preocupată de
bleme pe care le ridică dezvoltarea
vățămîntului, culturii și științei
munca
pașnică și creatoare, de
pe mai departe. România dispune
pentru întreaga populație".
accelerarea procesului de dezvol
astăzi, pentru prima oară în istoria
tare continuă, într-o lume a păcii
„Cercetarea științifică — se men
ei, de o politică programatică de
și progresului.
ționează în lucrare — constituie un
stat in sectorul economic, științific,
Presa elenă a oglindit apariția
alt
factor
de
bază
al
potențialului
al dezvoltării, în general în dome
economic al țării. Ea s-a impus, in
acestui
nou volum consacrat
niul modernizării, utilizării resur
României, remarcind că eveni
mod însemnat, în ultimii 20 de ani,
selor energetice și al agriculturii,
mentul editorial se înscrie în se
prin complexe eforturi de promo
pînă la orizontul anului 2000, care
ria acțiunilor organizate în Grecia
vare a cercetării".
a fost elaborată la inițiativa și sub
pentru marcarea aniversării marii
Ca. o concluzie generală, autoarea
îndrumarea nemijlocită a președin
noastre sărbători naționale. „Ele
precizează : „Potențialul economic
telui Nicolae Ceaușescu".
mentele cuprinse în carte — scrie,
românesc reprezintă o construcție
„După 42 de ani de la revoluția
între altele, „ELEFTHEROTYPIA"
deosebită, care a evoluat intr-un
de eliberare socială și națională,
ritm accelerat, printre primele din
— sint elocvente pentru concepția
antifascistă și antiimperialistă —
lume, s-a remarcat tot mai mult
evidențiază autoarea — România a
constructivă a poporului român și
și, in ciuda unor greutăți pe care
dobindit impresionante realizări,
principiile dezvoltării sale. De ase
le-a intimpinat și depășit sau a al
care
demonstrează
capacitatea
menea, volumul prezintă relațiile
tora
pe
care
le
intimpină
incă.
se
creatoare de care dispune, o orien
economice și tehnico-științifice
dezvoltă in continuare, parcurgind
tare realistă și o politică externă
eleno-române, tradiționale în isto
astăzi o etapă de transformări ca
de relații prietenești cu toate po
ria celor două popoare". „Apărută
litative, care sint decisive pentru o
poarele".
perspectivă mai îndepărtată".
în condiții grafice deosebite — no
Punindu-se în evidență că „efor
turile și munca proprie se află la
De asemenea, reliefînd impor
tează și publicația „ETHNOS" —
baza potențialului economic națio
tanța acordată de țara noastră dez
cartea conține date referitoare la
nal", în volum se argumentează,
voltării colaborării cu statele ve
dezvoltarea economică a tării prie
inclusiv cu elocvente date statisti
cine și din zona balcanică, ea scoa
tene. Sînt reliefate, totodată, rela
te în evidență realizările șl posibi
ce, viabilitatea opțiunii României
țiile dintre Grecia și România, re
pentru rate înalte ale acumulării
litățile mari de creștere, în conti
lații care se dezvoltă pe baza
Interne. „Practica — se menționea
nuare, a conlucrării în diferite do
principiilor prieteniei și cooperării
menii de activitate dintre Grecia și
ză — ne-a condus la concluzia că
România. Sînt reliefate profundele
ceea ce determină progresul în
între popoare1
semnificații
ale
convorbirilor
la
^diferite țări a fost gradul acumulă(Agerpres)^
»

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
PRIMUL MINISTRU AL GRE
CIEI, Andreas Papandreu, într-un
discurs rostit în cadrul plenarei
C.C. al Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), a reafirmat hotărirea actualului guvern grec de a
lichida armele nucleare de pe te
ritoriul țării. El a precizat că Gre
cia este hotărîtă, definitiv și irevo
cabil. să realizeze acest obiectiv,
fie în cadrul inițiativei privind
crearea unei zone denuclearizate
în Balcani, fie în mod unilateral.
In același sens, premierul Papan
dreu a informat că, in actualul
mandat, guvernul elen preconizea
ză Importante acțiuni care vor li

mita contribuția Greciei la activi
tățile N.A.T.O. — relatează agen
ția B.T.A.
LA BUDAPESTA au început lu
crările celei de-a 36-a conferințe
a mișcării internaționale Pugwash
— informează agenția M.T.I. Sînt
dezbătute probleme ale amplifică
rii rolului oamenilor de știință în
reducerea încordării internaționale,
curmarea cursei înarmărilor, preIntimpinarea unui război nuclear.
S-a dat citire unui mesaj adresat
participanților de secretarul gene
ral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar.

ÎN NOAPTEA DE 31 AUGUST
SPRE 1 SEPTEMBRIE, asupra
Moscovei s-a abătut un vint puter
nic care a smuls arbori, a deterio
rat linii de aprovizionare cu elec
tricitate — transmite agenția
T.A.S.S. Acest fenomen meteorolo
gic este o urmare a ciclonului for
mat in noaptea de 30 spre 31 au
gust deasupra R.S.S. Moldovenești,
datorită unei mari diferențe de
presiune atmosferică. Vîntul, care
nu a atins totuși puterea unui ura
gan, a străbătut zonele centrale ale
părții europene a U.R.S.S., atingind
și Moscova, depiasîndu-se In pre
zent spre nord în direcția Arhanghelsk. In regiunea Moscovei, pre
cizează agenția citată, brigăzi spe
ciale au intervenit pentru acorda
rea de ajutor.

PHENIAN 1 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu s-a transmis
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate
Coreene, un călduros și tovărășesc
mesaj de salut, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de noi și tot mai mari
succese in munca și lupta poporului
coreean pentru dezvoltarea economi
că și socială a patriei, pentru reali
zarea 'aspirațiilor sale de unificare
pașnică, democratică și independentă
a țării.
Exprimind sincerele sale mulțu
miri, tovarășul Kim Ir Sen a trans
mis, la rindul său, tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu un salut tovărășesc de
caldă și sinceră prietenie, împreună
cu cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de noi și mari
succese poporului român în opera
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul
Kim Ir Sen a delegației parlamenta

re române, condusă de tovarășul
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, care a efectuat,
la invitația Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, o vizită
oficială de prietenie în această țară.
în cadrul întrevederii s-a eviden
țiat importanța dialogului la nivel
inalt româno-coreean pentru conti
nua dezvoltare a relațiilor de strinsă
prietenie și solidaritate militantă
dintre țările, partidele, parlamentele
și popoarele noastre, in interesul lor
reciproc, al cauzei păcii, socialismu
lui, colaborării și înțelegerii interna
ționale.
Delegația parlamentară română a
avut o întrevedere cu Yang Hiong
Sop, președintele Comitetului Per
manent al Adunării- Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, cu alți deputați coreeni. în cursul convorbiri
lor s-au abordat probleme privind
activitatea și preocupările celor două
parlamente, s-a procedat la un util
schimb de experiență, subliniindu-se
rolul și contribuția acestora la adincirea continuă a raporturilor româno-coreene, la amplificarea conlu
crării româno-coreene pe plan inter
național.
La întrevederi a participat Con
stantin Iftodi, ambasadorul Româ
niei în R.P.D. Coreeană.

CONVORBIRI ROMANO-SIRIENE
DAMASC (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
un salut cordial și cele mai bune
urări de sănătate secretarului gene
ral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe
Siriene, Hafez Al-Assad, și doamnei
Anisse Al-Assad, precum și urări de
pace și prosperitate poporului sirian
prieten.
Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Hafez Al-Assad a ru
gat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, din partea sa și a doam
nei Anisse Al-Assad un salut căl
duros, urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate
poporului român.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii^Arabe Siriene a to
varășului Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., tri
mis personal al secretarului ge
neral al P.C.R.. președintele Re
publicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, care a înmînat
un mesaj adresat președintelui Ha
fez Al-Assad.
In cadrul convorbirii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Baas Arab Socialist și s-a
exprimat convingerea că aceasta
contribuie la promovarea unor ra
porturi bune de colâborare intre

România și Siria, In interesul cauzei
destinderii, înțelegerii și păcii in
Orientul Mijlociu și in întreaga
lume. O atenție deosebită a fost acordată extinderii raporturilor eco
nomice româno-siriene, exprimîndu-se dorința comună de a se acțio
na și în viitor in direcția lărgirii
cooperării economice, sporirii volu
mului și diversificării schimburilor
comerciale, spre binele și în folosul
ambelor țări și popoare.
Abordindu-se unele aspecte ale
problematicii mondiale, s-a subliniat
că in actuala situație internațională
deosebit de complicată este necesar
să se acționeze pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la dezarmare,
în primul rînd la dezarmare nuclea
ră, pentru asigurarea păcii, pentru
soluționarea politică a tuturor con
flictelor din lume.
O atenție deosebită a fost acorda
tă evoluției situației din Orientul
Mijlociu, reliefîndu-se necesitatea
intensificării eforturilor și acțiunilor
pdlitico-diplomatice, a
promovării
de noi inițiative pentru soluționa
rea globală, pe calea tratativelor, a
situației din această regiune, inclu
siv a celei palestiniene, prin crearea
unui stat propriu.
Președintele Hafez Al-Assad a re
liefat aprecierea de care se bucu
ră poziția României, în mod
deosebit contribuția președintelui
Nicolae Ceaușescu, Ia soluționarea pe
cale politică, prin negocieri, a con
flictului din această zonă, inițiati
vele șefului statului român în vede
rea edificării unui climat de pace,
securitate și cooperare in regiune.

GENEVA
încheierea lucrărilor Conferinței pentru dezarmare
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva s-au îricheiat lucrările din acest an ale Conferinței pentru de
zarmare. organism multilateral de
negociere format din 40 de sta
te, intre care și România. Con
ferința a examinat, în ședințe ple
nare, comitete speciale și alte orga
nisme de lucru, probleme privind în
cetarea cursei înarmărilor nucleare
și trecerea la dezarmare nucleară,
interzicerea experiențelor nucleare,
prevenirea cursei înarmărilor in spa
țiul cosmic, interzicerea armelor
chimice, radiologice și a altor arme
de distrugere în masă, acordarea de
garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare, precum și
elaborarea unui program global ds
dezarmare.
In ședința plenară finală a fost
adoptat, prin consens, raportul con
ferinței, care va fi prezentat viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U. De asemenea, au fost aproba
te recomandări și măsuri privind
creșterea eficienței activității pe vii
tor a acestui organism. Au fost apreciate eforturile în vederea elabo
rării și'convenirii proiectelor de ar
ticole ale viitoarei convenții interna

ționale privind interzicerea comple
tă și eliminarea definitivă a arme
lor chimice.
în cadrul lucrărilor sesiunii, dele
gația română a prezentat pe larg
poziția țării noastre.
propunerile
președintelui Nicolae Ceaușescu pri-».
vind necesitatea elaborării și trece
rii la înfăptuirea unui program com
plex, cuprinzător de dezarmare, care
să aibă in centrul său dezarmarea
nucleară și să prevadă, totodată, mă
suri de reducere substanțială a ar
melor convenționale, a forțelor ar
mate și cheltuielilor militare, pre
cum și alte măsuri menite să contri
buie la înfăptuirea dezarmării gene
rale.
Totodată, au fost difuzate, ca do
cumente ale conferinței. Declarația
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România cu privire la
Anul Internațional al Păcii, precum
și Declarația-Apel a președintelui
Republicii
Socialiste
România.
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria, Todor Jivkov,
cu privire Ia realizarea. în Balcani,
a unei zone fără arme chimice.

Inaugurarea Tîrgului internațional de toamnă

de la Leipzig
Tovarășul Erich Honecker a vizitat pavilionul românesc
BERLIN 1 (Agerpres). — Dumi
nică a fost inaugurat Tirgul inter
național de toamnă de. la Leipzig.
La deschidere au participat Erich
Honecker, secretar general al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., alți membri
ai conducerii de partid și de stat
din R.D.G. Actuala ediție a tirgului se bucură de participarea a
circa 6 000 firme și întreprinderi din
peste 100 de țări, care prezintă
produse din sectoarele Industriei
construcțiilor de mașini, chimiei,

agriculturii și bunurilor de larg
consum.
Cu acest prilef, a fost vizitat pa
vilionul românesc, unde au fost
prezentate produsele realizate de
industria chimică și de alte sectoa
re ale economiei țării noastre. To
varășul Erich Honecker a apreciat
gama largă a exponatelor româ
nești, subliniind cu satisfacție dez
voltarea relațiilor economice și
tehnico-științifice dintre România
și R.D.G.

Adunare festivă la Hanoi
HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi
a avut loc luni o adunare festivă
dedicată celei de-a 41-a aniversări
a proclamării independentei Viet
namului. Au luat parte Truong
Chinh, secretar general al C.C. al
P.C. din Vietnam, președintele Con

siliului de Stat al R. S. Vietnam,
alți conducători de partid și de stat,
însemnătatea evenimentului ani
versat a fost evocată de Vo Chl
Cong, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.V., vicepreședintele Con
siliului de Miniștri.

Ceremoniile de la Tripoli
TRIPOLI 1 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a XVII-a aniversări
a
Zilei Revoluției a Jamahiriel
Arabe Libiene, la Tripoli a avut loc
o adunare în cadrul căreia a rostit

o cuvîntare colonelul Moammer ElGeddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Libiene Populare Socialiste. De
asemenea, in piața centrală a orașu
lui s-a desfășurat o paradă militară.

ZIUA NAȚIONALĂ A JAMAHIRIEI ARABE

LIBIENE POPULARE SOCIALISTE
Domnului Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste
TRIPOLI

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a Zilei Revoluției, vă adresez
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de
progres, prosperitate și pace pentru poporul libian prieten.
îmi exprim convingerea că, în spiritul Intîlmrilor șj înțelegerilor conve
nite împreună, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor
dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român și libian, al cauzei
păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Republicii

Poporul libian a săr
bătorit împlinirea a
17 ani de la victoria
Marii Revoluții de la
1 Septembrie 1969, in
cursul căreia forțele
patriotice, conduse de
colonelul Moammer ElGeddafi, au răsturnat
regimul
monarhic
feudal, deschizînd o
eră nouă în istoria ță
rii. Dacă In trecut Li
bia
se
caracteriza
printr-o stare de îna
poiere, datorită, în pri
mul rînd, aservirii co
loniale și jefuirii pe
trolului său dă către
trusturile străine, în
prezent, în condițiile
deplinei independen
te și ale profundelor
transformări
sociale
înnoitoare, marea bo
găție națională este
folosită exclusiv in
interesul
dezvoltării
tării, ridicării conti
nue a nivelului de trai
al poporului. Cu fon
durile obținute din
comercializarea „au
rului negru", vaste
regiuni de pe țărmul
Mediteranei — unde
trăiește
majoritatea
celor 3,5 milioane lo
cuitori ai țării — ca
și din zona Saharei
și-au schimbat ra
dical înfățișarea. S-au
înălțat complexe pe
trochimice, combinate
metalurgice,
între

prinderi ale industriei
ușoare ; a luat un
puternic avint acțiu
nea de valorificare a
păminturilor deșertice. In mai puțin de
două decenii, ca ur
mare a construirii
unei întinse rețele de
irigații, au fost cîștigate pentru agricultu
ră peste un milion de
hectare de terenuri aride, ceea ce îndreptă
țește denumirea dată
adeseori Jamahiriei Li
biene de „țară a ni
sipurilor care înflo
resc".
Un exemplu eloc
vent al drumului de
adînci
transformări
pe care-1 străbate această tară 11 oferă
imaginea de azi a orașului Tripoli. In
centru sau la perife
rii au fost înălțate nu
meroase edificii im
punătoare din beton
si sticlă, din rindul
cărora se detașează o
serie de construcții
administrative si fru
mosul cartier de lo
cuințe „Colina verde"
sau noul aeroport in
ternațional.
Poporul român, care
nutrește
sentimente
de caldă prietenie și
solidaritate față de
aspirațiile
legitime
de libertate și pro
gres social ale po

și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
tre comerț, dezvoltare, finanțe, ca șl
datoriile externe ale țărilor in curs
de dezvoltare și actualul sistem mo
netar internațional. De asemenea,
participanții vor trebui să stabileas
că data exactă și locul de desfășu
rare a conferinței U.N.C.T.A.D.-VII,
ce ar urma să aibă loc în cel de-al
doilea semestru al anului viitor.

poarelor arabe, urmă
rește cu simpatie eforturile depuse de
poporul libian in ve
derea înfloririi țării
sale și a apărării in
dependenței naționa
le. Intre Republica
Socialistă România și
Jamahiria Arabă Libiană Populară Socia
listă s-au statornicit
relații de strinsă co
laborare, ce se dez
voltă an de an. Un
rol determinant in
realizarea acestei evoluții pozitive il au
înțelegerile convenite
cu prilejul fntilnirilor
dintre
președintele
Nicolae Ceaușescu și
conducătorul
Marii
Revoluții de la 1
Septembrie, colonelul
Moammer El-Geddafi,
care au deschis rod
nice perspective con
lucrării multilaterale
românn-libiene.
Beneficiind de un
asemenea cadru favo
rabil și intemeindu-se
pe principiile noi, ale
respectării
indepen
denței. suveranității,
egalității în drepturi,
avantajului reciproc,
se poate aprecia că
relațiile
româno-libiene se vor dezvol
ta în continuare, in
interesul ambelor țări
și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

HARARE

Deschiderea Conferinței la nivel inalt
a mișcării de nealiniere
HARARE 1 (Agerpres), — Luni, in capitala Republicii Zimbabwe s-au .
deschis lucrările celei de-a VIII-a Conferințe la nivel inalt a mișcări) de
nealiniere. Această manifestare de virf a celor 101 membri ai mișcării
coincide cu tradiționala sărbătorire de la 1 septembrie, a „Zilei nealinie
rii", care anul acesta marchează cea de-a 25-a aniversare a creării miș- S
cdrii de nealiniere.
La lucrări Iau parte șefi de stat șl
de guvern, reprezentanți ai mișcărilor
de eliberare națională care fac parte
din mișcarea de nealiniere, precum și
delegații reprezentînd țări sau orga
nizații cu statut de observator sau
de invitat. Țara noastră, care parti
cipă la mișcarea de nealiniere cu
statut de invitat, este reprezentată
de o delegație condusă de loan
Totu, ministrul afacerilor externe.
Agenda de lucru a reuniunii la
nivel inalt de la Harare cuprinde
probleme actuale privind consoli
darea păcii, oprirea cursei înarmă
rilor, în primul rînd a celei nuclea
re, restructurarea relațiilor econo
mice internaționale pe baza echită
ții și egalității in drepturi, lichi
darea ultimelor vestigii ale colonia
lismului și rasismului. Vor fi exami
nate, totodată, căile de consolidare
a unității de acțiune a mișcării de
nealiniere, a creșterii in continuare
a rolului ei In îmbunătățirea situa
ției internaționale.
România socialistă dă o înaltă
apreciere rolului jucat de mișcarea
de nealiniere în lume, relevînd, cu
fiecare prilej, că această mișcare
reprezintă un factor de seamă în
lupta împotriva oricăror forme de
dominație și asuprire, pentru afir
marea unei politici noi, democratice,
bazată pe egalitate și respect re
ciproc, pe dreptul fiecărui popor de
a se dezvolta liber, fără nici un
amestec din afară.
Lucrările au fost deschise de pre
ședintele în exercițiu al mișcării de
nealiniere, primul ministru al Indiei,
Rajiv Gandhi, care a subliniat rolul
mișcării de nealiniere în actualele
condiții. El a arătat că țările neali
niate salută măsurile adoptate pri
vind dezarmarea, adresind chemarea
ca statele care au o mare răspun
dere in asigurarea păcii să treacă,
in acest an, la măsuri In vederea
reducerii și. In final, ■ eliminării
armelor nucleare.
In continuare ■ luat cuvîntul
Robert Mugabe, primul ministru al
Republicii Zimbabwe, țară care va
deține președinția mișcării de neali
niere pe următorii trei ani.
Referindu-se la principalele aspec
te ale vieții internaționale, vorbito
rul a relevat că dezarmarea consti
tuie cea mai importantă dintre toate
problemele care preocupă omenirea
și nu trebuie admisă distrugerea
vieții pe Pămînt. După ce a men
ționat creșterea, Iri ultimii ani, a
arsenalelor de arme de distrugere
în masă, vorbitorul a lansat un apel
la interzicerea tuturor mijloacelor
de ducere a unui război nuclear,
menționind că un pas important In
această direcție ar consta în înche
ierea unui tratat privind interzice
rea deplină a experiențelor nuclea
re. Evoclnd aprecierea de care
se
bucură
moratoriul
instituit
unilateral de U.R.S.S. asupra ex-

periențelor nucleare. Robert Mugabe a spus : Chemăm Uniu
nea Sovietică să rămină atașată
acestei obligații asumate în mod uni
lateral, iar toate celelalte puteri nucleare, mai ales S.U.A., să i se alătu
re. Este, de asemenea, foarte impor
tant ca toate puterile nucleare să în
cheie un acord internațional cu privi
re la înghețarea producției acestei ar
me, a continuat primul ministru Zim
babwean, adăugind că propunerile
„celor șase de la Delhi" în domeniul
dezarmării reflectă pozițiile mișcării
de nealiniere.
Vorbitorul a relevat apoi că, pen
tru edificarea unei păci și securități
trainice, măsurile de încredere in
domeniul dezarmării trebuie să fie
însoțite de măsuri în sfera relațiilor
economice internaționale. In acest
sens, Robert Mugabe a arătat că este
necesară edificarea unei noi ordini
economice internaționale, bazată pe
echitate și egalitate suverană.
Abordînd situația din Africa aus
trală, vorbitorul a arătat că regimul
de Ia Pretoria, cramponindu-se de
odiosul sistem de apartheid, mizează în interiorul țării pe represiuni
și genocid și promovează politica te
rorismului de stat împotriva țărilor
suverane vecine. Acțiunile teroriste
ale R.S.A. constituie o amenințare
la adresa păcii și securității interna
ționale, a relevat vorbitorul, subli
niind necesitatea aplicării de sanc
țiuni cuprinzătoare și obligatorii îm
potriva regimului rasist. El a chemat
țările nealiniate să convină asupra
unor măsuri de izolare a R.S.A.
In continuare, primul ministru al
Republicii Zimbabwe s-a referit Ia
situația din Orientul Mijlociu,, pronunțîndu-se pentru convocarea neintîrziată a unei conferințe internațio
nale în această problemă cu parti
ciparea tuturor părților interesate,
inclusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Robert Mugabe a
vorbit apoi despre necesitatea re
tragerii tuturor trupelor străine din
Coreea de Sud.
Au luat cuvîntul, de asemenea,
reprezentanții grupurilor geografice
ale țărilor nealiniate : Denis Sassou
Nguesso, șeful statului Congo —
Africa ; Aii Khamenei, președintele
Iranului — Asia ; Spyros Kyprianou,
președintele Ciprului — Europa ;
Daniel Ortega, președintele Repu
blicii Nicaragua — America Latină,
precum și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.
— pentru mișcările de eliberare.

HARARE 1 (Agerpres). — Condu
cătorii de stat și de guvern prezenți
la Harare au participat la o ședință
festivă consacrată împlinirii a 25 de
ani de la crearea mișcării de neali
niere. în acest cadru a fost adoptată
o declarație specială care reafirmă
principiile fundamentale ale mișcării
de nealiniere, relevînd, totodată, ne
cesitatea continuării luptei împotriva
imperialismului,
colonialismului.

neocolonialismului, apartheidului, ra
sismului și împotriva tuturor forme
lor de agresiune. Țările nealiniate —
se spune in document — acordă o
deosebită însemnătate transpunerii
In viață a principiilor coexistenței
pașnice.
In declarație este confirmată hotărîrea membrilor mișcării de neali
niere de a continua să acționeze
pentru realizarea dezarmării generale
și totale.

începerea sesiunii Consiliului pentru Comerț
GENEVA 1 (Agerpres). - La Ge
neva au început luni lucrările sesiu
nii de toamnă a Consiliului pentru
Comerț și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
(Conferința Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare). Ordinea de
zi cuprinde o serie de probleme cu
caracter economic, în care la loc de
frunte se află interdependența din

Președintele
Socialiste România

în prima sesiune plenară de lucru
a celei de-a VIII-a Conferințe la
nivel Înalt a fost aprobată recoman
darea Consiliului ministerial ca la
reuniune să participe, In calitate de •
invitați. Grecia, Australia și Mon
golia. Același statut a fost acordat
unor organizații internaționale.
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