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Punînd în evidență noi posibilități 
de extindere a colaborării prietenești 

româno-kenyene, în interesul 
ambelor popoare, al progresului 

și păcii în lume, ieri a continuatVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA KENYA

I CONVORBIRI ORCIALE INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAOSESCO
SI PRESEINN1ELE DANIEL TOROITICH ARAP MDI

Vizita la „Grupurile industriale 
kenyene"

La Palatul Prezidențial din 
Nairobi au avut loc marți con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și Daniel Toroitich arap Moi, pre
ședintele Republicii Kenya.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii 

Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Din partea kenyană — R.J. Ouko, 
ministrul afacerilor externe și coo
perării internaționale ; K.N.K. Bi- 
wott, ministrul energiei; E.W. Mwan- 
gale, ministrul agriculturii ; D. Otie- 
no, ministrul industriei ; K. arap 
Sego, ministrul comerțului, alte per
soane oficiale.

Președintele Daniel Toroitich arap 
Moi a salutat, și în acest cadru, vi
zita pe care președintele Repu

LA MAUSOLEUL
JOMO KENYATTA

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus, marți, 6 septem
brie, o coroană de flori la 
Mausoleul Jomo Kenyatta 
din Nairobi.

La ceremonie au partici
pat tovarășii Ștefan Andrei, 
loan Totu, alte persoane 
oficiale române.

Erau de față președintele 
Adunării Naționale a Ke- 
nyei, Moses Kiprino arap 
Moi, membri ai guvernului 
kenyan, alte oficialități ale 
tării-gazdă.

Coroana de flori, pe ale 
cărei panglici era scris 
„Din partea președintelui 
Republicii Socialiste Româ

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. o întreprin
de in Republica Kenya. El a adresat, 
și cil acest prilej, înalților soli ai 
României, urarea de bun venit, ex- 
primindu-și convingerea că actuala 
intilnire la nivel inalt, convorbirile 
care au loc-și înțelegerile la care se 
va ajunge vor marca un nou și im
portant moment în dezvoltarea ra
porturilor româno-kenyene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu, pentru in
vitația de a efectua această vizită, 
pentru primirea caldă, urările si sen
timentele de prietenie cu care au 
fost intimpinați și a exprimat încre
derea că această nouă întilnire con
stituie o expresie a cursului pozitiv 
al colaborării dintre România și 
Kenya, dintre popoarele român și 
kenyan, a dorinței comune de a con
feri acestor relații prietenești o bază

nia, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu", a fost depusă 
în semn de omagiu față de 
personalitatea primului 
președinte al Republicii 
Kenya, fondatorul partidu
lui de guvernămint Uniu
nea Națională a Africani
lor din Kenya (K.A.N.U.), 
de al cărui nume sînt lega
te momente hotăritoare 
ale luptei pentru eliberarea 
de sub dominația colonia
lă, pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independen
tă a țării.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale României și 
Kenyei.

A fost păstrat un mo
ment de reculegere.

trainică și dimensiuni tot mai largi, 
în timpul convorbirilor s-au evi

dențiat cu satisfacție evoluția ascen
dentă a raporturilor româno-kenye
ne și progresele înregistrate în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, apreciindu-se 
că au fost create condiții favorabile 
pentru extinderea lor în viitor, pe 
multiple planuri, în interes, reciproc, 
în spiritul înțelegerilor și acorduri
lor de lungă durată dintre România 
și Kenya, care țin seama de priori
tățile fiecărei țări in dezvoltarea e- 
conomică și socială, au fost relevate 
posibilitățile de intensificare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării in producție, in diferite sec
toare : industrial, agricol, minerit, 
geologie, industria lemnului și altele. 
S-a subliniat rolul important ce re
vine Comisiei mixte de cooperare 
economică româno-kenyană, în im
pulsionarea colaborării economice și 
tehnico-științifice.

în cursul convorbirilor, cei doi 
președinți au ajups la o serie de 
concluzii comune; privind căile și 
modalitățile de dezvoltare in conti
nuare a colaborării reciproc avan
tajoase româno-kenyene pe baza 
cărora urmează să se perfecteze in 
cel mai scurt timp acorduri de coo
perare.

S-a apreciat că, și în viitor, dez
voltarea’ colaborării româno-kenye
ne se va întemeia ferm pe respec
tarea principiilor deplinei egalități 
in drepturi, independenței și suve
ranității naționale, integrității teri
toriale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța, aceasta corespunzind intru 
totul intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 
între națiuni.

(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeți, în cursul dimineții de marți, 
ai marelui complex al „Grupurilor 
industriale kenyene" din Nairobi, 

• înalții oaspeți au fost salutați la 
sosire de ministrul industriei, 
D. Otieno, de președintele și de 
directorul generai ai întreprinderii, 
de membrii consiliului de condu
cere.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite buchete de flori. O forma
țiune corală alcătuită din tineri 
muncitori a salutat sosirea distin
șilor oaspeți, interpretind un cintec 
de bun venit.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușesau și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați in sala de

VIZITAREA PARCULUI UHURU
în cursul dimineții de marți, to

varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat parcul 
Uhuru (Independența) din capitala 
Kenyei. unde. Ia 12 decembrie 1963, 
Jomo Kenyatta a ridicat steagul li
bertății naționale. Ulterior, in semn 
de profund omagiu adus luptei de 

festivități, unde li s-a făcut o am
plă prezentare a grupului de între
prinderi. S-a subliniat că această or
ganizație economică de stat a fost 
creată, la puțin timp după procla
marea independenței, cu scopul de 
a acorda întreprinderilor mici și 
mijlocii — în concordanță cu preve
derile și prioritățile planului națio
nal de dezvoltare — ajutor tehnic 
și financiar pentru ca ele să poată 
produce piese de schimb și alte 
bunuri industriale.

Specialiștii kenyeni au informat că 
principalele obiective ale activității 
„Grupurilor industriale kenyene", 
care dispun de 28 sucursale, repar
tizate in toată țara, sint : asigurarea 
finanțării pe termen mediu și lung 
a micii industrii, asigurarea asisten
ței tehnice, pregătirea cadrelor pen

eliberare de sub dominația colonială 
a poporului kenyan, aici a fost con
struit Monumentul independenței si 
unității naționale. Format din trei 
grupuri statuare și un obelisc de pia
tră. monumentul simbolizează ridi
carea la luptă pentru libertate și 
independentă a kenyenilor, unitatea 

tru conducerea întreprinderilor, ex
tinderea industrializării în zonele ru
rale, crearea de locuri de muncă in 
zonele populate. S-a arătat că de 
Ia înființarea sa și pînă acum, a- 
cest grup industrial a finanțat 1 485 
unități mici și mijlocii, contribuind 
direct Ia crearea a 30 000 locuri de 
muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru salutul și urările 
ce i-au fost adresate și a transmis, 
în numele său, al muncitorilor și 
specialiștilor români, noi succese tu
turor celor care lucrează în „Gru
purile industriale kenyene". Refe- 
rindu-se la convorbirile purtate cu 
președintele Kenyei la București și, 
acum, la Nairobi, președintele Româ-

(Continuare în pag. a IlI-a) 

națională și dragostea de patrie.
Potrivit tradiției, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați — în aplau^ 
zele celor prezenți — să planteze un 
arbore ca simbol al trăiniciei rela- 

(Continuarc în pag. a IlI-a)

O Sub semnul dezvoltării 
în continuare 
a schimburilor 
economice bilaterale

® Contribuție prețioasă 
la extinderea 
conlucrării 
dintre cele două țări
(Revista presei kenyene)
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EXPORTUL - cit mai eficient, 
cit mai competitiv!

în prima parte a dezbaterii or
ganizate la Centrala industriei pie
lăriei, cauciucului și încălțămintei 
(C.I.P.C.I.) București — prezentată 
In ziarul „Scinteia" din 4 septem
brie a.c. — participanții au eviden
țiat o serie de inițiative și expe
riențe care au permis creșterea sub
stanțială, în acest an, a exporturilor 
și încasărilor valutare realizate în 
unitățile centralei. In ceea ce pri
vește cunoașterea pieței externe, dis
cuțiile s-ău referit pe larg la valo
rificarea unei surse moderne. în pli
nă expansiune : tîrgurile și expozi
țiile internaționale.

«De curind, s-a desfășurat la New 
York un important tirg international 
de încălțăminte, la care centrala 
noastră a fost prezentă cu un stand 
bogat — arată economistul Lucian 
Ionescu, director comercial al între
prinderii „Dîmbovița". Este numai 
unul din exemplele iot mat numeroa
se privind colaborarea fructuoasă 
Intre unitățile producătoare din cen
trală și „Arpimex". Pe lingă contrac
tele încheiate cu acest prilej, ne-am 
format o imagine clară privind evo
luția pieței și ne-am intors cu o serie 
de informații utile pentru a putea 
să orientăm oferta noastră viitoare 
in deplină cunoștință de cauză-,

«A devenit o practică statornică 
participarea reprezentanților între
prinderilor producătoare la marile 
tirguri internaționale specializate — 
precizează economistul Florin Iones- 
eu, director adjunct al I.C.E. „Arpi
mex". Aceasta este, de altfel, una din 
cauzele creșterii susținute a exportu
rilor in ultima perioadă. Deosebit de 
utilă s-a dovedit și participarea unei 
creatoare de modele din centrul de 
creație al centralei la Tirgul interna
țional de la Garda (Italia). A fost 
realizat, cu acest prilej, un bogat do
cumentar cu modele, culori, semi
fabricate, decorațiuni, accesorii, ma
teriale, orientind creația originală 
pentru sezonul următor-.

Este lesne de înțeles că una din 
căile de sporire a eficientei exportu
rilor o reprezintă creșterea ofertei 
din creația proprie. Care este situația 
pe această linie și ce trebuie făcut 
pentru Îmbunătățirea ei 7 Iată opinia 
exprimată de dr. economist Vaieriu 
Androne, director comercial al 
C.I.P.C.I. — București : -Am început 
să avem o serie de realizări și în do
meniul creației originale. Astfel, în
călțămintea de sport cu mărcile 
ROST ART, ROSPRINT, ANTILO a 
fost bine primită de parteneri. To
tuși, in exporturile noastre, ponderea 
o dețin modelele realizate la cererea 
elienților, ceea ce reduce prețul pro
dusului. Este adevărat, avem colec
tive de creatori bine pregătiți, iar 
nivelul general al informării s-a îm
bunătățit, Pentru a orienta cu 
promptitudine oferta in linia modei 
va trebui să valorificăm mai bine 
sursele potențiale de informații, in
clusiv prin noi abonamente la publi
cații de specialitate care apar in 
străinătate-.

-Sint de aeord- cu. opiniile tova
rășului Androne — intervine dr. ing. 
Nicolae Marcu, directorul întreprin
derii „Spumotim" Timișoara. Eu cred 
insă că nici ~lTrgurile șt ^expozițiile 
internaționale nu sint o sursă de in
formații suficient valorificată. între
prinderea noastră trimite cel puțin o 
dată pe lună seturi de mostre la di
ferite manifestări de acest gen. După 
fiecare dintre acestea, ar trebui să 
ni se spună : „Produsul X a fost

CÎTEVA CONCLUZII DESPRINSE DIN DEZBATERE
• Este utilă o mai bună cunoaștere de către comer

ciant a realităților din producție, a posibilităților exacte 
ale fabricației, pentru a putea lua, la nevoie, decizii 
în legătură cu activitatea de prospectare-contractare 
fără a fi necesară prezenta reprezentantului produc
ției. Aceasla se poate realiza printr-un „stagiu" de 
una-două săptămini pe an petrecute de comerciant 
nemijlocit in secțiile de producție ale unității pe care 
o deservește, ca și printr-o mai mare stabilitate in 
timo a însărcinărilor care revin fiecărui lucrător de 
comerț exterior.
• In același timp, participarea specialiștilor din 

producție la negocierea si încheierea contractelor de 
export oferă garanția rezolvării eventualelor proble
me. a stabilirii clauzelor in concordantă cu posibili
tățile reale ale unității producătoare.
• Deși participarea la tirguri și expoziții interna

ționale este o sursă de informații valorificată si în 
prezent, există rezerve pentru o mai intensă fructifi
care a acestei baze documentare. îndeosebi in legătură 
cu tirgurile generale, dar și in cazul celor specializate. 
Va trebui pus la punct un mecanism simplu și efi
cient de informare a tuturor unităților cu activități de 
export în legătură cu tendințele pieței remarcate cu 
ocazia tirgurilor și expozițiilor.
• în deplin consens cu reglementările mecanismu

lui economico-financiar. bazat pe autoconducere și 
autogestiune, prin lărgirea competentelor care revin 
specialiștilor din producție si din comerț in încheierea 
contractelor cu partenerii externi s-ar putea obține 
rezultate mai bune, un aport valutar net mai ridicat, 
utilizarea superioară a potențialului productiv.

Euqen RADULESCU

Cind ideile bune nu ruginesc în sertare
Inginerul stagiar Cristian Jica 

și-a propus sa realizeze un apa
rat electronic pentru îmbunătă
țirea randamentului electric' Ia 
cuptoarele de inducție și, pe 
această cale, să determine redu
cerea consumului de energie electri
că. Rezultatul acestei căutări a fost 
o invenție : „regulator numeric pen
tru procese cu variație liniară lentă". 
Eficienta calculată : o economie 
anuală de 432 MWh pentru un cuptor 
de inducție ; soluția poate fi folosită 
pentru optimizarea oricărui proces 
ai cărui parametri de reglaj permit 
o variație in trepte.

Subinginerul Ivan Pătrașcu s-a 
gindit că tehnologia de realizare a 
unui produs — ce prevedea și o 
cooperare cu altă Întreprindere pen
tru o operațiune de ambutisare — 
este greoaie, întortocheată și prea 
costisitoare. Prin reproiectarea teh
nologică și constructivă a reperului 
in cauză, coeficientul de utilizare a 
metalului a crescut de la 0.72 la 0.86, 
concomitent cu reducerea costurilor 
de fabricație cu 1,4 milioane Iei, 
soluția fiind caracterizată ca inovație.

Tehnologia de remaniere prin 
sudură â unui reper, realizată de 
maistrul Eugen Călinescu, a condus, 
numai in 1987, la economisirea a 4 
tone de fontă, precum și a unor în
semnate resurse energetice și de 
forță de muncă. Iar exemplele de 
acest gen ar putea umple multe 
pagini, fie și numai cu denumirea 
temei propuse și a eficientei econo
mice realizate prin aplicarea ei. 
Toate — realizate de oameni ai 
muncii de la întreprinderea „Meta
lurgica" din Buzău.

— La început, ne-am gindit să 
folosim mai bine potențialul stagia
rilor, ne spune ing. Ioan Blag, direc
torul întreprinderii. Ca formulă 
organizatorică, am instituit obligația 
fiecărui stagiar ca, la trecerea din- 
tr-un an de stagiu in cel următor, 
să predea o lucrare, un proiect, care 
să fie aplicat în producție și să 
aducă beneficii.

— Cum procedați concret ?
— Prima întrebare pusă tinărului 

este ce temă a avut la lucrarea de 
diplomă și dacă aceasta poate fi 
continuată, adîncită și aplicată in 

apreciat, produsul Y este prea scump, 
culoarea Z este nepotrivită" etc. Or, 
de cele mai multe ori, nu aflăm ni
mic. Din această cauză oferta noas
tră de produse nu poate să crească 
pină la nivelul real al posibilităților 
existente-,

Printr-o mai bună organizare la ni
velul centralei industriale și cu spri
jinul întreprinderii de comerț exte
rior. informațiile cu privire la evo
luția pieței externe pot și trebuie să 
fie valorificate de toate întreprinde
rile producătoare pentru export. Este 
concluzia ce se degajă din precizările 
făcute de economistul Florin Ionescu: 
-Situația relatată de tovarășul Marcu 
se intilnește mai. cu seamă la tirgu- 
rile de mărfuri generale. La multe 
dintre acestea nici „Arpimex" nu este 
reprezentată, considerîndu-se proba
bil că rolul unor asemenea tirguri 
este mai degrabă publicitar decit co
mercial, informarea fiind, ca să spun 
așa, „cu sens unic". Cit privește tir- 
gurile specializate, o singură proble
mă ar mai trebui rezolvată de în
treprinderea noastră împreună cu 
centrala. Este vorba despre răspîn- 
direa informațiilor culese la toate în
treprinderile cu activitate de export 
in domeniul respectiv. Adevărul este 
că în prezent informațiile ajung 
aproape exclusiv la întreprinderile 
care au reprezentanți la manifestări
le in cauză-.

Producția pentru export trebuie 
urmărită zi de zi. dar fără să se 
ajungă la birocratizare, paralelism și 
suprapuneri. Controlul realizării sar
cinilor de export trebuie astfel orga
nizat și dimensionat incit să nu stin
gherească nicidecum bunul mers al 
producției, ci să devină un instru
ment util, pentru asigurarea la timp 
Si in condiții de calitate ireproșabilă 
a producției pentru export. In ce 
măsură se regăsesc aceste cerințe în 
activitatea de export a Centra
lei industriei pielăriei si încălțămin
tei ? Iată ce afirmă in acest sens 
dr. economist Vaieriu Androne :

-Faptul că centrala și întreprinde
rea de comerț exterior sînt în aceeași 
clădire înlesnește colaborarea și in
formarea reciprocă. O analiză atentă 
arată că, totuși, o serie de supra
puneri de atribuții coexistă cu do
menii mai puțin stăpinite. Astfel, in 
prezent, noi ne preocupăm și avem 
informații zilnice cu privire la sta
diul de execuție a tuturor contracte
lor, din toate unitățile centralei. 
Aceeași sarcină revine și întreprin
derii de comerț exterior. Urmărim 
asigurarea condițiilor pentru execu
tarea tuturor comenzilor, pregătirea 
loturilor in vederea expedierii și 
altele — în paralel cu „Arpimex". 
Cred că de majoritatea acestor ana
lize personalul întreprinderii de co
merț exterior ar putea fi degrevat, 
urmind să se ocupe mai insistent de 
legăturile cu partenerii externi, in
clusiv pentru o precisă informare cu 
privire la importurile in curs de 
derulare, care condiționează realiza
rea unor comenzi de export-,

în continuare, participanții la dez
bateri au apreciat ca deosebit de 
utilă practica — încetățenită de mal 
mult timp — de a participa si pro
ducătorul la negocieri și la stabilirea 
clauzelor contractuale. Se elimină 
astfel orice posibilă neînțelegere, se 
clarifică operativ toate eventualele 
probleme.

Așa cum este firesc, rezultatele 
bune de pînă in prezent Îndeamnă la 

Cum este fructificat potențialul creator ai tinerilor 
specialiști ia întreprinderea „Metalurgica" Buzău

întreprindere. Chiar dacă răspunsul 
este negativ, după ce trece prin sec
țiile întreprinderii iși alege o temă, 
pe care trebuie să o finalizeze. 
Desigur, este sprijinit pentru aceas
ta. Fiecare stagiar este in „grija" 
unui specialist in domeniul ales pen
tru proiect, iar răspunderea acestuia 
durează pină cind rezultatele apli
cării în producție a proiectului reali
zat sînt contabilizate la serviciul de 
resort.

— Numai stagiarii sint angrenați 
in această formă de activitate ?

— Nu 1 După ce ne-am convins de 
eficienta experimentului, am extins 
aplicarea sa pentru toate categoriile 
de personal. In prezent, orice activi
tate de perfecționare profesională — 
pentru trecerea intr-o funcție supe
rioară sau „numai" pentru acorda
rea unei gradații — este finalizată, 
pentru toți oamenii muncii, prin a- 
plicarea in activitatea curentă a în
treprinderii a unei soluții, a unei 
idei care să se materializeze In re
ducerea consumurilor de materiale, 
de energie, de manoperă, în perfec
ționarea calității produselor etc.

Asemenea initiative au creat un 
climat caracterizat de permanenta 
căutare a unor noi soluții tehnice 
și tehnologice, o stare de neastîmpăr 
creator ale căror roade abia încep 
să fie culese,

„Cînd am Intrat tn atelierul de 
proiectare, tocmai se primea o co
mandă pentru realizarea unor hi- 
dranti cu spumă de medie Infoiere 
— ne spune inginerul stagiar Virgil 
Greblă. Toți ceilalți lucrători din 
atelier erau angrenați în diferite lu
crări, așa că m-am gindit să mă 
ocup eu de această temă. Nu a fPst 
prea simplu, A trebuit să citesc cam 
tot ce s-a publicat la noi despre 
mecanica fluidelor, pină am reușit 
să o scot la capăt. M-au ajutat 
foarte mult colegii cu mai multă ex
periență in proiectare, in special 

noi initiative pentru sporirea In con
tinuare a volumului și eficientei ac
tivității de comerț exterior. Iată două 
din propunerile formulate in acest 
sens :

Dr. economist VaJeriu Androne : 
-Pe Ungă creșterea exportului, ne 
preocupă asigurarea unei eficiente 
ridicate și in privința importurilor. 
Una din problemele cu care ne con
fruntăm in ultimul timp este legată 
de faptul că Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale nu ne-a permis să con
tractăm decit necesarul trimestrial 
sau semestrial. Or, a contracta o dată 
pentru un an înseamnă a asigura 
continuitate in producție și sigu
ranță in aprovizionare, a reduce atit 
costul operațiunilor propriu-zise de 
prospectare-contractare, cit și — 
foarte important — chiar prețul ma
terialului importat. Uneori, sintem 
puși in situația de a alege : ori con
tractăm pentru perioade mai lungi 
decit un trimestru ori semestru — 
incadrindu-ne, desigur, în specifica
ția de plan anuală — ori plătim un 
preț unitar mai ridicat, risipind deci 
inutil resursele valutare. Această din 
urmă alternativă ar trebui să nici nu 
existe !-■ .

Economist Florin Ionescu : -In ac
tivitatea atit de complexă legată de 
încheierea contractelor de export ne 
lovim uneori de piedici care ar putea 
fi lesne eliminate printr-un plus de 
flexibilitate al unor organe chemate 
să avizeze respectivele ope
rațiuni. Astfel, atunci cind contractul 
cuprinde un import, de com
pletare cit de neînsemnat, durata 
exagerat de mare a analizelor efec
tuate pentru acordarea vizelor 
poate conduce — și, din pă
cate, au fost, mai multe cazuri din 
acestea — la pierderea intregului 
contract. Este vorba de sume minore, 
ce nu reprezintă nici unu la sută din 
totalul acțiunii, iar analizele de efi
ciență le facem și noi. cu toată răs
punderea. Scurtarea circuitului aviză
rii respectivelor operațiuni ar per
mite o creștere însemnată a aportu
lui valutar net, pentru a nu mai 
vorbi de utilizarea mai eficientă a 
resurselor tehnice, materiale și uma
ne existente în întreprinderile cen
tralei-.

Este evident deci că exercitarea 
de către ministere și alte organe de 
conducere și de cqntrol a unei tutele 
mărunte. îngrădirea cu totul nejusti
ficată a posibilităților de acțiune ale 
Întreprinderilor de comerț exterior și 
centralelor industriale, departe de a 
oferi garanții în plus privind efi
cienta operațiunilor de export, dim
potrivă, pot deveni chiar o piedică, 
ce trebuie să fie înlăturată. De alt
fel. cerința respectării stricte a prin
cipiilor democratice de conducere, 
subliniată ferm de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea din 
29 aprilie, este consacrată clar prin 
Legea privind statutul juridic al uni
tăților socialiste pe baza principiilor 
autoconducerii muncitorești si auto- 
gestiurtii. . economico-financiăre.,. Jn 
care se arată : „Centralele care în
cheie contracte de comerț exterior, 
întreprinderile si celelalte unități de 
comerț exterior, în calitate de per
soane juridice, au autonomie în ne
gocierea și încheierea contractelor 
externe și poartă răspunderea exclu
sivă pentru executarea obligațiilor si 
realizarea drepturilor stabilite prin 
aceste contracte".

șeful atelierului, inginerul Nicolae 
Știrbei. Acum, că tot am prins gustul 
pentru această muncă, am primit o 
altă lucrare de proiectare".

Un singur amănunt ar mai fi de 
adăugat, pe care interlocutorul l-a 
omis : tema în cauză, care a contat 
ca proiect de trecere în anul III de 
stagiu, reprezintă o noutate pe plan 
național, fiind caracterizată ca ino
vație.

La rindul său, subinginerul Ivan 
Pătrașcu, care lucrează in întreprin
dere de 9 ani, de la terminarea fa
cultății. ne spune : „Din decembrie 
1987 am început., împreună cu alți 
trei colegi, proiectarea și executarea 
unei instalații de sudură automată 
sub strat de flux. Mi-ar plăcea să 
lucrez numai in proiectare, dar cred 
că mai bine am să-mi valorific cu
noștințele in cadrul laboratorului de 
tehnologia sudurii, ce va fi realizat 
in curind. Ponderea operațiilor de 
sudură este ridicată la noi in între
prindere, avem mari posibilități de 
sporire a productivității muncii și 
doresc să pun in practică ceea ce 
acum gîndesc doar teoretic".

Efectele acestor preocupări și ini
tiative sint precis cuantificate. Astfel, 
economiile realizate de întreprindere 
prin reducerea consumurilor mate
riale, energetice și de manoperă, ca 
urmare a aplicării practice a soluți
ilor oferite în proiectele oamenilor 
muncii. s-au cifrat la 4 588 007 lei in 
1986, 9 051 279 lei în 1987, iar pentru 
acest an se estimează reducerea cos
turilor cu 12 742 000 Iei. In fața unei 
asemenea demonstrații de precizie 
s-a născut spontan întrebarea : cum 
s-a realizat acest calcul, pînă Ia 
leu ? Răspunsul l-am primit de la 
economistul Constantin Ortopelea. 
șeful serviciului financiar-contabrl : 
„Desigur, există și un antecajcul de 
eficientă pentru fiecare lucrare in 
parte. Valorile pentru anii precedent! 
sint însă rezultate din calculul con-

PRINTR-O ACTIVITATE BINE ORGANIZATĂ

Pretutindeni, ritmuri înalte la recoltarea culturilor 
de toamnă, ia executarea celorlalte lucrări

IALOMIȚA :

Decalaje ce trebuie grabnic înlăturate
In județul Ialomița. în această 

toamnă este de stnris recolta de pe 
177 000 hectare, iar concomitent se 
va desfășura semănatul culturilor de 
toamnă pe cele 120 000 hectare. Des
pre programul comandamentului ju
dețean pentru agricultură privind 
desfășurarea . campaniei de toamnă, 
ne-a vorbit tovarășul Vasile 
Berbecel, secretar cu problemele 
agrare la comitetul județean de 
partid : „Urmărim mobilizarea tutu
ror forțelor, astfel incit stringerea 
roadelor acestei toamne și insămin- 
țarea in cele mai bune condiții a 
cerealelor păioase să se facă in con
diții de calitate superioară. In sco
pul efectuării la timp și de calitate 
a lucrărilor din campania de toam
nă, au fost constituite, la nivelul ju
dețului, comisia pentru recoltarea 
culturilor de toamnă și comisia pen
tru executarea insămințărilor. Atri
buțiile lor sînt de a veghea perma
nent, în așa fel incit întreaga pro
ducție realizată să fie transportată, 
depozitată și evidențiată atit in cimp, 
cit și în bazele de recepție. De ase
menea. la nivelul fiecărei unități 
agricole, au fost formate comisii de 
recoltare, separate, pentru floarea- 
soarelui. porumb, soia, sfeclă de za
hăr și cartofi. Pentru insămințarea 
suprafețelor cu cereale de toamnă 
s-au stabilit răspunderi concrete 
pentru ca pînă la data de 10 sep-, 
tembrie întreaga suprafață prevăzu
tă să fie pregătită, fertilizată și ime
diat să se treacă la semănat. în uni
tăți se află cantitățile de semințe 
din categorii biologice cu potențial 
ridicat, in vederea asigurării unor 
producții ridicate. De asemenea, 
combinele, tractoarele si celelalte 
mașini și utilaje, precum si mijloa
cele de transport sînt gata pregătite 
pentru executarea lucrărilor agricole 
de toamnă".

La ora actuală, recoltarea florii- 
soarelui este in curs de finalizare și 
acolo unde munca a fost bine orga
nizată, unde recoltarea cu mijloace 
mecanice, dar și cu cele manuale, 
s-a efectuat in bune condiții, lu
crarea s-a și încheiat. Exemplu in 
acest sens il oferă unitățile din con
siliile agroindustriale Bordușani, Ba- 
laciu, Urziceni, Cocora, Fetești, 
Fierbinți și Țăndărei, de unde com
binele au și fost dirijate în consi
liile agroindustriale Făcăeni, Slobo
zia. Grivița, Gura Ialomitei și Co- 
sîmbești, consilii ce inregistrează 
rămineri în urmă la recoltat.

împreună cu tovarășa Constanța 
Preda, director adjunct al direcției 

’agricole, împuternicitul' comanda
mentului județean pentru această 
ZOnă. am urmărit in consiliul agro-.’ 
industrial Sinești modul in care 
prind viață măsurile stabilite, cum 
este respectat programul privind 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă. In acesț consiliu agroin
dustrial, Ia recoltarea florii-soarelui 
de pe cele 1 247 hectare există 
decalaje intre unități. In timp ce, 
Ia C.A.P. Drăgoiești, • producția a 
fost strînsă pe 90 la sută din cele 
429 hectare cultivate, iar la Movilița 
— de ne 85 la sută, in cooperativele 
agricole din Sinești și Roșiori recol
tarea s-a efectuat pe mai puțin de 
jumătate din suprafețe. De altfel, 
la C.A.P. Drăgoiești, unde munca 
cunoaște o organizare riguroasă, 
unde forțele mecanice și manuale 
sint bine dirijate și coordonate, a de
marat sub auspicii bune si culesul 
porumbului. In această unitate pro
ducția de porumb a fost strinsă de 
pe mai bine de 100 hectare din cele 
738 hectare cultivate.

Tot în stadii diferite se află recol
tarea florii-soarelui și in unitățile 
din consiliul unic Andrășești. Astfel, 

tabll. Procedeul este simplu : fiecare 
lucrare în parte trebuie să se concre
tizeze in reduceri ale normelor de 
consum, fie de materiale, fie de ma
noperă. pentru reperul, produsul sau 
tehnologia la care se referă. Din 
momentul în care se aplică in pro
ducție. in mod automat sint dimi
nuate normele de consum. Diferența 
între vechile și noile norme, însuma
te într-un an de aplicare efectivă, 
conduce la valorile pe care le-am 
prezentat".

Intr-adevăr, este simplu, eu o con
diție : ca evidenta zecilor de mii de 
repere. cu consumurile aferente de 
materiale și de manoperă, să fie rea
lizată cu ajutorul calculatorului elec
tronic. Or, la întreprinderea „Meta
lurgica", de eițiva ani calculatorul 
este implicat in toate aspectele care 
privesc lansarea producției și evi
dența consumurilor. In treacăt, fie 
spus, la vremea respectivă setul de 
programe a fost tot „opera" unor 
stagiari...

Cind l-am întrebat pe directorul 
întreprinderii cum va fi continuat 
procesul de valorificare a gindirii 
creatoare a colectivului, acesta ne-a 
răspuns prompt : „Sintem abia la 
începutul drumului, oamenii de fapt 
abia învață să... se dezvețe de rutină, 
de conservatorism. Idei sint tot mai 
multe. Anul trecut am depus trei 
propuneri de invenție și șapte de 
inovații, anul acesta — cinci propu
neri de invenție și 11 de inovație. 
Sigur, ne preocupăm pentru proteja
rea — prin brevete — a soluțiilor 
originale, dar, în același timp, de 
stimularea, sub multiple forme, a 
celor maî buni, a celor care oferă 
soluțiile cele mai eficiente pentru 
întreprindere. Rezultatele, nu mă 
Îndoiesc, vor fi din ce in ce mai 
bune. Un proiectant adevărat se 
formează in zece ani, iar la noi 
nimeni nu are această vechime in 
proiectate !“.

Cind ideile nu îmbăt.rînesc în ser
tare. cînd în întreprindere există o 
adevărată strategie pentru a stimula 
creativitatea, rezultatele producției 
urmează intotdeauna o traiectorie 
ascendentă.

Euqen RADU 
Stelian CHIPER 

dacă la C.A.P. Gheorghe Doja pro
ducția a fost strinsă de pe aproape 85 
la sută din suprafață, in celelalte uni
tăți procentul este cu mult mai mic. 
Ne referim in special la cooperativele 
agricole de producție din Albești și 
Bordușelu, unde recoltarea s-a reali
zat abia pe jumătate din suprafe
țele cultivate. Dacă la C.A.P. 
Gheorghe Doja, paralel cu recolta
rea se realizează și strin
gerea capitulelor și transpor
tarea lor in baza furajeră, reali- 
zindu-se eliberarea suprafețelor 
pentru a fi imediat arate, în cele
lalte unități formațiile care reali
zează rectificarea in urma recol
tării mecanice avind forte puține 
nu reușesc să execute această lu
crare in același timp cu stringerea 
producției. Președintele consiliului 
agroindustrial, tovarășul Gheorghe 
Nica, aprecia, pe bună dreptate, mo
dul in care experiența cooperatori
lor din Gheorghe Doja a fost pre
luată de unitățile din Ciochina, 
Andrășești și Buiești. De altfel, la 
nivelul unităților unde sint rămineri 
in urmă. împreună cu organele lo
cale de partid și de stat, s-a reușit să 
se treacă la aplicarea măsurilor me
nite să înlăture deficiențele.

în majoritatea unităților agricole 
din județ, transportul este bine 
corelat cu recoltarea. Astfel. în con
siliile agroindustriale Bordușani, 
Fetești. Movila. Țăndărei și Cocora, 
întreagă producție recoltată in 
cursul unei zile pină seara ajunge 
la baza de recepție. Și ceea ce este 
foarte important, producția este 
transportată cu mijloacele proprii 
din unitățile agricole care, avind 
carburanții necesari, au ajuns sâ 
efectueze cite 4 și chiar 5 drumuri

Pregătirea lucrătorilor din sistemele j 
de irigații să răspundă cerințelor 

unei utilizări eficiente
Pentru a face pămintul tot mai 

roditor, pentru a obține constant re
colte superioare .în orice condiții, in 
anii cons'frucției socialiste s-au făcut 
eforturi uriașe. S-au amenajat pen
tru' irigații aproape 3.5 milioane hec
tare, s-au executat lucrări de dese
cări și combatere a eroziunii solului 
pe 5.6 milioane hectare. Programul 
national de îmbunătățiri funciare 
prevede continuarea acestor lucrări, 
urmind să fie scoase definitiv de 
sub influența secetei sau a excesu
lui de apă alte milioane de hectare 
dintre cele mai fertile pămînturi ale 
țării. Prin aceste realizări deosebit 
de importante pentru economia noas
tră națională s-a creat o adevărată 
industrie a irigațiilor : stații de pom
pare, repompare 'și de punere sub 
presiune, unele avind dimensiu
nile unor uzine, o imensă rețea de 
canale și conducte subterane, in- 
sumind peste 73 000 km, acumulări 
de apă, mii de noduri hidrotehnice și 
lucrări de artă, peste o jumătate de 
milion de hidranti 1

în decursul timpului, acest uriaș 
angrenaj a atras în sectorul agri
culturii o întreagă categorie de me
serii noi in proporții de masă : mun
citori. maiștri, tehnicieni, Ingineri de 
diferite specialități — constructori 
hidrotehnici, electricieni, electroniști, 
electromecanici, energeticieni, auto- 
matiști. De nivelul de pregătire al 
acestor lucrători depind exploatarea 
cu știință a sistemelor de irigații 
și. in final, nivelul recoltelor. Nu
mai cineva cu totul neinformat poate 
socoti că a iriga este o treabă sim
plă, că dacă învirți un robinet ca să 
dai drumul apei s-a rezolvat ches
tiunea irigațiilor.

în cele ce urmează ne vom referi 
la două dintre cele mai răspindite 
categorii de lucrători din domeniul 
irigațiilor : tehnicienii hidro din uni
tățile agricole cooperatiste și șefii 
formațiilor de intervenție de la sis
teme. Care sint îndatoririle lor pro
fesionale ?• Reproducem din „Fișa 
postului de tehnician hidro" din 
C.A.P., întocmită de întreprinderea 
de execuție și exploatare a lucrări
lor de imbunătățiri funciare din ju
dețul Galați, citeva din principalele 
obligații de serviciu: cunoașterea do
cumentațiilor tehnice de execuție a 
sistemului, a schemelor de udare, a 
perioadelor și normelor de irigații, a- 
plicarea regulamentelor de exploata
re, asigurarea respectării tehnologiilor 
la toate culturile irigate. El trebuie să 
verifice starea tehnică a amenajări
lor aflate in exploatarea directă a 
unității, să stabilească volumul de 
lucrări de întreținere și reparații, să 
Întocmească programul săptăminal 

de aplicare a udărilor pe ferme, să 
analizeze modul in care a fost reali
zat și să instruiască șefii forma
țiilor de udători și de intervenție etc. 
Cine sînt acești tehnicieni, care este 
pregătirea lor, cum iși îndeplinesc 
îndatoririle ?

Tocmai datorită acestor sarcini 
complexe, care impun să se asigure 
in întreaga rețea de exploatare a 
sistemelor de irigații oameni cu o 
pregătire profesională temeinică, 
normativele prevăd ca in coope
rativele agricole care dispun de 
amenajări de cel puțin 500 hec
tare să se încadreze ca șef de 
sectdr hidro un tehnician. Cu atit 
mai mult se impune aceasta — 
dacă nu este necesar chiar un in
giner. așa cum este in I.A.S. — in' 
unități care dețin 3 000 de hectare 
amenajate sau chiar mai mult. Astfel 
de unități sint multe in județul Ga
lați, care la ora actuală deține 
129 000 de hectare amenajate pentru 
irigații. Una din acestea este C.A.P. 
Pechea. Ceea ce vedem pe cimp nu 
este altceva decit oglinda activității 
șefului de sector și a formațiilor pe 
care le conduce : alături de echipa
mente de udare care funcționau nor- 

pe zi. șoferii și rutieriștii lucrind 
cite 15 și 16 ore pe zi. Experiența 
dobindită pină acum privind folo
sirea mijloacelor de transport din 
parcul propriu al fiecărei unități 
trebuie susținută in continuare cu

CĂLĂRAȘI : 

La cules nu-i admisă nici o clipă de răgaz

cantitățile de motorină necesare 
efectuării acestei lucrări și numai 
pentru aceasta.

Mihai V1SO1U 
corespondentul „Scînteii*

peratori se aflau in cimp, partici- 
pind la strinsul manual al florii-soa
relui și porumbului, Ia cele din Bu
dești, Sohatu, Gruiu, Crivăț și la 
I.A.S. Buciumeni vezi foarte puțini 
oameni pe cimp. Mijloacele mecanice 
lucrează cu randament minim, dato
rită defecțiunilor frecvente, dar mal 
ales a slabei organizări a muncii. Este 
de neînțeles cum specialiștii și con
ducerile acestor unități agricole nu 
folosesc experiența vecinilor din con
siliul Ulmeni. care folosesc combinele 
zi-lumină, dirijîndu-le cu operativi
tate și simț gospodăresc pe parcelele 
unde se poate recolta, pentru a nu 
mai vorbi de faptul că aici, pe 25 la 
sută din suprafețe, recoltarea s-a 
efectuat manual, ceea ce a redus 
timpul necesar efectuării acestei lu
crări cu citeva zile.

Asemenea situații se întîlnesc și 
in alte zone ale județului. Iată nu
mai citeva exemple : consiliile unice 
agroindustriale Chirnogi. Cuza- 
Vodă, Jegălia au rezultate cu mult 
peste media pe județ, unele unități 
recoltînd între 70 și 80 la sută din 
suprafețele de floarea-soarelui pla
nificate. în timp ce alte consilii, ca 
Fundeni, Perișoru și Dragoș Vodă, 
nu depășesc 20—40 la sută. Se impun 
deci măsuri energice și operative, 
astfel incit marile decalaje înregis
trate la executarea lucrărilor de 
unitățile agricole să fie grabnic li
chidate.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii" 1 * 3 * * * * * * * li

Campania agricolă de toamnă se 
apropie de perioada de vîrf și in 
Bărăganul călărășean. A început cu
lesul porumbului, plantă cultivată 
pe mai bine de 85 000 hectare, com
binele au intrat și in lanurile de 
soia, sint în plină desfășurare ară
turile pentru semănăturile de toam
nă planificate pe aproape 140 000 
hectare, în timp ce recoltarea florii- 
soarelui este in plină desfășurare, 
mai fiind de strins aproape 40 la 
sută din cele 34 000 hectare din su
prafața cultivată. La toate acestea 
se adaugă volumul mare de lucrări 
necesare in grădinile de legume.

Din situația operativă întocmită 
de direcția agricolă rezultă insă se
rioase rămineri in urmă față de pe
rioada in care ne aflăm, în mod 
deosebit la arături, executate pînă 
la această dată doar pe 33 la sută 
din suprafața planificată, și la recol
tatul florii-soarelui, lucrare care în 
mod normal ar fi trebuit să fie în
cheiată pină acum. în timp ce unită
țile agricole din Ulmeni au recoltat 
floarea-soarelui pe aproape intreaga 
suprafață, trecind masiv la culesul 
porumbului, cele din Budești au rea
lizat. pină în ziua de 6 septembrie, 
doar 17 la sută din cele 2 350 hectare 
ocupate cu această cultură, iar Ia po
rumb. unde sînt de cules 4 053 hecta
re. au realizat doar... 30 hectare. Ex
plicațiile acestor mari decalaje le a- 
flăm chiar la fața locului. Dacă la 
cele două cooperative agricole din Ul
meni, sau la cele din Curcani, Mi- 
treni și Oltenița, sute și sute de coo-

mal vedem aripi de ploaie neracor
date la hidranți, staționind pe teren 
uscat, dovadă că așteptau de mult 
in această stare, aspersoare defecte 
care făceau să scadă presiunea pe 
antene. Din cauza tasării, un canal 
nu putea asigura apa la cotele pre
văzute. Mai notăm faptul că pre
ședintele cooperativei, Ion Crișan, 
își exprimase intenția de a iriga mi
riștea, cind prioritate absolută aveau 
culturile în vegetație etc. Pe tehni
ciană hidro Georgeta Pațilea n-am 
găsit-o acolo unde, de fapt, îi era 
locul, fiind trimisă... să predea să- 
mința de coriandru la bază. Ce le
gătură are coriandrul cu irigațiile ?

De la contabilul-șef al unității. Ma
tei Costin, aflăm că aceasta ocupă 
funcția de tehnician hidro numai in 
scripte (ceea ce aveam să constatăm 
și la direcția agricolă 1), ea nefiind, 
de fapt, calificată in acest domeniu 
și avind cu totul alte însărcinări. 
Insistăm asupra acestei situații in- 
trucit C.A.P. Pechea. unitate comple
xă avind 19 ferme și o mare diver
sitate de culturi, are la ora actuală
3 400 hectare irigate, cu perspectiva 
apropiată ca întreaga suprafață 
(aproape 7 000 hectare 1) să fie ame
najată. Activitatea de irigații este 
condusă in fapt de cooperatorul Va
sile Necula. un om destoinic,
priceput, care lucrează in acest sec
tor de la intrarea în funcțiune a sis
temului. Nu contestăm calitățile și
experiența lui, dar îndatoririle de 
serviciu de care aminteam cer o pre
gătire teoretică și practică complexă. 
De altfel, in această situație se află 
— așa cum rezultă din evidențele 
întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare — și alte unități : coopera
tivele agricole Schela. Chiraftei. Fru- 
mușița. Scinteiești, Braniștea ș.a.

Despre cealaltă categorie de lu
crători în discuție — șefii formațiilor 
de reparații și de intervenții din ca
drul sistemelor — aflăm de la 
I.EîE.L.I.F. că lipsesc mai mult de o 
treime din efectiv. Pentru a-i suplini, 
a fost nevoie să se recurgă la solu
ții de comasare a formațiilor, cărora
li s-a mărit raza de acțiune în detri
mentul operativității și al asistenței 
tehnice calificate.

Pentru ridicarea calificării tehni
cienilor hidro existenți în rețeaua 
C.A.P., o soluție era organizarea 
unor cursuri, cu un program și o du
rată corespunzătoare, avîndu-Se in 
vedere atribuțiile acestora. Or, după 
cite ni s-a spus, nu s-a întreprins 
nimic in această direcție. De ce ? Ne 
răspunde tovarășul Gheorghe Popa, 
director adjunct al I.E.E.L.I.F. „Mai 
întii trebuia făcută o selecție a aces
tor lucrători, pentru că mare parte 
din ei au alte profesii și nu cu
nosc elementele practice de bază 
spre a putea fi instruiți pentru 
această activitate". Intr-adevăr, era 
necesară, ba chiar obligatorie aceas
tă selecție (reglementările nu lasă 
loc pentru alte interpretări), dar de 
ce nu s-a făcut ? Ce cunoștințe prac
tice despre irigații poate avea un om 
pus de formă pe statul de funcțiuni, 
care n-a lucrat nici măcar o zi în 
acest sector 7

Ce-i drept, măsurile n-au lipsit., 
într-o decizie a consiliului popular 
județean din 3 aprilie 1988 privind 
îmbunătățirea activității de irigare a 
culturilor, asigurarea și instruirea 
personalului care participă la efec
tuarea acestor lucrări se spune : 
„Cooperativele care au cel puțin 500 
de hectare de teren amenajat vor în
cadra un tehnician care să răspundă 
de activitatea de irigații în cadrul uni
tății". Iată insă că. așa cum se poate 
vedea dintr-o notă a direcției agrico
le județene adresată unităților C.A.P. 
la 19 iulie 1988, decizia amintită n-a 
fost aplicată. „Din controalele efec
tuate a rezultat că pe postul de teh
nician cu problemele de întreținere 
și explo'atare a lucrărilor de imbună-

tățiri funciare sînt încadrate persoa
ne fără pregătire corespunzătoare". 
Am stăruit asupra tărăgănării mani
festate de organele agricole județene 
în aplicarea acestei decizii intrucît 
O măsură similară a fost stabilită., cu 
aproape zece ani în urmă, în anexa 
la Decretul nr. 551 din 30 decembrie 
1978. Deci a fost timp suficient pen
tru a organiza pregătirea corespun
zătoare a acestor cadre, așa cum cer 
normativele.

In ce privește șefii de formații de 
la sisteme, care au ca atribuții repa
rarea și întreținerea stațiilor de pom
pare, a canalelor și a lucrărilor de 
artă, potrivit reglementărilor pot fi 
ingineri, subingineri, maiștri sau teh
nicieni. O parte din aceste cadre se 
asigură prin repartizarea de absol
venți din invățămîntul superior, dar 
maiștrii și tehnicienii puteau fi pre
gătiți foarte bine in cadrul județului, 
in liceele agroindustriale sau in șco
lile de maiștri. Iar dacă se are în 
vedere faptul că a intrat în practica 
tuturor unităților de orice profil ca 
să-și pregătească personalul din mo
mentul începerii construcției obiecti
vului respectiv, și nu după ce aces
ta trebuie să funcționeze din plin 
(in județul Galați urmează să se 
amenajeze pentru irigații încă 100 000 
hectare!), este și mai evidentă lipsa 
de orientare in perspectivă.

Care este părerea direcției generale 
de resort din Ministerul Agriculturii 
referitor la modul in care funcțio
nează sectoarele hidro din C.A.P. ?

— E un fel de a spune sectoare 
hidro — ne răspunde tovarășa Adria
na Hogea, director in această direc
ție. Pentru că în cele mai multe uni
tăți fiecare procedează cum crede de 
cuviință, nu așa cum cere organi
zarea activității de asigurare a apei, 
activitate comparabilă ca grad de 
complexitate cu furnizarea energiei 
sau cu transporturile. Practic, sec
torul hidro din C.A.P. trebuie să se 
integreze in activitatea unității ca 
orice secție de mecanizare. La fie
care fermă de 700—800 de hectare e 
nevoie de echipe de 4—5 muncitori 
calificați și permanenți care să asi
gure supravegherea, întreținerea și 
funcționarea rețelelor de conducte, 
hidranți și echipamente de udare. 
Pentru stațiile de pompare nu se 
pun astfel de probleme. Greutățile 
apar la exploatare, pe suprafețele 
aflate in administrarea cooperative
lor. Cred că în primul rînd ar tre
bui să se cunoască foarte exact nece
sarul de lucrători pe meserii și func
țiuni în raport de cerințele exploa
tării. Apoi să se organizeze în cadrul 
sistemelor instruirea practică a tutu
ror lucrătorilor.

Dar principala formă de asigurare 
a forței de muncă rămine școala. 
De curind au fost repartizați în 
cooperativele agricole din județul 
Galați peste 100 de absolvenți al li
ceelor agroindustriale și școlilor pro
fesionale cu profil de îmbunătățiri 
funciare. Similar s-a procedat și în 
alte județe. Este o măsură bună, 
care ar permite formarea unor buni 
tehnicieni hidro în C.A.P. Cu condi
ția ca. aceștia să lucreze efectiv tn 
cadrul formațiilor de irigații din uni
tățile in care au fost repartizați, sub 
îndrumarea specialiștilor de la sis
teme. nu să fie lăsati să-și facă do 
lucru pe la birouri.

Ne oprim aici cu investigațiile 
noastre. Cele constatate în județul 
Galați și rezultate din discuțiile pur
tate la Ministerul Agriculturii evi
dențiază necesitatea ca organele 
agricole județene, consiliile agroin
dustriale. întreprinderile de speciali
tate. consiliile de conducere ale uni
tăților si școlile să privească cu toa
tă răspunderea pregătirea profesio
nală a lucrătorilor din domeniul iri
gațiilor.

Lucian CIUBOTARU ; 
Dan PLAESU 4
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in Republica Kenya
CONVORBIRI OFICIAIE INTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE DANIEL TOROITICH ARAP MOI
(Urmare din pag. II

Cei doi președinți au efectuat, de 
asemenea, un amplu schimb de păreri 
în legătură cu principalele probleme 
ale vieții internaționale. S-a subliniat 
că. în ciuda unor semne pozitive 
apărute după încheierea acordului 
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie și mai 
«curtă de acțiune. . cum ar fi în
cetarea ostilităților militare din
tre Iran și Irak, situația interna
țională actuală se menține complexă 
și contradictorie, impunindu-se in 
continuare eforturi susținute pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
cit mai grabnic la măsuri concrete și 
efective de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară, la reglemen
tarea tuturor stărilor de conflict și 
încordare din lume numai pe cale 
pașnică, prin tratative politice. A 
fost subliniată, totodată, necesitatea 
de a se acționa cu toată fermitatea 
pentru soluționarea globală a proble
melor subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale, bazată pe deplină egalitate, 
avantaj reciproc și echitate in rela
țiile economice dintre state.

In timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat gravi
tatea adîncirii decalajelor dintre țări
le in curs de dezvoltare și cele dez
voltate, precum și necesitatea conlu
crării între aceste state pentru găsi
rea de soluții care să ducă la lichi
darea sărăciei și subdezvoltării, să 
favorizeze progresul mai rapid al 
.tuturor țărilor, in primul rînd al 
celor rămase in urmă, pentru a se 
asigura stabilitatea economiei mon
diale. pacea și securitatea tuturor na
țiunilor. tn acest sens, președintele 
României a apreciat că ar avea o 

■ mare însemnătate organizarea unei 
; conferințe internaționale, in cadrul 

O.N.U.. cu participarea țărilor în Curs 
j de dezvoltare și a țărilor dezvoltate, 
i pentru identificarea de soluții re- 
! ciproc acceptabile.

A fost reafirmată solidaritatea cu 
! lupta popoarelor africane pentru li- 
chidarea totală a colonialismului, 

j apărarea și consolidarea independen- 
j ței naționale, dezvoltarea economică 

și socială de sine stătătoare a sta- 
I telor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
. exprimat solidaritatea României cu 
’npta popoarelor africane împotriva 

căror forme de exploatare impe- 
«listă, neocolonialistă. subliniind 

Importanta unității de acțiune a țări
lor Africii pentru consolidarea in
dependenței politice și economice, 
pentru afirmarea lor pe calea pro
gresului economic și social. Au fost

Vizita oficială de prietenie a. tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Kenya, continuă să 
■fte reflectată atnplu iii presa care apare la Nairobi. Sini evidențiate 
atmosfera prietenească, deosebit de caldă in care au fost. inttmpinați 
distinșii oaspeți din România,' bucuria cu care au fost salutați de 
președintele Daniel Toroitich arap Moi pe pămintul acestui stat 
african.

Ziarele „Kenya Times", „The 
Standard" și „The Daily Nation" 
publică pe prima pagină fotografii 
ilustrtnd ceremonia sosirii pe Ae
roportul international ,,J6mo Ke
nyatta" și relatări despre toate mo
mentele vizitei.

„Kenya Times", tntr-o am
plă relatare, simbolic intitulată 
„Călduroasă primire pentru con
ducătorul român", inserează extra
se ample din toasturile rostite de 
cei doi președinți la dineul oficial 
de luni seara, subliniind pozițiile 
comune într-o serie de probleme 
internaționale. în lupta împotriva 
imperialismului și pentru respec
tarea principiului' neamestecului in 
treburile interne ale altor state, 
precum și dorința de a extinde 

condamnate cu tărie politica rasistă, 
de apartheid a regimului din Africa 
de Sud. măsurile de represiune ale 
autorităților de Ia Pretoria împotriva 
populației de culoare . majoritară din 
această țară. Cei doi șefi de stat au 
exprimat sprijinul activ al țărilor lor 
față de lupta dreaptă a poporului 
namibian, sub. conducerea unicului 
său reprezentant legitim, S.W.A.P.O., 
pentru dobindirea independenței na
ționale a Namibiei, pe baza rezolu
țiilor O.N.U.. salutînd orice acțiune 
pozitivă in această zonă a Africii.

Tn legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Daniel Toroitich arap Moi au arătat 
că se impune urgentarea soluționării 
conflictului din zonă pe calea trata
tivelor, prin convocarea unei confe
rințe internaționale, sub egida 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv O.E.P.. 
singurul reprezentant legitim al pa
lestinienilor. Israelul și membrii 
permanenți. ai Consiliului de Secu
ritate.

A fost reliefată contribuția pe care 
trebuie să o aducă, in condiții de 
deplină egalitate, țările în curs de 
dezvoltare, țările mici și mijlocii și 
cele nealiniate, indiferent de sistemul 
lor. social-politic, la soluționarea 
tuturor problemelor complexe cu 
care se confruntă astăzi omenirea.

Vizitarea parcului 
Uhuru

(Urmare din pag. I)

tiilor românb-kenyene, al dorinței 
comune de dezvoltare continuă a 
raporturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări si popoare.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit explicații, din 
partea ministrului mediului înconju
rător și resurselor naturale. J. J. M. 
Nyagah, in legătură cu organizarea 
acestui loc de recreare și studiu pen
tru cetățenii orașului Nairobi.

La încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită căldură de numeroși locuitori ai 
capitalei kenyene.

Contribuție prețioasa la extinderea 
conlucrării dintre cele două țări 

REVISTA PRESEI KENYENE

conlucrarea dintre România și 
Kenya in diferite domenii.

„The Daily Nation" publică, sub 
titlurile ..Președintele României a 
fost primit cu toate onorurile" și 
„Ceaușescu prețuiește Kenya", 
ample relatări ce redau ceremonia- 

S-a. subliniat necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. și al altor organisme 
internaționale în viața mondială, in 
democratizarea relațiilor dintre state 
și asigurarea cadrului corespunzător 
participării tuturor țărilor la rezol
varea marilor probleme .ale con
temporaneității.

★
Schimbul de vederi dintre 

președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi a continuat marți după-amiazâ. 
în aceeași atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere reci
procă.

Cei doi președinți au constatat cu 
satisfacție caracterul rodnic al dis
cuțiilor. al dialogului la nivel înalt 
purtat la Nairobi, care, prin rezul
tatele înregistrate și înțelegerile la 
care s-a ajuns, este de natură să ofe
re o bază bună pentru extinderea 
și adîncirea. in continuare, a rela
țiilor prietenești, de colaborare mul
tilaterală dintre România și Kenya, 
în concordantă cu aspirațiile de pro
gres ale popoarelor român și kenyan. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Daniel Toroitich arap 
Moi au relevat că pozițiile identice 
sau foarte apropiate ale celor două 
țări in problemele vieții internaționa
le dau posibilitatea României și Ke- 
nyei să conlucreze activ pe arena 
mondială pentru a contribui la rezol-

Vizita la „Grupurile industriale kenyene“
(Urmare din pag. I) 
n.iei a arătat că ș-a ajuns la înțe
legeri bune cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre țările noastre 
și a exprimat speranța că, in ca
drul acestei colaborări. ..Grupurile 
industriale kenyene" vor avea o 
participare activă și tot mai largă. 
Aprecierile și urările șefului statu
lui român au fost primite cu deo
sebită bucurie, cu satisfacție, fiind 
subliniate cu vii aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să semneze tn Cartea de 
onoare.

Distinșii oaspeți au vizitat, in con
tinuare, atelierele de sculărie și mase 
plastice.

Pe tot parcursul vizitei, grupuri 
de muncitori au manifestat cu

Iul sosirii, primirea entuziastă fă
cută la . aeroport și pe . între
gul traseu inalților soli ai po
porului român de zecile de mii de 
locuitori ai capitalei kenyene. Sint 
redate, de asemenea, ideile prin
cipale din toasturile rostite de cei 

doi președinți, subliniindu-se ne
cesitatea unirii eforturilor pentru 
întărirea, in continuare, a conlu
crării bilaterale și pe arena inter
națională. in interesul reciproc al 
ambelor țări și popoare. Ziarul iși 
informează, de asemenea, cititorii 

varea problemelor cu care se con
fruntă omenirea.

Tn încheierea convorbirilor, cei doi 
președinți au .subliniat că noul dia
log la nivel înalt româno-kenyan 
constituie o contribuție de cea mai 
mare 'însemnătate Ta cauza păcii, în
țelegerii și colaborării internaționale.

Semnarea unui aide-memoire
In conformitate cu înțelegerile 

convenite intre președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Kenyei, Daniei Toroitich arap Moi. 
a fost semnat un aide-mbmoire cu 
privire la dezvoltarea în continuare 
a schimburilor comerciale și coope
rării economice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Kenya.

Documentul a fost semnat de 
Ștefan Andrei, viceprim-ministru al 
guvernului român, și Dalmas Otieno, 
ministrul kenyan al industriei.

Protocolul prevede acțiuni menite 
să asigure dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice bilaterale, 
îndeosebi in domeniile industrial, 
minier, geologic, prelucrarea lemnu
lui. agricultură, precum și extinde
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale.

căldură pentru prietenia româno- 
kenyană, șalutind tu deosebit res
pect pe distinșii oaspeți din. Româ
nia socialistă.

După încheierea vizitei la „Grupu
rile industriale kenyene". tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită in partea 
centrală a orașului Nairobi. Pretu
tindeni, populația, aflată la acea oră 
pe principalele artere ale capitalei 
kenyene, a făcut, o primire spontană, 
deosebit de caldă, prietenească dis
tinșilor soli ai poporului român, dind 
astfel expresie stimei și prețuirii 
față de România, de președintele 
său. dorinței lor de a se dezvolta 
continuu relațiile de colaborare din
tre țările și popoarele noastre.

cu privire la programul ceței de-a 
doua zile a vizitei, evidențiind mo
mente de seamă — intre care con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. impreuhă cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. șf pre
ședintele Daniel Toroitich arap 
Moi.

La rindul său. „The Standard" 
publică, șub titlul „Șeful statului 
român a sosit in Kenya. Primire 
grandioasă", relatarea propriilor re
porteri, punindu-se in evidentă 
călduroasa infimpinare pe care 
populația capitalei kenyene ă re- 
zervât-o distinșilor oaspeți români 
încă de la sosirea pe aeroportul 
internațional „Jomo Kenyatta". 
Sint, de asemenea, relatate toastu
rile rostite de cei doi președinți. 
Momentul cel mai important al în
tregit vizite îl constituie convorbi
rile dintre cei doi șefi de stat, scrie 
cotidianul kenyan.

Posturile de radio șf televiziune 
au transmis reportaje de la sosirea 
inalților oaspeți români pe aero
port. precum și de la dineu.

Inlilnirea prietenească dintre 
reprezentanții tineretului din 
Republica Socialistă România 
și ai tineretului din Republica 

Democrată Germana
La București au început ieri ma

nifestările prilejuite de tntilnirea 
prietenească dintre reprezentanții ti
neretului din Republica Socialistă 
România și ai tineretului din Re
publica Democrată Germană, eveni
ment de seamă in cronica relații
lor de prietenie și colaborare, sta
tornicite intre tinerii din ceic două 
țări, interpeiate pe raporturile tra
diționale de prietenie și cooperare 
dintre partidele, statele și popoare
le noastre.

Participanții la mitingul de priete
nie au primit cu emoție, deplin in
teres și profundă satisfacție mesa
jele adresate de tovarășul 
Nipolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, dovezi elocvente ale a- 
tențleî și încrederii deosebite pe care 
cele două partide le acordă tinere
tului.

tn cadrul mitingului au luat cuvin- 
tul tovarășul lean Toma, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
U.T.C.. și Hanjo Gliemann. secretar 
al Consiliului Central al F.D.J.

Au fost reliefate bunele relații de 
prietenie și colaborare existente în
tre tinerii și organizațiile de tine
ret din cele două țări, relații ce se 
înscriu in cadrul colaborării pe mul
tiple planuri dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Germană. ■

S-au înfățișat pe larg preocupă
rile și activitatea tinerilor Celor două 
organizații revoluționare pentru în
deplinirea hotăririlor Congresului al 
XlII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român și. res
pectiv. ale celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Socialist Unit, din 
Germania, pentru înfăptuirea poli
ticii partidelor și țărilor hoastre de 
construcție socialistă, de realizare a 
păcii și progresului.

Exprimîndu-se ingrijorarea tineri
lor din cele două țări față de pro
blemele grave și deosebit de com
plexe ale vieții internaționale, s-a 
relevat rolul deosebit de important 
ce revine tinerei generații, organi
zațiilor sale în rezolvarea corespun
zătoare a acestor probleme, în inte
resul popoarelor, al păcii și colabo
rării in întreagă lume.

A fost reafirmată hotărîrea fermă 
de a acționa împreună cu tineretul 
progresist și democratic de pretutin
deni pentru, oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării — în
deosebi â celei nucleare —, pentru 
afirmarea dreptului vital al popoare
lor. al tinerei generații la pace, la 
o existentă liberă și demnă, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Formații .ale, tineretului român și 
ale tineretului din R.&.G. au pre
zentat in fața a numeroși tineri din 
municipiul București un frumos 
program artistic.

Cronica zilei
La cinematograful ..Studio" din 

Capitală au început, marți, „Zilele 
filmului din Republica Populară 
Democrată Coreeană", manifestare 
prilejuită de cea de-a 40-a aniver
sare a creării R.P.D. Coreene.

La spectacolul de gală au luat 
parte membri ai conducerii Consi
liului Culturii ți Educației Socialis
te. reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, un numeros public.

AU fost prezenți Zo Iărtg Guk. am
basadorul R.P.D. Coreene Ia Bucu
rești. șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov.
La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi este deosebit de 

plăcut să va adresez un cald salut prietenesc și cele mai cordiale felici
tări. împreună cu urarea sinceră de sănătate și fericire personală, de noi 
succese in activitatea pe care o desfășurați in înfăptuirea hotăririlor celui 
de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, in edificarea socie
tății socialiste dezvoltate în Bulgaria, pentru bunăstarea și prosperitatea 
poporului bulgar vecin și prieten.

îmi exprim convingerea Că bunele relații dintre partidele și țările noas
tre se vor extinde și adinei și in viitor, spre binele popoarelor noastre, in 
interesul cauzei generale a socialismului, colaborării, securității și păcii in 
Balcani, in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj dă felicitare pe care mi 
l-ați adresat cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a independenței Statului 
Qatar.

La rindul meu. vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres continuu pentru poporul României.

KHALIFA BIN HAMAD AL THANI
Emirul Statului Qatar

Vizita primului-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

in Republica Populară
O delegație de partid și guverna

mentală, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a plecat, marți. în Republica Popu
lară Democrată Coreeană, unde va 
lua parte la festivitățile prilejuite de

Adunare festivă consacrată aniversării victoriei revoluției socialiste in Bulgaria
La Drobeta-Turnu Severin a avut 

loc, marți, o adunare festivă con
sacrată celei de-a 44-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste in Bul
garia.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși Oameni ai muncii din uni
tățile economice, sociale și de cul
tură ale municipiului.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Eugenia Drăgo- 
lici, secretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.. și Ivan LicOv, 
consilier al Ambasadei R.P. Bulgaria 
la București, care au subliniat rea
lizările obținute de poporul bulgar ir.

tv
20.00 Teleiurnal.
20.25 Priorități In economie.
20,45 Acești ani — trepte. Emisiune de 

versuri (color).
21,00 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. : • Un amplu și însufletitor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități, • Promovarea

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL:

Democrată Coreeană
cea de-a 40-a aniversare a creării 
R.P.D. Coreene.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de membri 
ai guvernului, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Zo Iăng Guk, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

(Age-pres)

dezvoltarea economico-sOcială a pa
triei, in construcția socialistă.

Refermdu-se la relațiile tradițio
nale de prietenie și colaborare ro- 
mânO-bulgare, vorbitorii au eviden
țiat rolul hotărîtor al IntîlniriloT și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat a] Re
publicii Populare Bulgaria, in extin
derea și întărirea continuă a con
lucrării multilaterale dintre partjde- 
lș, țările și popoarele noastre.

consecventă a noului tn toate 
domeniile de activitate — condiția 
obiectivă a dezvoltării societății 
noastre socialiste.

21,20 Orizont spre adtncuri (colon. Pro
ducție a Studioului de film TV.

21,30 Agenda Festivalului național „Cin- 
tarea României" (color). Manifes
tări organizate tn cadrul centre
lor de cultură șl creație „Ctntarea 
României".

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA TI1 cinema
— Mai corect ar fi să 

ne întrebați dacă știm să 
facem hirtie de o anume 
calitate. în loc de ce nu 
facem sortimentul X.

— Și care este răspun
sul la întrebarea pe care 
o preferați ?

— ...Știm să preparăm, 
să pregătim, să obținem 
orice fel de hirtie. numai 
să avem celuloză de cali
tate și tot. ce mai trebuie 
rețetei respective.

Rețete, formule chimice ; 
se poate obține o paletă 
de nuanțe ale „albu
lui ", se poate reuși un 
mare grad de finețe... To
tul este compoziția. „re
țeta" — cum spune Va- 
sile Moișan. directorul în
treprinderii de hirtie 
..Bistrița" din Prundu 
Birgăului, care era. in di
mineața cind l-am intil- 
nit. atit de absorbit de re
zolvarea unor probleme 
administrative care nu su
fereau nici un fel de tă
răgănare. incit nu mai a- 
vea prea mult suflu să 
ne convingă prin vorbe de 
performantele uneia din
tre cele mai vechi fabrici 
de hirtie din tară. -Per
formanțe ? Putem realiza 
ace] 85 la sută grad alb. 
Tot timpul ne gindim la ca
litatea hîrtiei. la reducerea 
consumurilor. Să fie coala 
mai ușoară, mai fină, am
balajele să răspundă exi
gentelor comerțului inter
național : doar se face ex
port cu hirtie și confecții 
carton ondulat in peste 40 
de țări. Performanțe ? Tn 
18 ani producția a crescut 
de zece ori. Dar totul a in- 
ceput in urmă cu 220 de 
ani, de la o „moară de 
hirtie". Dacă lucrătorii se 
numeau „morari" ? Ei. asta 
nu știu-.

De la popasul Tihuța — 
unde pe o coamă se înal
ță un castel modern, re- 
plică-fantezie a ..Branu-

lui“. unde trebuie să ai 
sufletul ușor, deschis și 
gindurile limpezi ca să te 
poți bucura din plin de 
văile abrupte, împădurite 
generos, de jocul șerpuitor 
al șoselei. de dealurile 
care se apropie și. se de
părtează făcîndu-te să-ți 
ții respirația — pină la 
Prundu Birgăului nici 
n-ai timp să cuprinzi atita 
frumusețe. La Prundu Bir
găului, in valea străjuită 
de virful Heniu, de vir-

I
mice (’52). centrala de for
ță ('57), hala pentru con
fecții C62). hala pentru 
materii prime și pregăti
rea materialului fibres 
C70) etc... In ’81. de reți
nut. este pusă in funcțiune 
o instalație pentru fabri
carea cartonului ondulat și 
o secție pentru confecții 
din carton ondulat, iar in 
’85 — instalația pentru 
fabricarea cartonului dur 
și secția pentru confecții 
carton dur ; de asemenea.

Meșterii hîrtiei 
și performanțele lor

ful Măgura, de Ripa Ma
lului. acolo unde numai 
cu 220 de ani in urmă — 
așa este — s-a născut pri
ma moară de hirtie din 
Transilvania si printre 
primele de acest fel din 
tară. Cum putea să fie pe 
atunci procesul de fabri
cație ? Manufacturier, 
bineînțeles, utilizînd cirpe 
și paste din lemn ; cit pri
vește uscarea colilor — la 
soare sau pe sfori în po
dul morii. Cu timpul, s-a 
mai adus o sită plană 
(prin 1925), ș-a mai mon
tat un calandru pentru sa
tinat hirtie, un cuțit rota
tiv pentru tăiat coli... tn 
octombrie 1944 trupele 
horthyste. in retragere, au 
dat foc fabricii, iar la .1 
mai 1949, după naționali
zare. oamenii de pe Vale, 
lueflnd voluntar la recon
strucție. au redeschis-o. 
..Din 1952 — povestește 
Vasile Moișan — au în
ceput marile investiții : 
magazia de produse chi-

o linie uzinală c.f. și stația 
de epurare a apelor uzinale. 
Sint importante investiții 
pe care ..morarii" de aici, de 
la Prundu Birgăului. le-au 
înțeles in profunzime, dind 
replica dorinței lor de per
fecționare. De la simplii 
producători de hirtie se 
găsesc acum, aici, mun
citori cu înaltă calificare, 
specialiști cu studii supe
rioare și medii, cercetă
tori... Aici, da, la Prundu 
Birgăului".

Mașina de carton dur 
este in funcțiune. Acțio
nează cele două șite cilin
drice. valțul de formare, 
se face programarea au
tomată a tăierii colii. 
De-abia după tăiere se ca
librează... Zece tone pe zi 
de carton dur ! Două benzi 
transportoare îl preiau, il 
introduc in tunelul de us
care. Toate deșeurile. in 
procent de sută la sută, se 
refolosesc. reintroducin- 
du-se la măcinare pentru 
a lua de la început fluxul

tehnologic. La mașina de 
carton ondulat, in schimb. 
Se văd cele două grupuri 
de ondulare si grupul de 
lipire. Cițiva oameni supra
veghează. Li se pare firesc 
celor de aici să aibă de
pășiri de 25 de milioane de 
lei pe primul trimestru 
(doar sint fruntași pe ra
mură). Li se pare obișnuit 
să vadă cum dă randa
ment o instalație mecani
zată. concepție proprie — 
linia de confecții caiete de 
48 de file, pentru că tot ei 
au rezolvat instalația pen
tru confecționat separa
toare de ambalaje și cea 
pentru verificarea bracu
rilor tehnice de la bo- 
binarea hirtiei. Prin mii- 
nile lor trec cifre astrono
mice de caiete școlare, 
dosare, coli de hirtie ex- 
trafină...

Descoperim familii în
tregi de muncitori care au 
lucrat și lucrează in aceas
tă renumită fabrică: fami
lia Monda, familia Dablea, 
familia Bălan. Teofil Bă
lan, operator chimist la 
mașina de carton dur are 
20 de ani, virstă. Bunicul 
lui, tatăl lui, au lucrat 
aici. Acum ii sint colegi 
cei doi frați, verii, unchii 
— vreo 15 în total. 11 
credem cind spune că me
seria lui este cea mai fru
moasă și că are tot drep
tul să se gindească Ia o 
școală de maiștri, să-și 
continue studiile. ..O sim
plă foaie de hirtie este o 
compoziție Chimică, nu ? 
O-rețetă care „trebuie îm
bunătățită. care trebuie să 
vizeze calitatea..." — așa 
gindea Teofil Bălan, așa 
gindeau colegii lui. mari 
meșteri in fabricarea hir
tiei. Meșterii pe care i-am 
cunoscut la Prundu Birgău
lui.

Smaranda OTEANU 
Glieorqlie CRIȘAN

• Agentul straniu: CIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11.30: 14: 16.30: 19.
AURORA (35 04 06) — 9: 11.30: 14:
16.30: 19, la grădină — 20.13.
• Misiune specială („Zilele filmului 
din R.P.D. Coreeană") : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,15; 14.30; 16,45: 19.
• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Păstrează-mă doar pentru tine : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18: 20, FLOREASCA (33 29 71) — 
9: 11; 13: 15: 17; 191
• Duminică in familie: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17: 19.
• Niște băieți grozavi t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Flăcări pe comori ; COTROCENI 
(49 48 48) - 15: li: 19.
• Artista, dolarii și ardelenii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : MUNCA 
(21 50 97) - 15; 17: 19
• Temerarii de la seara doi : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11.15; 13,30;
15,45: 18: 20.
• Cucoana Chirița: ARTA (213186) 
9:11; 13: 15; 17,15; 19,30.
• Program de vacanță. Amintiri din 
copilărie: PACEA (71 30 85) — 9; 11;
13.
• Luptătorul cu sabia: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11; 13,15; 13,30;
17,45; 20.
• Tentația: BUCUREȘTI (15 61 34)
— 9: 11; 13,15; 13,30; 17,45; 20, EX

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 septembrie ora 20 — 10 
septembrie, ora 20. tn țară : Vremea 
vă continua să se răcească, îndeosebi 
tn partea a doua a intervalului. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros tn pri
mele zile tn regiunile estice și sud- 
estice unde, local, va ploua, tn cele
lalte regiuni ploile vor avea un carac
ter mai restrîns. tn zona de niunte, la 
peste 1 500 metri, se pot semnala, tre
cător, precipitații aub formă da lapo-

CELSIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30: 
15.43: 18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13.15: 13,30; 17,45; 20.
• Johann Strauss, regele neincoronat
al valsului: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 13,15; 15.30: 17.45: 20. VdLGA
<79 71 26) - 9; 11.15; 13.30; 13.45; 18; 
20.
• Program special pentru copil șt 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13: 
13: 17; 19.
• Tristețea învingătorului : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13.15: 15,30;
17.45: 20.
• Noile povesti ale Șeherezadei : FE
ROVIAR (50 51.40) — 9: 12: 13; 18, ta 
grădină - 20, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,30; 14.36; 17; 19.15.

teatre
• Filarmonica ..George EnesCu" 
(15 68 75. sala studio): „Universul ar
tei vocale". Mădălina Muche — so
prană : la pian : Letitia Flavian. Mi- 
liai-Almavenus Mateescu — bas : la 
pian : Krlmhllda Cristescu — 17.30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46. la Teatrul de vară Herăs
trău) : Ciineie grădinarului — 18.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul
burghez — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Pen
tru ce-am murit — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Hotel „Zodia Gemenilor* — 
19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) ; Cintă cioctrlie — 
13.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauțllor. 11 12 04) ; Anotimpurile min- 
zuiul — 10.30.

viță și ninsoâra. Vintui va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
tn estul țării din sector nordic. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse in
tre 3 și 13 grade, mai scăzute in de
presiuni. iar cele maxime intre 14 și 
22 grade. Dimineața, pe alocuri, se va 
produce ceață, tn centrul și nordul ță
rii, condițiile atmosferice vor fi favo
rabile producerii brumei tn a doua 
parte a intervalului. In București : Vre
mea va continua să se răcească mai 
ales tn a doua parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Temporar va ploua 
în primele zile. Vintui va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 8 și 12 grade, iar cele 
maxime între 18 și 22 grade.

Echipele romanești in cupele europene
PRAGA : In Cupa campionilor", Steaua — Sparta

PRAGA (prin telefon). Echipa 
Steaua București a sosit în orașul 
primului său. meci din noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni", luni 
seara, pe o ploaie torențială.

La o conferință de presă s-au 
aflat, următoarele despre cele două 
competitoare : Sparta Praga nu va 
putea avea in formație două din 
valorile sale de bază : noua achiziție 
Kukteta, golgeterul diviziei secunde 
in sezonul trecut, (accidentat), și. vir
ful de atac dreapta Grtga (suspen
dat de U.E.F.A.). Steaua București, 
de asemenea, nu va putea conta pe 
Bumbescu (deși a făcut deplasarea), 
ceilalți accidentați (Bălan, Pițurcă) 
răminind acasă, nerefăcuți.

Evident, nici unul, dintre antre
nori nu a comunicat formația, re- 
zervindu-și dreptul de a o face eu o

★

BUCUREȘTI : ÎN „CUPA CUPE
LOR", DINAMO - KUUSYSI. As
tăzi. echipa Dinamo București va 
debuta in noua ediție a competiției 
europene intercluburi „Cupa cupe
lor" in fața unui adversar cunoscut 
publicului bucureștean — formația 
finlandeză Kuusysi, din orașul Lahti.

*

GALATI : IN „CUPA U.E.F.A.", 
OTELUL — JUVENTUS TORINO. 
Premieră fotbalistică pentru amato
rii de sport din Galați : ambițioasa 
echipă locală Oțelul va juca, in pri
mul meci din turul I al „Cupei 
U.E.F.A.", cu renumita echipă ita
liană Juventus din Torino.

Fotbaliștii gălățeni. mobilizați în 
mod deosebit tocmai pentru a se

oră înainte de meci, in funcție de 
vreme, de ultimul antrenament 
(marți după-amiază), de starea fizi
că a. jucătorilor șl de... inspirație in 
înlocuirea titularilor indisponibili. Se 
crede insă că vor fi aliniate, în linii 
mari, formațiile obișnuite, ceed ce, 
în cazul Stelei, înseamnă : Lung — 
Dan Petrescu, îovan, BelOdedici, Un- 
gureanu ■— Stoica, Hie Dumitrescu, 
Rotariu. Hagi — Lăcătuș, Pena.

Arbitrul portughez Da Silva <eel 
care a cândus, la București, partida 
Albania—România) vă da semnalul 
de începere miercuri ora 17 (18 ora 
României). Stadionul, construit nu
mai pentru fotbal, are 30 000 locuri. 
Vremea rămine noroasă, deocamdată 
fără ploaie, gazonul este foarte bun-

G. MITROI

* -

Să amintim că Dinamo a mai flitîlnlt. 
pe Kuusysi. în toamna anului 1983, 
atunci bucurâștenii invingind cu 1—0 
in Finlanda și cu 3—0 la București. 

Meciul Dinamo — Kuusysi va fi 
arbitrat de o brigadă cipriotă, la 
centru — S. HadjistephanOu. între
cerea va începe la ora 17.

♦
comporta onorabil tn fața acestui ad
versar de renume, și-au definitivat 
în aceste zile pregătirile. Echipa ita
liană a efectuat și ea două antrena
mente la Galați.

Pârtida Oțelul — Juventus va în
cepe la ora 17 și va fi arbitrată de 
6 brigadă turcă — la oentru. J. Na- 
moglu. 1

Campionatele naționale de șah
La Predeal au început întrecerile 

Campionatelor naționale de șah (se
niori și senioare) pe anul 1988. în 
prima rundă a turneului masculin. 
Parik Stefanov a ciștigat la Mihai 
Ghindă. C. Ionescu l-a învins . pe 
Nicolăide, Armas a pierdut la Du- 
mitrache, Negulescu. de asemenea 
cu piesele negre, a obținut victoria 
la Navrotescu. iar nartidele Stanciu— 
Birieseu, Foișor—Marin și Stoica— 
Pavlov s-au încheiat remiză.

Iată și rezultatele prunei runde a 
campionatului feminin: Cristina Bă- 
dulescu—Eugenia Ghindă 1—0; Mar
gareta Muresan—Edith Cozma remi
ză : Ligia Jicman—Mariana Ionttă 
1—0: Emilia Chiș—Otilia Gant O—l; 
Gerdtrude Baum stark—Luminița Radu 
remiză; Mădălina Stroe—Gabriela 
Stanciu 0—1 ; Viorica Ursuleac— 
Cristina Stanca 0—1.



ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
- PROBLEMA CENTRALĂ A OMENIRII

Resursele irosite pentru înarmare să fie orientate 
în direcția dezvoltării

BELGRAD 6 (Agerpres). — în de
clarația adoptată de participanții la 
simpozionul internațional din locali
tatea iugoslavă Tavtat se relevă ne
cesitatea imperioasă a orientării 
imenselor resurse risipite pentru 
înarmare tn direcția dezvoltării în 
ritm accelerat a științei și învăță-

mîntului, pentru protejarea mediu
lui înconjurător. La manifestare, 
avînd ca temă structura electronică 
și proprietățile moleculelor și crista
lelor, au participat peste 150 de oa
meni de știință, între care laureați 
ai Premiului Nobel -r transmite a- 
genția Taniug.

Atlanticul de sud - zonă denuclearizată 1
BRASILIA 6 (Agerpres). — Orga

nizațiile ecologiste braziliene au pro
testat energic împotriva prezenței a 
trei nave militare nucleare ale 
S.U.A. în apele golfului din apro
pierea orașului Rio de Janeiro — in
formează agențiile Prensa Latina și 
I.P.S. Militanții ecologiști au subli
niat că aceasta constituie o violare 
a legislației braziliene, care interzice 
sosirea, staționarea și tranzitul ori
cărei ambarcațiuni propulsate nu
cleare sau avînd la bord reziduuri

ori încărcături nucleare. Manifestan- 
ții au denunțat faptul că portavionul 
„Independence", crucișătorul „Lake 
Champlain" și nava-cisternă „John 
Lenthal" reprezintă o amenințare 
pentru securitatea milioanelor de lo
cuitori ai metropolei, arătînd, tot
odată, că prezența acestor nave con
travine propunerii Braziliei privind 
transformarea Atlanticului de sud 
într-o zonă denuclearizată, a păcii 
si cooperării.

In favoarea unei lumi fără arme și războaie
BONN 6 (Agerpres). — în mal 

multe localități vest-germane s-au 
desfășurat acțiuni în favoarea dezar
mării, pentru edificarea păcii. între

acestea s-au bucurat de o amplă 
participare manifestările din cadrul 
inițiativei „Sportivele și sportivii in 
favoarea păcii — împotriva rachete
lor nucleare". rA. N. C. cere să se renunțe la proiectatele alegeri din Africa de sud

LUSAKA 8 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Lusaka, 
Congresul Național African (A.N.C.) 
a lansat comunității internaționale 
apelul de a exercita presiuni pentru 
ca guvernul de la Pretoria să renunțe 
la alegerile preconizate pentru 26 
octombrie. în document se subliniază 
că aceste așa-zise alegeri constituie, 
în fapt, o nouă încercare de legiti- 
mizare în continuare a regimului 
bazat pe apartheid, notează agenția 
China Nouă. Singura modalitate de
mocratică de realizare a unui scrutin 
electoral în R.S.A. este aceea în care 
se va aplica principiul „un om — un 
vot", sub supraveghere internațio
nală, se arată în document.

HARARE 6 (Agerpres). — Luînd 
euvîntul la sesiunea de la Harare a

Comitetului Executiv al Uniunii 
Parlamentelor Africane (U.P.A.), 
avînd ca temă apărarea sănătății în 
Africa, vicepreședintele Republicii 
Zimbabwe, Simon Muzenda, a subli
niat că forurile legislative de pe 
continent trebuie să acționeze cu și 
mai multă fermitate pentru promo
varea păcii și securității, ca o con
diție esențială pentru succesul pro
gramelor de ocrotire a sănătății — 
relatează agenția ZIANA. Vorbito
rul a arătat că în sudul Africii,' și 
îndeosebi în Angola și Mozambic, 
starea sănătății populației a fost 
grav afectată de actele agresive, 
directe sau indirecte, ale regimului 
bazat pe apartheid de la Pretoria, 
care au dus la irosirea unor impor
tante resurse materiale și umane.

\ Statele latino-americane trebuie să dezvolte 
o nouă strategie economică

< Concluziile unui studiu al Secretariatului S.E.L.A.
CARACAS 6 (Agerpres). — Pro

ducția industrială a Americii Latine 
ți Caraibilor a înregistrat un puter
nic recul, situîndu-se în prezent la 
niveluri inferioare celor din 1980 — 
se arată într-un studiu al Secreta
riatului permanent al Sistemului E- 
conorrrtr L’attnw-Amerîcan (S.E.L.A:), 
difuzat la Caracas. Documentul sem
nalează că în condițiile schimbări
lor tehnologice rapide produse la 
nivel mondial, țările din regiune 
trebuie să dezvolte o nouă strategie 
industrială, bazată pe criterii de ca
litate și competitivitate. Studiul, 
care va fi dezbătut în cadrul celei 
de-a XlV-a sesiuni a Consiliului La- 
tino-American, insistă ca statele 
membre ale S.E.L.A. să creeze con
dițiile menite să permită o dezvol
tare tehnologică autonomă, transmite 
agenția Prensa Latina.

CARACAS 6 (Agerpres). — Capi
tala Venezuelei va găzdui, în zilele 
de 19 și 20 septembrie, lucrările ce

lei de-a XlV-a sesiuni a Consiliului 
Latino-American — organul suprem 
al Sistemului Economic Latino-Ame
rican (S.E.L.A.) — informează agen
țiile Prensa Latina și I.P.S. Miniștrii 
relațiilor externe și ai economiei din 
cele 26 de țâri membre ale acestui 
organism vor examina,” în" principal, 
problema datoriei externe, comerțul 
și cooperarea regională, situația, e- 
conomică și evoluția financiară ale 
statelor Americii Latine și zonei Ca
raibilor în contextul economiei mon
diale.

în ce privește problema datoriei 
externe, Consiliul S.E.L.A. va' exa
mina situația. actuală și consecințele 
ei sociale, noi mecanisme și propu
neri vizînd o soluționare echitabilă 
a acesteia. Va fi pus accentul pe le
găturile dintre datoria externă și 
comerț, participanții urmînd să dez
bată o serie de rapoarte asupra pro
greselor înregistrate în procesul de 
negocieri comerciale multilatera
le din cadrul rundei Uruguay a 
G.A.T.T.

tanzania - o țară pe
Situată în zona Africii răsărite

ne, între apele Oceanului Indian si 
imensa salbă de lacuri din inima 
continentului, Tanzania este denu
mită și „țara muntelui Kilimanja
ro". Celebrul masiv muntos, care-1 
domină regiunile de nord-est. a- 
junge pînă la înălțimea de 5 895 m, 
fiind cel mai înalt vîrf din Africa. 
Pe pantele sale terasate se întind 
numeroase plantații de cafea, ba
nane și ceai. Prin munca tenace a 
tanzanienilor, apele torenților de 
munte au fost îndreptate prin sute 
de canale spre terenurile cultiva
te, sporindu-le rodnicia. Dar Kili
manjaro nu este numai o parte a 
pitorescului cadru natural. El con
stituie. totodată, un adevărat sim
bol al aspirațiilor de libertate ale 
ponorului tanzanian. La 9 decem
brie 1961, aici, pe vîrful său, cu 
stînci acoperite de zăpadă, a fost 
aprinsă flacăra simbolică a liber
tății și înălțat drapelul național, 
marcînd proclamarea independen
tei Tanganykăi — partea continen
tală a actualei Republici Unite 
Tanzania.

Tanzania este cel mai întins stat 
al Africii răsăritene, avind o su
prafață de 945 087 kmp și o popu
lație de 23 200 000 locuitori. Terito
riul său se compune din două părți 
distincte : zona continentală — 
Tanganyka, unde trăiește majori
tatea populației, și zona insulară 
din vecinătatea coastei, cuprinzînd 
Zanzibarul, Pemba și alte insule 
mai mici (2 461 kmp). Tanzania 
dispune de importante bogății na
turale ; în subsolul tării se află ză
căminte de diamante, aur, cărbune, 
fosfați, nichel, cupru, iar pe întin
derile arabile se cultivă porumb, 
manioc, bumbac, cafea, ceai, sisal, 
arahide si, în mod deosebit, cuișoa- 
re — cultură concentrată in insule
le Zanzibar și Pemba, care furni
zează patru cincimi din producția 
de cuisoare a lumii.

Multă vreme, poporul tanzanian 
nu s-a putut bucura însă de aceste 
bogății, deoarece tara sa s-a aflat 
sub dominația străină și a suferit 
din plin consecințele nefaste ale 
spolierii colonialiste. în 1885. Tan
ganyka a devenit colonie germană, 
iar cinci ani mai tirziu Zanzibarul 
și Pemba au fost transformate in

protectorat britanic. După primul 
război mondial, Tanganyka a tre
cut sub mandatul Marii Britanii, 
păstrînd acest statut pină în 1946, 
cînd a devenit teritoriu sub tutela 
O.N.U,, administrat de aceeași pu
tere colonială. Creșterea impetuoa
să a mișcării de eliberare naționa
lă sub conducerea Uniunii Națio
nale Africane din Tanganyka 
(TANU) și a partidului Afro-Shi- 
razi din Zanzibar, avea să ducă

Convocarea unei conferințe internaționale 
in Orientul Mijlociu

- condiție pentru instaurarea păcii
• O declarație a reqelui Hussein ai Iordaniei • Contacte 
diplomatice • Situația din teritoriile arabe ocupate se 

menține încordată
KUWEIT 6 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat publicației kuwei- 
tiene „Al Anbaa", regele Hussein al 
Iordaniei a subliniat că pacea nu 
poate fi realizată în Orientul Mij
lociu decît prin convocarea unei con
ferințe internaționale, sub auspiciile 
Națiunilor Unite, cu participarea 
membrilor permanenți ai Consiliului 
de Securitate, a tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — infor
mează agenția KUNA.

LONDRA 6 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, s-a întîlnit cu regele Hus
sein al Iordaniei, aflat în vizită la 
Londra. Au fost discutate probleme 
referitoare Ia evoluția convorbirilor 
de la Geneva dintre Iran și Irak și 
situația din teritoriile arabe ocupate 
— a precizat un purtător de cuvint 
britanic, citat de agenția China 
Nouă.

BEIRUT 6 (Agerpres). — în regiu
nea sudică libaneză și în zona Bei
rutului s-a menținut, marți, încor
darea. Agenția MENA transmite că

avioane de luptă israeliene au sur
volat, în mai multe rînduri, în ca
drul unor zboruri de recunoaștere, 
spațiul aerian libanez. Aparatele 
militare au fost semnalate zburînd 
la joasă altitudine deasupra capita
lei libaneze.

în teritoriile de pe malul vestic 
al Iordanului și Gaza, ocupate de 
Israel, s-a menținut încordarea.

Marți, forțele israeliene de ocupa
ție au declanșat o campanie de a- 
restări în orașul Qalqiliya (Cisiorda
nia), după ce l-au declarat zonă mi
litară închisă, a anunțat postul de 
radio Israel, citat de agenția MENA. 
Aici a fost organizată o am
plă operațiune, la care au participat 
elicoptere de luptă. Mai multe lo
cuințe au fost distruse.

Pe de altă parte, agenția M.A.P. 
relevă că au fost adoptate noi mă
suri, pe plan administrativ, împotri
va populației palestiniene. Agenția 
QNA precizează, de asemenea, că 
autoritățile de ocupație continuă să 
mențină închisă, de mai bine de opt 
luni, Universitatea islamică din 
Gaza. (Agerpres)

În sprijinul eforturilor pentru soluționarea 
conflictului dintre Iran și Irak

Sesiunea ministerială a Consiliului de Cooperare al Golfului
RIAD 6 (Agerpres). — După două 

zile de dezbateri, la Riad s-au. în
cheiat lucrările sesiunii ministeriale 
a Consiliului de Cooperare al Golfu
lui, agenda de lucru fiind dominată 
de evoluția evenimentelor din regiu
ne și din Orientul Mijlociu. Comu
nicatul final al reuniunii apreciază 
pă măsura de încetare a focului in
tervenită între Iran și Irak reprezin
tă un pas important, care va duce la 
o pace globală și echitabilă în re
giune, informează agenția KUNA. 
De asemenea, se exprimă speranța 
că negocierile de la Geneva, sub 
auspiciile secretarului general al 
O.N.U., vor conduce la un acord 
pentru instaurarea păcii în zonă, 
în acest sens, participanții declară 
că vor sprijini eforturile desfășurate 
de secretarul general al O.N.U. și cer, 
totodată, membrilor permanenți ai 
Consiliului de Securitate să acțione
ze pentru a asigura succesul transpu

nerii în viață a Rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate vizînd in
staurarea păcii între Iran și Irak.

Evaluîndu-se situația din Orientul 
Mijlociu, în lumina ultimelor eveni
mente din teritoriile arabe ocupate, 
participanții și-au reafirmat sprijinul 
pentru cauza palestiniană și au rele
vat necesitatea convocării unei con
ferințe internaționale de pace, sub 
auspiciile O.N.U., cu participarea 
tuturor părților implicate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, singurul reprezentant legitim 
al poporului palestinian, precum și 
a membrilor permanenți ai Consiliu
lui de Securitate. In comunicat se 
lansează un apel poporului libanez 
să acorde prioritate intereselor na
ționale, astfel încit să poată fi iden
tificată o soluție pentru depășirea 
crizei, și să acționeze pentru asigura
rea stabilității, securității și a in
tegrității teritoriale a acestei țări.

f
R F. G.; Șomajul în țreștere

BONN 6 (Agerpres). — Potrivit 
statisticilor oficiale difuzate la Bonn, 
la sfîrșitul lunii august, în R.F. Ger
mania erau înregistrați 2 176 000 șo
meri, cu 30 000 mai mult decît în 
luna mai anul acesta. Numai in de
curs de trei luni, rata șomajului a 
crescut cu 8,5 la sută. Un procentaj 
foarte ridicat în rîndul șomerilor este 
deținut de femei și de muncitorii 
imigranți.

Statisticile oficiale nu-i mai înre
gistrează pe cei care din motive di
verse nu se mai înscriu pe listele 
celor în căutarea unui loc de muncă 
sau pe șomerii parțiali. Datele pu
blicate de sindicatele vest-germane

arată că numărul total al celor fără 
lucru depășește 3 000 000.

Industria constructoare de nave 
trece prin cea mai serioasă criză din 
ultimii 10 ani, caracterizată prin 
soorirea considerabilă a șomajului 
și falimentul multor șantiere nava
le. După cum relevă cifrele date pu
blicității de uniunea sindicală pe ra
mură vest-germană, în ultimii ani, 
din fiecare 4 muncitori navali, 3 
și-au pierdut locul de muncă, astfel 
încit. în 1987, în acest sector își mai 
desfășurau activitatea doar 32 000 
de lucrători, față de 113 000 cu cîțiva 
ani in urmă. Nu mai puțin de 14 șan
tiere navale au devenit falimentare 
sau sînt insolvabile.

drumul progresului
Unită Tanzania. Funcția de Pre
ședinte al tării a fost preluată de 
Julius Nyerere.

Crearea statului unitar a repre
zentat o importantă victorie poli
tică a poporului tanzanian, a mar
cat un pas decisiv spre accelerarea 
procesului de lichidare a sechele
lor dominației coloniale. în anii 
care au trecut de atunci, țara din 
estul Africii a cunoscut profunde 
înnoiri pe plan politic, economic

------ ;----------- DOCUMENTAR -------------------
Suprafața : 945 087 kmp.
Populația : 23 200 000 locuitori

(1987).
Limba oficială : swahili ; alte 

limbi uzuale : engleza și araba.
Capitala : Dar Es Salaam — 1,3 

milioane locuitori.
Alte orașe importante : Dodoma, 

Zanzibar, Tanga, Mtwara, Mwanza, 
Arusha, Moshi.

Organizarea statală : Republică 
prezidențială ; puterea legislativă 
este exercitată de președinte și de 
un parlament unicameral (Adu
narea Națională) ; puterea execu
tivă este exercitată de guvern, care 
este numit de șeful statului.

NICOSIA

Astăzi se deschide 
conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor 

nealiniate
NICOSIA 6 (Agerpres). — Dezba

terile din cadrul conferinței miniștri
lor de externe ai țărilor nealiniate, 
care vor începe miercuri, la Nicosia, 
se vor concentra asupra focarelor de 
conflict care există astăzi în lume și 
a rolului și activității mișcării de 
nealiniere în actualele condiții in
ternaționale. Dintre problemele eco
nomice, accentul principal se va pune 
pe povara datoriilor externe cu care 
se confruntă marea majoritate a ță
rilor in curs de dezvoltare nealiniate.

De altfel, aceste două principale as
pecte vor reprezenta conținutul celor 
două declarații finale — politică și e- 
conomică — cu care se încheie con
ferința.

Pe de altă parte, conferința minis
terială din Cipru va trebui să de
semneze țara-gazdă a viitoarei con
ferințe la nivel înalt a mișcării de 
nealiniere, țară care va asigura pen
tru următorii trei ani președinția reu
niunilor nealiniaților.Pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Grecia și Turcia

ANKARA 6 (Agerpres). — La An
kara continuă lucrările sesiunii Co
mitetului politic mixt turco-elen, 
consacrată problemelor privitoare la 
relațiile bilaterale. Delegațiile celor 
două țări sînt conduse de miniștrii 
de externe.

într-o declarație făcută înaintea 
începerii sesiunii, ministrul de ex
terne turc, Mesut Yilmaz, și-a ex
primat convingerea că problemele 
dintre Turcia și Grecia pot fi solu
ționate. Scopul Comitetului politic 
mixt este de a elimina divergențele 
dintre cele două țări și de a crea un 
climat de încredere — a precizat 
Yilmaz.

La rindul său, ministrul de exter
ne grec, Karolos Papoulias, a afir
mat că actuala sesiune a Comitetu
lui politic mixt este foarte impor
tantă pentru cele două părți. „Noi 
sîntem siguri că obstacolele pot fi 
depășite" — a conchis Papoulias.

ATENA 6 (Agerpres). — La Atena 
se desfășoară lucrările Comitetului 
economic mixt greco-turc, organism 
creat în conformitate cu înțelegerile 
realizate la Davos, în Elveția, între 
prim-miniștrii Greciei și Turciei.

După cum informează agenția 
Taniug, părțile dezbat modalitățile 
de extindere a cooperării în dome
niile economic și cultural dintre cele 
două țări.

ATENA

întreruperea consultărilor 
greco-americane

In problema bazelor militare
ATENA 6 (Agerpres), — Lucrările 

celei de-a zecea runde de consultări 
greco-americane în legătură cu viito
rul statut al bazelor militare ale 
S.U.A. pe teritoriul Greciei, începute 
luni, au fost întrerupte în aceeași zi, 
informează agenția T.A.S.S.

întreruperea a fost determinată de 
cererea părții elene ca Statele Unite 
să evacueze baza aeriană Ellinikon, 
de lingă Atena.

Delegația americană s-a întors la 
Washington în vederea primirii de 
noi instrucțiuni.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ d BRAZIUH

Domnului JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative a Braziliei

BRASILIA DF
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei îmi 

oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că raporturile 
de prietenie și colaborare existente intre România și Brazilia se vor dez
volta tot mai mult in viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian marchează îm
plinirea, la 7 septembrie, a 166 de 
ani de la proclamarea independen
tei, eveniment ce a încununat lupta 
sa pentru înlăturarea stăpînirii •co
loniale portugheze și cucerirea 
dreptului la o existență de sine 
stătătoare.

Cea mai întinsă și mai populată 
tară a Americii Latine (suprafața : 
8 535 000 kmp ; populația : circa 135 
milioane de locuitori) dispune de 
mari bogății naturale. Cunoscută 
prin tradiție ca „tară a cafelei", ea 
a parcurs in ultimele decenii un 
intens proces de industrializare, de 
diversificare economică. Chiar dacă 
incă nu s-a reușit lichidarea sub
dezvoltării din vaste zone ale a- 
cestei „țări-continent" — zone si
tuate cu precădere în nord și vest 
— Brazilia dispune astăzi de cel 
mai mare potențial industrial din lu
mea a treia, în cadrul căruia o 
pondere mereu mai însemnată 6 
au ramuri de vîrf ca electroteh
nica și electronica, industria de au
tomobile, petrochimia etc. Produ
sele acestor sectoare industriale 
ocupă un loc însemnat în exportu
rile țârii, iar exportul de cafea, cu 
toate că și-a redus mult ponderea 
în cadrul veniturilor, rămîne o sur
să importantă de cîștiguri — ală
turi de zahărul din trestie și de 
alte produse agricole, prețioase 
auxiliare în promovarea politicii de 
industrializare.

în propulsarea industrializării, 
un rol de seamă l-a avut și îl are 
sectorul de stat, care concentrează 
o bună parte din ramurile econo
miei și se distinge printr-un ritm 
susținut al investițiilor, îndeosebi 
în domeniile energiei și extracției 
minerale. Un exemplu elocvent in 
acest sens I-a constituit societatea 
de stat pentru petrol „Petrobras", 
care în ultimii ani a alocat fonduri 
considerabile pentru prospecțiuni și 
explorări geologice, ceea cea dus la

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Federative a Braziliei, 
marți, a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea în cadrul 
căreia au fost prezentate impresii 
de călătorie din această țară.

o însemnată creștere a producției 
naționale de petrol. în același sens 
se înscrie creșterea considerabilă a 
extracției unor minereuri metalife
re, inclusiv de metale rare, ca și 
construirea unor mari obiective hi
droenergetice, între ele numărîn- 
du-se hidrocentrala de la Itaipiî, 
pe fluviul Parana, de departe cea 
mai mare din lume. Acțiunea de 
valorificare a potențialului hidro
energetic al țării are loc concomi
tent cu aplicarea unui plan de con
struire a nouă uzine atomoelectri- 
ce, incepind cu cea de la Angra 
dos Reis, aflată în funcțiune.

Actualul guvern civil al Brazi
liei, paralel cu măsurile pentru 
consolidarea unui regim democratic 
în țară, face eforturi pentru a 
menține un ritm susținut al indus
trializării, in ciuda greutăților eco
nomice existente, legate în mare 
măsură de povara datoriei externe 
și de înrăutățirea condițiilor din 
comerțul internațional.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile constructive ale 
poporului brazilian. de care se sim
te legat prin afinități de limbă și 
cultură, prin similitudinea unor 
preocupări referitoare la acce’era- 
rea dezvoltării economice. între 
România și Brazilia s-au statorni
cit și se dezvoltă relații de priete
nie și colaborare, bazate pe egali
tate și respect reciproc. Un mo
ment de importanță istorică în dez
voltarea acestor raporturi l-a con
stituit vizita efectuată în Brazilia 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Acordurile pemnate și 
înțelegerile convenite cu prilejul 
vizitei constituie cadrul fertil pen
tru amplificarea legăturilor româ- 
no-braziliene, in deolină concor
dantă cu aspirațiile de progres ale 
popoarelor român și brazilian, cu 
interesele păcii și cooperării rod
nice în întreaga lume.

★
Au participat membri ai condu

cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

A fost prezent Antonio Sabina 
Cantuaria Guimaraes, ambasado
rul Braziliei la București.

(Agerpres)
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însă la lichidarea definitivă a do
minației străine și la împlinirea 
aspirațiilor de • libertate ale popu
lației din cele două teritorii. In 
1960 — anul eliberării Africii — 
Tanganyka a obținut autonomia 
internă, iar in 1961 — independen
ta. Un drum similar a urmat Zan
zibarul. La mijlocul anului 1963 
„insula cuișoarelor" a pășit pe ca
lea autonomiei interne, urmată la 
scurte intervale de timp de procla
marea independentei și instituirea 
republicii.

Un moment de importantă deose
bită în această dezvoltare l-a mar
cat anul 1964. Răspunzind năzuin
ței populației spre unitate și dez
voltare economico-socială. la 26 a- 
prilie Tanganyka s-a unit cu Zan
zibarul, formînd Republica Unită 
Tanganyka și Zanzibar. în octom
brie. același an. tînărul stat și-a 
schimbat numele în Republica

și social, care au contribuit la con
solidarea independentei. Aceste 
transformări au fost puternic sti
mulate de o serie de măsuri adop
tate de forurile conducătoare tan- 
zaniene și, în special, de amplul 
program de dezvoltare cunoscut 
sub numele de „Declarația de la 
Arusha" (1967). Ca urmare a tra
ducerii în viață a acestui program 
de dezvoltare, pe harta tării au a- 
părut un număr apreciabil de 
obiective industriale — in sectoa
rele textil, chimic, alimentar ; s-au 
intensificat prospecțiunile geologi
ce ; a luat o tot mai mare amploa
re acțiunea de extindere a supra
fețelor agricole, au fost înființate 
unități productive de tip coopera
tist. Schimbări importante au avut 
loc, de asemenea. în domeniul în- 
vățămîntului, culturii și asistenței 
medicale. în urma unor eforturi 
susținute, numărul știutorilor de

carte a atins 90 la sută din populație, 
Tanzania situîndu-se, potrivit da- 
țelpr U.N.E.S.C.O., pe primul loc 
in rindul statelor Africii în ce pri
vește rezultatele efortului de li
chidare a analfabetismului.

O imagine elocventă a adîncilor 
prefaceri înregistrate de localitățile 
tînărului stat african o oferă ca
pitala acestuia. Fondată în anul 
1862, pe locul unui sat de pescari. 
Dar Es Salaam — „Portul păcii" — 
a fost multă vreme un centru poli- 
tico-administrativ de importantă 
redusă și cu o slabă activitate eco
nomică. Începînd din 1964, cînd a 
devenit capitala Republicii Unite 
Tanzania, orașul a cunoscut o dez
voltare rapidă. Populația sa. eva
luată la cîteva sute de mii de lo
cuitori, a crescut la 1 300 000. As
tăzi, la Dar Es Salaam sînt con
centrate 60 la sută din întreprinde
rile tării, prin port se efectuează 
cea mai mare parte a exportului 
Tanzaniei și se asigură totodată 
tranzitul de mărfuri pentru Zair și 
Zambia. Orașul este, de asemenea, 
principalul centru cultural al Tan
zaniei. Aici își desfășoară activita
tea o universitate, fondată în 1961, 
șase societăți științifice, două in
stitute de cercetare. Muzeul Națio
nal etc. Ținînd însă seama de a- 
numite inconveniente climatice — 
la Dar Es Salaam este o climă 
umedă, nesănătoasă, iar datorită 
situări; sale geografice legăturile 
cu restul țării sînt destul de difi
cile — în 1981 au început lucrările 
de construcție a unei noi capitale. 
Acest oraș, denumit Dodoma, este 
situat la 500 km de Dar Es Salaam, 
pe platourile înalte din centrul 
Tanzaniei, și numără în prezent 
peste 100 000 de locuitori.

Uri rol maior în angajarea si mo
bilizarea eforturilor constructive 
ale poporului tanzanian îl are 
Partidul Revoluționar din Tanza
nia (Choma Cha Mapinduzi). Creat 
la 5 februarie 1977 prin unirea ce
lor două partide de guvernămînt, 
TANU din Tanganyka. și Afro- 
Shirazi din Zanzibar și Pemba, 
acesta se afirmă ca o forță activă 
a procesului transformator, de pro
funde înnoiri sociale și progres e- 
conomic pe care-1 cunoaște Tanza

nia. în cadrul celui de-al III-lea 
congres, desfășurat în octombrie 
1987, a fost adoptat „Programul 
partidului pentru perioada 1987— 
2002", care precizează că principala 
sarcină a PRT în următorii 15 ani 
o va constitui edificarea bazei e- 
conomice a unei societăți socialis
te. Documentul relevă că partidul 
se va orienta spre dezvoltarea sec
torului de stat și a agriculturii, 
punînd, totodată, acoentul pe întă
rirea rolului conducător al PRT in 
societate.. în cadrul congresului, 
Julius Nyerere a fost reales pre
ședinte al PRT, iar șeful statului, 
Hassan Aii Mwinyi, vicepreședinte 
al PRT. Congresul a adoptat, de 
asemenea, planul de dezvoltare e- 
conomico-socială a tării pentru ur
mătorii cinci ani (1987—1991) care 
are. printre obiective, sporirea efi
cienței tuturor ramurilor econo
miei naționale, precum și a expor
turilor, creșterea substanțială a ve
nitului național, sporirea substan
țială a producției agricole pentru 
acoperirea totală a necesarului de 
produse alimentare din resurse in
terne. în acest scop au fost elabo
rate proiecte pentru irigarea de 
terenuri insumînd circa 2 milioane 
de hectare.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane, poporul român urmărește 
cu interes și simpatie succesele 
obținute de poporul tanzanian pe 
calea consolidării independentei și 
a făuririi unei vieți noi. între Re
publica Socialistă România si Re
publica Unită' Tanzania s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare. întemeiate Pe stimă si 
respect reciproc, care cunosc o dez
voltare continuă. Momente de cea 
mai mare însemnătate în această 
evoluție le-au constituit întîlnirile 
la nivel înalt de la București și 
Dar Es Salaam, care au deschis 
ample perspective conlucrării ro- 
mâno-tanzaniene pe diverse pla
nuri. Fără îndoială, noul dialog la 
nivel inalt care va avea loc zilele 
acestea la Dar Es Salaam cu prile
jul vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Unită Tanzania, la invitația pre
ședintelui Aii Hassan Mwinyi. se 
va înscrie ca uri nou moment 
marcant în cronica relațiilor româ- 
no-tanzaniene, ca o contribuție im
portantă Ia cauza păcii și înțelege
rii internaționale.

Nicolae N. LUPU

ÎNTÎLNIRE. La Berlin s-a des
fășurat o întilnire între Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, și Martin 
Bangemann, președintele Partidu
lui Liber-Democrat, ministrul eco
nomiei al R.F. Germania. în cadrul 
convorbirii s-au abordat probleme 
ale relațiilor bilaterale, în special 
economice. De asemenea, s-a sub
liniat că, în prezent, cea mai de 
seamă problemă pentru omenire o 
constituie salvgardarea păcii, opri
rea cursei înarmărilor și avansarea 
pe calea procesului de dezarmare 
— relatează agenția A.D.N. Părțile 
au evidențiat rolul important ce 
revine R.D. Germane 
mania în destinderea 
tul european.

analfabeți, iși propune să reducă 
substantial numărul acestora pină 
in 1990, anul international al alfa
betizării.

POPULAȚIA EGIPTULUI a 
depășit, în luna august, cifra de 53 
de milioane locuitori — relevă săp- 
tăminalul cairot „Al Ahram Al- 
Iqtisadi". în prezent, 41 la sută 
dintre egipteni sînt în vîrstă de 
peste 12 ani.

și R.F. Ger- 
pe continen-

Phenian auCONVORBIRI. La
avut loc convorbiri între Kim Ir 
Sen. secretarul general al C;C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și Blaise 
Compaore, președintele Comitetului 
Revoluționar, șeful statului Burkina 
Faso informează agenția A.C.T.C.

PRIMIRE. Premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, 
l-a primit, marți, pe ministrul 
apărării al Statelor Unite, Frank 
Carlucci, aflat în vizită la Beijing 
— informează agenția China Nouă. 
Au fost discutate diferite probleme 
de interes reciproc.

APEL AL F.A.O. Organizația Na
țiunilor Unite pentru Al'mentație și 
Agricultură (F.A.O.) a dat publici
tății la Roma un comunicat in care 
cheamă comunitatea internațională 
să-și intensifice eforturile pentru 
combaterea invaziei lăcustelor in 
Africa. In document se arată că în 
viitoarele zece luni vor trebui alo
cate circa 250 milioane dolari in 
favoarea luptei împotriva acestei 
plăgi. Invazia lăcustelor a atins di
mensiuni nemaiintilnite pină acum, 
afectind in special Sudanul, 
dul și Nigerul, țări in care 
șapte milioane de hectare au 
pradă lăcustelor.

Cia- 
peste 
căzut

TR-1.LANSAREA RACHETEI 
în Japonia a fost lansată racheta 
experimentală Tr-1. în lungime de 
14.3 metri și avind o greutate de 
11,8 tone, racheta â atins o altitu
dine de 85 de kilometri, după care 
a amririzat în sectorul stabilit. 
Lansarea rachetei Tr-1 consti
tuie o „repetiție" a lansării, in 
1992, a rachetei H-2, care va deveni 
principalul mijloc de plasare pe 
orbite circumterestre a sateliților 
japonezi.

SEMINAR. La Dakar se desfășoa
ră lucrările unui seminar interna
tional organizat sub auspiciile 
UNESCO, pentru combaterea anal
fabetismului in firile Africii. Par
ticipă reprezentanți din nouă țări 
ale continentului. Programul, ini
țiat de UNESCO in 1984, cind in 
Africa existau 162 milioane de

I
I
I

GREVĂ. în cele mai importante 
porturi ale Australiei, aproximativ 
10 000 de muncitori au declanșat o 
grevă pe o perioadă de timp neli
mitată, în favoarea îmbunătățirii 
situației pensionarilor din această 
categorie, informează agenția 
A.D.N. Greviștilor li s-au alăturat 
oameni ai muncii aparținînd 
ganizațiilor sindicale ale altor 
muri.

or- 
ra-

se-LA ACCRA se desfășoară un 
minar internațional pe tema con
servării și utilizării resurselor ma
rine, la care participă delegați din 
țările vest-africane. în cadrul 
dezbaterilor riște subliniată necesi
tatea cooperării între state pentru 
rezolvarea problemelor legate de 
mediul ambiant, evidențiindu-se 
faptul că mările și oceanele, care 
asigură apboape un sfert din can
titatea de proteine a omenirii, re
prezintă un bun comun, ce trebuie 
valorificat rațional și protejat cum 
se cuvine. Participanții examinea
ză modalitățile de elaborare a 
proiecte de cercetare în acest 
mriniu. de care să beneficieze 
rile din subregiunea Africii 
vest.

noi 
do- 
ță- 
de

Po-OPERAȚIUNI ANTIDROG.
liția columbiană a anunțat că, în 
cursul amplelor operațiuni antidrog 
desfășurate săptămina trecută, au 
fost sechestrate 1 122 kg de cocaină 
în diferite regiuni ale țării, rela
tează agenția Efe. Cea mai mare 
cantitate de droguri a fost descope
rită în urma unei sesizări anonime 
făcute de la un telefon public ; 
astfel au fost găsite, la bordul unui 
avion al companiei „Easte-n Ai- 
Lines" din Statele Unite, 800 kg 
cocaină.

BILANȚ. Potrivit datelor oficia
le difuzate la New Delhi, în urma 
cutremurului din 21 august, din 
India, și-au pierdut viața 281 de 
persoane, iar alte 3 676 au fost 
rănite. De asemenea, au fost 
distruse 113 000 locuințe în cele 18 
districte din statul Bihar, unde 
mișcarea seismică s-a manifestat 
cu cea mai mare intensitate.

ACCIDENTELE DE MUNCĂ în
registrate în industria de construc
ții a Statelor Unite se soldează 
anual cu circa 4 000 de morți, in
formează ziarul „Washington Post", 
citind statistici guvernamentale. 
De asemenea, circa 220 000 de mun
citori constructori sînt răniți anual 
în urma accidentelor de muncă.
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