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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, luni a avut loc ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
In cadrul ședinței a fost examinat Rapor
tul privind aplicarea măsurilor referitoare la
majorarea retribuțiilor. Comitetul Politic
Executiv a apreciat că programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii, perfecționarea
mecanismului economico-financiar, a siste
mului de retribuire a muncii și creșterea re
tribuției in acest cincinal, elaborat din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și
adoptat de Plenara Comitetului Central din
iunie 1983, reflectă politica consecventă a
Partidului Comunist Român de creștere a
producției materiale și a eficienței acesteia,
de creare a tuturor condițiilor pentru ridi
carea permanentă ^a bunăstării materiale și
spirituale a intregului popor, țelul suprem
al politicii partidului, al orinduirii noastre
socialiste.
In perioada de la 1 septembrie 1983 la 1
august 1984 a avut Ioc creșterea retribuții
lor tuturor categoriilor de oameni ai muncii.
In urma încheierii acțiunii de majorare, re
tribuția medie nominală a personalului mun
citor a crescut la 2 925 lei in 1984, față de
2 238 Iei în anul 1980 — ceea ce reprezintă o
sporire a retribuției de 30,7 la sută. In ace
lași timp, prin acțiunile întreprinse
pentru
asigurarea
stabilității
prețuri
lor, în anul 1984 se realizează un indice de
prețuri de 123,3 la sută față de anul 1980, in
loc de 124,5 Ia sută cît a fost planificat, ceea
ce face ca, în aceste condiții, creșterea retri
buției reale în luna august 1984, la înche
ierea acțiunii de majorare a retribuțiilor, să
fi® de 6 la sută, față de 5 Ia sută cît s-â pre
văzut în program.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
noile retribuții tarifare majorate corespund
coeficienților de ierarhizare a retribuțiilor
tarifare aprobați prin lege și asigură menți
nerea raportului de 1 Ia 5,5 dintre retri
buția minimă și cea maximă pe economie.
Comitetul Politic Executiv a examinat,
totodată, programul de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului în
domeniul retribuirii muncii în anul 1985,
potrivit căruia retribuția reală a personalu
lui muncitor urmează să crească în 1985 cu
8 la sută față de anul 1980. Ca urmare, re
tribuția medie nominală, la sfîrșitul anului
1985, va ajunge la 3 000 lei.
De asemenea, în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv a fost prezentată o
informare privind aplicarea măsurilor de
majorare a pensiilor. Pe baza acestor mă
suri, pensia medie cu vechime integrală a

crescut, începînd de la 1 august 1984, Ia
1 750 lei. în condițiile menținerii stabilității
prețurilor, majorarea reală a pensiilor este
de 6 la sută.
Comitetul Politic Executiv a apreciat că
măsurile luate de perfecționare a sistemului
de retribuire a muncii, de creștere a retri
buțiilor și majorare a pensiilor sint în con
cordanță cu actualul stadiu de dezvoltare
economico-socială a țării, cu cerințele per
fecționării mecanismului economico-finan
ciar, cu cadrul organizatoric al democrației
muncitorești, bazat pe participarea nemijlo
cită a maselor la conducerea economiei, a
vieții sociale, a întregii societăți. S-a subli
niat că înfăptuirea prevederilor referitoare
la creșterea nivelului de trai constituie o
nouă expresie a grijii pe care partidul, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă
ridicării continue a bunăstării materiale și
spirituale a intregului popor.
Comitetul Politic Executiv a evidențiat
faptul că, pentru a se crea în continuare
condiții de creștere a nivelului de trai, este
necesar ca toți oamenii muncii, în calitatea
lor de proprietari, producători și' beneficiari,
să acționeze — așa cum a indicat secretarul
general al partidului — cu cea mai mare
răspundere pentru desfășurarea ritmică a
întregii activități economice, pentru înfăp
tuirea integrală a prevederilor de plan pri
vind realizarea producției fizice, a produc
ției de export, pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, ridicarea ca
lității produselor și sporirea eficienței în
întreaga economie națională.
Constatînd cu satisfacție că, de la 1 august
1984, toate categoriile de oameni ai muncii
primesc retribuții potajor<ite, Comitetul Poli
tic Executiv și-a exprimat convingerea că
aceste măsuri Vor da oh tou și puteriiie
impuls activității creatoare a tuturor celor
ce muncesc din toate domeniile vieții eco
nomice și sociale și a cerut organelor și or
ganizațiilor de partid, ministerelor și cen
tralelor, conducerilor întreprinderilor, con
siliilor oamenilor muncii, tuturor organisme
lor muncitorești să ia toate măsurile pentru
asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii
exemplare a prevederilor planului pe anul
în curs și pe întregul cincinal, pentru ridi
carea întregii activități la un nivel superior
de calitate și eficiență — aceasta constituind
o condiție esențială a sporirii venitului na
țional și, pe această bază, a creșterii în
continuare a nivelului de trai al întregului
popor.
în continuare, Comitetul Politic Executiv
a examinat și aprobat mandatul delegației
române Ia următoarele două sesiuni ale Con
ferinței de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru dezarmare în
Europa. Comitetului Politic Executiv a sta

bilit ca delegația țării noastre să continue
să promoveze activ la Conferința de la
Stockholm concepția, considerentele și pro
punerile tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste
România, privind măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare în Europa.
In acest sens, delegația va conlucra strins cu
toate delegațiile participante și va acționa,
împreună cu acestea, pentru trecerea cît mai
curînd la negocieri concrete asupra tuturor
propunerilor prezentate la conferință, în ve
derea identificării posibilităților de acord, a
apropierii pozițiilor și a elaborării unor acor
duri corespunzătoare.
Comitetul Politic Executiv a reafirmat, și
cu acest prilej, hotărirea României de a ac
ționa în așa fel incit, Conferința de la Stock
holm să contribuie, prin modul de desfătfțirare și rezultatele sale practice, la întă
rirea încrederii și securității în Europa, la
reluarea. dialogului și negocierilor, a politi
cii de destindere, să răspundă pe deplin aș
teptărilor popoarelor europene privind tre
cerea la dezarmare, și în primul rînd la de
zarmare nucleară, realizarea unei Europe
unite, fără arme nucleare, a unei Europe a
păcii și colaborării între toate statele, fără
deosebire de orinduire socială.
Comitetul Politic Executiv a examinat și
aprobat, de asemenea, propunerile privind
activitatea delegației române la cea de-a
39-a sesiune a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, care va începe luna
aceasta. 'Comitetul Politic Executiv a subli
niat că delegația va promova activ poziția
României, concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu eu privire la situația internațio
nală actuală, inițiativele și propunerile Utile
referitoare 'la soluționarea problemelor deo
sebit de complexe ale lumii contemporane, în
interesul păcii, al dezarmării, al colaborării
și înțelegerii între popoare, al reglementării
pe cale pașnică a stărilor de încordare și con
flict, al lichidării subdezvoltării și instau
rării noii ordini economice mondiale, al fău
ririi unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră.
S-a arătat că, în întreaga sa activitate,
delegația Republicii Socialiste România va,
trebui să pornească de Ia faptul că problema
fundamentală a epocii noastre o constituie
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare, în primul rînd la dezarmare nu
cleară, apărarea dreptului suprem al oa
menilor, al națiunilor la viață, la pace, la li
bertate și independență, la existență liberă
și demnă.

In cadul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, probleme
curente ale activității de partid și de stat.

SARCINI ACTUALE MAJORE ÎN ECONOMIE

Toate obiectivele planificate io acest an
Amplă mobilizare de forte
- in funcțiune la termen!
pentru strlngerea la timp a recoltei
Pentru constructori și montori,
pentru colectivele muncitorești din
Întreprinderile furnizoare de uti
laje tehnologice și. producătoare de
materiale de construcții, ultima
parte 'a acestui an coincide cu o
perioadă de muncă intensă, bine
organizată, de ritmuri susținute, în
vederea terminării și dării rapide
in exploatare a tuturor obiectivelor
și capacităților productive planifi
cate din industrie și agricultură.
Această sarcină majoră, subliniată
din nou de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta Consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R., a
avut o profundă rezonanță în rîndul tuturor celor care acționează în
domeniul investițiilor, determinînd
o amplă concentrare de forțe și
mijloace materiale pentru recupe
rarea restanțelor acumulate și
îndeplinirea integrală, la toate
prevederile sale, a planului de
investiții — care condiționează în
mare măsură realizarea ritmului
de creștere a producției materiale
în acest an, în anul viitor și pe an
samblul cincinalului.
In lumina acestor sarcini, este
necesar să fie aplicate, pe toate
șantierele de investiții, planuri cu
prinzătoare de măsuri, vizînd acce
lerarea ritmului lucrărilor de con
strucții și montaj, prin organizarea
judicioasă a lucrărilor, întărirea
ordinii și disciplinei în muncă, a
colaborării dintre constructori și
montori, prin folosirea integrală a

timpului de lucru al oamenilor și
utilajelor, promovarea unor teh
nologii de execuție avansate și ge
neralizarea experiențelor valoroase,
prin creșterea mai accentuată a
productivității muncii.
Beneficiarii de investiții au da
toria să conlucreze strins și activ
cu furnizorii de utilaje tehnolo
gice, stabilind programe precise de
lichidare a restanțelor în livrări
și urmărind, punct cu punct, modul
în care acestea sint duse la îndepli
nire. La rîndul lor, comitetele jude
țene de partid, organele și organiza
țiile de partid de pe șantiere sint
chemate să acorde un sprijin direct
și permanent, sub toate aspectele,
colectivelor de constructori și mon
tori, să acționeze pentru crearea,
pretutindeni, a unui climat de dis
ciplină fermă, comunistă în muncă.
Fiecare din zilele și săptămînile
viitoare trebui? folosită cu maxi
mum de randament, urmărindu-se
cu prioritate accelerarea ritmului
lucrărilor de construcții-montaj,
încadrarea riguroasă în prevede
rile graficelor de execuție. Cerință
pe. deplin posibil de realizat, cu o
exigentă condiție :1 ca toți cei an
gajați în procesul de realizare a
investițiilor să acționeze cu mai
multă hotărîre și energie decît pînă
acum, să nu precupețească nimic
pentru respectarea riguroasă a
termenelor planificate de punere
în funcțiune a noilor obiective și
capacități.

Publicăm In pagina a Il-a relatări despre desfășurarea
lucrărilor pe două mari șantiere de investiții.

Am intrat în a doua decadă a
lunii septembrie, care marchează
o perioadă de vîrf a muncilor agri
cole. Din cîmp. grădini, livezi si
vii trebuie recoltate, transportate
și depozitate mari cantităti de pro
duse. Iată de ce. pentru strîngerea
și punerea la adăpost într-un timp
cît mai scurt și fără pierderi a
întregii recolte, esențial este, așa
cum a subliniat cu pregnantă se
cretarul general a] partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., ca in toate unitățile
agricole să se asigure o temeinică
organizare a muncii, participarea
la recoltare a tuturor lucrătorilor
de pe ogoare, a tuturor locuitorilor
de la sate.
Problema care se pune acum cu
cea mai mare acuitate este intensi
ficarea la maximum a ritmului de
recoltare la fiecare cultură. în acest
scop, concomitent cu utilizarea din
plin, la întreaga capacitate, a mij
loacelor mecanice și a timpului
de lucru, din. zori și pînă se în
tunecă. este nevoie ca forțele uma
ne să fie judicios repartizate, ast
fel încît să se realizeze întocmai
vitezele zilnice de recoltare stabi
lite la fiecare cultură. Desigur.

pentru evitarea oricăror pierderi de
semințe prin scuturare, prioritate
trebuie să se acorde în aceste
zile grăbirii recoltării florii-soarelui. cultură care a ajuns la ma
turitate pe întinse suprafețe. Tot
odată este nevoie să fie concen
trate importante mijloace mecanice
și să fie mobilizate cît mai multe
forțe umane pentru intensificarea
recoltării porumbului si a sfeclei
de zahăr, potrivit graficelor sta
bilite pentru fiecare unitate agri
colă în parte, cu deosebire pe te
renurile ce urmează să fie însămînțate cu cereale păioase.
Pentru desfășurarea în cele mai
bune condiții a întregii activități
de ștrîngere neîntîrziată a recoltei
— acțiune de mare importantă
pentru economia națională — co
mitetele județene de partid si or
ganizațiile de partid de la sate,
consiliile populare, organele agri
cole și conducerile unităților agri
cole au datoria de înaltă răspun
dere de a organiza si conduce di
rect. la fata locului, munca meca
nizatorilor, cooperatorilor și a spe
cialiștilor, de a asigura participa
rea tuturor locuitorilor satelor la
strînsul roadelor toamnei.

Publicăm in pagina a Il-a relatări despre desiășurarea
lucrărilor agricole de toamnă în județele: Constanța, Te
leorman și Sibiu.

Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, luni dupăamiază, pe Uffe Ellemann Jensen,
ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei. care a făcut o vizită ofi
cială in tara noastră.
Oaspetele a mulțumit călduros
pentru primire și a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial și cele mai bune urări
din partea reginei Margareta a Il-a
și a prințului Henrik, precum și a
primului ministru Poul Schlueter.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
reginei Margareta și prințului Hen
rik, precum și primului ministru da
nez un salut călduros și cele mai
bune urări.
în cadrul întrevederii, care s-a
desfășurat 'într-o atmosferă cor
dială, au fost evocate cu satisfacție
bunele relații româno-daneze, care
se dezvoltă continuu, și a fost expri
mată dorința de a extinde și apro
funda aceste relații, de a valorifica
cît mai bine largile posibilități de
conlucrare pe tărîm politic, economic,
tehnico-științific și cultural, în avan
tajul popoarelor român și danez, al
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.
Abordindu-se unele probleme In
ternaționale actuale, a fost exprimată
îngrijorarea pentru încordarea deo

sebită la care ș-a ajuns în relațiile
internaționale, pentru intensificarea
cursei înarmărilor, și în primul rînd
a înarmărilor nucleare, pentru agra
varea situației economice mondiale,
și îndeosebi a țărilor în curs de dez
voltare.
Exprimîndu-se preocuparea pentru
situația gravă creată pe continent,
ca urmare a amplasării rachetelor
americane cu rază medie de acțiune
în unele țări europene și a aplicării
contramăsurilor anunțate de U.R.S.S.,
s-a subliniat că în prezent trebuie
făcut totul pentru reluarea tratative
lor sovieto-americane în vederea
ajungerii la un acord care să ducă
la eliminarea rachetelor cu rază me
die de acțiune, a tuturor armelor
nucleare din Europa.»S-a evidențiat
rolul deosebit care revine țărilor
mici și mijlocii din Europa pentru a
depăși actuala stare de încordare,
precum și în vederea relansării ne
gocierilor menite să conducă la re
ducerea echilibrată și treptată — pînă
la eliminarea totală a armamentelor
nucleare de pe întregul continent.
A fost, de asemenea, reliefată în
semnătatea Conferinței pentru mă
suri de încredere, securitate și dezar
mare de la Stockholm și a fost re
afirmată hotărirea celor două țări de
a conlucra activ pentru încheierea
acesteia cu rezultate pozitive, de na
tură să ducă la creșterea încrederii

și securității, la instaurarea unui cli
mat de destindere și pace pe conti
nent. A fost evidențiată, totodată,
importanța creării de zone denuclearizate în Balcani, în nordul Eu
ropei, precum și în alte regiuni ale
lumii.
în timpul convorbirii a fost rele
vată necesitatea adoptării unor mă
suri care să ducă la soluționarea
globală a problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dezvol
tare, la asigurarea condițiilor relan
sării procesuliți de producție nu
numai în unele state, ci și în toate
țările în curs de dezvoltare, în în
treaga lume — condiție hotărîtoare
pentru depășirea actualei crize eco
nomice, pentru stabilitate politică șl
economică mondială.
Evidențiindu-se cooperarea fruc
tuoasă dintre România și Danemar
ca în cadrul Conferinței de la Stock
holm, precum și la O.N.U., s-a ex
primat dorința întăririi acestei co
laborări atît pe plan bilateral, cît și
pe arena mondială, în vederea solu
ționării constructive a problemelor
internaționale, în interesul tuturor
popoarelor, al cauzei păcii șl Înțele
gerii în întreaga lume.
La Întrevedere a luat parte Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
A fost prezent Lorenz Petersen,
ambasadorul Danemarcei In țara
noastră.
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viitoare ale poporului

DEZVOLTAREA IN CONTINUARE A BAZEI
PROPRII DE MATERII PRIME ȘI ENERGIE
Document programatic de excep
țională însemnătate pentru înain
tarea continuă a României pe dru
mul progresului și civilizației, ex
presie elocventă a justeței politicii
partidului nostru de aplicare crea
toare a principiilor și adevărurilor
general valabile ale socialismului
științific la condițiile concrete din
România, proiectul de Directive
ale Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român are la
bază concepția realistă, profund
științifică, permanent novatoare, de
mare forță de cuprindere a se
cretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
privire la înfăptuirea neabătută a
Programului partidului, la edifi
carea comunismului în țara noastră.
în strînsă legătură cu obiectivul
fundamental al viitorului cincinal,
proiectul de Directive jalonează o
serie de orientări și sarcini princi
pale care sint formulate cu limpe
zime în cuprinsul documentului
amintit. In cadrul acestora, un loc
important îl ocupă orientarea re
feritoare la lărgirea in continuare,
in cincinalul 1986—1990, a bazei
energetice și de materii prime a
țării. Este cît sie poate de evident
că o asemenea orientare nu. repre
zintă o soluție conjuncturală, de
moment, ci un element fundamen
tal, unul din pilonii pe baza cărora
sint proiectate dimensiunile dez
voltării economiei românești, âle
modernizării structurii acesteia. In
concepția secretarului general al
partidului, . tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, dezvoltarea bazei pro
prii de materii prime și energie
constituie un obiectiv constant,
prioritar, de care trebuie să se țină
în mod deosebit seama în elabo
rarea strategiei creșterii economice
viitoare, în stabilirea direcțiilor de
acțiune în perspectivă, astfel încît
din producția internă să se asi
gure în permanență și în cît mai
mare măsură resursele de materii
prime și energetice de care are ne
voie economia națională.
Care sînt elementele care funda
mentează înscrierea obiectivului
lărgirii în continuare a bazei ener
getice și de materii prime între
orientările și sarcinile esențiale ale
proiectului do Directive ?
De bună seamă, în explicarea
acestei fundamentări este necesar
să pornim de la faptul că în cinci
nalul 1986—1990 ne-am propus să
asigurăm dezvoltarea puternică, în
continuare, a forțelor de produc
ție, a bazei tehnico-materiale, dez
voltarea intensivă a industriei, în
general realizarea unei creșteri

Creșterea producției de energie electrică
— în procente —

Producția de energie
de 95—97
economice intensive. Dacă ne refe
rim la industrie, bunăoară, în pro
iectul de Directive este prevăzut ca
în anul 1990 producția-marfă in
dustrială să fie cu 34—37 la sută
mai mare decît în 1985, sporind în
tr-un ritm mediu anual de 6—6,5
la sută. Dar pentru a se asigura o
creștere atît de puternică a produc
ției industriale, este absolut nece
sară o aprovizionare ritmică și
completă a unităților din această
ramură cu materiile prime, mate
rialele, combustibilul și energia
electrică strict determinate pe baza
unor norme de consum judicios
stabilite.
Este clar pentru oricine că dez
voltarea industriei, a economiei in
ansamblu are nevoie de cantități
sporite de energie electrică. Toc
mai de aceea, proiectul de Direc
tive prevede creșterea susținută a
producției de energie electrică, ast

va fi în anul 1990
kWh
fel încît In 1990 să se realizeze
95—97 miliarde kWh, din care
aproape 38 miliarde kWh pe bază
de cărbuni și șisturi bituminoase,
în strînsă corelare cu această
creștere a producției de ener
gie, în Industria extractivă tre
buie să se realizeze, în 1990, o pro
ducție de 84—89 milioane tone
lignit și cărbune brun, precum și o
importantă cantitate de șisturi bitu
minoase, care să satisfacă atît ce
rințele industriei energetice, cît și
alte necesități ale economiei. Edifi
catoare in acest sens este și core
lația, sub aspectul asigurării mate
riilor prime necesare, între crește
rea producției de oțel și acoperirea
în tot mai mare măsură, din pro-

Prof. dr.
Dumitru FUNDĂTURA
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Urgențe ale acestor zile în agricultură

CULESUL, TRANSPORTUL
Șl DEPOZITAREA RECOLTEI
Stadiul de coacere a florii-soarelui obligă
la operativitate în dirijarea combinelor în lanuri

constanța :

înainte de a ne referi la desfășu
rarea propriu-zisă a lucrărilor agri
cole în județul Constanța, facem o
precizare de ordin meteorologic :
timpul este foarte călduros. In
aceste condiții, floarea-soarelui s-a
. copt pe aproape întreaga supra
față. iar pe alocuri, dacă nu este re
coltată la timp, există pericolul de a
se pierde semințe prin scuturare. In
unele zone, și porumbul a dat în copt,
determin'îndu-i pe specialiști să dea
semnalul începerii culesului. Cît pri
vește stadiul recoltării, potrivit da
telor furnizate de direcția agricolă,
rezultă că. pînă în seara zilei de 9
septembrie, floarea-soarelui a fost
strînsă de pe 24 000 hectare, reprezentînd 50 la sută din suprafața cul
tivată. Ritmul de lucru a crescut de
la o zi la alta : 5 septembrie — 1 698
hectare. 6 septembrie — 4 360 hecta
re, 7 septembrie — 4 414 hectare, 8
septembrie — 4 320 hectare. Specialiștii de la directia agricolă afirmă
că, întrucît stadiul de coacere a florii-soarelui este avansat, au fost luate măsuri pentru ca toate cele 932
combine repartizate la recoltarea
acestei culturi să fie folosite din
Plin. în acest scop, cuvîntul de ordi
ne îl constituie operativitatea în di
rijarea formațiilor de combine în la
nurile coapte, organizarea de schim
buri prelungite și descărcarea din
mers a buncărelor. Am urmărit în
cîteva unități agricole cum se ma
terializează aceste măsuri.
Cooperativa agricolă Castelu. „Pînă
la sfîrșitul săptăminii trecute am
strins recolta de floarea-soarelui de
pe 200 hectare din cele 300 hectare
cultivate — ne spune Dumitru Ginara. președintele cooperativei. Este un
rezultat ce se datorează faptului că
noi am repartizat formațiile de com
bine în lanurile care s-au copt mai
repede. Numai cunoscînd starea de
vegetație a fiecărei sole este cu pu
tință să luăm măsuri corespunzătoa
re pentru încheierea in timp scurt a
recoltării și să evităm pierderile prin
scuturare".
în unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Hîrșova, floarea-soa
relui a fost strînsă de pe 50 la sută
din cele 3 100 hectare cultivate. Ex
plicația ? „Am început să recoltăm
floarea-soarelui chiar cu o umidita
te mai mare, și aceasta a fost uscată
pe platforme — ne spune Mihai Tirsoagă. directorul S.M.A. Hîrșova.

Aceasta ne-a permis să cîștigăm un
avans la stringerea recoltei. Totoda
tă. formațiile de lucru din unitățile
in care recoltarea s-a încheiat au
fost dirijate operativ în cele în care
vegetația culturii a fost mai întîrziată. în două, trei zile vom termina
recoltarea florii-soarelui. iar princi
palele mijloace mecanice vor fi con
centrate la culesul porumbului, lu
crare care a si început la cooperati
vele agricole Saraiu și Ciobanu, pre
cum și la I.A.S. Hîrșova".
Am zăbovit mai mult în consiliul
agroindustrial Cobadin, unde, un
timp, nu a fost realizată viteza zil
nică de lucru planificată la recolta
rea florii-soarelui. De la direcția agricolă județeană reținusem ideea de
operativitate în dirijarea combinelor
pentru a putea fi realizate ritmuri
ridicate de lucru. Ce înțelegeți prin
operativitate în campania agricolă de
toamnă? —l-am întrebat pe tovarășul
Teodor Leca, directorul S.M.A.
Cobadin. „O să vedeți imediat" —
ne-a răspuns directorul. Și, adresîndu-se unui șef de secție, care sosise
să rezolve unele probleme la sediu,
spuse : „Sandule, formația ta pleacă

si le treierăm staționar. Am strins
recolta de pe 150 hectare din cele
400 hectare, dar ritmul de lucru va
spori intrucît acum floarea-soarelui
s-a copt bine, iar combinele pot fi
folosite cu randament sporit".
Dealtfel, din situația operativă re
zultă că. pînă duminică seara, pe
ansamblul consiliului agroindustrial
Cobadin recolta de floarea-soarelui a
fost strînsă de pe 900 hectare din
cele 2 300 hectare cultivate. Desigur,
este loc pentru mai bine. Spunem
aceasta. întrucît viteza zilnică de lu
cru realizată joi și vineri a fost de
numai 120 hectare, față de 190 cît
este capacitatea de lucru a utilaje
lor. S-a acreditat ideea că, pe unele
sole, semințele de floarea-soarelui ar
avea umiditate mai mare, că dimi
neața rouă persistă pînă la ora opt.
Faptele sînt contestate de directorul
bazei de recepție, care ne spune că
umiditatea semințelor a scăzut chiar
sub 14 la sută si, doar în primele
zile, cîteva camioane1 au adus floa
rea-soarelui cu 17 la sută umiditate.
Prin urmare, concomitent cu opera
tivitatea în dirijarea combinelor în
lanurile coapte, este nevoie să fie
luate măsuri si pentru folosirea lor
la întreaga capacitate.
întrucît floarea-soarelui a ajuns Ia
supracoacere. este absolut necesar să
fie acordată cea mai mare atenție
evitării pierderilor de producție. în
cele mai multe unități agricole au
fost organizate echipe de cooperatori
care adună capitalele căzute, acestea
fiind treierate apoi cu combinele
stînd pe loc. De asemenea, mijloa
cele de transport au fost etanșeizate. astfel incit tot ce se recoltează
ajunge la bazele de recepție. Există
însă si excepții de la regula de lucru
generală. La un control efectuat la
cooperativa agricolă din Horia s-a
constatat că mecanizatorii lucrau cu
masa de tăiere a combinei prea sus,
multe capitule fiind strivite sau rămînind pe jos. Asemenea neajunsuri
se datorează faptului că atît aici, cît
si în alte locuri, mecanizatorii lu
crează fără a fi supravegheat!. Sînt.
de aceea, binevenite măsurile luate
de comitetul județean de partid ca
întreaga activitate în cîmp să se des- .
fășoâre sub îndrumarea specialiști
lor si cadrelor de conducere din uni
tăți, a activiștilor de partid si de
stat.
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Se înserează, dar la cooperativa agricolă din Cobadin, județul Constanța,
mecanizatorii continuă intens recoltarea florii-soarelui

Foto : L Herțeg

■ <

■

în cadrul Șantierului naval din
Mangalia se construiește o nouă și
impunătoare capacitate de produc
ție, destinată de această dată nu
construcției, ci reparației vaselor de
mare tonaj, de peste 55 000 tdw. Așa
cum ne-au explicat specialiștii, este
vorba practic de un al doilea șan
tier naval, realizat in scopul decongestionării celui dinții.
Alcătuită. în principal, dintr-un
doc uscat șl două uriașe hale de pro
ducție, împreună cu utilitățile lor,
investiția se află într-un stadiu
avansat de execuție, constructorii
angajîndu-se să diminueze cu cel
puțin o treime durata de realizare
a acestui obiectiv. Cum.se. acționea
ză pentru îndeplinirea acestui an
gajament 7 Să-l ascultăm pe mais
trul Niță Zafiu, secretarul organiza
ției de bază a brigăzii .complexe nr.
2 Mangalia, brigadă care este exe
cutantul principal al lucrărilor de
construcții de pe acest șantier.
— Puternic mobilizați de. .îndem
nurile adresate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta consfătuire
de lucru, am ' elaborat noi grafi
ce 1 și programe de ■ lucru, meni
te să ne permită .consolidarea avansului de timp cîștigat pînă în
prezent. Sîntem hotărîți să ac
ționăm, în continuare, pentru creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii și reducerea termenelor de
execuție, să întimpinăm cu rezultate
deosebite marele eveniment politic
al acestui an — Congresul al
XIII-lea al partidului.
Suportul acestui angajament se re
găsește în îndeplinirea ritmică, lună
de lună, a prevederilor de plan, în
puternica concentrare de forțe și dis
ciplina existente la toate punctele de
lucru, ca și în relațiile de strinsă și
rodnică’ conlucrare cu lucrătorii din
celelalte unități . ale Ministerului.
Construcțiilor Industriale, ce acțio
nează pe această platformă de inves
tiții. Fronturile de lucru sînt predate
cu punctualitate, ; potrivit succesiunii
tehnologice de executare a lucrărilor,
iar activitatea de la fiecare loc de
muncă este îndrumată, și controlată
îndeaproape de maiștrii și șefii de
echipă.

Dincolo de aceste elemente ilustrind atenția acordată organizării ju
dicioase a lucrărilor, ritmurile supe
rioare de lucru, înregistrate pe șan
tier, mai au și alte explicații.
— Este vorba de pregătirea tehno
logică a lucrărilor, efectuată de că
tre specialiști din atelierul de pro
iectare al Trustului antrepriză gene
rală de construcții industriale Con
stanța, ne precizează ing. Dumitru
Spinu, adjunctul șefului de brigadă
complexă; In cadrul acestor pregă
tiri, accentul este pus pe creșterea
gradului de mecanizare și industria
lizare al fiecărei lucrări. Acționînd pe

această linie, la hala de armaredezarmare, bunăoară, perna de loess
de pe o suprafață de 12 000 mp, ne
cesară pentru consolidarea terenului
și realizarea fundațiilor, a fost reali
zată complet mecanizat, după o
tehnologie proprie, într-un timp de
două ori mai scurt decit cel prevăzut
în proiecte. Aceleași principii — me
canizare integrală a lucrărilor și fo
losirea unor tehnologii de execuție
mai rapide — aplicate însă în alte
condiții, de teren alcătuit din calcar
degradat și cavernos, au dus la ob
ținerea unui avans de timp de peste
două luni, față de grafice, la hala de
reparații mecanisme motor.
— Ca să putem pune in valoare
avantajele mecanizării și industriali
zării, a fost nevoie, pe de o parte, de
asigurarea unei puternice baze pro
prii de producție, în' care să reali
zăm tot ceea ce nu ne pot oferi cu
promptitudine unitățile industriale,
iar pe de alta, de constituirea unei
brigăzi de mecanizare cît mai bine
dotate, Intervine maistrul Constantin
Coman. Toți stîlpii, în număr de
aproape 200, în greutate de 10—
12 tone fiecare, au fost confec
ționați direct pe șantier, în apropie
rea punctelor de lucru.

Roadele grad inilor mai repede la consumatori!

preocupare

Cosașii
Wi ii
recolta defui

colta grădinilor să nu se piardă. La
In județul Teleorman, rodul grădi
ferma întreprinderii de producere a
nilor este în această toamnă bogat,
legumelor din Zimnicea sînt aduna
Tomate, ardei, vinete, ceapă, castrate și livrate zilnic mari..cantități de
veți și varză se găsesc din belșug.
Pină acum au fost livrate pentru
produse. Aici există suficiente forțe
consumul pe plan județean, al Capi
umane și. ca atare, legumele recol
talei și al altor localități * din țară,
tate in cursul zilei din grădini sînt
precum și Fabricii de conserve Turnu
sortate si expediate imediat. Alături
Măgurele peste 85 000 tone legume.
de lucrătorii întreprinderii participă
la cules elevi ai liceelor din Zimnicea
Printre unitățile agricole care se în
și Alexandria.
scriu cu cele mai bune rezultate se
numără cele din Troianu. Drăgănești
De zor recoltează și cooperatorii din
Vlașca, Piatra. Bujoru. Zimnicea, BoDobrotești. Dar nu in același ritm
toroaga. Comoara și altele. Săptămieste preluată și producția. Două
na trecută s-au strins și livrat zilnic
vagoane de tomate au stat aici citeva
in jur de 1900 tone de legume. Pen
zile in lădițe. Directorul Complexu
tru perioada următoare se prevede
lui de legume și fructe din Roșiori de
atingerea unui ritm zilnic de 2 500
Vede, inginerul Gheorghe Georgescu,
tone legume recoltate, sortate și ex
ne-a spus că asemenea stări de
pediate beneficiarilor.
lucruri există și în alte unități aStrăbătînd mai multe grădini ale
grlcole din zonă. Și aceasta din
județului, am remarcat faptul că
cauză că autobaza I.T.A. nu asigură
acolo unde munca este bine organi
integral capacitatea zilnică de trans
port stabilită prin grafice. Mai mult
zată. unde specialiștii din fermele
chiar. în unele cazuri, nici mijloace
legumicole se află permanent în
le de transport nu sînt folosite co
mijlocul oamenilor. lucrînd cot la
respunzător. Motivele sint diferite :
cot cu ei. rezultatele sînt pe măsură.
La C.A.P. din comuna Izvoarele, în
încălcarea disciplinei de^Sătre anumiți șoferi, sosirea lor cu întîrziere
oele două ferme legumicole sint pre
în unități la încărcat pentru că
zent! zilnic in cîmp mai bine de 200
pierd mult timp la alimentarea cu
de oameni ; ei recoltează și sortează
carburanți, staționarea mijloacelor de
legumele șl, totodată, execută lucrări
transport in anumite unități, fie din
de întreținere, mai ales la culturile
cauză că produsele nu sint încă re
duble și succesive. „Avem o produc
coltate. 'fie că lipsesc oameni ia
ție bună de legume — ne spune pre
ședintele cooperativei. Florea Crăciun.
încărcat.
De aceea, prin tot ceea ce facem in
Există posibilități ca în acest an
aceste zile urmărim să valorificăm . planul de legume să fie realizat in
superior roadele grădinilor. Pentru
județul Teleorman. Se impune însă
a grăbi livrarea produselor. în cele
ca ritmul de recoltare în grădini să
două ferme ale cooperativei sînt fo
fie intensificat si mai mult, iar
losite atelajele cu care legumele se
obstacolele pe drumul preluării și
aduc din solele unde se recoltează la
desfacerii produselor să fie elimina
punctele de livrare".
te cu desăvîrșire.
Și în alte unități agricole — Crîn/
Stan ȘTEFAN
geni, Peretu, Cernetu — se munceș
corespondentul „Scinteii"
te intens, pentru ca nimic din re-

în cooperativele agricole din jude
țul Sibiu se află in plină desfășurare
recoltarea și depozitarea furajelor.
Dealtfel, 34 de cooperative agricole,
între care cele din Șelimbăr, Arpașu
de Jos, Moșna, Cornâțel, Agnita,
Gruiu și altele, și-au realizat încă de
pe acum planul la furajele fibroase,
recoltarea acestora continuînd cu
toate forțele pentru a se crea re
zerve cit mai mari de fin. Pînă in
seara zilei de 7 septembrie, pe an
samblul unităților agricole coopera
tiste din județ a fost depozitată
90 la sută din cantitatea de 64 000
tone de fin planificată, iar la sucu
lente — 48 la sută din cantitatea de
85 000. tone prevăzută in plan.
„Așa cum s-a stabilit in comanda
mentul județean pentru agricultură
— ne spune tovarășul Mihai Hupca,
director adjunct al direcției agricole
județene — realizarea integrală a
cantităților de furaje prevăzute se
află permanent în atenția organelor
de partid, a consiliilor populare și
conducerilor unităților agricole. Un
accent deosebit se pune, în primul
rind, pe măsurile menite să asigure
recoltarea integrală a. finului, astfel
incit să se asigure o rezervă de fu
raje de cel puțin 10 la sută. In acest
scop, imediat după încheierea recol
tării și depozitării fibroaselor, se
trece la stringerea, transportul și de
pozitarea furajelor de pe miriști și
otăvuri, la această acțiune participind mii de cooperatori. Cu bune re
zultate continuă, de asemenea, acți
unea de recoltare a finului de pe
marginea drumurilor, de pe diguri și
șanțuri. Merită relevat și faptul că,
in acest an, se manifestă o preocu
pare deosebită din partea crescători
lor de animale din zona necooperativizată pentru recoltarea ierbii din
păduri, depozitarea finului făcîndu-se potrivit tradiției, în stoguri".

i.nitfțnii

Consemnăm și unele aspecte de la
fața locului în ce privește modul in.
care se acționează pentru grăbirea
recoltării și depozitării furajelor. La
C.A.P. Ocna Sibiului, zeci de oameni
cosesc masa verde de pe miriști. Un
fapt aparte. Depozitarea furajului se
face sub formă de semisiloz, în
amestec cu paie. Este demnă de
menționat și experiența bună a
C.A.P. Cristian în ce privește asigu
rarea furajelor. Aici, pentru evitarea
oricărei risipe, ca și pentru conser
varea unui fin bogat in vitamine, în
treaga cantitate de lucernă rezultată
de la cele trei coase a fost pusă la
uscat pe capre de lemn. In unele
unități agricole din consiliile agro
industriale Avrig, Loamneș și altele
se string trestia și stuful, care sint
insilozate in aceeași zi.
Există și anumite unități agricole
unde au început strîhgerea și depo
zitarea furajelor suculente, ritmul de
lucru urmînd să sporească substan
țial odată cu intensificarea recoltării
sfeclei, a guliilor și a porumbului
pentru siloz. Dar în această privință
unitățile agricole din județul Sibiu
trebuie sprijinite mai îndeaproape.
Revine forurilor de resort sarcina să
reanalizeze cit mai curînd posibil
problema recoltării celor 3 000 hec
tare de porumb nelegat de pe tere
nurile asociațiilor economice intercooperatiste. Acestea sint situate mal
ales pe pante și in intravilan, unde,
în perioada ploilor, mijloacele de
transport intră mai greu. In aceste
condiții, orice întîrziere la recoltarea
și depozitarea acestor furaje poate
duce la pierderi. De aceea, este ne
cesar ca și ministerul de resort să
găsească modalitatea cea mai bună
pentru soluționarea acestei probleme.

Nicolae BRUJAN
corespondentul

„Scinteii”

fș șflt/ș’/țții/gwri'

— De abia de acum încolo, sperăm
să ne putem desfășura activitatea la
nivelul real al potențialului uman și
tehnic de care dispunem. Era și ca
zul, după atîtea luni de scădere a rit
mului de muncă și chiar de stagna
re, a lucrărilor de construcții-rhontaj.
Punctul de vedere aparține in
ginerului Dumitru Tuleașcă, direc
torul antreprizei București din ca
drul trustului „EnergOconstrucția",
unitatea care construiește, in .ime
diata vecinătate' a cartierului Berceni din Capitală, Centrală electrică
de termoficare „Progresul",Invgstir
ția, de primă mărime pentru secto
rul energetic, a avut o „istorie"
destul de încurcată. După ce, inițial,
centrala a fost proiectată să func
ționeze pe cărbune, ulterior sta re
nunțat la această soluție, fără să fie
stabilită însă altă variantă, timp de
mai bine de o jumătate de an. Fapt
care , și-a pus în mod pregnant am
prenta asupra desfășurării lucrărilor.
Practic, constructorii și montorii au
fost puși în complicata situație de
a-și retrage o parte din efective și
mijloace tehnice de pe șantier, de a
contramanda o serie -din comenzile
date furnizorilor de materiale. Altfel
spus, organizarea lucrărilor — prima
condiție pentru desfășurarea lor în
ritm susținut — a fost serios afecta
tă! Consecința : nerealizări masive
la toate categoriile de lucrări, dubla
te de imobilizarea timp îndelungat a
unor însemnate fonduri de inves
tiții. Din cele patru grupuri ener
getice ale ^centralei, ăvind fiecare o
putere instalată . de cite 50 MW,
numai primul se află într-un sta
diu oarecum avansat.
De la această situație trebuie re
luată acum activitatea pe șantier.
Pentru că, recent, lucrurile au fost,
în sfîrșit, clarificate : centrala bucureșteană va funcționa pe combustibil
lichid și gazos. Este o decizie im-

Pe teme de sezon: ACUM E „VREMEA CONSERVELOR"

Industrializarea legumelor
face pină la 70 la sută din capaci
tățile de producție ale fabricilor.
O precizare făcută de tovarășul
Constantin Juduc : „Pentru că plan
tările legumelor și prașila se fac
tocmai cind fabricile sînt in perioa
de de reparație, aceste lucrări le
efectuează muncitorii noștri rămași
disponibili, iar recoltarea este făcu
tă de cooperatori, care sînt plătiti în
acord global.
în aceeași ordine de idei, a con
tinuat interlocutorul, transportul le
gumelor a fost organizat in așa fel,
incit gituirile cunoscute la fabrici
să nu se mai poată produce. în pri
mul rind. as aminti o măsură luată
pe țară : transportul să se facă nu
mai cu bascule. în. acest fel, opera
ția de descărcare s-a redus de la
40—50 de minute, cît dura înainte,
la 4—5 minute in prezent.
O a doua categorie de probleme
puse in discuție la D.G.E.H. privește
îmbunătățirea calității
produselor,
în această privință, tovarășul Feo
dor Petuhov a subliniat :
— în urma Plenarei C.C. al P.C.R.
din noiembrie 1983 am elaborat un
program de îmbunătățire radicală a
calității conservelor de legume și

fructe. în esență, programul prevede
revizuirea tuturor rețetelor de fa
bricație. Vizăm : aducerea conserve
lor românești la nivelul, calitativ de
pe plan mondial al acestor tipuri de
produse. în această direcție s-au și
făcut pași însemnați. De pildă, au
fost introduse în toate fabricile ma
șini speciale de condiționare a pro
duselor : pentru spălare, tăiere, opărire, prăjire. Rețetele prevăd doze
mai mari de zahăr și ulei, o mal
intensă prelucrare a legumelor, incit
fiecare conservă să conțină mai
multă substanță efectiv valoroasă.
Practic, pină la sfîrșitul lunii sep
tembrie, vom și începe să producem
primele sortimente după noile rețe
te (ghiveciuri, tocană de legume,
salate).
— Cite sortimente de .conserve sînt
fabricate de industrie, cite din ele
sint noi 1
Ne răspunde tovarășul Constantin
Ju.duc :
— Producția fabricilor este anul
acesta mai mare decit anu] trecut
cu peste 200 000 tone de conserve șl
semiconserve, realizîndu-se fn
__ 162
sortimente : 110 de legume și 52 de
fructe. Dintre acestea, 37 sînt noi :

Dealtfel, ideea de eficiență, de re
ducere prin orice mijloace a consu
mului de materiale, energie și com
bustibil cîștigă tot mai mult te
ren. „Acest mod de acțiune face
parte din' însăși rațiunea de a fi
a brigăzii complexe din ’’ sectorul
de construcții-montaj, ne spune
inginerul Dumitru Spinu. Gospodă
rirea rațională a mijloacelor mate
riale ce ne-au fost încredințate, sti
mulentele acordate pentru rezultatele
bune obținute în acest sens con
stituie un factor esențial de cointere
sare a personalului muncitor în sis
temul de lucru în acord global, prin
preluarea lucrărilor în antrepriză".
Iar faptele demonstrează pe deplin
acest punct de vedere. Prin raționa
lizarea funcționării grupurilor de su
dură și a motocompresoarelor, de
pildă, consumul de motorină a fost
redus cu 45 la sută, Economii importante s-au obținut, de asemenea, la
ciment și agregate.
Nu putem desprinde activitatea
desfășurată la această investiție, re
zultatele obținute pînă în prezent de
sprijinul și îndrumarea primite de
către membrii brigăzii complexe din
partea Comitetului municipal de
partid Constanța și a conducerii
Trustului antrepriză generală de
construcții industriale Constanța in
toate problemele legate de aprovizio' narea ritmică cu materialele de -con
strucții, completarea efectivelor de
lucrători, asigurarea unor utilaje de
construcții strict necesare pentru pe
rioade limitate de timp, stabilirea
unor programe de lucru mobiliza
toare, adaptate, permanent la stadiul
real al lucrărilor. S-a impus, în
această privință, un stil de lucru ac
tiv și responsabil, în care fiecare fac
tor aflat pe șantier iși asumă obliga
ții clare și termene precise pentru
îndeplinirea lor.
Stadiul avansat al lucrărilor, rit
mul energic în care se muncește.
preocuparea pentru promovarea unor
metode de execuție cu randament
superior sînt tot atîtea garanții că
angajamentul constructorilor de a
intîmpina marele forum al comuniș
tilor cu rezultate cît mai valoroase
va fi respectat pe deplin.

Ioan HERȚEG

șibiu:

TELEORMAN:

De cîteva săptămîni, fabricile de
conserve au intrat în perioada pro
ducției de vîrf. Zilnic, pe porțile lor
intră 15 000—20 000 tone de legume
și fructe, care sint prelucrate rapid.
Cum se desfășoară activitatea in aceste unități ale industriei alimen
tare și cu ce probleme se confrun
tă ? Această întrebare a constituit
tema unei convorbiri avute la Di
recția generală economică a horti
culturii, forul tutelar al fabricilor
respective, cit și a unui raid între
prins prin cîteva dintre marile fa
brici de conserve din țară.
La D.G.E.H. discutăm cu tovarășii
Vasile Truțescu, director general
adjunct. Feodor Petuhov, coordona
tor pentru probleme de calitate, și
Constantin Juduc, șeful comparti
mentului conserve. O primă infor
mație este legată de aprovizionarea
fabricilor cu legume, care în prezent
se desfășoară în condiții mult de
osebite față de anii trecuți.
în anii din urmă, la porțile fabri
cilor se putea observa un tablou
ciudat : acolo așteptau ore și chiar
zile intregi sute de camioane încăr
cate cu legume — în timp ce în alte
zile nu se zărea nici măcar o ma
șină. Cauza ? Livrările în salturi de
către furnizori. Acum, aceste aspec
te au dispărut (lucru constatat și de
noi cu ocazia raidului întreprins la
întreprinderile de producție și-in
dustrializare a legumelor din Olte
nița, Oradea și Tecuci). Explicația ?
De curînd toate fabricile de conser
ve au primit în folosință suprafețe
de teren agricol. Aceste terenuri
sînt atit de întinse, ineît pot satis-

imediat la Negrești". „Această for
mație de tractoare — continuă apoi
directorul — a terminat de recoltat
floarea-soarelui la C.A.P. Ciocîrlia
de Sus și pornește imediat spre uni
tatea agricolă cea mai apropiată,
unde capitalele sînt coapte. Tot acolo
vor lucra si formațiile de combine
de la Ciocîrlia de Jos. Conacu și,
bineînțeles, cea de la Negrești. Dar
puteti urmări în cîmp operativitatea
în dirijarea combinelor..."
Ne aflăm la marginea unul lan de
floarea-soarelui al cooperativei agri
cole din Cobadin. A sosit mai întîi
o combină care a recoltat porțiunea
cu plante situată pe marginea din
spre drum, pentru a face loc celor
lalte care se iveau în zare. în scurt
timp. întreaga formație de combine
lucra din plin. „S-a terminat recol
tarea în sola nr. 19 de 70 hectare șl
combinele au fost dirijate imediat
aici. în sola de 30 hectare — ne spu
ne tovarășul Nicolae Gîrtone, pre
ședintele cooperativei, care se ocupă
direct de desfășurarea lucrărilor. Ne
grăbim deoarece umiditatea boabelor
a scăzut sub 16 la sută. Puținele ca
pitule căzute le adună cooperatorii

Zilnic, în graficele de lucrări
aceeași mențiune

la timp și de bună calitate
24 din legume, 3-din fructe și 10
conserve destinate copiilor (din
fructe sau legume — tip pastă).
— Aveți conserve în
' stocuri. De
ce 1
— Sînt anumite stocuri de conserve dietetice, de mazăre
.........
și conserve de carne cu fasole. Sînt greu
vandabile. în acest an însă, indica
torii producției au fost astfel stabi
liți, incit aceste stocuri să dispară.
Pentru a evita în viitor asemenea
situații, sîntem hotărîți ca. începind
din acest an, să nu mai fabricăm
nici un fel de conserve fără o pre
alabilă cerere din partea comerțului,
făcută în numele consumatorilor,
garanție sigură a desfacerii.
— Cu ce alte probleme se con
fruntă fabricile In această perioadă
de virf 7
— O problemă acută, stringentă
este problema ambalajelor. Indus
tria îmbuteliază produsele în borca
ne și cutii. De asemenea, are nevoie
de capsule, saci, butoaie. Aprovizio
narea e rezolvată la unele din aces
tea, dar nu și la butoaie și borcane.
Practic, se procedează așa : livrăm
conserve IJECOOP-urilor din toate
județele, direcțiilor comerciale și

I.L.F.-urilor. Toate acestea au obli
gația, prin lege, să trimită la timp
fabricilor de conserve ambalajele
goale. Problema nu. e nici pe depar
te insolubilă. Dovada : organele co
merciale beneficiare amintite
din
Buzău. Călărași, Hunedoara, Ialomi
ța și din alte județe și-au îndeplinit
sarcinile respective. Pe cind cele
din Bacău — cu’ o restanță de 3,5
milioane borcane. Bistrița — cu 2
milioane. Brașov — cu 7 milioane,
Constanța — cu 5 milioane, Iași —
cu 7 milioane tărăgănează, livrările
ca și cind acestea ar fi cu totul fa
cultative. Or, fabricile nu pot lucra
fără recipienți. Față de această si
tuație. direcția noastră generală a
fost nevoită să intervină energic pe
lingă trusturile. horticole județene și
instituțiile centrale de resort (M.C.Î.
și CENTROCOOP) în vederea res
pectării sarcinilor contractuale. Și,
intr-adevăr, in ultimele zile, situația
tinde spre o anumită redresare.
, Asemănător se prezintă Situația
livrărilor de butoaie, absolut nece
sare realizării sarcinilor contractuale
pe care le avem, mai ales cu bene
ficiarii externi. Fabrica de mase
plastice din Buzău are o restanță

sȘMțij.- -:
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portantă, premisa principală pentru
redresarea hotărîtă a evoluției lu
crărilor de construcții și montaj.
Spunem „premisa principală", deoa
rece, pînă la transformarea ei în
realitate, factorii angajați în reali
zarea acestui obiectiv de investiții
au de străbătut o etapă de eforturi
intense.
Documentațiile tehnicoeconomice trebuie adaptate Ia noile
condiții, utilajele tehnologice — in
ventariate și completate, iar efecti
vele de muncitori — redimensionate

Pe șantierul Centralei
electrice de termoficare
Progresul" București
și concentrate asupra celor mai ur
gențe lucrări.
Există, din păcate, o tendință vă
dită de tergiversare a problemelor,
dealtfel, deloc ușoare, de care de
pinde revitalizarea ritmului de lucru
pe șantier.
— Pentru modificarea și reproiectarea cazanului de la primul grup
energetic, specialiștii Institutului de
cercetări, stadii și inginerie tehno
logică pentru echipamente energe
tice din București propun termene
ce riscă să lungească cu alte cîteva
lunj reintrarea activității pe șantier
într-o cadență normală, ne-a spus
tovarășul Gheorghe Naftali, inginerșef al brigăzii complexe de montori
din cadrul trustului „Energomontaj".
Asta înseamnă că și proiectantul
general al investiției — Institutul
de studii și proiectări energetice din
București — va fi la rîndul său ținut
în loc cu elaborarea proiectelor de
execuție.

de aproape 10 000 de asemenea am
balaje. E drept, această întreprin
dere a început, dar timid, in urma
unei adrese trimise de Ministerul
Agriculturii și Departamentului In
dustriei Alimentare, să ne livreze
produsele.
★

Din cele relatate de interlocutori,
pe lingă aspecte pozitive și preo
cupări meritorii — operativitate in
preluare, autoaprovizionare, îmbu
nătățirea calității — am reținut și
unele deficiențe — stocuri de pro
duse pe care le-am văzut dealtfel
umplînd pină și curtea fabricii, în
special la I.P.I.L.F. Oltenița, proasta
aprovizionare cu ambalaje.
în privința acestei probleme — a
ambalajelor — care, după cum se
vede, se repetă de la an la an, este
imperios necesar ca direcțiile comerciale, organele județene ale cooperației și trusturile horticole restante. cît și Fabrica de mase plasti
ce din Buzău, să ia toate măsurile
necesare, incit să-și onoreze neîntîrziat obligațiile. Nu este admisibil ca
fabricile de conserve, aflate în plină
campanie, să se confrunte cu greu
tăți tocmai din cauza... borcanelor —
și aceasta în condiții cind depozite
le și magaziile „gem" de cantitatea
lor șl cind populația este dornică să
valorifice asemenea ambalaje 1 în
această privință, așteptării măsurile
necesare din partea organelor co
merciale vizate.

Gh. GRAURE
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— Cu toate acestea, ■ mbhtorlF șl
constructorii ar avea destule de făcut,
cu condiția să se apuce serios de
lucru/ a venit replica tovarășului
Traian Angelescu, coordonator al
investiției din partea unității bene
ficiare — întreprinderea „Electrocentrale" București. Mă refer, de
pildă, la cazanul 1, la stîlpii cazanu
lui 2 și la preîncălzitoarele de la
sala mașinilor, unde deși sint..create
fronturi de montaj, totuși nu se lu
crează.
— Și beneficiarul are datoria ‘/’să
ne precizeze toate echipamentele și
utilajele care vor intra pe noul flux
tehnologic și să facă demersuri ener
gice pentru procurarea, lor, intervi
ne tovarășul Aurel Buncscu, ingjner-șef al antreprizei de construcții.
Concluzia este limpede. Soluționa
rea acestor probleme, mult mai nu
meroase dealtfel, exclude cu hotă- rîre disputele sterile și acuzațiile
reciproce. A considera că proble
mele de organizare a producției și
a muncii, de intensificare a ritmu
lui de lucru vor putea fi rezolvate,
și în viitor, spontan, „văzînd și
făcînd" la fața locului, de maistru
sau de șeful de echipă, în afara unor
programe clare de lucru, cu termene
și răspunderi precise, fără a să
asigura controlul și îndrumarea per
manentă a oamenilor este evident o
eroare, cu efecte evident negative.
Dificultățile cu care este confruntată
această investiție fac necesară adop
tarea unui stil de muncă, radical
îmbunătățit, bazat pe întărirea spi
ritului de răspundere' și pe conlu
crarea activă, plină de solicitudine,
între constructori, montori, . benefi
ciar și proiectanți. Iar primul pas
în acest sens trebuie să conste in
inventarierea riguroasă și rezolvarea
imediată a tuturor problemelor <je
proiectare, de asigurare a utilajelor
tehnologice și materialelor de con
strucții.
Nu putem încheia fără a aminti
răspunderea ce revine conducerilor
Ministerului Energiei
Electrice și
întreprinderii ElectrOcentrâle Bucu
rești — în calitatea lor de titular
și, respectiv, beneficiar de investiții
— pentru sprijinirea mai activă a
constructorilor și montorilor de pe
șantier.
★

Două șantiere, două stiluri de mun
că diferite, reflectate, în mod firesc,
prin rezultate diferite. La un pol,
avansuri substanțiale de timp față de
grafice, eforturi apreciabile pentru
consolidarea lor, la polul opus —
rămâneri in urmă de proporții, o se
rioasă doză de pasivitate in rezolva
rea dificultăților de moment. Deose
birile dintre condițiile in Care cele ■
două colective de constructori iși
desfășoară activitatea sint, după cum
am văzut, numeroase. Nu vom in
sista asupra lor. Ne vom opri, insă,
asupra celei mai importante dintre
ele, prin consecințele sale negative :
lipsa de pregătire și organizare a lu
crărilor. Repetăm, situația la care
s-a ajuns pe șantierul Centralei elec
trice de termoficare „Progresul" din
București este independentă de
voința constructorilor, montorilor și
proiectanților. Dar tocmai această
situație de excepție ii obligă să-și
mobilizeze forțele și intr-o strinsă
conlucrare să-și asume cu hotărire
depășirea greutăților cu care sint
confruntați. Acesta este marele și
severul examen pe care sînt chemați
să-l susțină factorii angajați in rea
lizarea acestui important obiectiv de
investiții.
Grupaj realizat de

Cristian ANTONESCU
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Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Republicii Burundi

BUJUMBURA
I

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Repu
blicii Burundi, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate
și succes în îndeplinirea înaltei misiuni.
Folosesc această Ocazie pentru '• a-mi exprima convingerea că, în spiritul
convorbirilor și înțelegerilor convenite, al Tratatului de prietenie și coope
rare semnat împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre țările
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă, spre binele și prosperitatea
popoarelor român și burundez, al cauzei păcii, independenței naționale șl
înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de
a vă adresa felicitări cordiale și călduroase urări de sănătate Si fericire
personală.
..
Exprim convingerea că relațiile dintre țările și popoarele noastre vor
cunoaște o continuă dezvoltare, in avantajul reciproc și în interesul păcii
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

>

Doresc să exprim Excelenței Voastre și, prin intermediul dumneavoas
tră, guvernului și poporului român sincere mulțumiri și aprecierea mea pentru
amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a
Zilei independenței Indoneziei, care s-a sărbătorit la 17 august.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate personală, de continuu
progres și prosperitate pentru România și poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Am marea plăcere să confirm primirea mesajului de felicitare pe care
dumneavoastră ati binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a
țării mele.
Folosesc această fericită ocazie pentru a vă exprima dorința mea arză
toare de a dezvolta și mai mult bunele relații existente între țările noastre.
La rindul meu, vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate pentru poporul român.
Cu cea mai înaltă și militantă considerație.

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii,
Șef al statului,
Șef al guvernului

LA MĂRĂȘEȘTI
A fost inaugurată Casa de cultură a științei și tehnicii
pentru itineret
.,
..țp..,.orașul Mărășșști. .jiidetiiÎAVrai).-'
cea, ă fost dată în' folosință . Casa
deuoultură a științei Si; tehnicii pen
tru tineret.
■ în ' telegrama adresată cu acest
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, se subliniază că
realizarea acestui nou și modern

.edificiu constituie-.:lnoă; oii.doșadă I
elocventă a grijii părintești pe caro
partidulj' tovarășul’NicOlae -Ceaușescu: ‘
personal, o manifestă fată de între
gul tineret al tării, pentru, for
marea și dezvoltarea sa în spiritul
înaltelor exigente ale ridicării ne
contenite a nivelului de cunoaștere
și creativitate, al cultivării idealuri
lor nobile ale societății noastre so
cialiste.
(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul programului Organizației
Națiunilor Unite de pregătire in
problemele dezarmării, un grup de
diplomați din 23 de țări de pe toate
continentele efectuează o vizită de
informare în țara noastră.
Poziția și propunerile României,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
cu privire la rezolvarea marilor pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea, oprirea amplasării rachetelor
americane cu rază medie de acțiu
ne în unele țări vest-europene și a
aplicării contramăsurilor sovietice și
reluarea tratativelor, încetarea cursei
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii, soluționarea pașnică a tuturor
diferendelor, lichidarea subdezvoltă
rii și edificarea unei noi ordihi. eco
nomice internaționale, întărirea și
creșterea rolului O.N.U. au fost pre
zentate de Traian Pop, adjunct al
ministrului afacerilor externe, în

cadrul primei întilniri organizate cu
acest prilej. .
Luînd cuvîntul, șeful programului
O.N.U. de pregătire in domeniul
dezarmării, O. Ogunbangwo, a ex
primat înalta apreciere de care se
bucură eforturile stăruitoare ale ță
rii noastre consacrate păcii și secu
rității, înfăptuirii dezarmării și creș
terii rolului O.N.U. în viața interna
țională și a adresat calde mulțumiri
din partea organizației pentru găz
duirea acestei vizite de informare,
menită să înlesnească o și mai largă
cunoaștere a contribuției României
la O.N.U, și în general pe arena
mondială.
Oaspeții au avut, de asemenea, un
schimb de păreri în problemele de
zarmării la Institutul de științe po
litice din cadrul Academiei „Ștefan
Gheorghiu".

vremea
15,00 Telex
15,05 La orizont — anul școlar 1984—
1985. Să facem cunoștință cu ma
nualele școlare. Reportaj
15,25 Ecran de vacanță. Desene animate
15,35 Laureat! ai Festivalului ' național
„Cîntarea României'1. Comorile Al
bei
16,00 Universul femeilor
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Țara întreagă intîmpină Congre
sul al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român • Dialog cu fruntașii
despre prezent șl viitor
20,40 O țară, un partid, un popor. Cintece patriotice și revoluționare
20,50 Teatru TV. „Fata și caruselul", de
Al. Voltin. In distribuție : Corado
Negreanu,
Margareta
Pogonat,
- Aimăe Iacobescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Constantin Diplan,
Rodica Sanda Țiîțuianu,
ștefan
Radof, Iarlna Demlan. Regla ar
tistică : Domnița Munteanu
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

cinema
® Dreptatea In lanțuri : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Emisia continuă :
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19.45, GLORIA (47 46 75) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Surorile ; FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20,... STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,15; 19,30.
© Mușchetarul român :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
zilele de 12, 13 și 14 septembrie. In țară:
Vremea va fi în general instabilă in
regiunile din nordul șl estul țării, unde
cerul va fi mai mult, noros și local vor
cădea ploi ce vor avea și caracter de
aversă. însoțite de descărcări electrice.
In celelalte regiuni, vremea va fi schim
bătoare, cerul va fi temporar noros, iar
aversele de ploaie și descărcările elec
trice Izolate. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat, prezentînd intensificări lo
cale de scurtă durată, în regiunile nor
dice șl la munte cu viteze de pînă la
50 km pe oră. Temperaturile minime
vor fi cuprinse intre 7 șl 17 grade, cele
maxime între 17 și 27 de grade, local
mal ridicate în sudul țării. Dimineața,
local, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Cer tem
porar noros, favorabil averselor de
ploaie însoțite de descărcări electrice.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 șl 13 grade, cele maxime intre
24 și 27 de grade. Dimineața, ceață
slabă.

• Să mori rănit din dragoste de via
ță : LUMINA (14 74 16) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Program de animație românească
— 9; 10,45; 12,30; 16, Buletin de Bucu
rești — 14,15; 17,45; 19,45 :
DOINA
(16 35 38).
• Gemenii în vacanță ;
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Salutări de Ia Agigea : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
• Probă de
microfon :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Trandafirul sărat : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Duminică
zbuciumată :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.

DEZVOLTAREA BAZEI PROPRII
DE MATERII PRIME Șl ENERGIE
Sporirea producției de cărbune net

(Urmare din pag. I)
ducția internă, a cantităților de cocs
de care are nevoie industria meta
lurgică. în acest scop, în proiectul
de Directive se prevede ca întreaga
producție brută de huilă să fie su
pusă spălării,. în vederea creșterii
in continuare a cantităților de căr
bune cocsificabil ce pot fi puse la
dispoziția siderurgiei.
Asemenea corelații, care răspund
unor cerințe economice obiective,
se stabilesc, de fapt, între multitu
dinea de produse și sarcinile de
creștere a producției fizice la toate
produsele și sortimentele stabilite,
pe de o parte, și resursele de ma
terii prime și energie necesare, pe
de altă parte, realizîndu-se, la ni
velul economiei naționale, echili
brul material al planului, dezvolta
rea proporțională a tuturor ramu
rilor, subramurilor și sectoarelor
economiei naționale. Din acest
punct de vedere, prevederile din
proiectul de Directive privind dez
voltarea diferitelor ramuri apar ca
fiind perfect corelate, științific ar
monizate, pentru a se asigura în
fiecare an, în fiecare etapă, baza
materială a producției.
Dar problema amplificării bazei
proprii de resurse materiale și
energetice se cuvine abordată și
dintr-un alt unghi de vedere. Pen
tru realizarea unei balanțe comer
ciale excedentare, care să asigure
o balanță de plăți activă și să per
mită lichidarea datoriei externe
încă în primii ani ai cincinalului
viitor și consolidarea rezervei va
lutare a țării, este necesar să utili
zăm din plin resursele pe care le
avem in țară, diminuînd astfel
treptat și constant importul. Dealt
fel, orice bun gospodar cumpără de
la piață numai ceea ce îi este ab
solut necesar și nu găsește în pro
pria gospodărie. .Cu atit mai mult
' la nivelul economiei naționale acesta reprezintă un principiu de
bază care trebuie avut permanent
în vedere, în concordanță cu cerin
țele gospodăririi cu înaltă răspun
dere și eficiență a resurselor valu
tare ale țării, a bunurilor întregii
societăți. Iată de ce proiectul de
Directive concentrează eforturile
spre utilizarea intensivă și exten
sivă a resurselor materiale și ener
getice de care dispune țara noas
tră, astfel incit o parte mereu mai
mare din nevoile economiei națio
nale să fie asigurate din surse
interne. Desigur, aceasta nu în
seamnă renunțarea în totalitate la
import, dar, așa cum nu o
dată a subliniat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, va trebui' să achizițio
năm din afară numai ceea ce este
strict necesar dezvoltării economiei
naționale, ceea ce nu este posibil
să se producă în țară.
Totodată, se cuvine relevat că
dezvoltarea bazei proprii de materii
prime și energie este determinată
și-de implicațiile actualei crize
economice și financiare mondiale.
Pentru a feri economia noastră de
convulsiile pieței externe de mate
rii prime și de efectele negative ale
acestora, pentru a crea o situație
de independență față de jocul

'

100

In anul 1990 se vor produce 95—100 milioane tone
cărbune net

Creșterea factorului final de recuperare
a rezervelor de țiței din zăcăminte

CIRCA

• Undeva, cîndva : SALA MARE A
PALATULUI — 17,15; 20,
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
@ Gară pentru
doi ;
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 12,15; 16; 19,15.
O Omul și fiara : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Prindeți și neutralizați : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
O 36 de ore : CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, la grădină
— 19.45.
Căpitanul
răzbunării : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
O Locotenent Cristina: LIRA 131 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, la grădină - 20.30.
® Lovitură fulgerătoare :
FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30.

Mesajul transmis de delegația P. C. R.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost
transmis, de către șeful delegației
P.C.R., tovarășul Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Colegiului Central de
partid, un călduros salut și un mesaj
de prietenie participanților la Con
gresul de constituire a Partidului
Oamenilor Muncii din Etiopia, tu
turor militanților partidului. S-a
arătat că prezența delegației P.C.R.
la acest congres reprezintă o yie
mărturie a evoluției pozitive pe care
o cunosc raporturile bilaterale de
prietenie și colaborare. Aceste ra
porturi poartă pecetea semnificației
deosebite pe care o au întîlnirile și
convorbirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Mengistu Haile Ma
riam, acordurile și înțelegerile rea
lizate pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural.
în continuare a fost înfățișat mo
dul în care oamenii muncii din țara
noastră se pregătesc să întimpine cu
noi realizări in toate domeniile de
activitate Congresul al XlII-lea al
Partidului Comunist Român.
în condițiile agravării situației in
ternaționale determinate de conti
nuarea în ritm fără precedent a
cursei aberante a înarmărilor, în
deosebi nucleare, de existența unor
conflicte și stări de tensiune ori de
apariția altora noi, de perpetuarea
fenomenelor de criză în economia
mondială, România — s-a subliniat
— consideră că problema fundamen
tală a epocii noastre este oprirea
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmarea
nucleară, și apărarea dreptului su
prem al oamenilor la viață, la liber
tate și independență, la pace. Este
pe deplin evident — s-a arătat — că
înfăptuirea unor măsuri reale de
dezarmare este de natură să contri
buie hotărîtor la abordarea intr-un
mod nou a problematicii subdezvol
tării, la promovarea stabilității po
litice și economice în lume, pentru
reducerea încordării internaționale

• Cineva
ca
tine :
MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Cu tine viața e frumoasă : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Runda 6 : MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
• După legile vremii de
război :
VIITORUL (10 67 40) — 15,30;
17,30;
19,30.
• Legenda călărețului
singuratic :
BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15,15;
17,15; 19,15, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
®
Seherezada :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Detașament cu misiune specială :
PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Campionul : AURORA (35 04 66) —
9; 12; 16; 19, la grădină — 19,45.

• Marfă furată ; FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
• Lupii mărilor ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.
© Domnișoara
Noorie :
GRIVIȚA
(17 38 58) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
O Par și impar : MODERN (23 71 01)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. '
• Martorul știe mai mult : GRADI
NA ARTA (21 31 86) - 20,30.
• Superman : GRADINA FEROVIAR
(50 51 40) — 20.
O I se spunea buldozerul : GRADI
NA GLORIA (47 46 75) — 20,15.
• Cobra se întoarce : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.

și reluarea politicii de destindere,
dezvoltare și pace. în același spirit,
ne pronunțăm pântru soluționarea
tuturor problemelor dintre state ex
clusiv pe calea tratativelor, pentru
realizarea unei păci durabile în
Orientul Mijlociu, care să asigure
dreptul la autodeterminare al po
porului palestinian, inclusiv la for
marea unui stat propriu indepen
dent. Sîntem pe deplin solidari cu
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru cucerirea
neîntîrziată și necondiționată a in
dependenței naționale și acționăm
susținut pentru înlăturarea politicii
de apartheid și discriminare rasială
din Africa de Sud.
România acordă o atenție deosebi
tă raporturilor cu țările continentu
lui african, sprijinind ferm lupta
acestora pentru lichidarea totală a
politicii imperialiste, colonialiste și
neocolonialiste, pentru consolidarea
independenței naționale și asigura
rea progresului lor economico-social
de sine stătător. Prețuim, în acest
context, acțiunile Organizației Uni
tății Africane pentru stimularea
conlucrării în domenii de interes
comun, pentru reglementarea poli
tică a problemelor dintre statelemembre și afirmarea solidarității lor
in promovarea aspirațiilor legitime
de libertate, independență și bună
stare.
Partidul Comunist Român consi
deră că, în actualele împrejurări in
ternaționale, întărirea conlucrării
partidelor și forțelor înaintate de
pretutindeni constituie un factor de
importanță hotărîtoare pentru solu
ționarea democratică, în interesul po
poarelor, a problemelor lumii con
temporane, pentru progres, indepen
dență și pace.
în încheiere, s-a urat deplin succes
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui și în activitatea Partidului Oame
nilor Muncii din Etiopia, consacrată
înfăptuirii năzuințelor de progres
și bunăstare ale poporului etiopian
pe drumul socialismului.
Mesajul P.C.R. a fost primit cu
căldură de participanții la congres.

Tovarășul Mengistu Haile Mariam a fost ales secretar
general ai C.C. al Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). —
La Addis Abeba s-au încheiat lucră
rile Congresului de constituire a
Partidului Oamenilor Muncii din
Etiopia. A fost adoptat progra
mul partidului. în care se face
o apreciere a etapei de luptă
parcurse de revoluționarii etiopieni,
se definesc trăsăturile perioadei ac
tuale și se conturează cu claritate
căile dezvoltării viitoare. Documentul
analizează obiectivele partidului in
domeniul construcției de stat, legate
de crearea, sarcinile și formele acti
vității viitoarei republici democra
tice populare. Totodată, este definită
linia politică externă a partidului,
popnindu-se de la principiile păcii și

selor materiale și energetice de
economiei, ci mal ales prevederile
care^are^-nevole economia:>nâțjoha- îreferitqare.,,1a . diversificarea struc
/’mondială, partidul a,orientat ferm; . ia. Buhăoâră, concomitent cu di
turii și îmbunătățirea calității .pro
eforturile națiunii
națiuniinoastre
;!^hoasțre . spre,, versificarea surselor materiale su
metalurgice de prelucrare
ămplificărea bazei de ‘materii pfi-* ?' puse exploatării se pune un accent duselor
avansată, urmînd ca, in cincinalul
me, spre punerea în valoare de noi
deosebit pe valorificarea eficientă
viitor,
să
se obțină sporuri însem
resurse pe care le putem asigura
a rezervelor existente. Să ne re
nate la țevi și sirme de mare re
din producția internă, introducînd,
ferim, de exemplu, la orientarea
zistență trase la rece, cabluri din totodată, o disciplină riguroasă în
structural superioară în domeniul
oțel, cord metalic, tablă cositorită
legătură cu motivația economică a
resurselor energetice : pentru a se
și altele. După cum, în in
fiecărei decizii'cu privire la apro
obține producția de energie elec
dustria cimentului va creste pon
vizionarea din import a unor
trică stabilită pentru 1990 este pre
derea sortimentelor speciale, iar in
resurse materiale și energetice.
văzută utilizarea rațională a tu
fabricația de îngrășăminte chimice
Această orientare este continuată
turor tipurilor de resurse primare,
se
va pune accent pe îngrășăminpe un plan superior pe baza pre
acordîndu-se un rol prioritar ligni
tele lichide și pe cele complexe cu
vederilor din proiectul de Directive.
tului și șisturilor bituminoase, ex
microelemente.
Care sint insă căile practice, ime
tinderii hidrocentralelor, aniplifiO componentă importantă a stra
diate și de perspectivă, de lărgire în
cării folosirii surselor noi de ener tegiei
economice a partidului nos
continuare a bazei energetice și de
gie — solară, geotermică, a vîntru
privind materiile prime și re
materii prime stabilite in proiectul
tului, biogazul, biomasa, hidroge sursele
energetice o- constituie
de Directive?
nul — și, in mod deosebit, utili • gospodărirea
lor cu maximă res
înainte de toate se cuvine relevat
zării energiei nucleare în scopul
ponsabilitate. in vederea realizării
rolul hotărîtor, determinant atribuit
producerii de energie electrică.
unor substanțiale economii. în
cercetării științifice. în această pri
Pentru atingerea nivelurilor stabi această
privință, secretarul general
vință. capitolul din proiectul de Di
lite la extracția de țiței, se prevede
al
partidului a subliniat în repe
rective consacrat principalelor di
intensificarea forajului pe structu
tate
rînduri
că sursa cea mai bună
recții ale cercetării științifice, dez
rile de mare adîncime și pe plat . de materii prime
și energie este
voltării tehnologice si introducerii
forma continentală maritimă, pre economisirea. Dealtfel,
caracterul
progresului tehnic Stabilește preve
cum și creșterea factorului final de
intensiv al dezvoltării economiei
deri iftiportante referitoare la des
recuperare a rezervelor din zăcă
naționale, prefigurat prin proiectul
coperirea de noi rezerve și la ela-. minte de la 33 la sută, cit repre
de Directive, este pus în evidentă
borarea unor tehnologii superioare
zintă în prezent, la circa 40 la sută
și prin atenția ce se acordă în
de extracție și preparare a mineîn anul 1990. Cit privește produc
reului și combustibililor', Practic,
ția de gaz metan, aceasta va fi li cuprinsul acestui document progra
cercetarea științifică este implicată
mitată la 22 miliarde mc pe an. matic economisirii și valorificării
superioare a materiilor prime, ma
în mod direct, nemijlocit în înfăppentru a se asigura exploatarea
tuirea fiecăreia dintre sarcinile
rațională, pe o durată cit mai în terialelor si resurselor energetice,
Intensificării acțiunii de recuperare
preconizate în proiectul de Directi
delungată, a resurselor de care
ve în domeniul dezvoltării bazei
dispune țara noastră. în mod deo și ielolosire a materialelor —
aceasta
înscriindu-se ca o cale im
proprii de materii prime și energie.
sebit se cuvine relevat că proiec
O primă cale se referă la utiliza
tul de Directive pune în evidență portantă de lărgire a bazei energerea completă a resurselor existente
ti ce și de materii prime a tării,
o orientare constantă a politicii
și descoperirea de noi resurse, de
partidului nostru în domeniul va Reamintim, în această privință,
noi rezerve de substanțe minerale
lorificării cit mai raționale a re cîteva date edificatoare cuprinse
în proiectul de Directive : reduutile, domeniu în care sarcini deo
surselor de petrol și gaze ale țării,
sebite revin cercetării geologice,
prevăzîndu-se reducerea la mini cerea consumurilor specifice și
în acest scop, proiectul de Direc
sporirea
valorii unitare a produ
mum a utilizării hidrocarburilor in
tive prevede extinderea investiga
scopuri energetice. Un calcul arată selor. ca urmare a ■ ridicării per
țiilor complexe pentru descoperi
formantelor lor tehnice și calita
că, în anul 1990, peste 60 la sută
rea de noi rezerve minerale care
din producția de energie electrică tive. vor determina creșterea mai
să acopere cel puțin nivelul sta
a României se. va realiza in cen accentuată — cu 25—27 la sută
bilit la extracție, elaborarea de
în 1990, față de 1985 — a indice
trale nuclearoelectrice și în cen
noi tehnologii pentru valorificarea trale termoelectrice pe bază de lui de valorificare a materiilor
eficientă a zăcămintelor cu con
cărbuni și șisturi bituminoase, la prime, combustibililor și energiei;
ținuturi utile mai scăzute sau si
de asemenea, se prevede ca —
care se adaugă o importantă pon
tuate în condiții grele de exploa
dere pe care o va ocupa energia actionîndu-se ferm pe căile amin
tare, fabricarea de noi materiale
electrică produsă în hidrocentrale tite. precum și pentru moderni
cu proprietăți superioare — prin
zarea structurilor de producție în
și pe bază de resurse energetice
metode metalurgice, chimice, pre
toate ramurile — ponderea cheltu
noi, neconvenționale.
cum și de bioinginerie. în acest
ielilor materiale în produsul'social
Pornindu-se de la potențialul
mod se vor realiza valorificarea su
să scadă la circa 53 la sută în 1990.
tehnic important existent in ra
perioară, mai intensă a potențialu
murile producătoare
de materii
Se poate aprecia cu deplin temei
lui de resurse materiale de care
prime și materiale, de la experien că. în domeniul dezvoltării bazei
dispune economia noastră și extin
ța acumulată în acest domeniu,
de
materii prime și energetice și
derea continuă a nomenclatorului
proiectul de Directive acordă o al utilizării ei cu maximă efici
de materii prime aprovizionate din
mare însemnătate modificărilor entă. proiectul de Directive conține
surse interne. în această privință,
structurale, orientărilor calitative prevederi judicioase, de amplă
pentru acoperirea necesarului de
in producția de resurse materiale, perspectivă, care constituie o do
_ metale neferoase al economiei se
pentru a răspunde cit mai bine vadă a consecvenței cu care
prevede valorificarea tuturor re
cerințelor economiei noastre na partidul nostru, secretarul său ge
surselor de materii prime indigene
ționale aflate intr-un amplu pro neral urmăresc asigurarea tuturor
de cupru, plumb și zinc, inclusiv
ces de dezvoltare intensivă. De condițiilor materiale necesare pro
a minereurilor sărace.
exemplu, în domeniul metalurgiei gresului susținut al economiei na
Din lectura atentă a prevederilor
feroase rețin atenția nu atit creș
proiectului de Directive se des
terile cantitative la producția de ționale. fundamentarea profund ști
ințifică a strategiei dezvoltării
prind și anumite orientări de na- otel, care este dimensionată strict,
^tură calitativă în asigurarea resurîn funcție de nevoile reale ale
viitoare a tării.

i
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în procente

OAMENILOR MUNCII DIN ETIOPIA

progresului social, specifice ideologiei
socialismului. Programul stabilește,
astfel, că scopul final al Partidului Oa
menilor Muncii din Etiopia este edi
ficarea societății socialiste.
Congresul a adoptat, de asemenea,
statutul partidului și planul de zece
ani privind dezvoltarea economică și
socială a țării, care are drept obiec
tiv crearea unei baze economice trai
nice pentru făurirea societății socia
liste.
Au fost alese organele de condu
cere ale partidului. în funcția de
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Oamenilor Muncii
din Etiopia a fost ales Mengistu
Haile Mariam.

CIBINIUM
La Sibiu, ca și Ia Mediaș, Cisnădie, Copșa Mică, Agnita și alte nu
meroase localități ale județului, du
minică a debutat cea de-a- XVII-a
ediție a festivalului „Cibinium"
(9—16 septembrie), a cărei temă este
„Civilizația și mediul înconjurător".

*84" ■ ‘

Tot in cadrul 'acestei ediții, desfășu
rată sub însemnele generosului Fes
tival național „Cintarea României",
vor avea loc zilnic manifestări cultural-artistice intitulate „Partid al
tinereții noastre" dedicate Congresu
lui al XlII-lea al partidului. (Nicolae
Brujan, corespondentul „Scînteii").

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Luni a plecat la Belfast
selecționata de fotbal a României
care va întîlni miercuri seara in
preliminariile campionatului mondial
reprezentativa Irlandei de Nord.
Din lot fac parte, printre alții, Lung,
Rednic, Negrilă, Ștefănescu, Iorgulescu, Țicleanu, Geolgău, Coraș,
Augustin și Hagi.

pe terenul central de la Flushing
Meadow, cu finala probei mascu
line, în care americanul John
McEnroe l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—1
pe cehoslovacul Ivan Lendl, după o
partidă de un bun nivel tehnic, care
a durat o oră și 40 de minute. Este
pentru a patra oară cind John
McEnroe cîștigă acest turneu.

ȘAH. în runda a treia a turneului
Internațional de șah de la Ziirich,
marele maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat cu austriacul
Duckstein, egalitatea fiind consem
nată și în partidele Sosonko—Korcinoi, Hort—Kindermann, Bellon—
Seirawan, Tatai—Forintos. Nunn a
cîștigat la Hugh, iar Keller a pier
dut la Spasski. In clasament conduc
Seirawan și Nunn cu 2,5 puncte, ur
mați de Florin Gheorghiu 2 puncte.

BASCHET. La Milnchen a avut loc
tragerea la sorți a meciurilor din
primul tur al cupelor europene la
baschet.
în „Cupa campionilor europeni",
la masculin, echipa Steaua București
va intilni (primul joc, pe teren pro
priu) pe învingătoarea meciului pre
liminar dintre B.C. Nicosia și Maccabi
Tel Aviv. în competiția similară fe
minină, Universitatea Cluj-Napoca va
juca. în compania formației Besiktas
Istanbul, urmind să susțină primul
meci în deplasare. Partidele tur se
vor disputa la 4 octombrie, iar re
turul la 10 octombrie (la feminin) și
la 11 octombrie (la masculin).
în competiția feminină „Cupa Li
liana Ronchetti", echipa Olimpia
București este calificată direct în
turul II, unde va întîlni (primul joc,
în deplasare) pe cîștigătoarea meciu
lui Poully (Elveția) — M.T.K. Buda
pesta. Cele două manșe sint progra
mate la 31 octombrie și, respectiv, 7
noiembrie.

CICLISM. Cea de-a XXII-a ediție
a „Turului României" a fost cîșțigată de Constantin Căruțașu, iar, pe
echipe, de formația României.
*

In perioada 11—23 septembrie se
va desfășura „Turul ciclist al Bul
gariei", la care va participa și o
echipă din țara noastră, alcătuită din
rutieri ai cluburilor Steaua București
și Metalul Plopeni. Din formație fac
parte Olimpiu Celea, Octavian Tudorache, Gheorghe Vasiliu, Nicolae
Aldulea, Vasile Apostol și Constantin
Dumitrache-Ologu.
ATLETISM. In ziua a treia și ulti
ma a Jocurilor balcanice de atletism
de la Atena, in concursul feminin,
sportivele românce au obținut alte
două victorii. Doina Melinte a ter
minat învingătoare în cursa de 1 500
m cu timpul de 4’17”74/100. în proba
de ștafetă 4X400 m, echipa Româ
niei (Maria Samungi, Ibolia Korodi,
Elena Lina, Nicoleta Vornicu) s-a si
tuat pe primul loc, cu timpul de 3’30”
77/100, urmată de formațiile Bulga
riei — 3’31 ”21/100, Iugoslaviei —3’35”
21/100, Greciei — 3’44”44/100 și Tur
ciei — 3’46”46/100.
In cele trei zile de întreceri atlete
le românce au cîștigat opt probe.

TENIS. Campionatele internaționa
le de tenis ale S.U.A. s-au încheiat

• Rocky II : GRADINA
MODERN
(23 71 01) — 20.
© Yankeii ; GRADINA PARC HOTEL
(17 08 58) — 20,15.

teatre
• Teatrul National
<14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 17.
•
Filarmonica
„George
Enescu"
(13 68 75, sala Studio) : „Laureațl al
concursurilor internaționale" : Mircea
Călin — vioară — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un
balansoar — 19,30.

Administrația de stat
Loto-Pronosport informează
O nouă tragere excepțională
LOTO, duminică 16 septembrie.
Autoturisme
„Oltcit
special",
excursii in U.R.S.S., sume în nume
rar — acestea sint cîștigurile care
se pot obține. Tragerea totalizează
66 de numere, repartizate in 7
extrageri. Se cîștigă și cu 3 nu
mere din 18 sau 24 extrase. Vînzarea biletelor. începută luni. 10
septembrie, se va încheia sîmbătă
15 septembrie. în ziua tragerii
(dar numai în prima parte) se pot
procura doar bilete gata comple
tate !

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mlrîiala — 20.
® Teatrul Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac —
19,30.
Q Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema, 15 56 78) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Cărăbuș):
Minispcctacol de divertisment și film
— 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți
—
18,30.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77,
la
șcbala generală 138 —
Bragadiru) :
O .fetiță caută un cintec — 18,30; (la
baza sportivă „Temerarii" —
Bercenl): Nu vorbiți in timpul specta
colului — 19.
0 Estrada Armatei (13 60 64, grădina
de vară C.C.A.) : Atenție... estrada în
emisie — 19,30.
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• Raportul anual al secretarului general al O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — La Națiunile Unite a fost
dat publicității raportul anual al se
cretarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, înainte de înce
perea sesiunii ordinare a Adunării
Generale, căreia îi va fi prezentat —
relatează agențiile de presă. Rapor
tul pune un accent deosebit pe ro
lul organizației mondiale în apărarea
păcii, prin dezarmare, prioritar nu
cleară, și prin dialog și negocieri.
Trecînd în revistă situația mon
dială pe diverse planuri, raportul
apreciază că anul care a trecut a fost
caracterizat de o perioadă de tensi
uni între marile puteri — agravate
de absența unor progrese în dome
niul dezarmării și al controlului ar
mamentelor, ceea ce a sporit teme
rile unei confruntări nucleare —, de
acte de violență în mai multe părți
ale lumii, de dificultăți economice
continue, în pofida unei redresări
dintr-o serie de țări dezvoltate, de
înrăutățirea situației economice pen
tru multe state în curs de dezvol
tare. „Nimic din tot ce s-a întîmplat
nu ne permite să considerăm că
aceste probleme ar putea fi soluțio
nate în mod eficace numai prin efor
turi bilaterale" — afirmă Perez de
Cuellar. Pledînd pentru o abordare
multilaterală și în conexiune a pro
blemelor păcii internaționale și ale
dezvoltării, raportul secretarului ge
neral al O.N.U. evidențiază rolul pe
care îl au, în acest domeniu, Națiu
nile Unite, menționînd că, în absența
sistemului pe care îl reprezintă or
ganizația mondială, lumea de astăzi
ar fi în mod sigur mult mai în pe
ricol. Javier Perez de Cuellar con
sideră că O.N.U. reflectă, într-o ma
nieră unică, aspirațiile și sentimen
tele de frustrare ale multor popoare
«au grupuri din întreaga lume ; în-

tr-o perioadă de ample schimbări
revoluționare, O.N.U. a contribuit
considerabil la îmbunătățirea condi
ției umane — a subliniat el, eviden
țiind, în context, rolul decisiv al or
ganizației în procesul de decoloni
zare, care a însemnat independența
pentru milioane de oameni.
în prezent — apreciază raportul —
în fața organizației mondiale stau
trei obiective majore vizînd insti
tuirea unei ordini internaționale
stabile : un sistem acceptat de men
ținere a păcii și securității interna
ționale, dezarmarea și limitarea ar
mamentelor și dezvoltarea treptată a
unui sistem echitabil și eficient dp
relații economice internaționale.
Abordînd problema cursei înarmă
rilor., secretarul general al O.N.U.
evidențiază responsabilitatea ce re
vine tuturor țărilor în domeniul asi
gurării păcii, subliniind
însă că
succesul dezarmării nucleare „va
depinde, în primul rînd, de acordul
dintre statele posesoare de arme nu
cleare, începînd cu cele două superputeri".
în privința aspectelor cu caracter
economic și social, secretarul general
a subliniat necesitatea sporirii coo
perării multilaterale, fără de care va
fi greu să se găsească soluții proble
melor economice internaționale, ce
devin tot mai interdependente. De
altfel, recomandînd tuturor statelor
membre ale O.N.U. să experimenteze
aceste noi abordări, documentul
afirmă : „înainte de orice, trebuie să
reafirmăm conceptul cuprins în
Cartă, potrivit căruia amenințările la
adresa păcii și securității internațio
nale, indiferent de originea și locul
de pe glob, depășesc deosebirile
ideologice sau de altă nattiră Și
creează tuturor statelor obligația de
a se înțelege și de a coopera".

BOGOTA (Agerpres). -- în înche
ierea reuniunii Comitetului de .coor
donare al „Grupului celor 77", pe
tema cooperării economice între ță
rile în curs de dezvoltare, a fost
adoptat documentul intitulat „Acor
dul de la Cartagena", după numele
orașului columbian în care a avut
loc reuniunea. Documentul trasează
obiectivele prioritare ale extinderii
cooperării dintre țările în curs de
dezvoltare în vederea soluționării
problemelor cu care se confruntă —
precum datoria externă, inflația,
comerțul internațional, proțecționismul și scăderea prețului materiilor
prime exportate de aceste țări. în
acest sens, documentul pune accen
tul pe cooperarea între statele în
curs de dezvoltare, dar, în același
timp, evidențiază
' ’ " ~ răspunderea ce
revine țărilor industrializate, bogate,
pentru situația celor sărace și necesitatea reluării dialogului „NordSud".
în capitolul referitor Ia cooperarea
financiară, reuniunea a confirmat
concluziile întrunirii pregătitoare de
la Caracas, care recomandase crea
rea unui grup de inițiativă, însărci
nat cu elaborarea proiectului unei
bănci a țărilor în curs de dezvoltare
— „Banca Sudului" — pînă la sfîrșitul primului trimestru al anului
viitor. Porfirio Munoz, președintele
„Grupului celor 77", a primit sar
cina să înceapă imediat consultările
pentru formarea grupului de ini
țiativă.
De asemenea, reuniunea de la Car
tagena a prilejuit realizarea de pro
grese pe calea elaborării unui sistem
global de preferințe comerciale și a
unei rețele multisectoriale de infor
mații economice și financiare.

sări a creării O.N.U., anul viitor, se
arată în declarație, va aduce o con-'
tribuție importantă la lupta popoare
lor pentru realizarea păcii generale
și securității, pentru dezarmare, in
primul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale, multilaterale.
Ea va confirma o dată în plus ata
șamentul comunității mondiale față
de țelurile și principiile Cartei
O.N.U.

BELGRAD 10 (Agerpres). — La
Vis (R.S.F.I.) a avut loc un mare,
miting consacrat marcării a 40 de
ani de la sosirea în această locali
tate a mareșalului Iosip Broz Tito,
de unde a fost lansată bătălia de
cisivă pentru eliberarea Iugoslaviei,
în cel de-al doilea război mondial
—- transmite bgenția Tanitig.
în cuvîntătSa’■<i:ro’l>tită,'':'.eu>!« adeSt
prilej, președintele ’ Prezidiului 'C.G;
ăl U.C.I., Aii Șukria, evpcîpd Im
portanța evenimentului de* acum 40
de ani, a subliniat că localitatea Vis
rămîne un simbol al luptelor neîn
trerupte pentru victoria și apărarea
libertății, integrității și independen
ței țării, pentru realizarea obiective
lor revoluției iugoslave — dezvolta
rea societății socialiste înseși.
Referindu-se la problemele Inter-

naționale actuale, el a relevat că de
teriorarea situației economice mon
diale constituie o sursă majoră de
instabilitate și de intensificare a
tensiunilor. în opinia sa, „o deose
bită îngrijorare provoacă absența
unei disponibilități reale a țărilor
industrializate de a contribui la so
luționarea problemelor stătelbr îrt
curs de dezvoltare șL la edificarea
unei noi ordini economice interna
ționale". în încheiere, președintele
Prezidiului C.C. al U.C.I. a eviden
țiat necesitatea intensificării luptei
pentru preîntîmpinarea deteriorării
în continuare a situației internațio
nale și pentru reluarea dialogului în
favoarea intensificării cooperării
între state, pe baza principiilor
coexistenței pașnice.

l

economiilor țărilor africane
HARARE 10 (Agerpres). — Intr-o
declarație făcută la Harare, Adebayo
Adedeji, secretar’ executiv al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru
Africa, a arătat că economiile națio
nale ale țărilor continentului au fost
foarte mult afectate de recesiunea
mondială, iar menținerea unui nivel
ridicat al dobînzilor bancare nu a
făcut decît să agraveze dificultățile
existente — informează agenția
KUNA. Eforturile statelor africane
de a-și dezvolta economia au fost
considerabil stînjenite de faptul că
aproximativ 25 la sută din veniturile
lor provenite din comerțul exterior
au fost folosite nu pentru finanțarea
unor proiecte interne, ci pentru ram
bursarea datoriei externe și, mai
ales, a serviciilor legate de aceasta —
a spus el. In unele cazuri, acest pro
cent a ajuns pînă la 60 la sută, ceea
ce a avut consecințe. extrem de ne
favorabile, atît din punct de vedere
economic, cît și politie, și social — a
declarat Adebayo Adedeji.
în aceste condiții se impune o
sporire a asistenței economice și fi
nanciare către Africa, dar — a sub
liniat el — este necesar ca Înseși sta
tele de pe continent să depună efor
turi și mai mari pentru depășirea di
ficultăților cu care sînt confruntate.
-

cu prilejul aniversării victoriei revoluției socialiste
SOFIA (Agerpres) — Duminică,
la Sofia au avut loc parada militară
și demonstrația festivă a ^oamenilor
muncii în cinstea celei de-a' 40-a ani
versări a victoriei revoluției socia
liste de la 9 Septembrie 1944 din
Bulgaria.
în tribuna Mausoleului Gheorghi
Dimitrov, din capitala țării — trans
mite agenția B.T.A. — au luat loc
conducători de partid și de stat bul
gari, în frunte cu Todor Jivkov,
secretar general al C.C. al P.C.B.,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Bulgaria, oaspeți' de peste ho
tare.
A fost prezentă delegația condusă
de tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. președin
tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii ' Socialiste România, care
participă la festivitățile organizate la
Sofia cu prilejul marii sărbători a
poporului bulgar.
Parada militară a fost deschisă
printr-o alocuțiune rostită de ministrul apărării populare al R.P. Bulga
ria, general de armată Dobri Djurov.
A urmat, apoi, demonstrația oame
nilor muncii din Sofia, care, prin
grafice și pancarte, au ilustrat succe
sele dobândite, în toate sferele de ac
tivitate, în ultimele patru decenii do
la victoria revoluției socialiste in
Bulgaria. Printre pancartele purtate
de coloanele de manifestanti se aflau

și cele pe care erau înscrise lozinci
chemînd la lupta pentru pace și de
zarmare, pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă, denuclearizată, a
păcii și înțelegerii.
Demonstrația oamenilor muncii a
constituit o elocventă expresie a ho
tărârii întregului popor bulgar, strips
unit în jurul, partidului, de a merge,
în continuare, ferm înainte pe calea
edificării noii orînduiri în patria sa.
Manifestații similare au avut loc si
în alte orașe bulgare.
★

în aceeași zi, Comitetul Central al
Partidului Comunist Bulgar, Consiliul
de Stat și Consiliul _de Miniștri ale
Republicii Populare
‘
Bulgaria’ au oferit o rec pție cu prilejul marcării
împlinirii a 40 de ani de la victoria
revoluției socialiste de la 9 Septembrie.
Au participat Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria, alți conducători de partid
și de stat bulgari, veterani ai mișcă
rii comuniste și muncitorești, frun
tași în muncă, oameni de știință și
cultură, oaspeți de peste hotare.
A fost prezentă delegația condusă
de tovarășul Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv a] C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA PHENIAN

■’

PHENIAN (Agerpres). — La Phe
nian a avut loc o adunare festivă cu
prilejul celei de-a 36-a aniversări a
creării Republicii Populare Demo
crate Coreene, informează agenția
A.C.T.C. Au participat Pak Sen Cer,
Lim Ciun Ciu, membri ai Biroului
Politic al. C.C. al Partidului Muncii
din Coreea, vicepreședinți ai R. P. D.
Coreene, alți membri ai conducerii
de partid și de stat coreene.
Luînd cuvîntul, Pak Sen Cer,
membru al Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte ah R. P. D. Coreene,
a evidențiat semnificația creării
R. P. D. Coreene în revoluția și în
viața poporului coreean. El a evocat
marile realizări înfăptuite de poporul
coreean în domeniile politic, econo-

mic și cultural, succesele înregistrate
pe planul extinderii relațiilor ex
terne.
Vorbitorul a subliniat că, pornind
de la dorința de a contribui la redu
cerea tensiunii în peninsula coreeană
și la reunificarea pașnică a patriei,
R. P. D. Coreeană a propus crearea
Republicii Confederale ' Democrate
Koryo și, la începutul anului, organi
zarea de convorbiri tripartite intre
R. P. D. Coreeană, S.U.A. și Coreea
de Sud. exprimind, totodată, necesi
tatea retragerii trupelor de ocupație
ale S.U.A. din Coreea de Sud, con
form dorinței unanime a poporului
coreean. în încheiere, el a arătat că
poporul coreean va lupta, în conti
nuare, pentru edificarea- unei lumi
noi, independente și pașnice.

(Din cuvîntarea rostită la Sesiunea solemnă consacrată împlinirii
a 40 de ani de la actul istoric de la 23 August 1944)
diei, România a participat activ la
lucrările acesteia, a depus eforturi
perseverente pentru ca ea să aducă o
contribuție de prim ordin la redu
cerea tensiunii din viața interna
țională, la reluarea politicii de pace,
dezarmare, destindere și colaborare
în Europa și pe întreg globul. Im
portanța deosebită pe care țara
noastră o acordă forului de la
Stockholm este elocvent ilustrată de
documentul „POZIȚIA ROMÂNIEI,
CONCEPȚIA
ȘI
CONSIDEREN
TELE PREȘEDINTELUI NICOLAE
CEAUȘESCU PRIVIND MASURI DE
ÎNCREDERE ȘI SECURITATE ȘI
PENTRU DEZARMARE ÎN EURO
PA", prezentat conferinței si care
s-a bucurat de un larg interes si
ample aprecieri pozitive. Sursa aces
tui interes se află în caracterul rea
list și constructiv al propunerilor
prezentate. în faptul că ele alcătu
iesc un program complex si unitar,
menit să deschidă o perspectivă
reală pentru depășirea situației de
gravă încordare creată pe continent.
Fără Îndoială, măsura radicală
pentru întărirea încrederii si creșterea securității în Europa si. în ge
neral. în lume o reprezintă oprirea
cursei înarmărilor, adoptarea unor
măsuri autentice de dezarmare, atît
în ceea ce privește armamentiil nu
clear. cît și cel clasic, interzicerea
definitivă a forței și a amenințării
cu forța din relațiile interstatale.
Reafirmînd poziția cunoscută a
României în această privință, președințele NICOLAE CEAUȘESCU
arată în -interviul acordat recent
cotidianului
elvețian
__
„aln__ , ..Basler Zeitung“ : .,Desigur,
â,,.'. pentru
.._
realizarea
acestui obiectiv, care corespunde in
tereselor întregii omeniri, este încă
nevoie de mult timp. De aceea, noi
considerăm că orice măsuri, oricit
de mici in direcția întăririi încre
derii și colaborării, a reducerii în
cordării, a dezarmării sau limitării
armamentelor nu pot fi decit salu-

tate șl trebuie- si facem totul în
această direcție".
Tocmai în acest scop, țara noas
tră a prezentat Conferinței de la
Stockholm un șir de propuneri de o
mare diversitate care vizează dez
voltarea măsurilor cuprinse în Ac
tul final de la Helsinki, în special
a celor referitoare la notificarea
12____
prealabilă a manevrelor militare si
a mișcărilor de trupe si armamente
de amploare, restrîngerea unor acti
vități’ militare de natură să afec
teze încrederea și securitatea sta
telor, cum sânt, îndeosebi, activitățile
militare din apropierea frontierelor
naționale ale altor state și din alte
zone sensibile ale continentului eu
ropean. stabilirea unui sistem de in
formare. comunicare si consultare
între state, consolidarea în conti
nuare a angajamentului statelor de a
nu recurge la forță sau la amenin
țarea cu forța în relațiile reciproce.
Pe masa conferinței există, de
asemenea, alături de documentul
României, încă trei documente pre
zentate de U.R.S.S., respectiv de
S.U.A. și alte țări occidentale, pre
cum și de cele nouă, tari neutre si
nealiniate. Dezbaterile din cadrul
primelor două sesiuni ale conferinței
au fost de natură să faciliteze procesul de clarificare a pozițiilor statelor participante, punînd în evidență că cele 38 de propuneri concrete cuprinse
______ _în documentele
__________ pre„„„
zentate, sau cel puțin o parte dintre
ele. conțin o serie de puncte comune
reciproc acceptabile. In cursul dezba
terilor s-a ajuns la recunoașterea de
către toate statele participante a
necesității asigurării. în timpul nego
cierilor, a unui tratament egal pen
tru absolut toate propunerile exis
tente. Un pas înainte a fost înregis
trat. totodată, si prin evidențierea
de către marea majoritate a state
lor participante a importantei pe
care o au găsirea și identificarea
în cadrul Conferinței de
Stock
holm a unor r
căi de întărire a

ll

Miting cu prilejul Zilei internaționale
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BERLIN 10 (Agerpres). — Lâ
Berlin a avut loc un miting al oamenilor muncii, organizat cu ocazia
Zilei internaționale de comemorare
a victimelor fascismului, transmite
agenția A.D.N. Au fost prezenti
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane,
alți conducători de partid și de stat
ai R.D.G. La miting a rostit o
■
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Manifestație In fața parlamentului din Haga, împotriva rachetelor cu rază
medie de acțiune, pentru eliberarea Europei de orice arme nucleare
---------- --------- .

.. .......

iw

victimelor fascismului
cuvîntare Horst Sindermann, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.S.U.G., președintele Camerei Popu
lare a R.D.G.
Din România a fost prezentă o
delegație a Comitetului foștilor
luptători și veteranilor de război
împotriva fascismului, condusă de
general-maior (R) Gheorghe Teodorescu.

........................ . ...........t,

GENTIILE DE PRESA

întărirea încrederii și securității pe cpntinent
condiție esențială a păcii în întreaga lume

NICOLAE CEAUȘESCU

I

' 'u: !i 'i.

I

„Acordăm o mare însemnătate lucrărilor Conferinței de la
Stockholm pentru încredere, securitate și dezarmare - și vom acțio
na, în continuare, cu toate forțele,, pentru a contribui la încheierea
acestei conferințe cu rezultate cit mai bune, pe măsura așteptării
popoarelor3

Luînd cuvîntul în cadrul unei
MOSCOVA. (Corespondentă de
la trimisul Agerpres, M. Chebeleu).
conferințe de presă care a precedat
desejiiderea oficială a „Zilelor
„Zilele culturii românești în
U.R.S.S.", organizate de Consiliul culturii românești în U.R.S.S.",
P.I.
Șabanov, locțiitor al ministru
Culturii și Educației Socialiste din
lui culturii al U.R.S.S., președinte
Republica Socialistă România și
le comitetului de organizare a ma
Ministerul Culturii al U.R.S.S., în
nifestărilor dedicate culturii româ
cadrul acțiunilor dedicate celei
de-a 40-a aniversări a victoriei re
nești, a evidențiat rezultatele deo
sebite obținute de poporul român
voluției de eliberare socială și na
în dezvoltarea social-economică și
țională, antifascistă și antiimperiaculturală în cei 40 de ani care au
listă de la 23 August 1944, se
trecut de la victoria revoluției de
bucură de un viu interes, întrunind
eliberare socială și națională,
o largă participare la Moscova și
antifascistă și antiimperialistă de
în alte orașe ale Uniunii Sovie
la 23 August 1944. Referindu-se la
tice.
In cadrul manifestărilor prilejui dezvoltarea continuă a colaborării
culturale dintre România și Uniu
te de Zilele culturii românești, la
nea Sovietică, dintre uniunile de
Biblioteca de stat pentru literatură
creație din cele două țări, el și-a
străină din Moscova a avut loc o
exprimat convingerea că „Zilele
seară a poeziei românești. In ace
culturii românești în U.R.S.S." vor
lași timp, la Casa centrală a ar
contribui la adincirea colaborării
tiștilor plastici a avut loc vernisa
culturale româno-sovietice, a prie
jul expoziției „Pictura românească
teniei dintre popoarele celor două
contemporană", care se bucură de
țări. Vorbitorul a arătat că un rol
aprecieri deosebite din partea spe
hotărîtor în dezvoltarea colaborării
cialiștilor și a publicului. La Casa
româno-sovietice pe multiple pla
arhitecților a fost deschisă expo
nuri, inclusiv pe tărîm cultural și
ziția „40 de ani de arhitectură ro
artistic, îl au convorbirile și înțele
mânească", iar la Tbilisi a fost
gerile convenite in cursul recentei
deschisă o expoziție de carte românească ; au fost organizate seri intilniri dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
și intilniri consacrate literaturii,
Partidului Comunist Român, premuzicii și cinematografiei româședințele
Republicii
Socialiste
nești, la care au asistat un numeros
România,
și tovarășul Konstantin
public,'. oameni de cultură și artă
Cernenko,
secretar
geUstinovici
români și sovietici și care s-au
transformat în adevărate manifes- . neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem
țări ale prieteniei româno-sovieal U.R.S.S. Dezvoltarea ascenden
tice.
tă a relațiilor de prietenie și co
Un eveniment deosebit de im
laborare dintre România și Uniu
portant în cadrul manifestărilor
nea Sovietică — s-a arătat în acest
prilejuite, de Zilele culturii româ
sens — deschide orizonturi largi și
nești l-a constituit deschiderea ex
conlucrării tot mai strînse pe plan
poziției „România socialistă — 40
aceasta contribuind la o
de ani de glorioase înfăptuiri". In cultural,
standuri special amenajate, in ca mai bună cunoaștere a patrimoniu
lui cultural al popoarelor român și
drul expoziției au fost prezentate,
in limbile română și rusă lucrări sovietice, la extinderea schimbului
din gindirea social-politică a pre
de valori. spirituale dintre cele
ședintelui Republicii
Socialiste
două țări.
România, tovarășul Nicolae
Presa sovietică a acordat spații
Ceaușescu. Au fost, de asemenea,
expuse lucrările tovarășei acade ample manifestărilor prilejuite de
Zilele culturii românești. Ziarele
mician doctor inginer
Elena
Ceaușescu „Noi cercetări în dome „Pravda" și „Sovetskaia Kultura"
niul compușilor macromoleculari" oglindesc pe larg deschiderea aces
și „Polimerizarea stereospecifică a
tei prestigioase manifestări cultu
izoprenului".
rale din capitala Uniunii Sovietice.
Radiodifuziunea sovietică a inclus
Pe ecranul cinematografului „Litîn programele sale emisiuni și pro
va“ din Moscova se desfășoară. in
grame speciale consacrate culturii
aceste zile retrospectiva filmului
românești, evidențiind că asemeromânesc. In alocuțiunile rostite cu
nea manifestări servesc adincirii
acest prilej, gazdele au relevat
pe mai departe a relațiilor cultu
semnificația deosebită a acestei
rale româno-sovietice, consolidării
manifestări, evidențiind colaboraprieteniei dintre popoarele celor
rea fructuoasă româno-sovietică pe
două țări.
tărîm cultural.

BERLIN

LA RELUAREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI DE LA STOCKHOLM

Kulturhuset",
Impunătorul
edificiu din capitala suedeză, se re
iau astăzi, după o pauză de circa
două luni, lucrările Conferinței pen
tru măsuri de încredere și securi
tate și pentru dezarmare în Europa.
Penultima sesiune din acest an, a
conferinței este așteptată cu același
interes cu care au fost urmărite și
celelalte două care au precedat-o,
mai ales ținîndu-se seama de situa
ția de încordare creată pe conti
nentul nostru și în întreaga lume
ca urmare a intensificării înarmări
lor nucleare. Cu atît mai mult în
aceste condiții se poate releva rolul
important pe care forumul din ca
pitala Suediei îl poate avea în adop
tarea de măsuri concrete menite să
contribuie la bararea drumului spre
distrugere, la oprirea cursei înarmă
rilor, la reluarea procesului de des
tindere. Așa cum a subliniat și sub
liniază în permanență țara noastră,
președintele Nicolae Ceaușescu, în
actualele condiții internaționale, re
stabilirea încrederii reciproce, întă
rirea securității fiecărei națiuni de
vin condiții fundamentale pentru asigurarea păcii și cooperării în re
giunea noastră și în lume. In acest
sens, examinînd și aprobînd man
datul delegației române Ia conferință,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a evidențiat că, prin modul de
desfășurare si rezultatele sale prac
tice, forumul de la Stockholm tre
buie să contribuie la reluarea dialo
gului și negocierilor, a politicii de
destindere, să răspundă pe deplin
așteptărilor popoarelor europene.
După cum este cunoscut, de-a lun
gul primelor două sesiuni ale con
ferinței (17 ianuarie — 17 martie și
8 mai — 7 iulie) statele partici
pante și-au prezentat punctele de
vedere, au avansat diferite propu
neri de măsuri privind creșterea în
crederii și securității, reducerea ris
cului de confruntare militară pa
continent. Numărîndu-se printre ini
țiatorii conferinței din capitala Sue-

în U.R.S.S.“

cu prilejul aniversării creării R. P. D. Coreene

★

★

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
— La sediul din New York al O.N.U.,
a avut loc ședința Biroului de co
ordonare al țărilor nealiniate, la
care a fost aprobată declarația cu
privire la cea de-a 40-a aniversare
a Organizației Națiunilor Unite.
Acest document va fi prezentat, în
calitate de proiect de rezoluție, de
legațiilor la cea de-a 39-a sesiune a
Adunării Generale.
Marcarea celei de-a 40-a aniver-

„Zilele culturii românești

Parada militară și demonstrația
oamenilor muncii

obligației statelor de a nu recurge
la forță sau la amenințarea cu forța
în raporturile lor reciproce și. în
general. în relațiile internaționale.
Din păcate însă, mai departe de
acest proces de clarificare nu s-a
putut merge. în ciuda eforturilor
depuse de numeroase state mici și
mijlocii, între care România, de ță
rile neutre și nealiniate, după patru
luni de dezbateri nu s-a reușit să
se treacă încă la negocierea con
cretă. efectivă, a unor prime mă
suri de încredere și securitate.
O mare parte din dezbaterile ul
timei sesiuni au fost consumate
în discuții sterile pe marginea creă
rii unei structuri de lucru a con
ferinței. fără însă ca un consens să
poată fi realizat. Desigur, această
chestiune rămîne o sarcină priori
tară acum, la reluarea lucrărilor
conferinței. Este însă cum nu se
poate mai clar, și tara noastră a
arătat răspicat acest lucru, că ase
menea probleme procedurale nu
trebuie considerate drept un scop
în sine, că esențialul ii constituie
demararea cît mai urgentă a nego
cierilor de fond, manifestarea voinței
politice din partea tuturor statelor
participante pentru convenirea și
adoptarea, in consens cu așteptările
popoarelor, a unor măsuri semnifica
tive de creștere a încrederii și se
curității pe continent. Pe această
linie, Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. a stabilit ca delegația
țării noastre să colaboreze strîns cu
toate delegațiile participante și să
acționeze împreună cu acestea pen
tru trecerea cît mai curind la nego
cieri concrete asupra tuturor propu
nerilor prezentate, in vederea iden
tificării posibilităților de acord, a
apropierii pozițiilor și a elaborării
unor acorduri corespunzătoare.
Profund atașată cauzei securității
europene. România
~
' socialistă și-a
făcut din nou cunoscută
____ _în______
aceste
zile, prin glasul de înaltă autoritate
al președintelui Nicolae Ceaușescu,
hbtărirea fermă de a-si aduce în
treaga contribuție, alături de cele
lalte state participante, la încheie
rea cu succes a acestei acțiuni de
însemnătate istorică vizînd întărirea
încrederii și securității pe continent,
asigurarea condițiilor pentru trece
rea la măsuri efective de dezanga
jare militară și dezarmare, in ve
derea făuririi unei Europe fără
___
arme nucleare, o Europă unită, a
colaborării, înțelegerii si păcii, cu
respectarea orinduirii din fiecare
tară.
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AMPLE
MANIFESTAȚII
de
protest ale partizanilor păcii niponi
au avut loc în prefecturile Aomori,
Miyagi și Ywate, pe teritoriul căro
ra sînt programate, pentru 18 sep
tembrie, manevre militare comune
ameri'cano-nipone.
Demonstranții
purtau pancarte în care cereau gu
vernului nipon să nu permită an
trenarea Japoniei în jocul pericu
los al strategiei nucleare. Locuito
rii din aceste prefecturi au cerut,
de asemenea, respectarea strictă a
celor trei principii nenudeare în
scrise în constituția Japoniei : de
a nu produce, a nu achiziționa și a
nu introduce arme nucleare pe te
ritoriul japonez.
PENTRU IEȘIREA NOII ZEELANDE DIN ANZUS. Participantii la conferința anuală a Partidului Laburist din Noua Zeelandă, de guvernămînt, care își desfășoară lucrările la Wellington, au
adoptat o rezoluție prin care se pro
nunță pentru ieșirea tării din pac
tul Anzus — transmit agențiile
Associated Press și France Presse.
Documentul cere, totodată, retra
gerea țării de la orice manevre mi
litare, precum și renunțarea la orice
alianță militară cu o țară deținătoa
re de arme nucleare.

CONVORBIRI.
Conducătorul
Marii Revoluții de la 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, Moammer El Geddafi, și președintele Iranului. Seyyed Aii Khamenei, au convenit in
principiu, în cadrul convorbirilor
prilejuite de vizita la Tripoli a șe
fului statului iranian, asupra con
solidării cooperării dintre cele
două țări pe plan politic. în tim
pul convorbirilor au fost examina
te o serie de probleme internațio
nale, în primul rînd privind situația
din Orientul Mijlociu.
POPULAȚIA NIGERIEI — unul
dintre cele mai mari state de pe
continentul african — se ridică. în
prezent, la aproximativ 94 000 000
locuitori. Potrivit statisticilor ofi
ciale, în ultimii 21 de ani. care au
trecut de la precedentul recensămînt al populației, s-a înregistrat

un poor de aproape 40 de mili
oane locuitori.

VIZITA. Președintele Egiptului.
Hosni Mubarak, a conferit cu
președintele Angolei, Eduardo dos
Santos, care a întreprins o vizită
de o zi la Cairo. După cum a de
clarat Boutros Ghali. ministru de
stat pentru afaceri externe al Egip
tului, convorbirile la nivel inalt
egipteano-angoleze s-au concentrat
asupra problemelor Organizației
Unității Africane. Au fost exami
nate, de asemenea, evoluția relați
ilor bilaterale și alte chestiuni
africane, șubliniindu-se necesitatea
reglementării conflictelor de pe
continent prin mijloace pașnice,
necesitatea aplicării Rezoluției 435
a O.N.U. asupra Namibiei.
DECLARAȚIE. Primul ministru
al Islandei, Steingrimur Hermannsson, a anunțat că guvernul
său va proceda la o reorientare a
programelor economice, decizie
care are ca scop principal redu
cerea dependentei fată de o sin
gură ramură, industria pescuitului,
care asigură. în prezent. 75 la sută
din veniturile realizate din export
— relatează agenția Reuter. Pre
mierul a arătat că din bugetul de
stat vor fi stimulate dezvoltarea
de noi ramuri, cum ar fi industria
electronică și altele, pentru a 6e
crea o economie diversificată.
PRIMIRE. Președintele Republi
cii Irak, Saddam Hussein, l-a pri
mit luni, la Bagdad, pe Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei — transmite agen
ția irakiană de știri I.N.A. Au fost
discutate probleme privind relațiile
bilaterale și evoluția situației din
regiune. Președintele irakian a re
afirmat sprijinul tării sale fată de
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei, unicul reprezentant legitim
a! poporului palestinian, precizează
agenția I.N.A.
APEL. La Dortmund s-au desfă
șurat, timp de două zile, lucrările
celui de-al IV-lea Forum al Iniția
tivei de la Krefeld — mișcare an-

tirăzboinică de masă din R.F.G. Au
participat peste o mie de reprezen
tanți ai Partidului Social-Democrat,
ai Partidului Ecologist, ai Partidu
lui Comunist German, activiști ai
Uniunii persoanelor persecutate de
naziști, reprezentanți ai sindicate
lor. ai unor organizații de tineret
și de femei. Participants cheamă
la încetarea imediată a cursei înar
mărilor nucleare si la utilizarea
pașnică a spațiului cosmic. în apel
se cere guvernului R.F.G. să
oprească stationarea rachetelor
„Pershing-2“ și' „Cruise" pe teritoriul vest-german. să ia atitudine
în favoarea încetării cursei înarmă
rilor și să înghețe bugetul militar.

SESIUNE. La Palatul Națiunilor
din Geneva au început, luni,
lucrările celei de-a 29-a sesiuni a
Consiliului pentru comerț si dez
voltare al U.N.C.T.A.D. (Conferin
ța Națiunilor Unite pentru Comerț
și Dezvoltare). Consiliul va exami
na o serie de probleme ale co
merțului international, măsurile
nrotectioniste promovate de țări
le dezvoltate în schimburile lor cu
statele în curs de dezvoltare, re
lațiile economice dintre state cu
orînduiri sociale diferite.

1
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.ȘEDINȚĂ. în capitala Etiopiei a
avut loc ședința anuală a Centru
lui est-african pentru studierea
elementelor tradiționale și a limbilor naționale. Din această organiza
ție cu caracter științific fac parte
14 țări din estul continentului african și ea pregătește cercetători
lingviști si specialiști In domeniul
etnografiei și folclorului.
RAVAGIILE
INUNDAȚIILOR.
Sute de mii de persoane au fost
evacuate sau izolate in statele in
diene Uttar Pradesh și Bihar, din
cauza inundațiilor din ultimele zile,
iar numărul victimelor se ridică la
aproximativ 200, relatează agenți
ile de presă, citind oficialități in
diene. Numai in districtul Gonda,
din statul Uttar Pradesh, au fost
evacuate 241 000 de persoane, iar ih
regiunea Balrampur, din același
stat, peste 100 de localități rurale
erau acoperite, duminică, de ape.

Radu BOGDAN
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