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VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Joi 
la amiază, la Palatul Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone s-au încheiat lucrările Consfă
tuirii Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

In sala coloanelor, unde s-au des
fășurat lucrările, a avut loc ceremo
nia semnării documentelor finale ale

consfătuirii și a fost adoptat Comu
nicatul Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ

DECL A
Animați de dorința de a întâri speranțele tuturor po

poarelor intr-un viitor pașnic, participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia formulează următoarea inițiativă :

de la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

El propun ca in viitorul cel mai apropiat să se orga
nizeze o reuniune la cel mai înalt nivel a conducătorilor 
statelor din toate regiunile lumii. In centrul atenției parti- 
cipanților la reuniune trebuie să fie pusă sarcina înlătu
rării focarelor de încordare internațională ți a prevenirii 
războiului. O atenție deosebită in acest context trebuia

* > f , | . : S' '
Pentru Republica Popularâ Bulgaria, 

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Pentru Republica Socialistă 
Cehoslovacă,

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste CehoslovaceV
Pentru Republica Democrată Germană, 

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Pentru Republica Populară Polonă, 
EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

R A T I E
să fie acordată problemelor securității europene, menți
nerii păcii pe continentul european.

Reuniunea va putea fi convănită prin consultări între 
state.

Situația actuală, temerile generate de ea și posibili
tățile care nici pe departe nu sînt epuizate, precum și 
întreaga experiență a istoriei de la perioada coaliției 
antihitleriste pînă în zilele noastre arată că tocmai o ast
fel de reuniune la cel mai înalt nivel constituie calea 
cea mai sigură spre înțelegere reciprocă și o pace trai
nică.

Pentru Republica Socialistă 
România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Populară 
Ungară, 

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Pentru Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste,

LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Varșovia, 15 mai 1980

DEPUNEREA UNOR COROANE DE FLORI
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Joi 

dimineața, participantii la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia au depus coroane de 
flori la Mormîntul soldatului necu
noscut din Varșovia.

După depunerea coroanei de către 
delegația Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a semnat în 
Cartea memorială.

în timpul solemnității, o gardă de 
onoare a prezentat onorurile militare. 
Au fost intonate Imnul de stat al 
Poloniei și „Internaționala".

în aceeași dimineață, participantii 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ au depus coroane de flori 
la Ci mi tirul-mausoleu din Varșovia ai 
ostașilor sovieticL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a semnat în Cartea 
memorială de la cimitirul-mausoleu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a Înapo
iat, joi după-amiază. in Capitală, ve
nind din R.P. Polonă, unde a parti
cipat la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici- 

' pante la Tratatul de la Varșovia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

fost insolit de tovarășii Ilie Verdet.

Plecarea din Varșovia
COMUNICATUL

Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România,, a părăsit, joi după- 
amiază, Varșovia.

Pe aeroportul Okencie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și persoanele ofi

in paginile III - IV ; DECLARAȚIA 
statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului. Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
și general-maior Constantin Olteanu. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
apărării naționale.

ciale care îl însoțesc au fost salutați 
cu căldură de tovarășii Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Edward Babiuch, președin
tele Consiliului de Miniștri, de alți

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu. 
Cornel Burtică, Ion Coman. Nicolae 
Constantin. Constantin Dăscălescu, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu. Paul 
Niculescu. Gheorghe Pană. Ion Pă- 
tan, Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Ștefan Voitec, 

conducători de partid și de stat polo
nezi.

Au fost prezenți Ion Cosma, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, membri ai am
basadei.

Un grup de tineri au oferit fru
moase buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Mihai Gere. Suzana Gâdea. Ion Io
nita, Ana Mureșan, Elena Nae. Ion 
Ursu. Richard Winter. Marin Vasile, 
precum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă si ob
ștești, generali.

Au fost de fată Jerzy Kusiak. am
basadorul R.P. Polone Ia București, 
și membri ai ambasadei.

în zilele de 14—15 mai 1980 a avut 
loc 1a Varșovia' Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare si asis
tentă mutuală.

La consfătuire au participat :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov. prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului ' de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
conducătorul delegației, Stanko To
dorov. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P.B.. Petăr 
Mladenov. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., ministrul aface
rilor externe al R.P.B.. Dobri Djurov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul apărării populare 
al R.P.B., Dimităr Stanișev., secretar 
al C.C. al P.C.B., Milko Balev. secre
tar al C.C. al P.C.B.. șeful cabinetu
lui primului secretar al C.C. al P.C.B., 
al președintelui Consiliului de Stat al 
R.P.B.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din- Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
conducătorul delegației. Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele Guvernului 
R.S.C.. Vasil Bilak. membru al Pre
zidiului. secretar al C.C. al P.C.C., 
Bohuslav Chnoupek, membru al C.C. 
al P.C.C., ministrul afacerilor exter
ne al R.S.C., Martin Dzur, membru 
al C.C. al P.C.C.. ministrul apărării 
al R.S.C.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, conducătorul dele
gației, Willi Stoph. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Hermann Aksen. membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Heinz Hoffmann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul apărării naționale 
al R.D.G., Gunter Mittag, membru al

DEJUN OFERIT IN ONOAREA DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Consilifil de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Populare Polone au oferit un 
dejun in onoarea delegațiilor parti

Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe al R.D.G,

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, conducăto
rul delegației, Henryk Jablonski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.P., - Edward Babiuch, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., Wojciech Jaru
zelski, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. ministrul apărării 
naționale al R.P.P., Emil Wojtaszek, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul aface
rilor externe al R.P.P., Jerzy Wasz- 
czuk, secretar al C.C. al P.M.U.P.

Din partea Republicii Socialista 
România. Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, conducătorul delega
ției, Ilie Verdet, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Constantin Olteanu. membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, conducătorul delega
ției, Gyorgy Lazar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.U., Andras Gyenes, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Lajos Czinege, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul apărării al R.P.U., Frigyes Puja, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe al R.P.U.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al Partidului 

cipante Ia lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Au participat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti

Comunist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., conducătorul dele
gației, A. N. Kosîghin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. K. U. Cernenko. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. V. Rusakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Ogarkov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S.

La lucrările consfătuirii au partici
pat V. G. Kulikov, mareșal al Uni
unii Sovietice, comandant-șef al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
și N. P. Firiubin, secretar general al 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P. Lucrările 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ au fost prezidate, pe rînd. de 
tovarășii : T. Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R.P.B. ; J. Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. ; 
E. Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G.

La Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ s-a făcut bilanțul activi
tății de 25 de ani a Tratatului de la 
Varșovia și au fost examinate pro
blemele actuale și sarcinile în lupta 
pentru destindere și securitate în Eu
ropa, pentru consolidarea păcii gene
rale.

Aprecierile situației actuale în Eu
ropa și in lume si propunerile pri
vind măsurile viitoare îndreptate 
spre dezvoltarea procesului destinde
rii politice și dezangajării militare pe 
continentul european. înfăptuirea u- 
nor măsuri efective de frînare a 
cursei înarmărilor, de însănătoșire a 
climatului politic international în 
ansamblu au fost expuse de parti
cipant! în Declarația statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ceilalți 
membri al delegației române si alte 
persoane oficiale.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

adoptată în unanimitate, care se pu
blică separat.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și-au afirmat hotărîrea 
fermă de a continua lupta pentru în
tărirea securității si dezvoltarea coo
perării in Europa, pentru pacea ge
nerală, libertatea si independenta po
poarelor. pentru destinderea interna
țională, pentru încetarea cursei înar
mărilor și pentru dezarmare. în a- 
ceastă luptă, ele sînt gata să con
lucreze strîns cu toate statele și ter
țele sociale interesate în întărirea 
păcii și securității popoarelor.

S-a convenit că Republica Popu
lară Polonă, tara gazdă a consfătui
rii, va difuza Declarația statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia 
ca document oficial al Organizației 
Națiunilor Unite și o va aduce la cu
noștință guvernelor tuturor statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

S-a convenit ca. la următoarea sa 
ședință. Comitetul miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia să exami
neze problemele legate de pregătirea 
pentru reuniunea de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate si coo
perare în Europa și cele legate de 
convocarea conferinței de dezanga
jare militară și dezarmare in Eu
ropa.

Comitetul Politic Consultativ a as
cultat raportul comandantului-șef al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, V. G. Kulikov, mareșal al Uniu
nii Sovietice, privind activitatea 
practică depusă de Comandamentul 
militar unit.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere reciprocă, și a confirmat 
comunitatea de vederi a participan- 
tilor asupra problemelor europene șl 
internaționale examinate.

Delegațiile statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au luat parte 
la manifestările festive consacrate 
celei de-a 25-a aniversări a alianței 
lor frățești.
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Prioritate obiectivelor Culturi cu veche tradiție in satele noastre,

cu termen de punere in funcțiune in acest an intens solicitate de industria textilă:

Scadența bate la ușă și impune: ClNEPA Șl INUL

LIVRAREA URGENTĂ A UTILAJELOR RESTANTE,
A fost elaborat un program amplu de măsuri, menit să 
asigure creșterea 
tehnice; realizarea

producției acestor valoroase plante 
lui trebuie acum urmărită sistematic

ASIGURAREA MATERIILOR PRIME NECESARE PRODUCȚIEI
Pe tînăra platformă industrială 

Rediu din municipiul Vaslui se înaltă 
unul 
obiective de investiții ale județului 
din actuălul cincinal: combinatul de 
fire sintetice. Prin intrarea sa în 
producție. în economia județului 
Vaslui își va face apariția o nouă ra
mură industrială — chimia : aici vor 
lucra peste 2 000 de muncitori și spe
cialiști.

Lucrările de construcție a combina
tului au început în 1977, deci în urmă 
cu trei ani. Primele termene de pune
re în funcțiune au fost stabilite pentru 
anul 1979, termene care nu au fost 
respectate, intrarea in producție a 
noilor capacități fiind reprogramată 
pentru Junile mai și iunie 1980. Iată 
doar citeva dintre motivele care 
ne-au determinat să mergem pe șan
tierul din Vaslui în aceste zile cind. 
în întreaga tară, în lumina sarcinilor 
stabilite la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., se desfășoară o susținută bă
tălie pentru lichidarea rămînerilor în 
urmă și punerea în funcțiune a 
obiectivelor de investiții planificate 
în acest an.

Care sînt stadiile fizice ale lucră
rilor pe șantierul din Vaslui 7

Prima capacitate de producție pre
văzută să intre în funcțiune în acest 
an : filare clasică. Aici se află în 
fază finală de execuție lucrările de 
finisaje, lucrări prevăzute să fie în
cheiate pînă la sfîrsitul acestei luni, 
în vederea începerii probelor tehno
logice. Zilele acestea, constructorul 
execută ultimele pardoseli de mozaic, 
concomitent cu încheierea zugrăveli
lor și vopsitoriilor. In același timp, se 
lucrează la finisajele interioare. Mon
tajul utilajelor tehnologice a fost, 
practic, încheiat. S-au efectuat, de 
asemenea, o serie de verificări si 
probele de presiune a conductelor, 
în prezent se lucrează intens la ra
cordarea instalațiilor de automati
zare.

Celelalte două capacități productive 
— filare rapidă fire textile texturate 
și filare fire tehnice — sînt prevă
zute să intre în funcțiune în luna 
iunie a.c. Și la aceste obiective lu
crările de investiții sînt intr-un sta
diu avansat de execuție. In mare 
parte, utilajele au fost montate, 
acum lucrindu-se intens la partea 
electrică și de automatizare. Eforturi 
intense se depun și la obiectivul ..la
boratoare și centrale de climă înglo
bate în hală", zonă în care' construc
torul execută în prezent lucrări de 
compartimentări si finisaje, iar mon
torul — lucrări de instalații și mon
taj. în ce nrivește utilitățile, unde la 
un moment dat se inregistrau mari 
rămineri în urmă, pină în prezent 
s-au încheiat lucrările la stația ra
cord adine, rețelele subterane <le ană 
industrială si potabilă, la bazinul de 
1 000 mc apă industrială și la rețelele 
de canalizare pluvială si menajeră, 
iar la celelalte obiective lucrările sînt 
mult avansate.

Indiscutabil, stadiile fizice ale lu
crărilor de pe acest șantier ilustrează 
convingător hotărirea cu care acțio
nează constructorul, montorul si_ be
neficiarul pentru recuperarea rămi- 
nerilor in urmă si punerea în func
țiune în cel mai scurt timo a acestui 
important obiectiv industrial. Semni
ficativ în această privință este ur
mătorul faot : dacă la sfîrsitul anului 
trecut valoarea utilajelor aflate în 
stoc se ridica la peste 50 milioane lei. 
după patru luni din acest an volumul 
acestora s-a redus la 1,5 milioane lei. 

dintre cele mai importante
Cu toate acestea. în momentul de 
fată ritmul lucrărilor ne șantier tre
buie intensificat la maximum. Este 
un imperativ impus de volumul im
portant al lucrărilor ce au mai ră
mas de executat, dar, înainte de 
toate, de complexitatea lor deosebită. 
Și o asemenea cerință este cu atît 
mai stringentă cu cît pe șantier există 
încă numeroase posibilități de îmbu
nătățire a întregii activități.

— Sîntem hotărîti să asigurăm toa
te condițiile pentru începerea probe
lor tehnologice la termenele progra
mate. ne spune ing. Gheorghe Purice, 
șeful șantierului 3. în acest scop, re

însemnări de pe șantierul Combinatului- >

de fire sintetice Vaslui (l)
cent, cele mai bune echipe de munci
tori. maiștri și ingineri au fost 
concentrate în zonele ..fierbinți", res
pectiv în zona laboratoarelor și cen
tralelor de climă și a utilităților, 
unde este cel mai mare volum de 
lucrări de executat si care condițio
nează nemijlocit începerea probelor 
tehnologice. De asemenea, s-a majo
rat numărul muncitorilor finisori cu 
65 de,zidari, mozaicari șl zugravi. 
Concomitent. împreună cu beneficia
rul și subantreprizele de specialitate 
s-a întocmit un program comun de 
lucru în vederea predării lucrărilor 
executate în ordinea impusă de în
ceperea probelor tehnologice ne flu
xul de fabricație.

La rîndul său. tovarășul Gheorghe 
Ciocan, șef de șantier în cadrul Trus
tului de instalatii-montai din Iași, ne 
spune : „Programul de măsuri stabi
lit pentru accelerarea lucrărilor de 
montai este riguros fundamentat. 
Toate lucrările ce au mai rămas de 
executat au fost repartizate pe cote, 
zile, oameni si operații. Si aprovizio
narea cu materiale s-a rezolvat în 
bune condiții. Toate acestea ne per
mit să ne organizăm mai judicios ac
tivitatea de montaj. De fapt, tocmai 
pe aceste căi am reușit să executăm

terminarea tuturor lucrărilor (fotografia
(fotografia din dreapta)

funcțiune sejacționează susținut pentru 
pentru începerea probelor tehnologice

Pe șantierul Combinatului de fire sintetice din Vaslui, in preajma punerii in 
din stingă). In secția etirare-texturare, utilajele sint pregătite

o serie de lucrări șl operații chiar 
înainte de sosirea utilajelor".

Ampla desfășurare a lucrărilor pe 
șantierul combinatului, obiectivele 
mobilizatoare pe care si le-au propus 
constructorul și montorul pentru pe
rioada imediat următoare îsi au o 
bază solidă și în colaborarea strînsă 
cu beneficiarul. în sprijinul perma
nent acordat de acesta. Bunăoară. în 
prezent, peste 250 de muncitori ai 
beneficiarului participă la lucrările 
de instalații și peste 1 000 —
la cele de construcții. De asemenea, 
o serie de utilaje și subansamble 
sînt executate în regie proprie (în 

initiate ne șan-

prețioasă, 
una din 

intrarea in 
stabilite a 

buna

cadrul atelierului mecanic, care a in
trat în funcțiune la 
Valoarea acestora 
peste 8 milioane lei.

Desigur, măsurile 
tier pentru impulsionarea ritmului de 
lucru sînt mult mai numeroase. Fie
care zi care a mai răm«s pînă la 
începerea probelor tehnologice este 
însă acum deosebit de 
Tocmai din acest motiv, 
condițiile esențiale pentru 
producție la termenele 
noilor capacități o constituie 
organizare a activității la toate punc
tele de lucru, la toate obiectivele de 
investiții de pe șantier, creșterea spi
ritului de răspundere, întărirea ordi
nii și disciplinei în muncă. Totodată, 
finalizarea cit mai rapidă a lucrări
lor si intrarea în funcțiune a primei 
capacități productive impun rezol
varea neintîrziată a două mari pro
bleme. Prima : livrarea urgentă si 
integrală a utilajelor tehnologice. 
Lista acestor utilaje nu o mai pre
zentăm, întrucît presupunem că ea 
este bine cunoscută de conducerea 
Ministerului Industriei Chimice si, 
mai ales, de Centrala industrială 
pentru fire si fibre sintetice- Săvi- 
nești, în subordinea cărora se află 
combinatul din Vaslui, precum si 
marea majoritate a unităților furni

1 aprilie a.c.), 
ridicîndu-se la

zoare restanțiere. După cum tot în 
competenta z.cestor foruri se află si 
soluționarea celei de-a doua proble
me : asigurarea bazei de materii 
prime necesare intrării în funcțiune, 
la termenul prevăzut, a primei ca
pacități productive din combinat — 
filarea clasică.

In încheiere, aducem in discuție un 
aspect deosebit de important privind 
organizarea activității de investiții 
creșterea eficientei economice în 
acest important domeniu. Așa cum 
arătam la începutul acestor rînduri. 
lucrările combinatului din Vaslui au 
demarat în anul 1977. „Cu toate aces
tea — ne spune inginerul Mircea 
Ciobanu, directorul combinatului — 
practic, circa 80 la sută din volumul 
lucrărilor aferente acestui obiectiv au 
fost finalizate în ultimul an, în pri
mii doi ani înregistrînclu-se un ritm 
foarte lent de lucru". Cauza acestui 
demaraj lipsit de vigoare 7 In prin
cipal, o carență de ordin mai gene
ral, legată de nivelul si calitatea 
nesatisfăcătoare a pregătirii investi
ției. Astfel, documentația de execu
ție s-a predat, în unele cazuri, cu 
întîrzierl care au ajuns pînă la un 
an. După cum nici problema utilaje
lor tehnologice nu a fost rezolvată 
cu răspundere si la momentul opor
tun. Sînt neajunsuri care au influen
țat in mare măsură prelungirea 
peste termenele planificate a dura
tei de realizare a noilor capacități 
productive de aici, cu implicații 
nedorite asupra economiei naționale. 
Iată de ce. așa cum s-a indicat 
recenta consfătuire de lucru de 
C.C. al P.C.R., asemenea carențe 
s-au făcut simțite în activitatea 
investiții trebuie definitiv si cu ho- 
tărîre lichidate, lucrările fiecărui 
obiectiv de investiții urmind să în
ceapă numai pe baza unei temeinice 
pregătiri sub aspectul documentației 
tehnice, asigurării utilajelor tehnolo
gice și a celorlalte condiții necesare 
pentru scurtarea la maximum a du
ratei de execuție.

In legătură cu alte aspecte privind 
punerea în funcțiune a capacităților 
de producție de la Combinatul 
fire sintetice din Vaslui 
într-unul din numerele 
ziarului.

la 
la 
ce 
de

de 
vom reveni 

viitoare ale

Iile ȘTEFAN

la plantele 
însemnătate 
să asigure

Creșterea producției 
textile prezintă o mare 
economică. Ele trebuie 
materia primă a industriei noastre 
ușoare, cerință determinată de nece
sitatea înlocuirii într-o măsură mai 
mare a firelor sintetice produse pe 
bază de hidrocarburi. Conducerea 
partidului a cerut ca în industria 
textilă ponderea fibrelor naturale să 
crească în proporție din ce în ce mai 
mare față de cele artificiale, econo- 
misindu-se astfel materii prime ener- 
gointensive epuizabile, strict nece
sare altor sectoare de activitate. In 
acest context, inul și cînepă pentru 
fibră, deși ocupă suprafețe mici com
parativ cu alte culturi, capătă o im
portanță economică deosebită.

In țara noastră, cultivarea și pre
lucrarea tulpinilor de in și cînepă 
sînt îndeletniciri tradiționale, cunos
cute din cele mai vechi timpuri de 
locuitorii satelor. In trecut, obținerea 
fibrelor din cînepă și in se făcea pe 
scară mică și cu mijloace rudimen
tare. Odată cu trecerea la agricultura 
socialistă s-au creat posibilități ca 
aceste plante să fie cultivate pe su
prafețe mari, pe care să se aplice 
tehnologiile moderne. Totodată, s-a 
creat o puternică industrie prelucră
toare a plantelor textile. Este sufi
cient să arătăm că în ultimii 10 ani 
suprafața cultivată cu in pentru fibră 
a crescut de la 36 000 la 76 000 hec
tare, iar la cînepă — de la 21 000 la 
30 000 hectare. Au sporit, de aseme
nea, cantitățile de îngrășăminte chi
mice folosite la aceste culturi, iar la 
in, de exemplu, combaterea pe cale 
chimică a buruienilor s-a făcut în 
anul 1979 pe 80 la sută din suprafață. 
Totodată, a fost extinsă mecanizarea 
lucrărilor, astfel incit acestea pot fi 
executate în perioade optime, cu ex
cepția recoltării, pentru care utilajele 
existente acoperă circa 70 la șută din 
suprafața cultivată cu cînepă și nu
mai 30 la sută la in. Pe baza cerce
tărilor făcute de Academia de științe 
agricole și silvice, s-au delimitat cele 
mai favorabile zone de cultură atît 
pentru in, cit și pentru cinepă, au 
fost raionate cele mai corespunzătoa
re soiuri. Ca urmare, în ultimii zece 
ani, producția de fibre naturale de 
in a crescut de la 9 200 tone la 20 000 
tone, iar la cînepă — de la 15 000 
tone la 30 000 tone.

Există posibilități ca producția la 
plantele textile să sporească și mai 
mult, fapt demonstrat de experiența 
și rezultatele obținute de numeroase

i .unități agricole. In ultimii ani, coope
rativele agricole Arsa — județul 
Constanta, Brateș — județul Covasna, 
Timișești — județul Neamț, Foeni și 
Gelu — județul Satu Mare, Sînnico- 
lau Român — județul Bihor, Gottlob 
— județul Timiș, Peregu Mare — ju
dețul Arad și multe altele au obținut 
la inul pentru fibră producții de 
7 000 kg la hectar, iar la cînepă — 
între 7 500—9 500 kg. Tot atît de ade
vărat este și faptul că unele unități 
agricole realizează recolte mici la 
plantele textile, ceea ce a determinat 
ca, pe ansamblu, producția de fibre 
de in și cînepă pentru fibră să nu fie 
mulțumitoare. Este urmarea faptului 
că în unitățile agricole respective nu 
a existat o preocupare responsabilă 
pentru respectarea tehnologiei aces
tor culturi, pentru recoltarea și păs
trarea în bune condiții a producției 
de tulpini. Astfel. în unele unități 
agricole plantele textile au fost am
plasate pe terenuri improprii, fără a 
se ține seama de rotație. însămlnța- 
rea lor în sol nepregătit corespunză
tor, arat de obicei primăvara, a de-

Marin CONSTANTIN 
adjunct al ministrului agriculturii 

și industriei alimentare

terminat micșorarea densității de 
plante la hectar.

Pe baza indicațiilor date de con
ducerea partidului la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din februa
rie acest an, s-a tțecut la înfăptuirea 
concretă a programelor întocmite 
pentru creșterea producției de in și 
cinepă. Ansamblul de măsuri tehnice 
și organizatorice, adoptate de Minis
terul Agriculturii permit să apreciem 
că in acest an se va realiza — tre
buie să se realizeze — o cotitură 
în producția de plante textile. 
Au fost îmbunătățite tehnologiile de 
producție, astfel încît să existe ga
ranția realizării producțiilor medii 
planificate de 5 740 kg tulpini de 
in la hectar și 6 500 kg tulpini 
de cînepă. Intre măsurile aplicate, 
un loc important ocupă concen
trarea si specializarea producției 
de plante textile pe consilii agro
industriale. i&r în cadrul lor — 
în unitățile care dispun de cele mai 
bune condiții în ce privește solul. In 
medie, suprafața repartizată pe uni
tăți este de peste 100 hectare, ceea 
ce permite aplicarea corectă a teh
nologiei. Prin concentrarea producției 
s-a reușit ca inul să se cultive în 
acest an pe 2 400 de sole, față de 
3 400 cîte erau anul trecut. La cînepă, 
concentrarea și specializarea produc
ției sint și mai bune. întreaga supra
față planificată a se cultiva in acest 
an cu plante textile — 76 000 hectare 
in, 39 000 hectare cînepă și 10 000 hec
tare cu in mixt — a fost arată din 
toamnă, fapt ce a permis pregătirea 
corespunzătoare a patului germina
tiv. Totodată, au fost asigurate se
mințe de bună calitate. In plus, au 
fost asigurate semințe de soiuri va
loroase de in pentru fibră, recunos
cute pe plan mondial, cum sînt soiu
rile Hera, Mira și Thalassa, extinse 
în acest an pe 15 000 hectare. In acest 
sens, trebuie arătat că așteptăm mai 
mult de la cercetarea științifică, 
care nu a creat încă soiuri de in de 
mare randament în condițiile noas
tre, pentru a nu mai apela la soiuri
le din import. Tot din acest an, pe 
10 000 hectare s-a trecut la înlocuirea 
inului numai pentru ulei, cu in mixt, 
care produce fibre și semințe pentru 
ulei, urmind ca în 2—3 ani întreaga 
suprafață cu in pentru ulei, de 80 000 
hectare, să fie cultivată cu in cu

de cînepă — prin prașile 
repetate de cite ori este

că Ia recoltarea inului și 
greutăți, această

dublă folosință. Numai prin această 
măsură producția de fibre va spori 
cu peste 14 000 tone.

Inul și cînepă pentru fibră au fost 
lnsămînțate în limitele perioadei 
optime, toate acestea constituind o 
garanție certă că în acest an vor fi 
obținute producții mai ridicate la 
aceste culturi. Este necesar ca spe
cialiștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole cultivatoare să exe
cute, în continuare, lucrările de în
treținere, astfel încît să se realizeze 
producții cit mai mari la hectar. Tre
buie combătută mentalitatea că din 
moment ce semănatul acestor culturi 
S-a încheiat, n-ar mai fi de făcut 
nimic pină la stringerea recoltei. Or, 
se știe că dăunătorii și buruienile di
minuează simțitor densitatea la hec
tar, cu urmări negative asupra nive-’M^ 
lului producției. Iată de ce, în acest* 
zile, culturile, îndeosebi cele de in 
trebuie supravegheate zilnic și, pe 
măsura apariției dăunătorilor, să fie 
luate măsuri de combatere. Aceeași 
atenție trebuie acordată combaterii 
pe cale chimică a buruienilor din 
culturile de in prin administrare^ de 
erbicide de contact, iar la culturile 
semincere 
mecanice, 
nevoie.

Se știe 
cinepii au existat 
lucrare prelungindu-se, în linele ca
zuri, pînă la 20—30 zile, cu repercu
siuni asupra realizări producției 
și a calității acesteia. Iată de ce 
se impune ca încă de pe acum să 
fie luate toate măsurile pentru ca 
recoltarea să se facă în timpul cel 
mai scurt In acest scop, stațiunile 
pentru mecanizarea lucrărilor agri
cole trebuie să stabilească centrele 
unde vor fi reparate și verificate 
utilajele ce vor fi folosite la aceas
tă lucrare, pentru a le avea la timp 
în perfectă stare de funcționare. De 
asemenea, trebuie urmărit ca după 
recoltare tulpinile de in și cînepă să 
nu stea în cîmp mai mult de două 
zile. Un rol deosebit de important in 
această acțiune trebuie să-l aibă în
treprinderile de prelucrare a inului 
și cînepii. beneficiare ale producției, 
cărora le revine sarcina să organi
zeze temeinic recepția și depozitarea 
acesteia mai operativ și în condiții 
cit mai corespunzătoare. De aseme
nea, unitățile de profil din cadrul in
dustriei ușoare trebuie să-și recon
sidere atitudinea față de producerea 
fibrelor naturale. în calitate de părți 
contractante, deci de beneficiari di- 
recți ai producției de fibre, acestea 
trebuie să urmărească permanent în 
unitățile cultivatoare cum se înde
plinesc prevederile din contracte pri
vind producția de fibre naturale. Să 
nu aștepte 
fibrele.

Pentru a 
mitate în 
luate pentru creșterea producției la 
plantele pentru fibră, Ministerul 
Agriculturii a stabilit ca toți specia
liștii Trustului inului, cînepii și bum
bacului și din întreprinderile prelu
crătoare să fie repartizați pe județe 
și unitățile cultivatoare avînd sar
cina de a urmări executarea tuturor 
lucrărilor prevăzute in tehnologia de 
producție. Este necesar ca și condu
cerile unităților agricole, ale consilii
lor unice agroindustriale să acorde 
cea mai mare atenție culturilor de in 
și cinepă pentru a se obține produc
țiile planificate. Este o cerință cu 
atît mai imperioasă, cu cit în acest 
an au fost terminate toate capacită
țile noi de producere a fibrelor na
turale, care au sarcina de a asigura 
materia primă pentru industria de 
țesături.

să li se aducă in curte

asigura aplicarea cu fer- 
continuare a măsurilor

■ ■ ■ a h ■ ■
— Care este cea mai recentă și, în 

același timp, cea mai importantă re
alizare a Institutuliii de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru automatizări — București 7

Secretarul comitetului de partid, 
inginerul Constantin Matei, stă puțin 
pe ginduri.

— Nu este ușor de răspuns și o să 
vedeți de ce. Pentru noi, cel mai nou 
produs poate fi o idee ce prinde via
tă pe planșetă și care va fi materia
lizată peste cîteva luni. Dar nou este 
și ceea ce am 
realizat pentru 
prima dată în 
tară sau contri
buția noastră la 
punerea în func
țiune. in aceste 
zile, a unei inves
tiții.

Unul din obiec
tivele fundamen
tale urmărite în 
întrecere de co
lectivele din eco
nomie. nelipsit 
din nici un an
gajament. este 
creșterea tot mai 
susținută a pro
ductivității mun
cii. Iar o direcție 
de acțiune cvasi
unanimă este au
tomatizarea. Aici, 
la I.P.A. — insti
tut unic de spe
cialitate — se 
poate spune că implementarea auto
matizării se află pe primul plan în 
obiectivele cercetării. în întrecere cu 
celelalte institute de cercetare și in
ginerie tehnologică din tară, colec
tivul de la I.P.A. situează in per
manentă în atenție, ca sarcini ma
jore. proiectarea și asimilarea de pro
duse noi, calitativ superioare, reali
zate in termene cit mai scurte.

Iată mai întii o cifră de sinteză : 
dacă în urmă eu numai cîtiva ani ci
clul cercetare-productie era de 3—4 
ani, in prezent specialiștii români rea
lizează produse noi în 6—18 luni, deci 
de 3—5 ori mai repede. Și iată cîte
va date de ultimă oră :

® Recent a fost omologat șl in
trodus in fabricație testorul automat 
FD—104, cu microcalculator inclus, 
pentru controlul plăcilor de circuite 
imprimate. Un echipament modern 
realizat pe bază de microprocesoare 
— tehnică de vîrf. care prin testarea 
și localizarea rapidă a unor eventua
le defecțiuni pe plăcile de circuite 
imprimate asigură o calitate supe

rioară, o creștere a fiabilității și, tot
odată. a productivității muncii cu 
circa 50 la sută.
• A fost proiectat și In.aceste zile 

va fi omologat echipamentul elec
tronic pentru presa de 1 600 t/f de la
I.M.G.B.,  echipament realizat pentru 
prima dată in tară și care va reduce 
importul de astfel de produse.

• De asemenea, la I.M.U.A.B. a 
avut loc; in urmă cu citeva zile, omo
logarea în faza unică a mașinii și 
echipamentului electronic de auto

ȘTHNȚA ÎN AVANPOSTUL PRODUCȚIEI

Argumentele automatizării 
EXPERIENȚA INSTITUTULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INGI
NERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU AUTOMATIZĂRI DEMONSTREAZĂ :
• cum poate fi redus de cîteva ori ciclul cercetare-producție ;
• cum pot fi atinse performanțe mondiale intr-un sector de vîrf;
• cum pot fi diminuate substanțial importurile.

matizare aferent strungului carusel 
SC—85 NC.

Sînt cîteva din realizările colecti
vului Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pentru 
automatizări, institut fruntaș de cîti
va ani. în întrecerea dintre unitățile 
de cercetare științifică si inginerie 
tehnologică.

Despre atmosfera de muncă și an
gajare a comuniștilor acestui colec
tiv ne-a vorbit. în continuare, secre
tarul comitetului de partid, ingine
rul Constantin. Matei, director tehnic 
ai institutului.

— Congresul al XII-Tea al partidu
lui și Programul-directivă de cerce
tare prevăd sarcini mobilizatoare în 
legătură cu creșterea și diversificarea 
în ritm susținut a industriei electro
nice și de automatizări. Sîntem con- 
știenti că de creșterea si dezvoltarea 
producției mijloacelor de automati
zare și de electronică, de realizările 
înregistrate în aceste domenii de
pinde. în bună măsură, progresul 
tehnic în toate domeniile de activi
tate industrială, economică si socială. 
Mijloacele de automatizare valorifi

că în gradul cel mai înalt materiale
le, metalul, munca si inteligenta, per- 
mițînd realizarea de produse cu va
lori foarte mari, cu consumuri de 
materiale si energie minime. în ace
lași timp, echipamentele de automa
tizare electronice incorporate in uti
lajele tehnologice adaugă acestora o 
valoare însemnată prin aceea că Ie 
sporesc randamentele, contribuie la 
creșterea productivității muncii, spo
resc capacitatea de conducere a pro
ceselor de producție, gestiune, evi

dentă etc. Plasind în acest context al 
răspunderilor munca noastră sintem 
conștienti de sarcinile ce ne revin, 
fiind preocupați de asigurarea unei 
calități noi. superioare produselor pe 
care le concepem si realizăm cu per
formante tehnice competitive la ni
vel mondial.

Iar exemple de acest fel stau la !n- 
demină la tot pasul aici. Bunăoară, 
sistemul distribuit de reglare auto
mată a proceselor tehnologice, pe 
bază de microprocesoare aflat în curs 
de elaborare, sistem care revoluțio
nează tehnica măsurării si reglării 
parametrilor tehnologici în instala
țiile industriale, avînd o fiabilitate 
ridicată va asigura o conducere mai 
ușoară a proceselor si o reducere 
substanțială a gabaritelor camerelor 
de comandă, concomitent cu o creș
tere a siguranței in exploatare.

Iată și cîteva dintre realizările 
concrete : reducerea ciclului de cer- 
cetare-proiectare cu 900 de zile/om, 
realizarea de la începutul anului a 17 
noi tipuri de echipamente, prestarea 
a 2 000 ore asistentă tehnică la mon
taj, puneri în funcțiune sau în fa

bricație — la I.C.M. Reșița. I.F.A.O.- 
Zalău, I.O.B.-Balș. „Automatica" și 
altele.

Un loc aparte în organizarea între
cerii îl ocupă schimburile, de expe
riență. „Conducerea proceselor in
dustriale cu calculatoare electronice" 
— iată tema unui asemenea schimb 
de experiență. S-a urmărit concen
trarea eforturilor pentru dotarea u- 
nităților cu calculatoare de proces. în 
întreprinderi constructoare de ma
șini, industria chimică, în domeniul 

materialelor de 
construcții, indus
tria minieră. Par- 
ticipantii — ne-a 
spus ing. Mihai 
Antonescu, pre
ședintele comite
tului sindicatului 
din institut — au 
dezbătut probleme 
legate, in special, 
de introducerea 
calculatoarelor de 
proces în condu
cerea proceselor 
de producție, nu 
numai în cele de 
gestiune a mate
rialelor. de calcu
le economice sau 
bilanțuri de ma
teriale. Specialiș
tii au propus o 
serie de măsuri 
concrete pentru 
extinderea imple
mentării calcula

toarelor în conducerea proceselor 
tehnologice, pentru creșterea eficien
ței în utilizarea lor.

Care sînt direcțiile în care se ac
ționează în prezent 7 11 ascultăm pe 
inginerul Gheorghe Nicolae. șef de 
secție :

— După cum se știe, pînă în 1985, 
peste 95 la sută din mijloacele de 
automatizare necesare economiei ur
mează să fie realizate in tară. în a- 
celași timp și în acest an. ca și în 
cincinalul viitor, ne revin sarcini tot 
mai mari in direcția creșterii contri
buției noastre la exportul de mijloa
ce de automatizare si reducerea im
porturilor în acest domeniu. De la 
începutul anului, colectivul I.P.A, a 
realizat documentații și asimilări de 
produse noi care duc la o reducere a 
importului cu peste 50 de milioane lei 
valută. în continuare vor fi intensi
ficate eforturile pentru onorarea e- 
xemplară a acestor sarcini majore.

Tot atîtea argumente că cercetarea 
poate și trebuie să fie mereu în spri
jinul producției.

Elena MANTU

LANURI CURATE, FĂRĂ BURUIENI 
-aceasta este acum oglinda hărniciei 

și răspunderii pentru recoltă
întinderi fertile de pămînt, cu 

plante viguroase, oameni grăbiți, lu- 
crind într-un spirit de ordine și dis
ciplină, cu convingerea deplină că 
numai printr-un efort comun și prin 
participare organizată la efectuarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
vor putea obține recolte bogate — 
iată imaginea pe care ți-o oferă în 
aceste zile cea mai mare parte a cim- 
piei Ilfovului. Obiectivul imediat îl 
reprezintă executarea răritului și în
cheierea primei prașile manuale la 
sfecla de zahăr, prioritate absolută 
acordîndu-se celor 6 000 hectare care 
nu au putut fi erbicidate. Urmează in 
ordine floarea-soarelui, porumbul și 
soia — culturi la care, pe suprafețele 
tratate cu substanțe pentru combate
rea buruienilor, sînt prevăzute nu
mai lucrări de corecție, exceptînd, 
bineînțeles, cazurile în care aceste 
tratamente nu au dat rezultate. In
diferent de această situație, potrivit 
programului stabilit de comandamen
tul județean pentru agricultură, pri
ma prașilă pe cele 327 000 hectare 
cultivate cu plante prășitoare trebuie 
să se încheie în cel mult 10 zile ; iar 
următoarele două — în 20 zile, astfel 
încît, pină cel tîrziu la 15 iunie, cam
pania de întreținere a culturilor să 
fie încheiată.

Concret, se acționează pe două căi : 
forța de muncă este concentrată nu
mai în legumicultura și la sfecla de 
zahăr, în timp ce mijloacele meca
nice lucrează la întreținerea culturi
lor de floarea-soarelui, soia și po
rumb. Toate suprafețele au fost re
partizate pe formații mixte de meca
nizatori și cooperatori, sau numai de 
mecanizatori, acolo unde se lucrează 
după o tehnologie complet mecani
zată. La baza activității din fiecare 
unitate stau programele pe culturi in 
care sînt fixate sarcinile zilnice, obli
gatorii pentru fiecare formație de 
muncă, perioada exactă in care tre
buie să se încheie lucrarea respectivă 
la o anumită cultură și chiar pe fie
care solă în parte.

La Braniștea, bunăoară, toți coope
ratorii, în frunte cu președintele uni
tății, tovarășul Uie Anculescu, lucrea
ză după un program care începe la 
ora 6,30 dimineața și sfirșește seara 

tîrziu. De miercuri a intrat în braz
dă, cu cultivatoarele, formația de me
canizatori de la întreținere condusă 
de Niculae Anculescu. S-a stabilit ca, 
deocamdată, aceasta să prășească nu
mai o solă de 100 ha cultivată cu po
rumb în care au apărut primele 
buruieni. Nu departe de aici, la 
Oinacu, pe o solă ce se întinde pe 
mai bine de 150 ha, patru echipe de 
cooperatori, organizați în alte 28 gru
pe mai mici, lucrau la răritul și pră- 
șitul sfeclei de zahăr. In urma lor, 
pămîntul răminea afinat. Iar cultura

O zi prin 
unități agricole 

din județul Ilfov

era nu numai curată, ci și pregătită 
pentru lunga perioadă de vegetație. 
Am reținut că este prima și ultima 
lucrare de întreținere ce se aplică la 
cultura sfeclei de zahăr. La fel s-a 
procedat și anul trecut, cind la Oi
nacu, pe o suprafață de 200 ha, s-a 
obținut o producție medie de aproape 
50 tone sfeclă de zahăr la hectar.

Indiscutabil, rolul esențial in apli
carea tehnologiilor moderne în fie
care stadiu de vegetație a culturilor, 
deci și acum la întreținerea acestora, 
îl au specialiștii agricoli. Ei sînt oa
menii de care depinde astăzi introdu
cerea noului, fără de care nu poate 
fi concepută înfăptuirea unei adevă
rate revoluții în producția agricolă. 
Inginerul-șef al cooperativei agricole 
din OiQacu, tovarășul Valeriu Grit, 
este doar unul din cei mai buni spe
cialiști din agricultura județului. Și 
tehnologiile noi după care se lucrează 
acum nu numai aici, ci și la Gurbă- 
nești, Girbovi și in alte cooperative 
agricole, sînt strîns legate de compe
tența și activitatea specialiștilor.

în condițiile în care pe cea mai 
mare parte a suprafețelor cultivate 
cu plante prășitoare au fost aplicate 
tratamente pentru distrugerea buru
ienilor, lucrările de întreținere tre
buie organizate și efectuate numai in 

funcție de efectul acestora. Acolo 
unde lanurile sînt curate iar plantele 
viguroase nu trebuie să se exagereze 
cu prașile inutile. Ploile abundente 
din ultima vreme, dar mal ales defi
ciențele în aplicarea erbicidelor au 
dus insă la îmburuienarea unor cul
turi. Cu toate acestea, nici în lanul 
cu floarea-soarelui al C.A.P. Călugă- 
renl și nici in cel cu porumb al 
C.A.P. Plopșoru nu am observat 
nici măcar un cooperator cu sapa. 
Dimpotrivă, la Călugărenl am văzut 
cum mecanizatorul Marin Rîcea dis
trugea cu o semănătoare rînduri în
tregi de plante de floarea-soarelui, 
încercînd să ducă la îndeplinire o 
dispoziție dată cu totală iresponsabi
litate de conducerea cooperativei. In 
cultură se aflau, ce-i drept, unele 
rînduri Pe care, din loc în loc, lip
seau plantele. Cum credeți că a gin- 
dit conducerea cooperativei să com
pleteze aceste goluri 7 în loc să re
partizeze 3—4 cooperatori care, cu 
sapa, pe rînd, să le completeze, a 
trimis aici un tractor cu o semănă-' 
toare. La o singură întoarcere, mer- 
gind cu cîte trei secții lăsate în pă
mînt, aceasta distrugea dintr-o dată 
două rinduri de plante, iar pe cel 
de-al treilea — ce trebuia completat 
— îl lăsa mai mult neînsămînțat. Ne 
este penibil să redăm explicațiile cu 
care inginera-șefă a cooperativei, to
varășa Florentina Pica, încerca să 
justifice aceasta situație inadmisibilă.

Desigur, campania de întreținere a 
culturilor din județul Ilfov este abia 
la început. Se poate aprecia, o dove
desc faptele oamenilor, că in cele mai 
multe locuri a debutat promițător, 
întrucît pină acum s-a lucrat mai 
mult în „ferestrele" de timp dintre 
ploi și pe puținele parcele în care 
plantele au ajuns la un stadiu nor
mal de vegetație, nu se poate vorbi 
de modul in care s-au realizat vite
zele zilnice stabilite. Acum însă, bu
ruienile care, pe alocuri, încep să 
stînjenească dezvoltarea normală a 
culturilor constituie un motiv de a se 
trece cu toate forțele la efectuarea 
lucrărilor de întreținere.

Iosit POP
Lucian CXUBOTARU
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STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Republica Populară Bulgaria. Republica 

Socialistă Cehoslovacă. Republica Democra
tă Germană. Republica . Populară Polonă, 
Republica Socialistă România. Republica 
Populară Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, reprezentate la Con
sfătuirea de la Varșovia, din 14—15 mai 
1980, a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de priete
nie, colaborare și asistentă mutuală, au 
făcut bilanțul activității de 25 de ani a 
alianței lor defensive în slujba păcii si au 
examinat sarcinile actuale în lupta pentru 
destindere si securitate în Europa, pentru 
consolidarea păcii generale.

I
Partlcipantii la Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ au relevat cu un sen
timent de satisfacție importanța semnării 
cp 25 de ani în urmă, la Varșovia, a Tra
tatului de prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală, ca răspuns la crearea blocului 
N.A.T.O., accentuarea pericolului de război 
in Europa si amenințarea securității na
ționale a statelor iubitoare de pace, legată 
îndeosebi de cursul cercurilor conducătoare 
aie acestui bloc militar spre remilitariza- 
rea Germaniei occidentale.

în decursul acestui sfert de veac, alianța 
noastră frățească, statele care fac parte din 
aceasta. în conlucrare și colaborare cu alte 
state, cu toate forțele iubitoare de pace, 
soluționează sTgur și eficient sarcinile de 
importantă vitală — de a nu admite de
clanșarea unui război în Europa, de a con
tribui pe toate căile la întărirea păcii, slă- 

-birea încordării internaționale, dezvoltarea 
unei colaborări pașnice, egale în drepturi 
între state.

Participantil la consfătuire au dat o 
înaltă apreciere rezultatelor obținute în în
tărirea prieteniei frățești. între statele lor. 
în dezvoltarea colaborării reciproce largi 
și multilaterale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului. a respectării egalității in 
drepturi, independentei si suveranității na
ționale. neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și solidarității 
internaționale.

Tn lupta pentru pace, securitate si des
tindere, statele participante la Tratatul de 
ta Varșovia au manifestat și manifestă în
totdeauna consecventă și principialitate, o 
abordare constructivă și bunăvoință, curaj 
în promovarea de initiative și realism in 
negocieri, dorința de a tine seama de in
teresele si drepturjjie legitime ale altora.

întregul mers al evenimentelor mondiale 
în cei 25 de ani care au trecut de la sem
narea Tratatului de la Varșovia, experiența 
statelor participante la tratat arată în 
mod convingător că în lumea contemporană 
flecare pas înainte în întărirea securității 
internaționale, în dezvoltarea procesului 
destinderii se obține prin luqta hotărîtă a 
popoarelor, a tuturor forțelor progresiste 
si democratice împotriva politicii imperia
liste de forță si dictat, de confruntare, si 
declanșare de conflicte, de promovare 
a cursei înarmărilor, a amestecului din 
afară in treburile interne ale statelor. 
Schimbările radicale în raportul de forțe 
TJe plan mondial. întărirea pozițiilor si in
cidenței socialismului în lume, succesele 
luptet revoluționare, antiimperialiste a po
poarelor. a forțelor de eliberare națională 

■-'aii creat coiîditiile necesare pentru ca po
litica țărilor socialiste, orientată spre un 
tel clar, unitatea de acțiune a statelor si 
popoarelor iubitoare de pace să ducă la 
importante mutații pozitive în întregul 
sistem de relații interstatale, la întărirea 
păcii și securității internaționale.

Cel mai mare succes al deceniilor trecute 
constă in aceea că s-a reușit ruperea ciclu
lui tragic în care pacea se dovedea a fi 
numai un răgaz între războaie mondiale, 
desfășurarea pe scară largă a luptei pen
tru eliminarea definitivă a războiului diij 
viata societății omenești.

Au fost recunoscute de către toate sta
tele realitățile teritoriale și politice din 
Europa statornicite ca urmare a victoriei 
popoarelor în războiul antifascist si a evo
luției postbelice, a fost confirmată inviola
bilitatea frontierelor între statele euro
pene. s-au realizat progrese în întărirea 
stabilității si dezvoltarea unor relații in
terstatale pașnice pe continentul european.

De la Tratatul de stat cu Austria. încheiat 
acum un sfert de veac, la tratatele bilate
rale ale Uniunii Sovietice. Poloniei. Ceho- 
slovaciei. Republicii Democrat^ Germane 
cu Republica Federală Germania, la Acor
dul cvadripartit asupra Berlinului occiden
tal a fost o cale lungă și grea. Normaliza
rea relațiilor României, Bulgariei ‘ și Un
gariei cu R.F.G. a constituit, de asemenea, 
o înaintare pe această cale. în pofida ob
stacolelor create de forțele imperialismului 
și revanșismului. această cale a fost par
cursă, au fost înlăturate o serie de surse 
periculoase ale încordării, a fost creată o 
bază bună pentru încrederea reciprocă în
tre statele din Europa, pentru răspunderea 
lor comună față de destinele păcii și secu
rității europene.

Conferința pentru securitate și cooperare 
în Europa, convocată la inițiativa țărilor 
socialiste, a constituit o înfrîngere a adep- 
ților războiului rece, a reacțiunii europene 
și mondiale, un succes de seamă al politicii 
realiste șl de bunăvoință a tuturor partici- 
panților. întruchipind spiritul de înțelegere 
și cooperare, de coexistență pașnică a sta
telor cu Orânduiri sociale diferite, Conferin
ța general-europeană a fost Încununată de 
adoptarea de către conducătorii celor 35 de 
state a Actului final de la Helsinki, cartă 
a păcii și securității europene. program 
de lungă durată al colaborării spre binele 
tuturor popoarelor europene.

Datorită eforturilor țărilor socialiste și 
ale multor altor țări, în ciuda împotrivirii 
îndirjite a cercurilor imperialiste, a com-i 
plexului lor militar-industrial, s-a reușit 
să se avanseze in unele direcții de limitare 
a cursei înarmărilor : au fost interzise ex
periențele cu arma nucleară in atmosferă, 
in spațiul cosmic și sub apă, este în vi
goare Tratatul privind neproliferarea ar
melor nucleare, statele au renunțat la am
plasarea armelor de distrugere în masă pa 
orbite circumterestre și pe corpurile cerești, 
pe fundul mărilor și oceanelor, a fost in
terzisă și lichidată arma bacteriologică (bio
logică) și toxică, s-a introdus interdicția 
folosirii in scopuri militare sau în orice alt 
scop ostil a mijloacelor de acționare asu
pra mediului inconjurător.

Cucerirea primelor poziții pe calea limi
tării armamentelor strategice și a frinării 
prin aceasta a cursei înarmărilor în direc
ția ei cea mai periculoasă a necesitat efor
turi încordate in decurs de multi ani. Dar 
și in această extrem de dificilă problemă 
s-a reușit intr-o anumită etapă să se rea
lizeze un progres.

In ciuda încercărilor adversarilor cola
borării pașnice de a contrapune unele 
state altora, s-a obținut un progres palpabil 
îndeosebi in Europa în normalizarea rela
țiilor dintre țări cu orinduiri sociale di
ferite, in dezvoltarea contactelor politica 

dintre ele. Nu puține rezultate utile pen
tru toți participanții la colaborare au fost 
obținute și în promovarea legăturilor co
merciale. economice, tehnico-știintifice din
tre state.

Tn oricare domeniu al relațiilor intersta
tale, statele participante la Tratatul de la 
Varșovia s-au situat și se situează întot
deauna în primele rînduri ale luptei pen
tru pace, destindere și colaborare interna
țională. In aceasta își găsește expresia na
tura socialistă a politicii lor externe pro
fund populare, care răspunde intereselor 
fundamentale ale umanității.

Totodată, atit timp cit blocul N.A.T.O. 
există și continuă să-și sporească potenția
lul militar, căutind să dobîndească supre
mația militară, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia vor lua toate măsurile 
necesare pentru • menținerea la un nivel 
corespunzător a capacității lor de apărare. 
Ele vor manifesta întotdeauna grijă față 
de securitatea trainică a popoarelor lor.

Subliniind aceasta, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia declară din nou că 
ele nu au urmărit si nu vor urmări nicio
dată supremația militară : ele se pronunță 
în mod constant pentru ca echilibrul mili
tar să se asigure la niveluri tot mai scăzute, 
pentru reducerea și lichidarea confruntării 
militare în Europa. Ele nu au, nu au avut 
și nu vor avea o altă doctrină strategică 
decît cea a apărării, nu au. nu au avut și 
nu vor avea intenția de a crea potențialul 
pentru prima lovitură nucleară. Prin însăși 
natura orinduirii lor sociale ele nu pot și 
nu vor urmări crearea de ..sfere de influen
ță". instaurarea controlului militar sau po
litic asupra vreunei zone sau a liniilor in
ternaționale de transport.

Statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, alianță defensivă a unor state so
cialiste. Ie este organic străină politica de 
bloc. Ele au declarat in repetate rînduri că 
sînt gata să desființeze alianța lor, dacă 
concomitent va fi lichidat și blocul N.A.T.O.. 
au propus, ca un prim pas. lichidarea orga
nizațiilor militare ale ambelor grupări. în- 
cenînd cu reducerea reciprocă a activității 
militare. Aceste propuneri rămîn în vigoa
re și in prezent. „

Nu lărgirea celor două alianțe, nu extin
derea acțiunii lor asupra unor noi zone, ci 
depășirea divizării Europei în grupări poli- 
tico-militare. reducerea confruntării din
tre ele, întărirea încrederii în raporturile 
dintre toate statele europene — aceasta 
este politica statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, din primele zile ale în
cheierii sale pînă în prezent. Aceasta ar 
permite participanților celor două alianțe 
să reducă povara cheltuielilor militare, să 
se concentreze in întregime asupra sarcini
lor dezvoltării pașnice și colaborării.

Țările participante ,1a Tratatul de la Var
șovia vor acest lucru, sint gata pentru 
aceasta : ele au avansat in repetate rînduri 
inițiative care duc spre acest obiectiv. In
teresele tuturor popoarelor cer ca si țările 
membre ale N.A.T.O. să se situeze pe o po
ziție constructivă.

Cu un sfert de veac tn urmă, cînd se 
scursese abia un deceniu de la infringerea 
agresorilor fasciști si încheierea celui' de-al 
doilea război mondial, statele reprezentate 
la Consfătuirea Comitetului Poliție Consul
tativ. însuflețite de ideile . edificării unei 
lumi Iară răzlbo'aie. si-au asb'Măt-'-'itnSifitf-*' 
mentul de a acționa într-o alianță frățeas
că. pentru a-și spori la maximum contribu
ția la .soluționarea acestei sarcini mărețe.

Astăzi, cînd de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial au trecut deja 35 de 
ani, ele sint convinse mai mult ca oricînd 
că edificarea unei asemenea lumi'este un 
obiectiv greu, dar realist. Acest obiectiv va 
rămine si în-viitor pe primul plan al poli
ticii lor.

1 Ele sint conștiente că multe probleme im
portante de care depind viitorul pașnic . si 
progresul omenirii nu sint încă soluționate, 
îndeosebi în domeniul încetării cursei înar
mărilor, care continuă să se intensifice, pa
riind tot mai mult în primejdie procesul 
destinderii, pacea si securitatea popoarelor, 
Tn ultimul timp, aceste probleme au deve
nit și mai acute. Dar începutul edificării 
unei păci trainice este făcut. Ea trebuie Să 
continue.

Statele reprezentate la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ își reafirmă so
lemn. în ziua celei de-a 25-a aniversări a 
semnării Tratatului lor de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală, hotărîrea. de 
neclintit de a acționa neobosit in această 
direcție împreună eu toate celelalte țări si 
forțe sociale iubitoare de pace.

li
Participanții la Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ au examinat, in con
textul general al evoluției situației inter
naționale, situația creată în prezent in 
Europa, problemele actuale ale securității 
și cooperării pe continentul european.

Ei au subliniat că mersul evenimentelor 
internaționale a confirmat justețea apre
cierilor și concluziilor. .însemnătatea pro
punerilor formulate în Declarația de la 
Moscova a statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, din 23 noiembrie 1978.

Tn legătură cu aceasta, participanții la 
consfătuire au remarcat că. pe de o parte, 
continuă să se întărească hotărîrea popoa
relor. a tuturor forțelor progresiste si iubi
toare de pace de a pune capăt politicii im
perialiste. colonialiste si neocolonialiste. de 
agresiune și asuprire. Se desfășoară tot mai 
larg lupta pentru pace, destindere. înce
tarea cursei înarmărilor, pentru libertate si 
progres social, pentru colaborare interna
țională pașnică, egală în drepturi, pe baza 
respectării reciproce a independentei si su
veranității naționale, neamestecului in tre
burile interne.

Pe de altă parte, participanții la consfă
tuire au amintit că în Declarația de la Mos
cova ei au relevat accentuarea activității 
forțelor imperialismului și reacțiunii. tenta
tivele acestora de a supune dominației lor 
state și popoare independente, accelerarea 
cursei înarmărilor, amestecul lor grosolan 
in treburile interne ale altor state, ceea ce 
constituia încă de pe atunei o amenințare 
pentru procașu1 destinderii, contravenea 
năzuințelor popoarelor de pace, libertate, 
independentă și progres.

Cu și mai mare îngrijorare ei remarcă 
faptul că in prezent situația internațională 
a devenit și mai complicată, pericolul pen
tru cauza păcii și a destinderii a crescut 
considerabil. Aceasta este urmarea activi
zării in continuare a politicii imperialiste de 
forță, confruntare si hegemonie, a acumu
lării unor probleme internaționale nesolu- 
tionate. Cercurile imperialiste, care promo
vează această politică. încalcă deschis inde
pendenta Si suveranitatea statelor, se ames
tecă in treburile lor interne, folosesc tot 
mai des forța sau amenință cu folosirea ei 
în relațiile internaționale.

In același timp, se creează noi si noi 
obstacole în calea restructurării relațiilor 

economice internaționale pe bază de egali
tate în drepturi și echitate. în lupta pentru 
resurse energetice și de materii prime se 
folosește tot mai des forța sau amenințarea 
cu forța împotriva țărilor în curs de dez
voltare. Aceasta generează instabilitate în 
relațiile interstatale, duce la apariția unor 
noi focare de înaordare.

Forțele imperialiste si reacționare folo
sesc, toate acestea pentru sporirea bugetelor 
militare, accelerarea programelor de înar
mare pe termen lung. Ca urmare, se ivesc 
noi obstacole în calea întăririi securității 
în Europa, unde, ca și pînă acum, fiu există 
progrese în domeniul dezangajării militare 
și dezarmării, se continuă sporirea cheltuie
lilor militare, a trupelor si armamentelor, 
se acumulează în proporții tot mai ample 
mijloacele de distrugere. în special nucleare, 
care amenință popoarele continentului.

Un pericol deosebit comportă, hotărîrea 
N.A.T.O. privind* producerea si amplasarea 
în Europa occidentală a unor noi mijloace 
racheto-nucleare americane’cu rază medie 
de acțiune. Dacă această hotărîre se va 
realiza, situația pe continentul european 
va cunoaște o 'înrăutățire bruscă. întruclt 
sporirea potențialului distructiv din Euro
pa va afecta inevitabil climatul politic si 
interesele vitale ale popoarelor continen
tului. va antrena noi cheltuieli uriașe, care 
vor deveni o povară si mai mare pe umerii 
popoarelor.

Amînînd ratificarea Tratatului sovieto- 
american privind limitarea armelor strate
gice (S.A.L.T. II). ducînd, împreună cu unii 
din aliatii săi, la stagnarea negocierilor cu 
privire la unele aspecte importante ale li
mitării cursei înarmărilor, iar în unele di
recții întrerupîndir-le complet. Statele Unite 
ale Americii acționează în pofida interese
lor încrederii internaționale si ale destin
derii. în contradicție cu hotărîrile sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. pen
tru dezarmare. Sint tot mai multe cazurile 
cînd ele anulează acorduri și convenții po
litice și comercial-economlce. refuză în 
mod demonstrativ să-și îndeplinească obli
gațiile, încâlcind în acest fel principiul în
deplinirii cu bună credință a obligațiilor 
asumate conform dreptului international, 
proclamat de Carta O.N.U. și Actul final al 
Conferinței general-europene.

împotriva statelor socialiste se desfășoară 
campanii politice si propagandistice în spi
ritul „războiului rece". Guvernul S.U.A. 
exercită presiuni fără precedent asupra 
mișcării olimpice, care întruchipează — din 
cele mai vechi timpuri și pînă astăzi — spi
ritul păcii, colaborării și apropierii între 
popoare.

Statele reprezentate la consfătuire Își ri
dică glasul împotriva tuturor pașilor si ac
țiunilor de acest fel. împotriva tentativelor 
de a submina destinderea, de a împiedica 
dezvoltarea colaborării dintre state. Ele se 
pronunță ferm pentru a nu se întreprinde 
pași de natură să complice situația, pentru 
ca toate statele să-.și unească eforturile in 
scopul opririi accentuării încordării, pentru 
continuarea politicii de destindere și colabo
rare pașnică.

Participanții la consfătuire militează ferm 
pentru a nu se admite reînvierea pe conti
nentul european a atmosferei de ură si neîn
credere. Pentru popoarele europene, care 
‘s-au convins prin propria experiență cit de- 

■profund corespunde destinderea intereselor 
lor autentice, continuarea procesului des
tinderii, dezvoltarea unei colaborări pgale in 
drepturi, constituie, ca si. pentru ..toate po
poarele lumii, o cauză de importantă vitală. 
Este necesar ca actualele relații politice, 
economice, tehnico-știintifice si alte legături 
pașnice între statele participante la Confe
rința pentru securitate si cooperare în Eu
ropa să nu se reducă, pi să se dezvolte neîn- , 
cetat. să continue contactele si consultările 
politice dintre ele. schimburile ’de păreri, 
idei, considerente cu privire la probleme ac
tuale europene si mondiale.

Este, de asemenea, important să se folo
sească experiența reuniunilor general-euro
pene care au avut loc în anii 1978—1980. pe 
baza hotărîrilor cuprinse în Actul final de 
la Helsinki. Trebuie să se asigure tradu
cerea în viată a rezultatelor Conferinței ge
neral-europene pentru ocrotirea mediului 
înconjurător, să aibă Ioc conferința gene
ral-europeană în domeniul energiei. aNcărei 
pregătire a început, să se convină tinerea 
unei conferințe similare m domeniul trans
porturilor.

Totodată, participanții la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ consideră de 
datoria lor să „sublinieze că continuarea si 
aprofundarea procesului destinderii pe con
tinentul european depinde, in mod hotăfî- 
tor, de măsura în care toate statele parti
cipante la Conferința general-europeană vor 
manifesta grija de a păstra tot ceea ce s-a 
acumulat pozitiv în ultimul deceniu în Eu
ropa. de măsura in care voi- fi înfăptuite 
consecvent in practică toate principiile și 
prevederile Actului final de la Helsinki.

In legătură cu aceasta ei atrag în mod 
deosebit atenția asupra reînnoirii încercă
rilor de a se pune la îndoială suveranitatea 
statelor și inviolabilitatea granițelor lor, 
ceea ce contravine angajamentelor asumate 
prin Actul final de către toate statele par
ticipante la Conferința general-europeană.

Statele reprezentate la consfătuire sînt 
hotărîte ca, împreună cu toate țările și for
țele sociale iubitoare de pace, să apere si 
să mențină destinderea, să depună eforturi 
pentru a transforma destinderea intr-un 
proces continuu, multilateral și atotcuprin
zător. Ca și in trecut, ele sint gata să dez
volte și să adincească raporturile cu toate 
țările din Europa și din lume, extinzind 
căile existente și deschizind noi căi de co
laborare.

După convingerea participantilor la con
sfătuire, un rol important in consolidarea 
destinderii, în edificarea securității și dez
voltarea cooperării in Europa poate și tre
buie să joace apropiata reunidne de la Ma
drid a reprezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeană. Ei consi
deră că actuala situație din Europa reclamă 
în mod imperios ca toți participanții Ia re
uniune să acorde atenția necesară pregătirii 
temeinice a acesteia și să acționeze pentru 
crearea climatului de Încredere și înțelegere 
reciprocă, necesar pentru succesul reuni
unii. Tuturor participanților la reuniunea 
de la Madrid le revine o mare răspundere 
pentru asigurarea desfășurării ei intr-o at
mosferă constructivă.

Participanții la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ consideră că există po
sibilități de a finaliza reuniunea de la Ma
drid prin convenirea unor măsuri practice 
privind aspectele militare și politice ale 
securității europene, dezvoltarea colaborării 
in toate domeniile. Aceasta reclamă voința 
și eforturile tuturor participanților la re
uniune, hotărîrea lor de a căuta și de a 
găsi posibilitățile de convenire a unor mă
suri constructive în cadrul fiecărui capitol 
al Actului final.

Locul central între problemele de care 
depinde consolidarea păcii in Europa revine 
acum problemei dezangajării militare și 
dezarmării pe continent.

Realizarea unor progrese în domeniul 
dezangajării militare pe continentul euro
pean constituie cerința obiectivă cea mai 
stringentă. O importantă deosebită au. in 
acest context, întărirea și extinderea mă
surilor de încredere, renunțarea la folosi
rea forței sau amenințării cu forța, limi
tarea forțelor armate și â armamentelor 
fiecărui stat sau grup de state exclusiv la 
necesitățile de apărare, renunțarea recipro
că la încercările de a obține supremația mi
litară.

Participanții la consfătuire consideră că 
nu există și nu pot exista obstacole insur
montabile pentru găsirea unor soluții prac
tice în folosul dezangajării militare în Eu
ropa, .dacă toate părțile vor aborda această 
sarcină cu dorința de a-și aduce contribuția 
lor constructivă.

Un exemplu de asemenea abordare îl con
stituie hotărîrea Uniunii Sovietice privind 
retragerea unilaterală din Europa centrală 
a unui anumit contingent de trupe și arma
mente, inclusiv unități de tancuri. Toate 
statele participante la Tratatul de la Var
șovia, care au exprimat, în momentul anun
țării ei, o atitudine pozitifă față de această 
măsură pașnică a U.R.S.S., continuă in pre
zent să susțină Pe deplin înfăptuirea aces
teia.

în fața guvernelor tuturor statelor parti
cipante la Conferința general-europeană se 
află deja de un an propunerea privind con
vocarea conferinței de dezangajare militară 
și dezarmare in Europa, avansată de statele 
participante la Tratatul de la Varșovia și 
concretizată în documentele lor comune. 
Tinerea unei asemenea conferințe poate 
deveni un jalon important în consolidarea 
bazelor păcii europene, in transpunerea in 
viață a obligației tuturor statelor partici
pante la Conferința general-europeană re
feritoare la înfăptuirea unor măsuri efi
ciente de diminuare a confruntării militare 
Și de favorizare a dezarmării în Europa.

Ștatele reprezentate la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ cheamă pe toți 
participanții la Conferința general-euro
peană să se situeze pe o poziție constructivă 
în problema privind conferința de dezanga
jare militară Și dezarmare in Europa, pen
tru ca la reuniunea de la Madrid să se poa
tă adopta o depizie privind convocarea ei. 
în ceea ce le privește, ele sînt gata să stu
dieze cu atenție propunerile altor state re
feritoare la modalitatea și conținutul lucră
rilor conferinței.

Toți participanții la consfătuire sprijină 
propunerea Republicii Populare Polone ca 
conferința de dezangajare militară și dezar
mare în Europa să se desfășoare la Varșo
via — orașul care a dat dovadă de un mare 
eroism și spirit de sacrificiu în anii de 
grele încercări ai celui de-al doilea război 
mondial. Ei își exprimă speranța că această 
propunere, care a avut un ecou pozitiv in 
multe țări europene, se va bucura de un 
sprijin general.

Statele reprezentate la consfătuire se pro
nunță pentru ca. in abordarea problemelor 
dezangajării militare in Europa, măsurile 
materiale de încredere și dezarmare să fie 
corelate cu măsuri politice și juridice pri
vind micșorarea. pericolului izbucnirii unui 
război. întărirea garanțiilor de securitate a 
statelor. Spre acest școp este îndreptată 

, pyopunereg lor. privind încheierea între toa- 
’ ic statele . participante la Conferința gene

ral-europeană a unui tratat privind nefolo- 
sirea primul, imul împotriva altuia, atit a 
armelor nucleare, cit și a celor clasice.

. Ele. se pronunță ..pentru adoptarea și în
făptuirea tuturor acțiunilor și înțelegerilor 
îndreptate spre întărirea fundamentului po
litic și juridic al respectării in Europa a 
principiului nefolosirii forței sau amenin
țării cu forța, precum și pentru adoptarea 
unor măsuri șpeciale privind întărirea ga
ranțiilor de securitate a statelor nenucleare 
din Europa. Asemenea măsuri ar putea pre
vedea că puterile nucleare nu vor folosi 
niciodată arma nucleară împotriva, acelor 
state, europene — indiferent de participarea 
sau neparticiparea lor la alianțe militare — 
care nu posedă o asemenea armă și nu 
au. arme nucleare străine pe teritoriul lor., 
Aceste state sînt îndreptățite să ‘ primească 
și garanția că împotriva lor. în conformita
te cu principiul nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, nu va fi folosită nici un 
fel de altă armă.

Statele reprezentate Ia Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ acordă o im
portanță deosebită unei’asemenea probleme 
majore cum este elaborarea unei înțelegeri 
privind armele racheto-nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Negocierile privind armele racheto-nu
cleare cu rază medie de acțiune sînt posi
bile și participanții la consfătuire sprijină, 
propunerile Uniunii Sovietice în legătură 
cu aceasta. Pentru a începe asemenea nego
cieri se cere un singur lucru — să se anu
leze hotărîrea N.A.T.O. privind producerea 
și amplasarea în Europa occidentală a unor 
noi tipuri de arme racheto-nucleare ame
ricane sau. cel puțin, să se amine înfăp
tuirea acesteia.

Ei își exprimă convingerea că dacă toate 
statele se vor conduce după interesele păcii 
și securității popoarelor europene și vor 
manifesta voința politică necesară, atunci, 
prin menținerea echilibrului relativ de 
forțe care s-a format, și a cărui existență 
au recunoscut-o încă foarte recent și țările 
N.A.T.O., nu numai că se va preîntîmpina 
o nouă intensificare primejdioasă a cursei 
înarmărilor nucleare în Europa, ci se va 
deschide și posibilitatea menținerii acestui 
echilibru la niveluri mai scăzute.

Popoarele europene sînt vital interesate 
In începerea cit mai grabnică și desfășura
rea cu succes a negocierilor privind armele 
racheto-nucleare cu rază medie de acțiune, 
în încetarea cursei înarmărilor nucleare, a 
lărgirii arsenalelor racheto-nucleare pe con
tinentul european. Aceasta răspunde inte
reselor păcii și securității tuturor popoare
lor.

Statele reprezentate la consfătuire consi
deră cu totul inadmisibilă tărăgănarea în 
continuare a negocierilor de la Viena pri
vind reducerea forțelor armate și a arma
mentelor în Europa centrală. In acest raion 
sint concentrate mase uriașe de trupe și 
cele mai moderne armamente, și nimeni nu 
are dreptul să subestimeze pericolul aces
tora.

Țările socialiste participante la negocie
rile de la Viena au făcut pași' însemnați în 
interesul apropierii pozițiilor. Insă țările 
N.A.T.O. participante la negocieri nu 
facilitează succesul acestora, iar în ulti
mul timp poziția lor pe fondul proble
melor in discuție merge și mai mult 
înapoi. Totuși, după părerea partici
panților la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ, posibilitățile de reali
zare a unor înțelegeri la negocierile 
de la Viena nu sint nici pe1 departe 
epuizate. Ele sînt gata să depună și 
în viitor eforturi pentru căutarea unor 
asemenea soluții care, neprejudiciind 
securitatea nici uneia din părți, ar duce 
în același timp la micșorarea nivelului de 
confruntare militară în Europa centrală. 
Aceasta reclamă o abordare constructivă 
din partea tuturor participanților la nego
cierile de la Viena.

Statele reprezentate la Consfătuirea Co- 
. mitetului Politic Consultativ se pronunță 
consecvent pentru înfăptuirea unor măsuri 
de dezangajare militară și în alte zone ale 
Europei, precum și în regiunea Mării Me- 
diterane.

Pașii respectivi privind regiunea Mării 
Mediterane ar putea prevedea extinderea 
măsurilor de încredere asupra acesteia, re
ducerea forțelor armate in această regiune, 
retragerea din Marea Mediterană a navelor 
militare purtătoare de arme nucleare, re
nunțarea la amplasarea armei nucleare pe 
teritoriul țărilor nenucleare mediteraneene 
europene și neeuropene, ceea ce ar răspunde 
spiritului Actului final de la Helsinki. Sta
tele participante la Tratatul de la Varșovia 
sint gata pentru negocieri serioase, de fond, 
asupra tuturor acestor probleme.

Cu aceeași consecvență ele se pronunță 
pentru adoptarea unor măsuri efective spre 
asigurarea nu numai pe plan european, ci 
și pe plan global, a unei cotituri în solutio’- 
narea problemelor limitării și încetării 
cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea unor 
măsuri concrete de dezarmare, în special de 
dezarmare nucleară. Ele sint convinse că 
amplul complex de propuneri avansate de 
țările participante la Tratatul de la Var
șovia, care cuprinde toate direcțiile acestei 
probleme, indică căile sigure spre asemenea 
acțiuni. în ceea ce le privește, statele re
prezentate la consfătuire reafirmă că nu 
există vreun tip de arme pe care ele nu 
ar fi gata să le limiteze sau să le reducă 
pe bază de reciprocitate.

Animate de înaltele idealuri ale socialis
mului și comunismului, statele reprezentate 
la consfătuire își reafirmă, in fata popoare
lor lor și a popoarelor din întreaga lume, 
hotărîrea de a-și intensifica eforturile, de 
a milita și mai activ pentru dezangajarea 
militară, pentru încetarea cursei înarmări
lor și dezarmare, inclusiv reducerea cheltu
ielilor militare ale statelor, a forțelor ar
mate și a armamentelor acestora.

I

III
în cadrul schimbului de păreri cu privire 

la alte probleme internaționale, delegațiile 
Republicii Populare Bulgaria, Republicii So
cialiste Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare Polone, Re
publicii Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste au subliniat că statele lor 
se pronunță în mod consecvent pentru re
glementarea pașnică, justă și trainică a si
tuațiilor conflictuale, in orice zonă a lumii 
ar apărea. Nu există asemenea' probleme, 
globale sau regionale, care să nu poată fi 
soluționate prin mijloace politice. Aceasta 
reclamă respectarea riguroasă a drepturilor 
suverane și a independenței tuturor state
lor, renunțarea totală la amestecul in tre
burile lor interne, la folosirea împotriva lor 
a forței sau a amenințării cu forța, la în
cercările de a le impune dominația străină, 
de a le transforma iu cap de pod pentru 
agresiune împotriva altor state.

De mult s-ar fi putut instaura o pace 
trainică în Orientul Apropiat. Calea către 
aceasta este cunoscută ; ea a fost arătată 
nu o dată și de către., statele reprezentate 
la consfătuire ; aceasta este calea reglemen
tării nu li ti ge globale in Orientul Apropiat, 
cu participarea nemijlocită a tuturor părți
lor interesate, inclusiv a poporului arab pa
lestinian prin -reprezentantul său — Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei — pe 
baza respectării intereselor legitime ațe 
tuturor statelor și popoarelor din Orientul 
Apropiat, inclusiv ale Israelului.

O asemenea reglementare reclamă retra
gerea trupelor ■ israeliene din toate terito
riile arabe ocupate in 1967. restabilirea 
drepturilor poporului arab palestinian la 
autodeterminare, inclusiv crearea unui stat 
propriu independent, asigurarea suveranită
ții și securității tuturor statelor din această 
regiune. Pentru reglementarea politică in 
Orientul Apropiat este necesar, de aseme
nea. să nu se întreprindă acțiuni care să 
îngreuneze realizarea acestor obiective, ca 
nici un stat să nu se amestece în treburile 
interne ale țărilor si popoarelor din această 
zonă, să nu încerce să le prescrie ce sis
teme social-politice trebuie să instaureze, 
să nu emită pretenții si să nu atenteze la 
resursele lor naturale.

Participanții la consfătuire au subliniat, 
de asemenea, necesitatea reglementării po
litice a situației care s-a creat în legătură 
cu Afganistanul. O astfel de reglementare 
trebuie să creeze o garanție sigură privind 
încetarea totală si nerepetarea oricăror for
me de amestec din afară îndreptat împotri
va guvernului și. poporului din Afganistan. 
Odată cu încetarea totală ,a oricăror forme 
de amestec din afară. îndreptat împotriva 
guvernului și poporului din Afganistan, se 
va trece la retragerea trupelor sovietice din 
Afganistan în conformitate cu declarațiile 
Uniunii Sovietice.

în cadrul schimbului de păreri, partici- 
panții la consfătuire și-au declarat sprijinul 
fată de dreptul inalienabil al poporului 
Iranului de a-și hotărî soarta de sine stă
tător. fără nici un fel de amestec din afară, 
de a-și determina calea dezvoltării sale. Ei 
dezaprobă în modul cel mai ferm si cate
goric operațiunea de comando organizată 
recent de S.U.A. pe teritoriul Iranului ca un 
act deosebit de grav de forță, de ingerința, 
de încălcare a suveranității unui stat inde
pendent. RSafirmind faptul că toate statele 
trebuie să-și respecte cu strictețe angaja
mentele asumate prin Convenția de la Vie
na privind imunitățile si privilegiile diplo
matice, ei declară că nu se poate justifica 
sub nici un motiv încălcarea suveranității 
vreunei țări, exercitarea de presiuni de ori
ce fel asupra acesteia.

Ei sînt convinși că problemele apărute în 
relațiile americano-iraniene trebuie soluțio
nate, ca și orice alte probleme interstatale, 
pe calea negocierilor pașnice, ne baza prin
cipiilor si normelor unanim recunoscute «le 
dreptului international, prin renunțarea la 
orice măsuri militare, la folosirea forței sau 
a amenințării cu forța.

Participanții la consfătuire și-au declarat 
sprijinul fată de propunerea statelor din 
Oceanul Indian privind transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a păcii 'si dorința 
de a colabora cu ele în această problemă, 
inclusiv la Conferința internațională privind 
Oceanul Indian, preconizată a fi convocată 
în cadrul O.N.U., în anul 1981. Ei au re
marcat. totodată, că sporirea considerabilă 
a prezentei și a activității flotei militare 
americane în Oceanul Indian, lărgirea ba
zelor militare străine existente acolo si 
crearea altora noi sînt în contradicție di
rectă cu planul aprobat de O.N.U. privind 
transformarea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii, generează pericole pentru securita
tea si independenta multor țări, duc la 
crearea unui nou focar de încordare interna
țională.

Țările participante la consfătuire sprijină 
cu consecventă lupta de eliberare națională 
a popoarelor împotriva imperialismului, co
lonialismului. neocolonialismului. rasismu
lui. împotriva oricăror forme de dominație, 
pentru respectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi deplin stăpin pe soarta sa. de a-si 

înfăptui năzuințele sale, de a se dezvolta pe 
calea progresului.

Ele salută cu satisfacție proclamarea in
dependenței statului Zimbabwe, care a în
cununat lupta eroică dusă multi ani de po
porul acestei țări împotriva regimului colo
nial rasist, pentru dreptul la o viată liberă 
și demnă. Participanții la consfătuire și-au 
reafirmat solidaritatea cu lupta dreaptă a 
poporului din Namibia pentru libertate și 
independentă, cu poporul din Africa de Sud. 
care luptă pentru lichidarea regimului de 
apartheid si de discriminare rasială.

Fie că -este vorba de Orientul Apropiat 
sau Mijlociu, de Asia de sud-est. de sudul 
Africii sau de oricare altă zonă a lumii in 
care există încordare politică sau stări con
flictuale. datoria nemijlocită a tuturor sta
telor este. în primul rînd. de a nu între
prinde nimic ce ar putea contribui la înrău
tățirea situației și. în al doilea rind. ca. 
printr-o abordare obiectivă, prin politica lor. 
să ajute la atenuarea gravității, să contri
buie la normalizarea situației. Statele re
prezentate la consfătuire urmează cu stric
tețe această linie si cheamă toate celelalte 
țări să procedeze in același fel.

Statele participante la consfătuire se pro
nunță pentru extinderea procesului destin
derii în toate zonele lumii. Nu există tară 
care să nu aibă de cîșligat din aceasta, nu 
există popor pe care să nu-1 avantajeze fo
loasele destinderii. Politica de destindere a 
încordării nu are și nu poate avea alterna
tivă rațională.

In legătură cu aceasta, participanții la 
consfătuire consideră ca un important fac
tor pozitiv luările de poziție ale conducăto
rilor multor țări care s-au pronunțat in 
favoarea adoptării de măsuri eficiente pen
tru întărirea destinderii, pentru înlăturarea 
din relațiile interstatale a tot ceea ce îm
piedică acest proces, a metodelor de pre
siune și dictat, de încălcare a suveranității, 
de amestec în treburile interne ale altor 
state.

Participanții la consfătuire remarcă rolul 
si mai mare în solutionarea problemelor in
ternaționale complexe al mișcării statelor 
nealiniate, care constituie un factor pozitiv 
însemnat al politicii internaționale contem
porane. In acest spirit ei apreciază rezul
tatele celei de-a VI-a Conferințe a șefilor 
de stat și guvern ai țărilor nealiniate, care 
a avut loc, în 1979. la Havana.

Ei sprijină hotărîrile conferinței îndrep
tate spre îfitărirea păcii și securității inter
naționale. înfăptuirea dezarmării, crearea de 
zone ale păcii, desființarea bazelor militare 
străine de pe teritoriul altor state, neadmi- 
terea nici unui amestec din afară în tre
burile interne ale statelor, asigurarea drep
tului popoarelor la o dezvoltare liberă si in
dependentă, eliberarea țărilor din Asia, 
Africa si America Latină de exploatarea im
perialistă, colonialistă și neocolonialistă, 
edificarea unei noi ordini economice inter
naționale pe baze echitabile, democratice.

In legătură cu importanța deosebită a pro
blemei depășirii decalajelor în dezvoltarea 
economică a statelor si a restructurării rela
țiilor economice internaționale ne o bază 
justă si democratică, participanții la consfă
tuire au remarcat însemnătatea viitoarei se
siuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din vara acestui an. consacrată problemelor 
noii ordini economice internaționale. El, își 
exprimă speranța că lucrările și rezultatele 
acestei sesiuni vor contribui la promovarea 
colaborării internaționale egale în drepturi 
în domeniul economic, inclusiv la sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvoltare da 
a accelera ritmurile, dezvoltării lor econo
mice.

Anii ’70 au constituit o perioadă a întăririi 
colaborării și bunei vecinătăți între statela 
cu sisteme sociale diferite. In anii ’80 este 
necesar nu numai să fie păstrat tot ceea 
ce s-a acumulat pozitiv în deceniul trecut, 
ci să se amplifice roadele destinderii, să se 
desfășoare tot mai larg lupta pentru pace, 
libertate, independență națională și progres 
social. Aceasta va corespunde năzuințelor 
întregii omeniri.

IV
Statele participante la Tratatul de la Var

șovia, întrunite la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ în ziua celei de-a 
XXV-a aniversări a semnării acestuia, aduc 
în atenția tuturor țărilor europene, tuturor 
țărilor lumii răspunderea față de viitor care 
revine acum fiecărui stat în legătură cu 
actuala evoluție a evenimentelor mondiale.

Viitorul se făurește astăzi, . iar ziua de 
mîine în viața popoarelor depinde de ho- 
țărîrile pe care le adoptă în prezent statele, 
împreună și fiecare separat, în problemele 
internaționale acute. Adoptînd aceste hotă- 
rîri, ele trebuie să țină seama că este in 
interesul general al tuturor statelor și po
poarelor să pornească de la realitățile teri
toriale și politice statornicite în Europa în 
urma marii victorii asupra agresorilor fas
ciști în cel de-al doilea război mondial și 
a evoluției postbelice, să contribuie la în
tărirea legalității internaționale, întemeiată 
pe principiile și țelurile Cartei O.N.U.

Conducătorii statelor, guvernele, parla
mentele. toate forțele sociale, conștiente 
de răspunderea lor în fata propriilor po
poare, a popoarelor întregii lumi.' tre
buie să depună toate eforturile pen
tru a exclude -posibilitatea izbucnirii 
unui nou război, sa ridice în calea lui un 
baraj de netrecut. Analiza situației actuale 
dictează necesitatea de a concentra aceste 
eforturi, înainte de toate, în următoarele 
direcții :

1. Ca un act comun de bunăvoință, să s« 
convină că, incepînd de la o anumită, dată 
pusă de acord, nici un stat, nici un grup de 
state din Europa nu vor spori efectivele 
forțelor lor armate în zona definită prin 
Actul final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Aceasta ar contribui 
la consolidarea elementelor pozitive in si
tuația de pe continentul european, ar con
stitui un pas important pe calea consolidării 
stabilității și încrederii în Europa.

2. Să se respecte neabătut toate prevede
rile Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, semnat 
în mod solemn la Helsinki acum 5 ani de 
reprezentanții cei mai înalți ai celor 35 
de state. Aceasta se referă înainte de toate 
la principiile după care statele participante 
la Conferința general-europeană s-au an
gajat să se conducă în relațiile reciproce : 
egalitatea suverană, respectarea drepturi
lor inerente suveranității ; nerecurgerea Ia 
forță sau la amenințarea cu forța ; inviola
bilitatea frontierelor ; integritatea terito
rială a statelor ; reglementarea pașnică a 
diferendelor ; neamestecul în treburile 
interne ; respectarea drepturilor omului 
și libertăților fundamentale ; egalitatea in 
drepturi a popoarelor Și dreptul popoare
lor de a dispune de ele insele ; cooperarea 
între state ; îndeplinirea cu bună credință 
a obligațiilor asumate conform dreptului 
internațional.

3. în interesul desfășurării cu succes a 
reuniunii de la Madrid, prevăzută pentru 
sfîrșitul anului 1980, să se intensifice și să 
se aprofundeze schimbul de păreri, pe baza
(Continuare în pag. a IV-a)
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bilaterală și multilaterală, pentru ca 
Încă înainte de începerea reuniunii 
să existe in principal un consens cu 
privire la problemele asupra cărora 
în cadrul reuniunii se vor putea con
veni măsuri practice care să ducă la 
transpunerea mai deplină în viată a 
Actului final. Buna pregătire a reu
niunii de la Madrid și progresul in 
convenirea hotărîrilor acesteia ar 
oferi temei pentru participarea mi
niștrilor afacerilor externe la adop
tarea lor.

încheierea reuniunii de la Madrid 
cu rezultate concrete pozitive ar 
exercita o Inriurire favorabilă și 
asupra climatului international ge
neral.

4. Să se accelereze pregătirea con
ferinței pentru dezangajare militară 
și dezarmare în Europa, să se inten
sifice schimbul de păreri pe bază 
bilaterală privind problemele concre
te ale acestei pregătiri, să se des
fășoare consultări pregătitoare mul
tilaterale ale reprezentanților state
lor participante la conferință, pentru 
ca la reuniunea de la Madrid să se 
adopte hotărîri practice privind o- 
biectivele conferinței, data, locul si 
modalitatea de desfășurare a ei. in
clusiv ordinea de zi a primei ei etape, 
concentrind lucrările acesteia asupra 
măsurilor de Încredere.

5. Să se depună eforturi pentru 
realizarea urgentă a unor înțelegeri 
la negocierile care se desfășoară pe 
diferite direcții ale limitării și înce
tării cursei înarmărilor. Să se reia, 
fără întârziere, negocierile în acele 
direcții în care au fost suspendate 
•au întrerup teu

Să se considere că în domeniul 
măsurilor practice pentru încetarea 
cursei înarmărilor, alături de ratifi
carea Tratatului sovieto-american 
privind limitarea înarmărilor strate
gice — S.A.L.T. II. cea mai urgentă 
sarcină este finalizarea cit mai rapi
dă cu succes a negocierilor referi
toare la :

— interzicerea totală șl generală a 
experiențelor cu arma nucleară ;

— interzicerea armei radiologice ;
— interzicerea armei chimice și 

distrugerea stocurilor existente :
— nefolosirea armei nucleare îm

potriva statelor nenucleare care nu 
au arme nucleare pe teritoriul lor și 
neamplasarea unor asemenea arme 
pe teritoriul statelor în care acestea 
nu se află în prezent.

Realizarea de înțelegeri asupra 
fiecăreia din aceste măsuri, pentru 
înfăptuirea cărora s-a pronunțat 
deja Organizația Națiunilor Unite, ar 
contribui la însănătoșirea situației 
internaționale, iar finalizarea cu suc
ces a negocierilor asupra tuturor 
acestor măsuri în ansamblu ar consti
tui o mare realizare pentru omenire.

6. Să se înceapă neîntârziat nego
cieri de fond asupra următoarelor 
măsuri devenite actuale, de încetare 
a cursei înarmărilor și înlăturare a 
pericolului de război, pentru care se 
pronunță permanent țările socialiste 
și s-a pronunțat, de asemenea, și Or
ganizația Națiunilor Unite, dar care, 
pînă în prezent, nu au început:

— încheierea unui tratat mondial 
privind nefolosirea forței :

— încetarea producției armei nu
cleare și reducerea treptată a stocu
rilor pînă la completa lor lichidare ;

— interzicerea creării de noi tipuri

și de noi sisteme de arme de distru
gere în masă ;

— reducerea bugetelor militare. In 
primul rînd ale marilor puteri.

Nici un stat, nici un guvern nu are 
și nu poate avea motive convingă
toare pentru a se sustrage de la ne
gocieri în aceste probleme. Conștiința 
omenirii nu s-ar putea Împăca cu 
pierderea acestei posibilități pentru 
soluționarea lor în interesul tuturor 
oamenilor.

Este necesar, de asemenea, să se 
întreprindă, fără alte amînări. noi 
eforturi la scară internațională pen
tru a se obține interzicerea pentru 
totdeauna a folosirii armei -nucleare 
și renunțarea tuturor statelor la fo
losirea forței în relațiile lor reciproce, 
lichidarea bazelor militare și retra
gerea trupelor de pe teritoriile străi
ne, reducerea forțelor armate si a 
armamentelor, crearea de zone denu- 
clearizate și zone ale păcii în diferite 
regiuni ale lumii, inclusiv în Europa.

7. în interesul păcii si al stabiliză
rii situației internaționale, precum și 
în interesul asigurării folosirii sigure 
și neîngrădite a celor mai importante 
căi de comunicații maritime interna
ționale, să se treacă Ia examinarea, 
de exemplu în cadrul O.N.U., a pro
blemei privind limitarea și reducerea 
nivelului prezentei militare si al 
activității militare în zonele cores
punzătoare din oceanele Atlantic. In
dian și Pacific, Marea Mediterană și 
zona Golfului.

Avansînd aceste propuneri, statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via își exprimă speranța că ele vor 
fi primite în spirit pozitiv si vor fi 
examinate cu atentie de toate statele 
din Europa și din lume, vor primi un 
sprijin larg din partea lor, ca si din

partea opiniei publice europene șl 
mondiale. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia sînt gata 
pentru contacte și dialog cu toate 
statele interesate asupra fondului 
acestor propuneri. Ca întotdeauna, 
ele sînt gata să examineze cu aten
tie și în spirit constructiv propune
rile altor state privind întărirea păcii 
și destinderii, oprirea cursei înarmă
rilor. înfăptuirea dezarmării, dezvol
tarea colaborării internaționale.

★
Examinînd la Consfătuirea Comite

tului Politic Consultativ sarcinile 
actuale în lupta pentru destindere și 
securitate în Europa, pentru consoli
darea păcii generale, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
reafirmă adeziunea lor fermă fată de 
politica de pace, securitate europeană 
și internațională.

Ele sînt ferm hotărîte să întărească 
prietenia frățească si colaborarea în
tre ele în toate domeniile, precum și 
cu celelalte țări socialiste, să dez
volte relații, să mențină și să apro
fundeze dialogul cu toate statele.

Sfertul de veac care ă trecut de la 
semnarea la Varșovia a Tratatului 
de prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală sînt ani de luptă împotriva 
politicii de agresiune și hegemonie, 
pentru pace și destindere, pentru 
afirmarea egalității în drepturi și a 
colaborării pașnice între state.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia își exprimă convingerea 
fermă că, actionînd în spiritul unei 
înalte responsabilități, statele șl po
poarele lumii sînt capabile să asigure 
menținerea și întărirea păcii, reali
zarea aspirațiilor de libertate și pro
gres ale omenirii.

POEZIA ARGHEZIANĂ 
pe scena Studioului de concerte 

a Radioteleviziunii
Spațiul de luminoa

se consonanțe spiri
tuale al studioului de 
concerte al Radiotele- 
viziunii s-a umplut, 
într-una din serile tre
cute. de amplele re
verberații ale polifo
niei argheziene. Sute 
de spectatori din toa
te generațiile au vi
brat cu intensitatea 
marilor emoții la un 
autentic spectacol al 
verbului devenit me
saj de gînd și fior 
electrizant de simțire.

Omagiind printr-o 
prestigioasă Inmănun- 
chere de talente acto
ricești și muzicale, 
puse în slujba tulbu
rătoarelor viziuni ale 
„maestrului de Ia 
Mărțișor", centenarul 
nașterii marelui poet, 
organizatorii și reali
zatorii spectacolului 
(redactorul-șef al emi
siunilor culturale. Iu- 
lius Tundrea. redacto
rii Cornelia Brăneanu 
și Rodica Sava. regizo
rul Dan Puican, sce
nograful Drigissa Pe
tru) ne-au făcut tot 
timpul să ne gîndim 
cu nostalgie la un po
sibil „teatru de poe
zie", pe care bucu- 
reștenii, atît de înse
tați de lirica de bună 
calitate, și-l merită 
din plin.

Revenind la „seara 
argheziană" de la stu
dioul Radio, am dori 
să subliniem concepția 
de înaltă tinută inte
lectuală ce a guvernat 
alcătuirea sa : datorită 
unei temeinic chibzui
te și judicios gradate 
derulări, prin fata 
spectatorilor s-au pe
rindat. rînd pe rînd, 
în minunata îor diver
sitate, nestemate din 
poezia ..marelui Al
pha". de la fundamen
talele izvodiri de în
ceput ca „Testament", 
„Arheologie". „Caligu
la" pină la delicatele 
vitralii din „Creion" 
sau „Psalmul de tai
nă" ori viguroasele, 
pateticele stihuri cu 
adinei rezonante pa
triotice și umaniste 
din „Balada Unirii". 
„Mamă tară". „Bade 
Ioane". „Cel ce gîn- 
dește singur". Iar fap
tul că aceste neîntre
cute bijuterii ale liri
cii românești și-au gă
sit tălmăciri de o 
aleasă expresivitate, 
în interpretarea unor 
artiști ca Irina Răchi- 
teanu-Șirianu. Ion Ma
rinescu. Valeria Seciu. 
Ion Caramitru. Adela 
Mărculescu, Mariana 
Cercel, Lucia Mure- 
șan. Emil Hossu, Si

mona Bondoc, Dinu 
Ianculescu. Traian Stă- 
nescu. Castel Constan
tin. că mari voci ale 
scenei noastre lirice 
ca Dan Iordăchescu, 
Pompei Hărășteanu, 
Valentin Teodorian, 
Elena Grigorescu,
Adina Iurașcu sau 
glasuri ale muzicii ti
nere ca Mircea Vinti- 
lă și Nicu Alifantis au 
înveșmintat în hai
na cintului prețioase 
transpuneri melodice 
ale unor poezii arghe
ziene datorate fie 
unor străluciți repre
zentanți ai muzicii 
noastre clasice și con
temporane (de la Mi
hail Jora și Paul Con- 
stantinescu la Doru 
Popovici și Diamandi 
Ghedu), fie înșiși crea- 
torilor-interpreti de 
muzică „folk", ne-a 
demonstrat nu numai 
perenitatea liricii a- 
devărate. dar și capa
citatea ei de a transfi
gura și înnobila cele
lalte arte, de a-si 
transmite, la modul 
cel mai contemporan, 
fiorul de iradiantă lu
mină în cele mai pro
funde straturi ale su
fletului omenesc.

Victor 
BÎRLADEANU

Al doilea simpozion național de tracologie
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Pentru Republica Populară Bulgaria,
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă, 
GUSTAV HUSAK

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
Pentru Republica Democrată Germană, 

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrata Germane

Pentru Republica Populară Polonă, 
EDWARD GIEREK 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonei

Varșovia, 15 mai 1980

Pentru Republica Socialistă 
România,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Populară 
Ungară, 

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Pentru Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, 

LEONID ILICI BREJNEV 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Ieri, la Drobeta-Tumu Severin, au 
început lucrările celui de-al doilea 
simpozion național de tracologie, or
ganizat de institutul de specialitate 
al Academiei de știinto sociale și 
politice în colaborare cu Comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă Mehedinți și Muzeul regiunii 
Porților de Fier. După cuvîntul de 
deschidere, rostit de tovarășul Iulian 
Ploștinaru, • prim-secretar ai Comite
tului județean Mehedinți al P.C.R.,-' 
au susținut comunicări cunoscuți cer
cetători și cadre didactice universita
re din București, Cluj-Napoca, Cra
iova, Slatina și localitatea gazdă.

Au fost aduse date noi cu privire la 
societatea geto-dacă din vremea lui

Burebista, la importanta istorică a 
statului dac făurit în urmă cu 2 050 
de ani, precum și concluzii ale unor 
investigații arheologice recente în 
așezări geto-dacice din bazinul Du
nării și al Oltului inferior. Au fost 
prezentate, de asemenea, considera
ții privind continuitatea daco-romană 
in Oltenia după „retragerea aurelia- 
nă“, revenirea puterii romane la nord 
de Dunăre în secolul al IV-lea e.n., 
viata portuară la Dunărea olteană în 
aceeași perioadă. Cu același prilej, au 
loc o serie de cercetări pe teren la 
vestigiile geto-dacice din localitățile 
Orșova, Ișalnița, Dubova și Șvinița. 
(Silviu Achim).
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tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,03 TeLeșcoală. In direct da la Poli

tehnică (curs de pregătire pentru 
admiterea in tavățăinlntuS aupa- 
rior)

16.50 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La volan — emlatun* pentru eon- 

ducătorii auto
18,90 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La zl în agriculturi
19,33 Lie, ciocîrlie — muzică popular* 

interpretată do Maria Ciobaniu
19.50 Reflector
90,10 Film artistic î „Un bărbat fatal" —

premieră TV. Producție • studiou
rilor americane. Cu : Jerry Lewis, 
Helen Traiubel, Kathleen Freeman, 
Hope Holiday. Regia : Jerry Lewis. 

31,40 Cuvinte potrivite. Versuri de Tu
dor Arghezi. Recită : Mariana Cer
cel, Cristina Deleaniu, George Paul 
Avram. Gelu Nltu

22,03 Telejurnal
82.30 închiderea programului

PROGRAMUL 1
• ssa->.0

18.30 Itinerar folclorio mehedintean 
17,00 O viață pentru o Idee : acad. Pe

tre Antonescu (1873—1963)
17.30 Blocnotes — Informații utilitare
17.50 Caseta cu Imagini
18.50 MMM, de seri 
19,00 Telejurnal
19,25 Concertul TBacmonlcti „George

Enescu".
23.09 Telejurnal
32.30 închiderea prognunulut

< 2
Pentru mine. loan Ale

xandru va rămîne Întot
deauna la virsta „poetului 
tinăr", el fiind. în primul 
rînd, unul din cei „patru" 
consacrați care, în anii ’60, 
au reintinerit în chip fun
ciar substanța liricii româ
nești.

Pe de altă parte, el își 
păstrează neîntrerupt tine
rețea printr-o determinare 
adincă și foarte personală 
care-1 fixează, după o pro
prie, recentă mărturisire, 
într-o atitudine „imnică". 
Astfel, ceea ce ar putea a- 
părea unora ca o trăsătură 
monocordă a creației lui 
loan Alexandru din ultimii 
ani (și am auzit voci 
care-i reproșează univoci- 
tatea modalității artistice), 
se revelă ca un produs al 
împlîntăril poetului intr-o 
vocație recunoscută și asu
mată a entuziasmului spe
cific, jubilant care înso
țește actul contemplației 
lumii. De Ia Imnele bucu- 
rie’i Ia Imnele Transilva
niei. la Imnele Moldovei, 
nu suișuri, nu mutat^j. ci 
întăriri și limpeziri ale 
unei viziuni poetice parti
culare. Cu „Imnele Moldo
vei". poetul transilvan a 
trecut munții „dincoace", 
schițînd gestul ancestral al 
descălecătorilor, al cobori- 
torilor care au legat de de
mult. din trecutul învăluit 
în cețurile legendare, tări- 
murile românești. Dealtfel 
întemeierea, ctitoria, rădă
cina sînt metaforele funda
mentale ale poeziei aces
teia și pe axul lor se cons
titute o imagine unitară a 
patriei ca univers al liricii 
lui loan Alexandru.

Ca spațiu și timp de is
torie, patria este sacrul si 
iubitul loc hărăzit viețuirii 
străvechiului neam, cu pu
ținele bucurii și multele 
suferințe ce i s-au dat, cu

țiul acesta, prin timpul a- 
cesta s-au petrecut anotim
puri și au trecut oameni, 
simpli și curați, neștiuti în 
truda lor roditoare sau veș- 
nJciți cu nume de eroi, au 
rămas lăcașuri, semne ale 
frumuseții și slovei, amin
tiri ale întîlnirilor cu sen
surile adine intuite ale 
unor răscruci de istorie. 
Viata acelora vechi se des
fășura cumpănită de o as
pră lege morală interioară.

aceea mitică pe care c su
gerează reluînd mitul Mi
oriței (în Oaie știiă) sau 
pe cel al virstei de aur 
printre altele, cunoașterea 
nu mai e proces disconti-, 
nuu, fragmenta, și nici 
nașterea și moartea dure
ros ireversibile. Pentru 
Ioan Alexandru, comunica
rea între aceste două pla
nuri pe care situează patria 
este nu numai posibilă. 
Continua lor interferență.

loan ALEXANDRU: -

„IMNELE 
MOLDOVEI"
de o măsură (tot mai insis
tent amintită de poet) stric
tă. îndulcite doar de forța 
benefică a ritualurilor re- 
conciliatoare. Evocind fi
guri. locuri și monumente 
din Moldova. Transilvania 
și Valahia. poetul se ui
mește. se minunează, cele
brează și cîntă ca tomogra
fii vechimii, cele de atunci 
și cele de acum, îmbrătișîn- 
du-le pe toate ca pe o ex
presie integrală a unei spi
ritualități de o mare fru
musețe.

Dar deasupra sau prin 
transparenta acestei patrii 
de țarină, carne și singe, 
întemeiată și păstrată cu 
durere, jertfă și iubire, 
loan Alexandru țese, con
turează. intr-un spațiu și 
un timp mitic, o proiecție 
ideală a Patriei, imaginea 
ei eternă, modelul spre care 
ființa lui aspiră cu o nă-luptele și împlinirile lui. de

la nașterea la trecerea cea dejde luminoasă, cuobucu- 
mare a fiecăruia. Pe spa- rie infinită. Căci in ordinea

considerată ca uh perma
nent raport, un dialog în
tre o natura naturans șl o 
natura naturata. irțtre for
te creatoare și rezultatul 
lor, creația face din uni
versul acesta liric un uni
vers activ, al unei benefi
ce, binevestitoare rodnicii, 
ai unor puteri însufletitoa- 
re pentru toată firea.

Cunoscute, clasice sim
boluri ale unei mai vechi 
spiritualități românești in- 
cifrează (dar și tălmăceșc) 
conlucrarea. interacțiunea 
celor două ordini în care, 
în chip egal, e implicată 
patria : păunul, vița de vie, 
albina, ulciorul. Totul se 
aplică și se subsumează a- 
cestei entități supreme care 
domină acum necontestat 
opera poetului și pe care 
magnificind-o, loan Ale
xandru vorbește „imnic" 
despre vechimea si calita
tea spiritualității noastre.

în tentativa sa de a aboli 
granițele dintre eul poetic 
și lume pentru a putea 
striga dinăuntrul lucrurilor, 
poetul a redus și simplifi
cat din oe in ce mai evi
dent elementele discursului 
liric. Ceea ce urmărește 
este să dea cuvîntului său 
goliciunea umilă care să-l 
potențeze în cea mai înal
tă măsură valoarea de lo
gos. accentuînd și prin a- 
ceasta caracterul imnic al 
creației lui în etapa de 
fată. Așa cum spune, poe
zia e „imn nestăvilit", 
„bucurie fără de măsură", 
avînd puterea săbiei care 
pătrunde prin vălul firii 
fără „a-1 fi străpuns".

Și din alte mărunte nu
clee de artă poetică risipi
te prin poeme se încheagă 
tot mai convingător ideea 
poeziei ca res sacra, res 
universalis. Departe de ori
ce hedonism steril, ea slu
jește cunoașterii, ea exaltă 
valorile unei spiritualități 
întrupate în conceptul poe
tic al patriei, ea exprimă 
mutațiile ființei înțelegă
toare. îndemnînd la solida
ritate în spirit și la acțiu
ne benefică în planul rea
lului. tinînd. prin amintirea 
celor vechi, mereu treze 
înaintea noastră idealurile 
de atins în neîneetata de
venire a unui neam.

Găsim astfel în poezia 
lui loan Alexandru atitu
dini și idei înalte cu voca
ție modelatoare, dar și far
mecul simplu al unei crea
ții care se împlinește in 
trepte complementare, ară- 
tînd din ce în ce mai lim
pede sursele ei tradiționa
le ce ne duc departe îna
poi, pentru a ne reînvăța 
azi lecția adincă a zilei de 
ieri, pregătind mîinele pa
triei, legat de rădăcinile 
acelea neuitate.

Zoe Dumltrescu- 
B LI ȘLi LENGA

CRONICA TEATRALĂ

Numeroase întrebări le
gate de „contemporaneita
tea" pieselor clasice, de 
necesitatea „redescoperirii" 
lucrărilor uitate, de cele 
măi bune modalități de in
terpretare a ) operelor mai 
vechi își găsesc răspunsul 
în recentul spectacol al 
Teatrului Național din 
București cu Idolul și Ion 
Anapoda de George Mihail 
Zamfirescu ; contemporană 
fiind orice lucrare atunci 
cînd se găsește cheia ade
vărată a punerii ei în sce
nă. clasicii fiind apropiati 
de noi dacă sînt priviți cu 
respect și încredere.

Spectacolul realizat de 
regizorul Ion Cojar, în 
tinereasca sală Atelier a 
Teatrului Național, cu o 
distribuție dintre cele mai 
bune, cu Ileana Stana Io- 
nescu. Adela Mărculescu, 
Coca Andronescu. Mihai 
Fotino. George Paul A- 
vram, Ion Marinescu etc. 
(amintind parcă de admi
rabila distribuție de la pre
miera piesei din 1934. cînd 
au jucat tot actorii Națio
nalului bucureștean în 
frunte cu Sonia Cluceru, 
Elvira Godeanu. G. Calbo- 
reanu, A. Pop Marțian 
etc.) este o demonstrație 
convingătoare a faptului 
că nu există piese „uitate" 
atunci cînd se urmărește 
omenescul lor. nu există 
probleme caduce dacă in- 
terpreții își creează perso
najele cu dăruire și entu
ziasm. Idolul și Ion Anapo
da, calificată cel mai des 
ca o „comedie amară" — 
înrudită cu Omul cu mîr- 
toaga de George Ciprian, 
cu unele asemănări cu Mi
tică Popescu de Camil Pe
trescu. prefigurînd si lu
mea lui Mihail Sebastian 
— ni-1 aduce intr-o postu
ră ridicol-eroică si amar- 
ironică pe Ion. un modest 
funcționar de bancă, făcut 
parcă «nume să piardă în

fata superiorilor, a priete
nilor și a iubitei, cinstea 
fiindu-i considerată drept 
prostie, devotamentul — 
stingăcie, bunătatea — 
neîndemînare, sacrificiul — 
neajutorare.

în această comedie, ulti
ma pe care a scris-o Geor
ge Mihail Zamfirescu, au
tor încă insuficient cunos
cut prin intermediul ice-

subliniindu-1 farmecul „re
tro", dar și detașarea luci
dă fată de ea. Casa Stăvă- 
roaiei, cu toate detaliile ei 
pretențioase și de prost 
gust, cu portretul maioru
lui. răposatul ei bărbat, 
tronînd ridicol-solemn. a 
fost refăcută cu un ritm 
plastic inspirat de către 
Mihai Tofan. îmbrobodită 
in haine vechi șl urite. go-

VIRTUȚILE 
PIESEI 

CLASICE
George Mihail Zamfirescu 

la Teatrul Național „/. L. Caragiale"

nei, atît timp cit mai are 
piese nejucate (mă refer 
concret mai ales la Sam), 
finalul e fericit ca un semn 
de încredere in oameni și 
în viitor. încredere trans
formată de creatorii actua
lului spectacol în mesajul 
muncii lor, superioritatea 
morală și intelectuală a lui 
Ion asupra celorlalți fiind 
sensul întregii montări.

Spectacolul Teatrului Na
țional dominat de Mihai 
Fotino. care l-a Înzestrat 
pe Ion cu farmec, inteli
gență, umor, ironizînd, dar 
și autoironizîndu-se. văzînd 
adevărul chiar si atunci 
cînd pierde, reconstituie 
intr-o ecuație amuzant-ju- 
căușă atmosfera de epocă,

nită si persecutată. Frosa, 
jucată de Coca Andrones
cu cu un farmec irezistibil 
și un îndrăcit tempo, rînd 
pe rînd naivă și deșteaptă, 
chinuită și batjocoritoare, 
se transformă în final, ca o 
adevărată cenușăreasă, in
tr-o prințesă, dar o prințe
să de comedie I

Valoarea acestui specta
col, noutatea lui constau in 
primul rînd în îmbogățirea 
personajelor. în descoperi
rea tuturor nuanțelor exis
tente în text sau ghicite 
dincolo de el. nu numai la 
eroii pozitivi, la Ion si Fro
sa, ci și la cei satirizați, la 
Stăvăroaia. interpretată de 
Ileana Stana Ionescu cu un 
aplomb continuu, subliniin-

du-i in chip cuceritor stu
piditatea, Mioara înzestrată 
de Adela Mărculescu cu o 
gratie copiată după vedete
le filmelor de epocă si o 
fascinantă dantelărie a 
unor capricii isteroide, sau 
Valter, sugestivă imagine a 
unui ieftin cuceritor de 
inimi și profitor de situații 
propusă de George Paul 
Avram. Un rol. aparent se
cundar, acela al lui Aristo- 
tel. actor de mahala anga
jat de Ion pentru a deju
ca planurile subdirectoru
lui de bancă de a se căsă
tori cu Mioara, a căpătat în 
spectacol o funcție dintre 
cele mai importante dato
rită lui Ion Marinescu. 
Dintr-un saltimbanc oare
care, actorul l-a transfor
mat pe Aristotel parcă in 
însuși simbolul teatrului 
făcut anume să-1 slujească 
pe cei buni. înzestrindu-1 
cu o energie inepuizabilă. 
El cucerește Întregul spa
țiu al scenei, obligîndu-i pe 
toti ceilalți să-l asculte cu 
supunere și să-1 creadă cu 
tărie. Cu prospețime s-a 
integrat în ecuația joc-a- 
devăr proprie acestui spec
tacol și tinărul Bogdan Sta- 
noevici, încă student-actor, 
dindu-i eroului său. lui Ion 
Dănicel, farmecul ușor 
obraznic, dar și roman ti- al 
unui nou Gavroche dîmbo- 
vitean.

Renuntînd la orice mate
rializări exterioare ale vi
ziunii sale regizorale. Ion 
Cojar a preferat in acest 
spectacol să-și spună cu
vîntul in primul rînd prin 
actori, prin unitatea stilis
tică desăvîrșită a jocului 
lor, printr-o nuanțată îm
binare a ironiei cu compa
siunea si valorificarea În
tregului potential de Încre
dere in oameni existent in 
piesă.

Intervenție 
salutară

Toate încercările îngrijitorilor 
de animale de la cooperativa 
agricolă Ocna Sibiului de a în
toarce din drum ciurda de vite 
cu care veniseră la păsunat, și 
care se afundase in smârcurile 
bălții din apropiere, s-au dovedit 
zadarnice. Situația 
dramatică. Cinci vite 
aproape in întregime 
fără nici o speranță 
putea fi scoase de acolo. __
insă că spre locul cu pricina se 
îndrepta șareta in care se afla 
Ioan Mărginean, medicul-șef al 
consiliului unic agroindustrial 
Ocna Sibiului. La semnele dis
perate ale îngrijitorilor, el a dat 
bice cailor. Împreună cu îngriji
torii. a pornit o îndirjită acțiune 
de salvare a vitelor, pentru care 
au fost folosite pină și hamurile 
cailor. După o aprigă si îndelun
gată luptă cu noroaiele, vitele au 
fost scoase la liman. Medicul 
le-a acordat primul ajutor, iar 
acum se află din nou. la locurile 
lor. in cireada obștii.

Intr-o pauză 
de prinz

In* pauza de masă, tn loc să 
mănînce si să se recreeze îm
preună cu ceilalți colegi, pentru 
a-și relua lucrul cu spor, șoferul 
Mihai Andrelei de pe autobas
culanta 34—B—5128 a plecat de 
pe șantierul unde lucrează din 
zona Berceni din București cu o 
încărcătură de beton pata pregă
tit pentru turnare la locuința co
legului său Gheorghe Puia din 
strada Gladiolelor. Dar tocmai in 
momentul in care descărcau ci
mentul sustras de pe șantier, cei 
doi au fost surprinși de un echi
paj al miliției. Acum urmează o 
„pauză* mai mare pentru expli
cații — și nu numai pentru ex
plicații. •

Lupu păcălit 
de... teatru

Totul s-a petrecut 
ca-ntr-o poveste cu un 
drumul mare. De data 
pe post de lup ____
Dumitru din Brăila, care a tot 
dat tircoale teatrului pentru co
pii din localitate pină cînd a gă
sit un loc să se strecoare înăun
tru. Dar nu să asiste la vreun 
spectacol, deși pină la urmă s-a 
dat el însuși în... spectacol. După 
ce a înșfăcat o pereche de pa
puci, înainte de a mai pune mina 
Și pe alte obiecte, a călcat pe o 
trapă și s-a pomenit sub... 
scenă. Speriat foarte, a luat-o la 
fugă. Dat nici n-a avut timp 
să-și puni papucii In picioare, 
că l-a fi „încălțat* militia. 

Răzbunare ?
De mai multă vreme. Dorel 

Poetel din Blăgeștii Bacăului era 
certat „la cuțite* cu unul din ve
cinii săi, căutând nod in papu
ră pentru scandal sau un prilej 
să se răzbune intr-un fel. Dai 
cum de unul singur n-avea cu
raj. D.P. i-a chemat in ajutor pe 
frații Mircea si Mihai Cociorbă 
din Buhuși. Deunăzi, toti trei au 
purces spre locuința vecinului, 
dar acesta nu era acasă. De ne
caz, s-au apucat să-i facă țăn
dări ușile și geamurile casei. In
tervențiile celorlalți vecini. în 
loc să-i potolească, i-au indiriit 
și mai rău. astfel că și ei s-au 
ales cu geamurile sparte. Cei trei 
nu s-au astâmpărat pină n-a sosit 
miliția la fața locului, pentru 
a-i duce la... locul lor.

A dat cinstea 
| pe rușine
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CONSTANTA. • în organir 
zarea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, la Constan
ta a avut loc o sesiune de refe- 
rjț_> și comunicări științifice pe 
tema „Valorificarea complexă a 
patrimoniului din muzeele de 
științele naturii". Cu acest pri
lej, cercetători și muzeografi din 
întreaga tară au prezentat peste 
50 de lucrări care sintetizează 
cele mai valoroase experiențe în 
acest domeniu și au luat cu
noștință de realizările prestigio
sului Complex muze® de știin
țele naturii din Constanța. 
(George Mihăescu).

BRASOV. • Constructorii de 
autocamioane si membrii fami
liilor lor și-au dat întâlnire pe 
stadionul municipal din Brașov, 
unde au participat la o mare ma
nifestare cultural-artistică inti
tulată „Cinstire muncii si vete
ranilor ei“. desfășurată în cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României". După înminarea di
plomei de onoare celor care timp 
de peste patru decenii au lucrat 
necontenit în întreprindere adu- 
cîndu-și contribuția la marile 
succese obținute de acest presti
gios detașament al constructori
lor de mașini, participantii la

această impresionantă manifes
tare au urmărit un bogat pro
gram cultural-artistic susținut de 
membrii formațiilor artistice ale 
clubului. (Nicolae Mocanu).

ALBA. O în orașul Blaj sînt 
organizate în această perioadă 
„Zilele culturii blăjene". ma
nifestare cultural-educativă con
sacrată sărbătoririi a 2 050 de ani 
de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent sub 
conducerea lui Burebista. Din 
programul manifestărilor rețin 
atenția simpozionul cu tema : 
„Partidul Comunist Român — 
continuatorul luptei maselor

pentru independentă și unitate 
națională, pentru viitor fericit", 
recitalul de poezie patriotică 
„Omagiu patriei și partidului".

expoziția de artă plastică „Mo
mente din istoria milenară a po
porului român", spectacolul mu- 
zical-coregrafic „Independenți 
pășim spre viitor". (Ștefan Di- 
nlcă).

SIBIU • în Piața Junilor din 
comuna Săliște se desfășoară

festivalul județean cultural-edu- 
cativ „De la o generație la altă 
generație" organizat de consi
liul județean al organizației pio
nierilor și șoimilor patriei, in 
cadrul celei de-a treia ediții a 
Festivalului national „Cîntarea 
României". Participă numeroase 
formații artistice din comunele 
Săliște, Orlat, Șura Mică. Gura 
Rîului, Mosna, Poiana. Apoldu 
de Sus. Tălmaciu, ca și din Si
biu, Mediaș și Cisnădie. (Nicolae 
Brujan).

MARAMUREȘ. • Tradiționa
lul spectacol folcloric maramu
reșean cunoscut sub numele de

„Tînjaua de la Hoteni" a atras 
și de astă dată în amfiteatrul 
natural din valea Dărasca mii 
de participanți. Omagiul artistic 
al acestui moment folcloric dă
ruit celui mai destoinic din
tre săteni a fost susținut cu un 
bogat repertoriu de cîntece și 
jocuri populare de către nu
meroase formații de amatori 
din Bîrsana, Giulești, Budești, 
Desești, Berbești, Mara, Nănești, 
Strîmtura. Moisei, Sighetu Mar- 
mației, Ocna Șugatag. N-au lip
sit nici de această dată de pe 
scenă corul bărbătesc din Fin-

teușu Mare și frații Petreuș. 
(Gheorghe Susa).

VtLCEA. • Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul 
Rimnicu Vilcea a găzduit o 
suită de manifestări organizate 
în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", sub gene
ricul „Decada teatrului popu
lar". La reușita acestei acțiuni 
și-au adus o prețioasă contri
buție colective de la teatrele 
Nottara. Giulești, Bulandra și 
Opera Română din București, 
precum și Teatrul popular și 
orchestra de cameră „Concerti
no" din localitate. (Ion Stanciu).

I
I
I
I

— Dacă zici că-mi ești prieten...
— Nu-ți zic, îți sint! — i-a 

răspuns Vasile Cristea lui An
drei Suta.

— Atunci, poate ai auzit și de 
zicala că prietenul la nevoie se 
cunoaște — i-a zis Suta lui 
Andrei. Eu — a continuat Șuta 
— am mare nevoie 
bani, pe care pot să-i 
credit de la cooperativa 
din Gătaia — Timiș, dar 
să gireze cineva pentru

Cristea. a girat. Suta a _____
banii, dar după ce s-a văzut cu 
ei la chimir a dat bir cu fugiții. 
Mai exact, a dat cinstea pe 
rușine. In urma „prietenului* 
fugar, Cristea, om cu cinci copii, 
este nevoit să-i achite ratele.

Intr-adevăr, prietenul la ne
voie se cunoaște, dar sint prie
teni și... prieteni.

Nesăbuință
Nicolae P.. zugrav de meserie, 

la cooperativa „Constructorul* 
din Tg. Mureș, uitase demult 
numărul paharelor date de 
dușcă. In loc să se ducă să se 
culce, s-a urcat la volanul ma
șinii personale și a pornit la 
drum. N~a ajuns prea departe. 
A fost găsit cu mașina făcută 
zob intr-un zid, iar el era in 
prag de comă alcoolică. Pericol 
grav pentru propria viată, pen
tru ceilalți participanti la trafic. 
A fost condamnat la doi ani în
chisoare.

Pui năzdrăvani
Dacă ne-am lua după ceea ce 

oferă, spre vinzare, in unele pa
chete, abatorul de păsări al uni
tății agricole Chitila. ar trebui să 
considerăm că avem de-a face cu 
o minune : existența unor pui 
cu cite două capete. Cei păgubiți 
se întreabă — și pe bună drep
tate — „Ce verifică C.T.C.-ul 
cînd dă drumul la marfă pe pia
ță ?“ Ne-am întrebat și noi pri
vind eticheta găsită intr-unui 
din asemenea pachete vindute 
miercuri la magazinul alimentar 
„Triumf* din Capitală. De ce nu 
s-ar întreba, la o adică, și mai 
marii abatorului din Chitila ?

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „ScînteiP^^

de niște 
iau ne 
de-aici, 
trebuie 
mine.
încasat

L_
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Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPA

Dragi tovarăși.

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Părăsind teritoriul Republicii Populare Polone, vă adresez dumneavoastră, 
conducerii de partid și de stat a Poloniei prietene un cald salut tovărășesc, 
împreună cu mulțumirile noastre pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat 
în timpul prezenței la Varșovia. Adresăm, totodată, poporului polonez cele 
mai bune urări de noi și mari înfăptuiri în opera de edificare a societății 
socialiste dezvoltate.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
fructuoasă dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și în 
viitor spre binele și fericirea popoarelor român și polonez, pentru cauza 
generală a socialismului, progresului și păcii în lume.

15 mai 1980

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Bilanț fructuos la închiderea Tirgului
internațional de primăvară - TIBCO '80
și a Salonului international al chimiei

Timp de 9 zile — intre 7 și 15 mai 
— complexul expozițional din Piața 
Scinteii a găzduit două manifestări 
ev lomice de prestigiu : Tîrgul inter- 
i anal de primăvară — TIBCO ’80 
și Salonul internațional al chimiei, 
care au polarizat interesul a zeci de 
mii de vizitatori, al specialiștilor din 
țară și de peste hotare.

— Putem aprecia cu satisfacție 
acum. Ia închiderea lor — ne-a spus 
tovarășul Mircea • Bădică, directo
rul întreprinderii de tîrguri și ex
poziții. că actualele edițiie ale TIBCO 
și Salonului internațional al chimiei 
au reprezentat un succes. Auspiciile 
favorabile sub care s-au 
cele două manifestări — o participare 
prestigioasă, diversitatea si nivelul 
tehnic ridicat al exponatelor, condi
țiile superioare de organizare — au 
fost bine fructificate prin acțiuni con
crete, in măsură să contribuie la 
dezvoltarea continuă a schimburilor 
comerciale, a cooperării economice și 
tehnico-științifice internaționale, în 
folosul înțelegerii între popoare, des
tinderii și păcii în lume. Dubla ma
nifestare expozițională de la Bucu
rești s-a bucurat in aceste zile de 
aprecierile zecilor de mii de vizitatori, 
ale specialiștilor și oamenilor de afa
ceri din zeci de tari ale lumii. Alături 
de întreprinderile românești de co
merț exterior, țara noastră fiind prin
cipalul expozant la edițiile din acest 
an ale Tirgului internațional de pri
măvară și Salonului internațional al 
chimieL au participat peste 500 de 
firme producătoare și exportatoare, 
cu expoziții colective sau individuale, 
dintr-un număr de 26 de țări din Eu
ropa, Africa. Asia și cele două 
Americi.

— Cum a fost apreciată oferta ro
mânească la export in domeniile in 
care sînt profilate cele două manifes
tări expoziționale ?

— Atît Tîrgul internațional de prl- 
măvară, cit și Salonul international 
al chimiei au ilustrat potențialul 
crescînd al industriei noastre, nivelul 
Înalt de tehnicitate, calitatea si com
petitivitatea ridicate ale produselor 
realizate de întreprinderile românești. 
Diversitatea largă a produselor expu
se reflectă maturitatea economiei 
noastre naționale, stimulată viguros 
de avîntul cercetării științifice, de 
promovarea consecventă a progresu
lui tehnic, capacitatea ei de a pre-

desfășurat

zenta în fiecare domeniu. în fiecare 
subramură din profilul expozițional 
oferte concrete, care să răspundă exi
gențelor mereu crescînde ale benefi
ciarilor interni și clienților de peste 
hotare. Dealtfel, discuțiile care s-au 
purtat în aceste zile între specialiștii 
români și reprezentanții firmelor 
străine, tratativele, tranzacțiile și 
acordurile fructuoase încheiate reflec
tă interesul pentru dezvoltarea schim
burilor 
nomice 
ficativ 
acestor 
nată 
rare 
men

comerciale, a cooperării eco- 
și tehnico-științifice. 

este și faptul că, în 
tranzacții, o pondere 

au tocmai acțiunile de 
in producție, contractele 
lung, colaborarea pe-terțe piețe. 
Care sînt rezultatele comerciale 

cu care s-a soldat participarea firmelor 
românești la TIBCO ’80 si Salonul in
ternațional al chimiei ?

— Caracteristica esențială a ma
nifestărilor de la București a fost in
tensa activitate de negocieri si de 
perfectare a numeroase tranzacții re
ciproc avantajoase. Din datele preli
minare rezultă că volumul contrac
telor încheiate de întreprinderile ro
mânești de comerț exterior cu parte
nerii străini este însemnat.

Contractele de import-export per
fectate nu reprezintă decît o latură 
a bilanțului fructuos pe care îl con
semnăm la închiderea Tirgului inter
național de primăvară și a Salonului 
internațional al chimieL în cadrul 
acestora s-au desfășurat numeroase 
acțiuni caracteristice schimbului de 
idei și experiență — simpozioane și 
conferințe tehnice, prezentări de fil
me, demonstrații practice privind 
funcționarea celor mai noi produse — 
fapt ce dovedește interesul expozan
ților români și străini față de mani
festările recent încheiate. Dealtfel, de 
pe acum avem numeroase cereri fer
me pentru reținerea standurilor la 
Tîrgul internațional București, care 
se va desfășura în această toamnă in 
perioada ’9—18 octombrie; Aceasta 
demonstrează că tîrgurile organizate 
în capital^ României au contribuit și 
vor contribui în continuare la dezvol
tarea schimburilor comerciale și a co
laborării economice internaționale, la 
stimularea cooperării pe multiple pla
nuri, în interesul tuturor parteneri
lor, al cauzei colaborării și păcii in 
lume.

Semni- 
cadrul 
insem- 
coope- 

pe ter-

Dan CONSTANTIN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Sportul studențesc, 

cîștigător al „Cupei 
balcanice"

Ctnd, cu dtva timp în urmă, stu
denții bucureșteni învingeau cu 2—0 
(in partida tur de la București) pe 
reprezentanții fotbalului iugoslav in 
Cupa balcanică intercluburi. multi 
dintre putinii suporteri ai echipei 
antrenate de Mircea Radulescu si Ion . 
Motroc au început să spere într-o 
posibilă victorie finală. Previziunile 
optimiste s-au adeverit si. iată. 
Sportul studențesc s-a întors ieri 
de la Rijeka purtind la vedere tro
feul care atestă forma sa bună din 
această primăvară.

După cum transmitea agenția Ta- 
niug, N.K. Rijeka — o formație so
lidă, care știe ce vrea în fotbal, de- 
monstrind aceasta și în cupele euro
pene, — a început partida retur cu 
dorința de a confirma poziția sa de 
favorită a Cupei balcanice. Si a și 
deschis scorul în minutul 33. După 
pauză însă, fotbaliștii români' au 
echilibrat jocul, dovedind omogenita
te, aplomb și o bună organizare în 
teren. Egalarea a venit, astfel, firesc 
și inevitabil (Mircea 
tul 66). Scor care a 
bat pînă în final.

Felicitările pentru . 
cuvin jucătorilor Moraru, Tănăsescu. 
Cazan, Grigore, Cățoi. Serbănică. 
Octavian Ionescu. Iorgulescu. Stroe, 
M. Marian. Mircea Sandu. Chihaia. 
ȘL bineînțeles, antrenorilor și condu
cătorilor clubului.

sezon (în primul pierduse cu 0—1, 
tot in deplasare, în fata selecționatei 
similare a R.D. Germane). Și de data 
aceasta a fost înfrîntă. la același 
scor, de către echipa de tineret a 
Bulgariei. Ai noștri au jucat în for
mația : Boldiți — Andreicuți. Solo
mon, Badea. Mincu — Pop. Geolgău. 
Bozeșan — Sudu. Terheș, Ciobanu.

★
• Peste 15 000 de spectatori au 

urmărit la Atena meciul amical de 
fotbal dintre reprezentativele Greciei 
și Bulgariei. Partida s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0.

Sandu în minu- 
rămas neschim-

acest succes se

Pregătirile 
reprezentati v ei 

de tineret
Echipa națională de tineret, condu

să de antrenorii Cornel Drăgușin șl 
Ion Voica. a susținut la Pemik al 
doilea meci de verificare din acest

© ISTORIA UNEI SE
CUNDE... Pentru a ilustra 
geneza și apoi evoluția în timp 
a Universului pină în zilele 
noastre, astronomul american 
Carl Sagan — care consideră că 
Universul a luat naștere acum 
15 miliarde de ani. ca urmare 
a unei formidabile explozii, după 
care lucrurile au evoluat lent — 
recurge la un ingenios calcul. 
Să presupunem, spune savantul, 
că întreaga evoluție a Universu
lui pînă în prezent s-ar reduce 
la o perioadă de 365 zile. In 
aceste condiții, uriașa explozie 
inițială s-a petrecut la 1 ianua
rie ; Calea lactee, galaxia căreia 
îi aparține și planeta noastră, a 
apărut la 2 mai ; primele semne 
de viață pe Terra, la 25 septem
brie ; algele albastre, la 9 octom

■ în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un călduros mesaj de salut participan- 
ților la cel de-al VII-lea Congres al Partidului Comunist din Guadelupa, 
tuturor comuniștilor, poporului guadelupez prieten, împreună cu urările 
noastre de succes în desfășurarea lucrărilor congresului. în îndeplinirea 
hotărîrilor ce se vor adopta, pentru apărarea intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, în slujba celor mai înalte aspirații de libertate și dreptate 
socială ale Întregului popor din Guadelupa.

Folosim și acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de 
stimă și respect reciproc, de solidaritate activă, statornicite între partidele 
noastre, vor cunoaște o dezvoltare ascendentă și pe viitor, în .interesul celor 
două partide și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumirile mele profunde pentru felicitările și bunele 
urări ce mi le-ați adresat cu ocazia aniversării mele.

MARGARETA A ll-A
A DANEMARCEI

Cronica
Tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, l-a 
primit, joi, pe Vlastimil Ehrenber- 

Șiger, ministrul combustibilului 
energeticii din R.S. Cehoslovacă.

în cadrul convorbirii a fost anali
zat stadiul acțiunilor de cooperare 
economică și de colaborare științi
fică între cele două țări, în domeniul 
industriei miniere și petroliere, pre
cum și al livrărilor de utilaje, piese 
de schimb și unele materii prime, 
stabllindu-se noi măsuri pentru 
dezvoltarea conlucrării în aceste do
menii de activitate.

La primire au luat parte Dumitru 
Condrache și 
ai ministrului 
geologiei.

Ion Popescu, adjuncți 
minelor, petrolului și

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, joi, in Capitală, o manifes
tare culturală, in cadrul căreia 
Ilinca Constantinescu, cercetător ști
ințific la Institutul de lingvistică, 
a împărtășit impresii de călătorie in 
această țară. Au fost prezentate a- 
poi filme documentare norvegiene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost prezențl Peiț 
basadorul Norvegiei la 
membri al ambasadei.

BULETIN RUTIER

Borgen, am- 
București, și

(Agerpres)

Informații de la Inspectoratul General al Miliției —■ 
Direcția circulație

La 31 mai se încheie 
verificarea tehnică anuală 

a autovehiculelor

Verificarea tehnică anuală a auto
vehiculelor — acțiune care expiră 
la 31 mai — se desfășoară din plin. 
Datele „la zi" arată însă decalaje 
destul de însemnate de la un județ 
la altul în ce privește numărul auto
vehiculelor prezentate pînă acum la 
verificare. Se impune urgentarea în
cheierii, in limita termenului legal, a 
acestei acțiuni și. ceea ce este foarte 
important, efectuarea verificărilor 
tehnice la un nivel calitativ superior. 
Verificările tehnice anuale constituie 
un bun’prilej pentru înlocuirea pneu
rilor cu un grad avansat de uzură, â 
pieselor, uzate din componenta meca
nismului de direcție, al sistemului de 
frinare și altele.

Autovehiculele proprietate socialis
tă. aparținlnd întreprinderilor și in
stituțiilor cu un parc auto redus, vor 
fi prezentate pentru verificarea teh
nică anuală la unitățile „Service" sau 
la unitățile socialiste deținătoare de 
mari parcuri auto, care sînt autori
zate de organele de miliție să efec
tueze aceste verificări.

Autovehiculele proprietate perso
nală noi, care au fost înmatriculate 
prima dată, nu sînt supuse verificării 
tehnice obligatorii in primul an de 
la data înmatriculării. Astfel, de 
exemplu, un autoturism nou. care a 
fost înmatriculat în lupa noiembrie 
1979. va fi prezentat pentru verifica
rea tehnică în perioada 1 ianuarie — 
31 mai 1981.

Realizarea verificării tehnice anua
le nu trebuie privită ca o obligație 
formală nici de către deținătorii de 
autovehicule, nici de către personalul 
care execută operațiile respective. De 
starea tehnică depinde în mare mă
sură siguranța de rulare a autovehi
culelor. ceea ce înseamnă cursivitate 
în traficul rutier si. înainte de toate, 
prevenirea accidentelor.

Trebuie avut în vedere că defec-

tiunile tehnice ale autovehiculelor — 
mai ales la mecanismul de direcție 
și sistemul de frinare — au generat 
accidente soldate cu morți și răniți. 
Tocmai de aceea, este inadmisibil ca 
unele autovehicule să iasă de la ve
rificarea tehnică anuală cu defecțiuni 
tehnice grave, cum s-au constatat, 
zilele trecute, la autoturismele 
4-B-8 628 și 10-B-9 303, verificate la 
„Automecanica" București, avînd 
ineficace frina roților.

Așadar, trebuie folosit la maximum 
timpul care a mai rămas pînă la 
31 mai. pentru a se asigura verifica
rea tehnică anuală a tuturor autove
hiculelor.

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
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GALAȚI

Noua navă 
„Govora"

O nouă navă maritimă a fost 
livrată de către șantierul naval din 
Galați. Se numește „Govora". Amă
nunte ne oferă tovarășul Emil 
Ciuntu, secretarul comitetului- de 
partid de la șantierul naval :

— Nava „Govora", de 8 750 tdw, 
destinată transportului de mărfuri 
generale și conteinere, a fost livrată 
flotei noastre maritime comerciale, 
fiind a șasea navă pe care Galațiul 
a realizat-o pină acum în acest an. 
Se pregătește pentru livrare nava 
„Polar-7“, cel dinții transportor fri
gorific românesc, iar la docul uscat 
și cala de lansare așteaptă momen
tul „botezului" Dunării alte două 
nave — mineralierul nr. 3 de 55 000 
tdw și nava „Polar-9“. Concomitent, 
colectivul șantierului nostru desfă
șoară o activitate energică la alte 
nave aflate in diferite faze de exe
cuție, cit și pe platforma de foraj 
marin „Orizont". (Dan Plăeșu).
PAȘCANI

Vagon de marfă 
de mare capacitate

La întreprinderea mecanică de 
material rulant din Pașcani a fost 
realizat un nou tip de vagon de 
marfă pentru transportul minereu
lui și al altor materiale cu greuta
te specifică mare. Construit după 
un proiect întocmit de Institutul 
de cercetări și proiectări vagoane 
din Arad, el are o lungime de 10 
metri și o greutate proprie de 20 
tone. Transportă o încărcătură pînă 
la 60 tone și poate circula cu o vi
teză de 100 km pe oră. Este echi
pat cu un boghiu cu frina încor
porată, ceea ce constituie o nouta
te în construcția vagoanelor de 
marfă. (Manole Corcaci).
BACĂU

Cămine 
pentru bătrini

BACĂU : La Comănești a fost 
construit și dat in folosință un mo
dern 
Dotat 
li tați, 
dihnă 
bolnavi 
mine. însumînd aproape 1 200 de 
locuri, au fost înființate și la Ba
cău, Tg. Ocna, Răcăciuni și Răchl- 
toasa. Peste tot au fost create con
diții bune de viață și asistentă me
dicală. (Gheorgha Baltă).

cămin-spital pentru bătrini. 
cu cantină, club și alte uti- 
el oferă condiții bune de o- 
și tratament pentru 200 de 

cronici. Asemenea că-

In curînd, anvelope de Zalău

Pe platforma industrială a muni
cipiului Zalău, la întreprinderea de 
anvelope, se montează ultimele uti
laje. Unitatea Va produce camere 
de aer și anvelope de diferite di
mensiuni pentru autocamioane și 
tractoare, iar valoarea producției 
sale industriale va contribui în mod 
substanțial la realizarea de către 
județul Sălaj a celor 10 miliarde lei

producție industrială planificată, la 
sfîrșitul acestui an. Linia camerelor 
de aer, cu o capacitate anuală de 
300 000 bucăți, a produs primele 
3 000 de camere, care Întrunesc toa
te condițiile de calitate cerute. (loan 
Mureșan).

în fotografie: întreprinderea de 
anvelope Zalău, linia tehnologică 
pentru camere de aer.

întineresc pădurile vrîncene
Angajamentul silvicultorilor vrln- 

ceni de a realiza, înainte de ter
men, planul de împăduriri pe acest 
an, a fost respectat. în actualul 
cincinal au fost împădurite pînă 
acum cu 1 300 hectare în plus față 
de prevederile planului. Speciile

de rășinoase, cu o valoare econo
mică ridicată, ocupă mai bine de 
70 la sută din suprafața celor mai 
tinere păduri vrlncene, materialul 
săditor fiind asigurat aproape în 
totalitate din pepinierele proprii. 
(Dan Drăgulescu).

VASLUI

Expoziție de creație științifică și tehnică
Din inițiativa Comitetului jude

țean de partid Vaslui, la Casa de 
cultură din municipiul reședință de 
județ a fost deschisă o expoziție cu 
lucrări de creație științifică și teh
nică. Cele peste 3 800 de exponate 
reprezintă efortul de Inteligentă al 
oamenilor din unitățile economice 
vasluiene, fiind structurate în patru 
compartimente : invenții și inova
ții : asimilări de produse noi. teh
nologii și autoutilări : reducerea 
importurilor de piese de schimb, 
subansamble și materiale : valori
ficarea materialelor refolosibile.

Acțiunea a cuprins, la nivelul ju
dețului, 42 460 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni. maiștri, cadre di
dactice și elevi. Efectul acestor ac
țiuni s-a materializat în obținerea 
unei producții industriale suplimen
tare in valoare de aproape 170 mi
lioane lei. in reducerea cheltuielilor 
materiale cu peste 36 milioane lei, 
beneficii suplimentare de peste 11 
milioane lei. reducerea importurilor 
cu 4,5 milioane lei valută si creș
terea exporturilor cu peste 26 mili
oane lei valută. (Vasilo Iancu).

îepofai Biofarmacologia revoluționează tehnicile medicale

La Vaslui, „marea" întrecere 
a micilor

în organizarea Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport Vaslui, 
în municipiul cu același nume s-a 
desfășurat zilele trecute etapa de 
zonă a campionatelor republicane de 
copii (categoriile I și II) la lupte 
libere. Au participat circa 250 de 
sportivi de la cluburile și asociațiile 
din județele Bacău, Brăila, Galați, 
Harghita, Covasna, Ialomița, Con
stanța și Vaslui. întrecerile au fost 
în general de un apreciabil nivel teh
nic, scoțînd în relief buna pregătire 
a celor mai mici luptători. Pe lista 
cîștigătorilor, cei mai mulți reprezen
tanți au avut orașele Galați, Tecuci, 
Odorhei, Gheorghieni, Brăila, Con
stanța și Călărași.

Poate n-am fi consemnat acest mo
ment sportiv dacă el n-ar fl avut 
două semnificații demne de atenție. 
Pe de o parte, se constată că — pe 
lingă Constanța, care altă dată mono
poliza titlurile naționale la copii — 
au mai apărut și alte «entre puter
nice în lupte, ceea ce este cit se poa
te de îmbucurător pentru viitorul 
acestui sport, care de fiecare dată ne 
aduce medalii olimpice, mondiale și

luptători
europene. Pe de altă parte, este de 
consemnat solicitudinea și interesul 
cu care orașul Vaslui (deși încă nu 
reprezintă ceva în sportul de înaltă 
performantă) se angajează să găzdu
iască (și mereu în condiții foarte 
bune !) cit mai multe competiții de 
interes, care depășesc granițele ju
dețului. (Prof. Emil lanul).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
O La Viena au început întrece

rile campionatelor europene de judo, 
la care participă 186 de sportivi din 
29 de țări, printre care si Româ
nia. Primul titlu, cel de la catego
ria semigrea, a fost cucerit de fran
cezul Jean-Luc Rouge. Concurentul 
român Radu Daniel, după ce a ob
ținut două victorii la Kostelberger și 
la Kusuk, a fost întrecut in finala 
grupei A de câștigătorul categoriei.

în finala categoriei grea șe vor în- 
tilni Tiurin (U.R.S.S.) și Varga (Un
garia).

Primele două decenii din perioada 
postbelică au marcat epoca de aur a 
descoperirii de medicamente revolu
ționare. antibioticele în primul rînid. 
Pe urmă, cercetările au început să 
bată pasul pe loc. Importanta multă 
vreme neglijată a efectelor secundare 
a apărut cu tot mai multă pregnantă. 
S-a constatat că o substanță terapeu
tică cu cit este mai activă, cu atît 
comportă mai multe primejdii po
tențiale.

Care este mecanismul de acțiune a 
medicamentelor în organism ? Cum 
pot fi descoperiți factorii ce permit 
să se confere mai multă eficientă 
unei substanță medicamentoase? La 
aceste întrebări încearcă să răspundă 
specialiștii unei noi ramuri a cerce
tării : BIOFARMACOLOGIA. Fără 
îndoială că ea va marca o cotitură 
fundamentală în terapia viitorului. 
De pe acum accentul tinde să se de
plaseze de Ia descoperirea de noi 
medicamente spre o mai bună admi
nistrare a celor existente. Adminis
trarea pe căile așa-zis clasice pre
zintă două inconveniente principale: 
pe de o parte, un „efect de soc". în 
momentul în care medicamentele sînt 
abșorbite sau injectate ; pe de altă 
parte, o scădere puternică a concen
trației medicamentului respectiv pînă 
la următoarea doză. Pe scurt : o me- 
dicație în „zig-zag“. în plus, multe 
medicamente administrate sub forma 
clasică sînt iritante pentru mucoa
sa gastrică, oeea ce prezintă riscuri 
de ulcerații, de hemoragii ș.a.

Astfel, un simpozion international 
de farmacologie ce a avut loc in luna 
decembrie la Paris a salutat o serie 
de noi forme de administrare a me
dicamentelor, supranumite de crea
torii lor „sisteme terapeutice" — care 
urmăresc tocmai evitarea inconve
nientelor prezentate de medicatia 
clasică.

Rezultate din cele mai remarcabile 
aii fost obținute de firma california- 
nă „Alza Corporation", care a pus la 
punct un adevărat arsenal tehnologic 
ce permite, cu ajutorul unor „mini- 
rezervoare" complexe, difuzarea în 
organism a substanțelor active, in
tr-un ritm constant. timp de mai 
multe zile, săptămîni sau chiar luni 
(și în cantități suficiente pentru a fi 
eficace, evitîndu-se. totodată, efecte
le secundare).

Iată numai citeva din aceste sis
teme :

9 TRANSDERMUL, un disc de mă
rimea unei monede de 5 bani, care 
se lipește în spatele urechii, unde 
pielea e foarte fină. Este vorba. în 
fapt, de un .,minirezervor“ pentru di
fuzarea programată în organism a 
medicamentelor — nu cu acțiune lo
cală cum s-ar crede, ci cu efect la 
distantă, prin intermediul vaselor 
capilare. O metodă foarte ușor de 
aplicat și cu efecte de lungă durată. 
Deocamdată a fost pus la punct doar 
un singur prototip ce difuzează, timp 
de trei zile, scopolamină. substanță 
împotriva răului de mare sau de 
avion, în doze atît de scăzute. încît 
inconvenientele medicamentului —

tul de concentrată pentru a putea fi 
incluse în implanturi de format mic 
cu acțiune prelungită este încă re
dus.
• POMPELE SUBCUTANATE. Mai 

mari șanse de reușită le au așa-nu- 
mitele pompe subcutanate, care au 
dat rezultate bune pe un număr de 
20 de bolnavi cu tulburări foarte gra
ve ale coagulării sanguine. In loc să 
fie spitalizați, sub perfuzii perma
nente de heparină, aceștia primesc 
la domiciliu, zi și noapte, o doză re
gulată de heparină prin intermediul 
acestor pompe inserate sub piele, la 
nivelul abdomenului. Obiectul are 
forma unui disc cu mai multe com-

• înlocuitorii de mîine ai banalelor seringi și pastile
• Transdermul, cronomerul, pompele subcutanate sau 
externe, microbilele — noi instrumente in arsenalul medicinii

somnolență, amețeli — slnt complet 
eliminate.

Eficacitatea prototipului lasă să se 
spere in posibilitatea administrării 
prin transderm a unor agenti tera
peutici de importantă majoră — mai 
ales ■ a celor administrați ne cale 
bucală, repede metabolizati. distruși 
de ficat înainte chiar de a fi putut 
acționa. Prin noua metodă, medica
mentul va ajunge la ficat abia după 
ce-și va fi făcut efectul.

Dimensiunile și amplasarea ne su
prafața corpului a transdermului vor 
fi desigur diferite. Un număr de sase 
programe pentru punerea la punct a 
acestei metode au șl fost initiate, 
urmărin" u-se. în ■ principal, tratarea 
afecțiunilor pulmonare, cardiovascu
lare și inflamatorii (reumatismale).

O CRONOMERUL. Substanța ac
tivă poate fi introdusă și într-o cap
sulă confecționată dintr-un polimer 
biodegradabil, alcătuind un așa-nu- 
mit cronomer. care se introduce sub 
piele. Multe laboratoare își pun 
mari speranțe in aceste implanturi 
subcutanate ; pentru moment există 
însă unele inconveniente. Pe de o 
parte, organismul reacționează une
ori înconjurind capsula cu un strat 
de țesut fibros ce blochează difuza
rea medicamentului ; pe de altă par
te, numărul medicamentelor suscep
tibile a fl obținute într-o formă des-

partimente. în compartimentul supe
rior se află substanța de difuzat, în 
cel inferior, un compus ce exercită 
presiunea constantă asupra rezervo
rului cu heparină. proiectată astfel 
într-o venă. Medicul încarcă siste
mul o dată Ia șase săptămîni, stră- 
pungînd cu un ac membrana pom
pei, adiacentă pielii.

9 POMPELE PORTATIVE. Un de
osebit interes îl suscită în prezent și 
pompele portative de distribuire a 
insulinei pe cale intravenoasă — pre
văzute cu un sistem de reglare ce 
permite accelerarea distribuirii în 
perioada meselor. înlocuind astfel 
mai bine funcția oancreasului. Dacă 
primul dispozitiv de acest fel creat în 
1972 în Franța" era de dimensiuni 
considerabile, cel creat șase ani mai 
tirziu în Anglia era mult mai mic, 
montat pe o centură, insulina fiind 
injectată subcutanat la nivelul abdo
menului. Un pas înainte îl reprezintă 
o recentă perfecționare a sistemului 
britanic, astfel incit pompa comportă 
opt programe, în funcție de tipul de 
alimentație ; bolnavul însuși este cel 
care reglează. în funcție de.necesi
tăți, debitul pe care îl primește pe 
cale Intravenoasă.

Obiectivul urmărit in prezent de 
cercetători este punerea la punct a 
unei minipompe implantabile, de di
mensiunea unui pachet de țigări, un

adevărat pancreas artificial, un sis
tem „inteligent" depinzind de un cir
cuit electronic miniatural care să 
distribuie insulina în dozele necesa
re organismului.

Alte aplicații posibile ale pompe
lor : difuzarea automată a medica
mentelor— la cel mai mic semn da 
accident semnalat de un sistem de 
electrozi — la persoanele cardiace, 
mai ales la cele aflate după un in
farct.

9 EMBOLIZAREA VASCULARA. 
Este o altă tehnică aplicată cu succes 
intr-un spital din Franța — și care 
permite înlăturarea anumitor tumori, 
pină nu demult inoperabile. Inter
venția, care necesită o deosebită abi
litate. constă in introducerea într-o 
arteră pînă la locul tumorii a unei 
microsonde suple, de grosimea unui 
fir de păr, prin care se injectează 
microbile din ceară vegetală — com
plet neutră — realizate de o echipă 
de cercetători francezi. Aceste bile 
microscopice (cu dimensiuni de 40 
miimi de milimetru) obturează vasele 
fine, capilare, ce irigă tumoarea ; 
„uscîndu-se“, aceasta devine opera
bilă, fără pericolul unei ample he
moragii. în prezent se pregătește 
o a doua generație de microbile 
— care nu mai sînt neutre. De 
data aceasta, ele devin „cărăuși" ai 
unor substanțe active, ghidate direct 
spre tumoarea sau ,, organul bolnav, 
ceea ce elimină riscurile chimiotera- 
piei anticanceroase asupra celulelor 
sănătoase.

Cercetătorii urmăresc însă țeluri și 
mai ambițioase : crearea la scară mo
leculară — cîteva milionimi de mili
metru — a unor vectori capabili să 
conducă o substanță chiar în inte
riorul celulei bolnave. Ca suport 
pentru acești „cărăuși" microscopici 
sînt experimentate, în prezent, dife
rite substanțe organice și sintetice. 
S-a încercat chiar să se utilizeze 
„schelete" de globule roșii, prin go
lirea membranei lor de conținutul de 
hemoglobina pentru a o umple cu o 
substanță activă.
• Desigur că cercetătorilor le mal 
rămin de depășit o serie de obsta
cole pînă la realizarea acestor vise 
îndrăznețe, pînă la obținerea unor 
înlocuitori mai eficienți ai banalelor 
seringi și pastile. Cert este însă că 
în prezent am intrat într-o eră nouă, 
aceea a unei adevărate „revoluții" în 
ceea ce privește modul de adminis
trare a medicamentelor.

brie ; ramapitecul, probabil un 
strămoș comun al maimuței și 
omului, la 31 decembrie ora 
13,30’ ; perioada neolitică a în
ceput in aceeași zi, la ora 23,59’ 
30” ; începutul erei noastre, la 
ora 23,59’ 56” ; Renașterea — la 
ora 23,59’ 59”. întreaga istorie 
modernă pină în zilele noastre, 
inclusiv furtunoasa dezvoltare a 
științei, ocupă secunda care a 
mai rămas... O simplă picătură 
in oceanul imens al timpului.

© BAROMETRU ME
DICAL. Medicii și meteorolo
gii din Moscova au organizat 
un serviciu de prognoză meteo
rologică medicală. După ce au 
studiat influenta factorilor me
teorologici asupra oxigenării or
ganismelor, a bronhiilor, ficatu- 
luL sistemului nervos, medicii

au stabilit cîteva tipuri de fe
nomene meteo care aduc per- 
turbații bunei funcționări a or
ganismului. întocmirea buletine
lor meteo-medicale va permite 
medicilor să ia din timp măsuri 
pentru a preveni pe pacient! în 
legătură cu apariția posibilă a 
unor complicații și. totodată, să 
facă modificările necesare in 
tratamente.

© FOLIE DE POLI- 
CARBONAT PENTRU 
SERE. Experiențe care au avut 
loc recent în Marea Britanie au 
demonstrat că dacă la construi
rea de sere se folosește în locul 
sticlei o foile de policarbonat cu 
o anumită structură se Pot eco
nomisi importante cantități de

energie. Folia are o bună trans
parență, la lumină si. totodată, 
are calități izolate deosebite. In 
interiorul foliei, care are grosi
mea de 6 mm, se găsește o 
rețea de celule cu aer. în com
parație cu sticla, folia permite 
să pătrundă mai multă lumină 
solară, reducînd, totodată, cu 50 
la sută coeficientul pierderii de 
căldură. •

© OCOLUL PĂMÎN- 
TULUI ÎN BALON. Un 
grup de patru britanici vor în
cerca în luna octombrie a.c. să 
efectueze înconjurul Pămîntulul 
în balon, fără escală, în interval

de 20 de zile. Această temerară 
tentativă urmează a fi realizată 
cu un balon umplut cu heliu, 
avînd înălțimea unui bloc de 30 
de etaje. Potrivit programului 
expediției, balonul va zbura la. 
altitudinea de 12 000 de metri, 
cu o viteză de aproximativ 160 
de kilometri pe oră.

® ÎNGRĂȘĂMINTE 
DIN REZIDUURILE DE 
LA DISTILAREA ALCOO
LULUI. Un colectiv de cerce
tători brazilieni a pus la punct 
o metodă de transformare a re
ziduurilor provenite din disti

larea alcoolului într-un lngră- 
șămînt ieftin și eficient. Disti
leriile produc 12 litri de rezi
duuri pentru fiecare litru de al
cool fabricat. Se apreciază că 
Ingrășămîntul, bogat în potasiu, 
va putea fi comercializat la un 
preț de zece ori mai ieftin decît 
ingrășămintele potasice uzuale.

© FELLINI Șl
CASSO. Reputatul

Pl-
regizor

italian Federico Fellini, un pa
sionat al picturii, intenționează 
să înceapă, în toamnă, turnarea 
unui film consacrat vieții lui 
Picasso. Fără îndoială, întilnirea 
— prin intermediul ecranului — 
între cele două personalități ar
tistice este de natură să ducă la 
crearea unei opere remarcabile, 
ceea ce explică interesul deose

bit pe care știrea l-a stîrnit în 
rindul cinefililor de pretutin
deni. Pentru rolul lui Picasso, 
regizorul l-a solicitat pe actorul 
american Marlon Brando.

© CONCASOR GI
GANT. Concasorul cu ciocane 
realizat in California este cel 
mai mare din lume, atît ca di
mensiuni, cit și ca debit. Capa
citatea sa poate atinge 1 500 tone 
pe oră blocuri de calcar. Mări
mea granulelor, la ieșirea din 
concasor, este mai mică de 90 
mm.

• BATERII VEȘNICE. 
Astfel ar putea fi considerat 
noul tip de baterii realizate de 
specialiști francezi. Grație unui 
dispozitiv special de reîncărca-

re, după epuizare ele pot fi puse 
din nou in stare de funcționare, 
operația puțind fi repetată de 
cel puțin o mie de ori. Singurul 
inconvenient îl constituie deo
camdată prețul mai ridicat al 
acestui tip de baterii în compa
rație cu cele obișnuite.

© PE PRIMUL LOC 
IN CURSA ECONOMI
SIRII. Dintre toate țările vest- 
europene care și-au propus să 
reducă cu 5 la sută anual consu
mul de petrol — in condițiile 
penuriei crescînde pe plan mon
dial — pe primul loc se situea
ză Luxemburgul, care a realizat 
o economisire de 8,1 la sută, „de
pășind" așadar planul ; pe locul 
al doilea. Elveția — cu 4,9 la 
sută.



La Conferința interparlamentară de la Bruxelles

Propuneri românești în vederea
intensificării cooperării economice 
și tehnico-științifice intereuropene

BRUXELLES 15 (Agerpres). — Lucrările celei de-a patra Conferințe 
interparlamentare asupra problemelor securității și cooperării in Europa 
continuă cu dezbaterea diferitelor aspecte ale problematicii europene in 
comisiile de specialitate și in comitetele de redactare.

Luîrud cuvîntul în Comisia privind 
cooperarea în domeniul economic, 
științific si tehnologic, precum și al 
mediului ambiant, deputatul Ilie Vă
duva, vicepreședinte al Grupului ro
mân din cadrul Uniunii interparla
mentare. relevând necesitatea extin
derii în continuare a conlucrării eco
nomice și tehnico-științifice între 
țările semnatare ale Actului final 
de la Helsinki, fără deosebire de sis
tem politic și social sau nivel de dez
voltare economică, a subliniat im
portanta așezării relațiilor interpar
lamentare în aceste domenii pe o 
bază realistă, democratică, a colabo
rării reciproc avantajoase.

în acest scop, delegația română a 
evidențiat urgența eliminării măsu
rilor protectionists și discriminatorii 
din calea comerțului intereuropean, 
a creării condițiilor cît mai favora
bile cooperării între țările din regiu
ne. determinării unor domenii prio
ritare ale acesteia. Delegația s-a pro
nunțat pentru realizarea unor pro
iecte la nivel regional și subregional, 
a unor proiecte de interes general, 
in primul rind pentru țările in curs 
de dezvoltare de pe continent situate 
ih zone cu preocupări comune, ale 
căror interese și cerințe specifice 
trebuie luate în considerare. Totoda
tă, ținând seama de faptul că agra
varea fenomenelor de criză și de
zechilibru din economia mondială 
ere efecte negative și asupra statelor 
europene, reprezentantul român a a- 
rătat că soluționarea actualelor pro
bleme ale subdezvoltării reclamă sta
bilirea unor forme concrete de par
ticipare sporită a țărilor reprezenta

In favoarea destinderii, cooperării și dezarmării

• „Reuniunea de la Madrid poate exercita o influență pozitiva
asupra evoluției relațiilor internaționale**

• „Cursa înarmărilor, un înspâimintător mijloc de risipire
a fondurilor"

HELSINKI 15 (Agerpres). — Apro
piata reuniune de la Madrid a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate si coope
rare în Europa poate exercita o in
fluență pozitivă asupra evolutivi 
relațiilor internaționale — ă declarat, 
în orașul Tampere, ministrul aface
rilor externe al Finlandei.. Paavo 
Vayrynen. Finlanda — a subliniat el
— crede în succesul acestei reuniuni, 
deoarece continuarea procesului inau
gurat de Conferința general-europea- 
nă corespunde intereselor* tuturor 
statelor care au participat la ea.

Agravarea situației internaționale
— a relevat ministrul finlandez — 
evidențiază și mai mult importanta si 
actualitatea reuniunii de la Madrid. 
Sarcina primordială a Finlandei — a 
apreciat el — este de a opri o agra

te la C.S.C.E. Ia dialogul Internatio
nal pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale și 
sprijinirea pregătirii și desfășurării 
în bune condiții a sesiunii specia
le a O.N.U. din acest an, care va 
proclama strategia celui de-al trei
lea deceniu 'al dezvoltării.

Delegația a propus conferinței să 
recomande reuniunii de la Madrid 
convenirea unor forme permanente 
de cooperare bilaterală și multilate
rală în domeniile economic, al știin
ței și tehnologiei, printre care ela
borarea unor proiecte de cooperare 
în domeniile industriei, agriculturii, 
energței, încurajarea formelor de 
cooperare multilaterală pe plan sub
regional.

S-a evidențiat că intensificarea co
laborării intereuropene în aceste 
domenii constituie unul dintre facto
rii majori ai edificării și adîncirii 
securității si cooperării pe continent, 
răspunde cerințelor obiective ale 
progresului tuturor țărilor europene.

★
Baudouin, regele belgienilor, l-a 

primit pe participanții la conferință 
și s-a întreținut cu conducătorii de
legațiilor.

Edward Leemans, președintele Se
natului belgian, și Ferdinand Charles 
Nothomb. președintele Camerei Re
prezentanților, au primit pe șeful 
delegației române, tovarășul Marin 
Rădoi, președintele Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare în Europa.

La întrevederi a luat parte Iulian 
Văcărel, ambasadorul României în 
Belgia.

vare în continuare a situației Inter
naționale în Europa.

Totodată — a spus Vayrynen — 
destinderea si viitorul ei nu trebuie 
privite exclusiv ca un fenomen eu
ropean.

HAGA 15 (Agerpres). — Willy 
Brandt, președintele Partidului .So
cial-Democrat din R.F.G.. a participat 
miercuri la un marș al tăcerii, orga
nizat la Rotterdam, cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de la. bombardarea 
sălbatică a acestui mare port olandez 
de către aviația, hitleristă.

Intr-o conferință de presă. Willy 
Brandt a relevat, printre altele, că, 
în prezent, cursa înarmărilor repre
zintă un înspăimîntător mijloc de ri
sipire a fondurilor, în timp ce in 
lume se manifestă un grav fenomen 
al foametei.

BELGRAD

Ședința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
Tovarășul Țvietin Miatovici ales în funcția de președinte 

al Prezidiului
BELGRAD 15 (Agerpres). — Sub 

președinția lui Lazar Kolișevski, la 
Belgrad a avut loc ședința Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia — transmite 
agenția Taniug. Prezidiul a ales în 
funcția de președinte al său. pe timp 
de un an, în locul lui Lazar Koli
șevski, al cărui mandat a expirat Ia 
15. mai 1980, pe tovarășul Tvietin 
ftftatovici, membru în Prezidiu din 
partea Bosniei si Herțegovinei. Vice
președinte al Prezidiului a fost ales

Manifestările de la Viena
prilejuite de împlinirea a 25 de ani 

de la semnarea Tratatului de stat cu Austria
VIENA 15 (Agerpres). — La Viena 

au început, joi. manifestările prilejui
te . de împlinirea a 25 de ani de la 
semnarea Tratatului de stat cu 
Austria.

în marea sală de festivități a Pa
latului Hofburg a avut loc o adunare 
solemnă, la care au luat-'parte pre
ședintele Austriei, Rudolf Kireh- 
schlaeger, cancelarul federal Bruno 
Kreisky, membrii guvernului și oas
peți de peste hotare.

COREEA DE SUD

Puternice demonstrații antiguvernamentale
• 80 000 de studenți au ieșit în stradă • Maniiestanții cer 

‘ reforme democratice • Acțiunile studenților nu au putut fi 
oprite de măsurile represive

SEUL 15 (Agerpres). — Demon
strațiile antiguvernamentale din Seul, 
Tegu, Korso Kwangju, din alte orașe 
din Coreea de sud, la care participă 
studenți și reprezentanți ai altor ca
tegorii și pături sociale, au atins la 
jumătatea săptămânii în curs cea mai 
mare amploare din ultimii ani.

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, peste 80 000 de 
studenți din capitală și din alte cen
tre universitare au demonstrat pe 
străzile orașelor, cerind suspendarea 
legii marțiale, decretate după asasi
narea dictatorului Pak Cijan Hi, 
acordarea de drepturi si libertăți po
litice si sociale, asigurarea dreptului 
la muncă, desfășurarea de alegeri li
bere și alte reforme democratice.

Manifestanții au cerut, de aseme
nea, ca actualul premier al regimului 
de la Seul și șeful poliției secrete să 
demisioneze imediat.

O declarație a Agenției de presă A.C.T.C.
PHENIAN 15 (Agerpres). — Agen

ția de presă a R.P.D. Coreene — 
A.C.T.C. a' fost împuternicită să dea 
publicității, la 14 mai, o declarație, 
în care arată că. în fata luptei de 
mare amploare a studenților si a al
tor pături largi populare împotriva 
regimului de dictatură de la Seul, 
autoritățile sud-coreene recurg la noi 
acte represive. împotriva valului de 
luptă a poporului pentru democrație 
—* se spune in declarație — autorită
țile de la Seul folosesc tancurile si 
armata. După ce amintește repeta
tele inițiative ale R.P.D. Coreene 
avînd ca scop crearea condițiilor ne
cesare pentru colaborarea dintre Nor

tovarășul Serghei Kraigher. membru 
în Prezidiu din partea Sloveniei.

Potrivit Constituției R.S.F. Iugosla
via și Regulamentului de funcționare 
a Prezidiului, acest organism colectiv 
își alege președintele si vicepreședin
tele din rîndurile membrilor săi. pe 
timp de un an, urmînd ca crin rota
ție să fie reprezentate, potrivit urmă
toarei ordini, toate cele șase repu
blici — Macedonia. Bosnia și Her-, 
țegovina. 'Slovenia, Serbia. Croația, 
Muntenegru și cele două provincii 
autonome — Voivodina și Kosovo.

Luînd cuvîntul. cu acest prilej, șe
ful statului austriac a evidențiat bu
curia și satisfacția cu care poporul 
austriac întîmpină aniversarea Trata
tului de stat, arătînd că acest docu
ment nu a constituit pentru Austria 
mijlocul de a se izola de lume și de 
dezvoltarea ei, de a se „situa în afa
ra istoriei". Statutul de neutralitate — 
a spus el — a oferit, dimpotrivă. Aus
triei posibilitatea de a deveni un 
„loc de întâlnire pentru toți".

ale polițfei și forțelor armate
Autoritățile au mobilizat mari for

țe polițienești, dar acțiunea studen
ților nu a putut fi oprită. în dispe
rare de cauză, poliția a apelat la uni
tăți de tancuri și la alte forțe mili
tare, care au ocupat poziții în fața 
principalelor clădiri din capitală.

Puternice manifestații au avut loc 
simultan la Tegu și Kwangju, unde 
peste 15 000 de studenți au exprimat 
aceleași cereri ca și colegii lor din 
Seul. Poliția a ripostat, făcînd uz de 
grenade cu gaze lacrimogene și ope
rând numeroase arestări. Peste 250 de 
demonstranți au fost răniți.

Pe de altă parte, liderul opoziției, 
Kim Young-Sam, a cerut din nou in
tr-un mesaj ca președintele Choi să 
anunțe calendarul transferării puterii 
către un guvern ales în mod demo
cratic — transmite agenția France 
Presse.

dul și Sudul tării, pentru reunificarea 
pașnică a Coreei, declarația A.C.T.C. 
relevă : Masivele acțiuni ale stu
denților și populației din Coreea de 
sud pentru abolirea legilor reăctio^ 
nare, .pentru realizarea .aspirațiilor lor 
democratice și pentru reunificarea 
pașnică a patriei sînt expresia unui 
imperativ al istoriei, in fata căruia 
pretextele anticomuniste ale autorită
ților sud-coreene vor rămîne fără 
efect. Constituția antidemocratică, 
„legea marțială", arestările ilegale și 
întemnițarea studenților, muncitorilor 
și oamenilor politici din Coreea de 
sud trebuie să înceteze imediat si de
finitiv, se spune în declarația A.C.T.C.

MOSCOVA

Seară literară 
Tudor Arghezi
MOSCOVA 15 — Trimisul

special, Mihai Chebeleu. trans
mite : Sub auspiciile Uniunii 
scriitorilor din U.R.S.S. ji Aso
ciației de prietenie sovieto- 
române (A.P.S.R.), la Casa scrii
torilor din Moscova a avut loc 
o seară literară consacrată ani
versării a 100 de ani de la naș
terea lui Tudor Arghezi.

Viața și opera lui Tudor Ar
ghezi, locul ei in literatura 
română și universală au fost 
evocate de Anatoli Ananiev, se
cretar al conducerii centrale a 
Uniunii scriitorilor din Uniunea 
Sovietică, de scriitorul F. Vi- 
drășcu, autorul unei recente mo
nografii despre Tudor Arghezi, 
editată cu prilejul centenarului, 
de criticul literar sovietic A. De
mentiev, de Mitzura Arghezi și 
loan Sbîrna, secretar al amba
sadei române.

In fața unei numeroase asis
tențe, poeți și traducători sovie
tici au recitat din opera lui 
Tudor Arghezi.

Au participat membri ai con
ducerii centrale a Uniunii scrii
torilor din U.R.S.S., reprezen
tanți ai A.P.S.R., scriitori și tra
ducători, un numeros public. Au 
fost, de asemenea, prezenti Tra
ian Dudaș, ambasadorul țării 
noastre în Uniunea Sovietică, 
membri ai ambasadei române.

Conferință pentru 
combaterea poluării 

Mării Mediterane
ATENA 15 (Agerpres). — Confe

rința pentru combaterea poluării Mă
rii Mediterane, ale cărei lucrări au 
început luni, la Atena, examinează un 
proiect de protocol, care urmează șă 
fie definitivat pină simbătă. cînd va 
fi deschis spre semnare țărilor medi
teraneene, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Programului O.N.U. pentru 
mediul înconjurător, inițiatorul aces
tei reuniuni.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

i

MANIFESTARE DE PRIETENIE ROMÂNO — FINLANDEZA. Filiala 
Asociației de prietenie Finlanda — România din orașul Hameenlinna a 
organizat o adunare festivă, consacrată aniversării a 2 050 de ani de la 
întemeierea primului stat dac centralizat și independent. In cuvîntările 
rostite cu acest prilej au fost evidențiate importanta statului dac creat 
de Burebista pentru apariția și dezvoltarea 
lupta poporului nostru pentru independență 
torială. politica externă de pace, prietenie 
promovată de. Romania socialistă.

LA BELGRAD a fost semnat 
planul de colaborare in domeniul 
sănătății publice și științelor medi
cale pe perioada 1980—1982 între 
România și Iugoslavia. Documentul 
prevede dezvoltarea în continuare a 
colaborării între cele două țări în 
acest domeniu, ceea ce corespunde 
bunelor .relații româno-iugoslave.

MASURI. Primul ministru brita
nic. Margaret Thatcher, a anunțat, 

[ în Parlament, că, în cadrul progra-

Cuvîntarea președintelui [g 
în Adunarea

CAIRO 15 (Agerpres). — In cadrul 
unui discurs pronunțat în Adunarea 
Poporului, președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a făcut un bilanț 
al realizărilor obținute în ultimii 10 
ani și a declarat că. începând cu anul 
1980. în Egipt este inițiată o nouă 
etapă în domeniul reconstrucției, sta
bilității și prosperității — transmite 
agenția M.E.N. Vorbitorul a expus 
parlamentului mai multe proiecte de 
lege in domeniul economic, referitoa
re la aprovizionarea populației, îm
bunătățirea nivelului de trai al celor 
cu salarii mici, întărirea securității 
statului. El a cerut crearea unui fond 
pentru dezvoltarea agriculturii și 
a unei bănci naționale pentru inves
tiții. i

Președintele a anunțat, totodată, 
anularea pentru totdeauna a legii 
marțiale.

în discursul său, președintele Egip
tului a făcut apel la factorii respon
sabili să țină seama de o serie de 
neajunsuri și să acționeze pentru de
pășirea lor.

Referindu-se la relațiile Egiptului 
cu alte state si la poziția tării în 
unele probleme ale vieții internațio
nale, vorbitorul a arătat — în legă
tură cu negocierile cu Israelul — că 
prăpastia care desparte cele două 
țări continuă să fie foarte mare și a 
reafirmat că tratatul egipteano-israe- 
lian nu este un tratat separat, că 
implantările israeliene sînt ilegale, că 
Ierusalimul face parte integrantă din

Încheierea lucrărilor
BRUXELLES 15 — Trimisul Ager

pres, Nicolae Chilie, transmite : în 
capitala Belgiei s-au desfășurat, 
după cum s-a anunțat, lucrările unei 
reuniuni a miniștrilor apărării si mi
niștrilor de externe din țările mem
bre ale N.A.T.O. A fost dat publici
tății un comunicat final în care se 
arată că „miniștrii s-au, angajat să 
mențină și să întărească capacitatea 
militară a alianței".

Totodată, comunicatul menționea
ză că miniștrii și-au reafirmat hotă- 
rirea de a continua cele două abor
dări paralele și complementare. în 
legătură cu modernizarea teatrului 
forței nucleare cu rază mare de ac
țiune (T.N.F.) și în legătură cu con-

istorică a poporului român, 
națională și integritate teri- 
și colaborare între popoare

guvernului său de limitare amului _
cheltuielilor publice, vor avea loc 
noi reduceri de personal in între
prinderile și instituțiile publice. 
Șeful guvernului a precizat că, din 
705 000 funcționari publici existenți 
în prezent, se va ajunge, peste trei 
ani, la 630 000 funcționari publici. 
Se apreciază, potrivit presei brita
nice, că în următoarele 12 luni re
ducerile de funcționari civili vor 
afecta aproximativ 15 000—20 000 
persoane.

ptiilui, Anwar El Sadat, 
Poporului

Cisiordania, iar orice schimbare adu
să statutului acestui oraș este ilegală. 
Totodată, președintele Sadat a reafirt 
mat că Egiptul nu vorbește și nu va 
vorbi in numele palestinienilor.

Abordînd problema divergențelor 
confesionale, vorbitorul a spus că po
litica este separată de religie și in
vers. fie că este vorba de musulmani 
sau de creștini.

Președintele Sadat a arătat, de 
asemenea, că va prelua și funcția de 
prim-ministru în noul guvern, asis
tat de mai mulți viceprim-miniștri.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — La Cairo 

s-a anunțat oficial componenta noului 
guvern al Egiptului condus de pre
ședintele Anwar El Sadat. Cabinetul 
cuprinde șase vicepremieri : Ahmed 
Fuad Mohieddin, Kamal Hassan Ali, 
care deține și portofoliul Ministeru
lui Afacerilor Externe. Fikri Makram 
Ebeid. vicepremier pentru problemele 
Adunării Poporului. Mohamed Na- 
bawi Ismail, vicepremier pentru ser
viciile publice și ministru de interne. 
Ahmed Ezzeddin Hilal. vicepremier 
pentru producție și ministru al pe
trolului. Abdel Razzak Abdel Me- 
guid. vicepremier pentru economie si 
problemele financiare si ministrul 
planificării, finanțelor si economiei. 
Guvernul mai cuprinde 22 de miniștri. 
Joi, noul cabinet a depus la 
latul Abdine jurămintul în fata i ' ' 
ședintelui republicii, Anwar El Sa

reuniunii N.A.T.O.
trolul armelor incluse în această for
ță. Ei au salutat hotărârea membri
lor „Eurogrupului" de a continua 
modernizarea constantă si susținută 
a forțelor și de a asigura folosirea 
cu eficientă maximă a resurselor lor 
militare.

La încheierea reuniunii, miniștrii 
au aprobat obiectivele * forțelor 
N.A.T.O. pentru perioada 1981—1986, 
stabilite în cadrul Sesiunii perma
nente a „Comitetului planurilor da 
apărare" al N.A.T.O.

La o conferință de presă, secreta
rul general al N.A.T.O.. Joseph 
Luns, a relevat că s-a convenit ca 
țările membre să sporească anual cu 
3 la sută. în termeni , reali, cheltuie
lile lor militare în cadrul N.A.T.O.

ARABIA SAUDITĂ A MAJORAT * 1 
PREȚUL ȚIȚEIULUI. Ministrul pe- . 
trolului al Arabiei Saudite, șeic 
Ahmed Zaki Yamani. a anunțat că l 
tara sa a hotărît majorarea prețului 
de vînzare a țițeiului de la 26 la 1 
28 dolari. Hotărirea este aplicabilă | 
retroactiv de la 1 aprilie. în pre
zent, Arabia Saudită produce 9,5 i 
milioane barili de țiței pe zi. adică | 
aproape o treime din producția to- ’ 
tală a Organizației Țărilor Exporta- , 
toare de Petrol (O.P.E.C.). care 
ridică la 29 milioane barili pe zi.

Comunitatea Economică Europeană 
(C.E.E.) traversează din nou o pe
rioadă complexă. De mai multe luni, 
mecanismele sale de funcționare sînt 
blocate de persistenta : disensiunilor 
dintre Marea Britanie și cei opt par
teneri ai săi comunitari. Dintre do
sarele controversate, cele mai impor
tante sînt acelea referitoare la con
tribuția Angliei la bugetul C.E.E, și 
la fixarea preturilor comune pentru 
viitoarea campanie agricolă (1980— 
1981). La recenta reuniune la nivel 
înalt, de la Luxemburg, partenerii 
Marii Britanii au ajuns la un com
promis privind creșterea, în medie, 
cu 5 la sută a preturilor agricole, dar 
Londra a declarat că va refuza să
1 se alăture atit timp cît problema 
contribuției sale la bugetul C.E.E. nu 
va fi soluționată.

Dealtfel, cele două probleme sînt 
Btrîns legate intre ele. Bugetul C.E.E. 
este folosit în proporție de peste 70 
la sută pentru • finanțarea politicii 
agricole comune. Toți „cei nouă" co
tizează la „pușculița" comună, dar nu 
toți sint beneficiarii ei. Marea Bri
tanie. care nu trece printre membrii 
cei mai bogati ai C.E.E., ar urma să 
aducă in 1980 cea mai mare contri-» 
buție la constituirea bugetului co
munității. După calculele specialiș
tilor de la Bruxelles, unde se află 
cartierul general al Pieței comune, 
contribuția netă a Marii Britanii* se 
va ridica in 1980 la 800 milioane de 
lire sterline, cu aproape 30 la sută 
mai mult decît în 1979. Motivul in
vocat pentru această cerință este du
blu : pe de o parte. Anglia se a- 
provizionează cu produse agrico
le mai mult din afara C.E.E.. decit 
din interiorul ei, iar, potrivit re
gulilor financiare ale „Europei 
verzi" (Piața comună agricolă). Lon
dra trebuie să verse la buget dife
rența pină la prețul comun, care este 
mai mare decît cel de pe piața mon
dială. Pe de altă parte, datorită im
portantei reduse a agriculturii în 
economia britanică. Anglia plătește 
mal mult decit încasează de la bu
getul C.E.E. Marea Britanie conside
ră. astfel, inechitabile obligațiile sale 
financiare în cadrul C.E.E. si cere, 
în consecință, reducerea lor substan
țială.

în replică, partenerii Marii Brita
nii arată că bugetul Pieței comune 
nu este o „pușculiță" din care iei 
tot atit cît ai pus. Cu toate acestea, 
„cel opt" au consimțit, la Luxem
burg. să diminueze contribuția brita
nică la un nivel apropiat de cel dorit

se

IN UNIUNEA SOVIETICA 
fost lansați sateliții artificiali 
Pâm.în.t.1 i.1.it.i r.nswnk-1 179“ ('

au 
. ai 

Pămîntului „Cosmos-1179" si .,Cos
mos-1 180“, avînd instalată la bord 
aparatură Științifică destinată conti
nuării cercetării spațiului cosmic.

ATENTAT. Doi polițiști spanioli 
au fost uciși, iar un altul rănit 
într-un restaurant din San Senas- 
tian. După cum informează agen
ția Reuter, autorii atentatului, trei 
persoane, sînt membri ai ramurii 
militate a organizației separatiste 
basce — E.T.A. De la începutul 
anului], în Spania. în atentate te
roriste au fost ucise 56 persoane.

PIAȚA COMUNĂ

Cînd 9 nu este egal cu 8+1...
de Anglia, dar oferta lor a fost res
pinsă de Londra, deoarece fusese li
mitată la un singur an — 1980. Pen
tru observatorii vest-europeni nu 
există nici o Îndoială că dincolo de 
aspectul financiar al aceslei proble
me. în dispută este vizată însăși con
cepția asupra Pieței comune. Căci, 
ceea ce urmărește, în fapt, Marea 
Britanie, încă de la aderarea sa la 
C.E.E., în 1974, este de a obține o 
reformă a politicii agricole comune, 
în special a regulilor ei de finan
țare.

Nu numai în Anglia se dorește însă 
o astfel de reformă. Chiar in Franța 
și Italia, țări ce beneficiază cel mai 
mult de pe urma „Europei verzi", 
există cercuri ale opiniei publice care 
atrag atenția asupra consecințelor 
politicii agricole comune. Acestea a- 
rată că atit subvențiile, cît si așa- 
numitele preturi de susținere alimen
tate din fondul agricol nu garantea
ză veniturile fermierilor mici și mij
locii. care, în realitate, scad. Ele aduc 
profituri doar marilor exploatări a- 
gricole. în plus, sporirea an de an 
a preturilor agricole reduce puterea 
de cumpărare a consumatorilor. Ca
pacitatea de absorbție a pieței slă
bește, dar, datorită subvențiilor acor
date fermierilor, producția creste în 
continuare. Se acumulează „exceden
te" tot mai mari, a căror stocare cos
tă. în unele cazuri, mai mult' decit 
valoarea produselor. Cheltuielile Pie
ței comune agricole cresc astfel cu 
27 la sută pe an. Cum veniturile nu 
pot fi sporite îh același ritm, spe
cialiștii de la Bruxelles atrag aten
ția asupra imposibilității de a se 
evita o criză financiară, in condiții
le în care nu vor fi reduse cheltuie
lile agricole.

Celelalte dosare controversate ale 
Pieței comune — cum ar fi energia, 
moneda sau pescuitul — sînt la fel 
de serioase ca și cele care tulbură 
liniștea „Europei verzi". însă. „cei 
nouă" nu reușesc decît să amine sca
dența soluționării lor. Ca urmare. 
Piața comună nu are nici buget, nici 
preturi agricole. într-un cuvint este 
blocată. Dar pentru cit timp ?

Franța a declarat că nu va lăsa să 
treacă- luna mai fără a lua decizii 
asupra preturilor, care să dea satis
facție agricultorilor săi. După opinia 
observatorilor vest-europeni. Bonnul 
nu este dispus să urmeze Parisul. 
R.F. Germania exclude posibilitatea 
de a se alunge la o înțelegere în opt. 
fără Marea Britanie. deoarece o ase

Cd/tV actualitatea Foliticaj
menea decizie n-ar putea fi aplicată. 
Potrivit Tratatului d© la Roma, în 
baza căruia s-a constituit Piața co
mună, fiecare țară membră are drept 
de veto în probleme pe care le con
sideră vitale pentru ea. Or. Marii 
Britanii nu i-ar fi. dificil să susțină 
că problema contribuției sale la bu
getul C.E.E. este „vitală pentru ea".

In. această situației rămîne de vă
zut în ce măsură „cei opt" ar putea 
merge mai departe în satisfacerea 
revendicărilor Angliei. Cel puțin din 
două motive observatorii de presă 
sint sceptici : alegerile generale din 
toamna lui 1980 din R.F.G., ca si cele 
prezidențiale din primăvara lui 1981 
din Franța lasă un prea mic spațiu 
de manevră pentru a se putea reali
za o restructurare a înseși fundamen
telor Pieței comune, așa cum dorește 
Marea Britanie.

Rezultă că, în momentul de fată, 
s-a creat o situație fără precedent, 
un șir de mecanisme ale Pieței co
mune sînt blocate, pentru prima 
oară, un șir de reuniuni — la nivel 
înalt, ministerial și la alte niveluri 
— au fost apreciate ca eșecuri. La 
aceasta se adaugă diferite alte indi
cii de ascuțire a contradicțiilor din
tre partenerii C.E.E., cum ar fi son
dajele de opinie publică din Anglia, 
care denotă creșterea curentului de

PORTUGALIA

Climat de efervescență
socială

Parlamentul portughez a aprobat, 
la începutul acestei luni, bugetul și 
principalele opțiuni economice gu
vernamentale pe anul 1980. Calificat 
de ministrul de finanțe Cavaco E 
Silva ca un buget de „schimbare" 
în sensul că se așteaptă o ameliora
re a situației economice din tară, el 
survine la capătul unei perioade de 
puternică efervescență socială si po
litică. Săptămîni de-a rîndul, in 
această primăvara, atit la Lisabona 
și Porto, cit și în alte localități din 
tară au avut loc ample manifestații, 
precum și conflicte de muncă, care 
au angrenat sute de mii de sala- 
riați. Desfășurate Ia chemarea C.G.T.- 
Intersindicala (apropiată de Partidul 
Comunist) și U.G.T. (de tendință so
cialistă). aceste acțiuni, prin obiecti
vele lor. au declanșat o dezbatere la 
scară națională asupra politicii eco
nomice și sociale a actualului gu
vern, apreciindu-se că această po
litică urmărește ieșirea din criză 

a se repune in discuție apartenența 
la C.E.E. v

Este de Jobservat că frămîntările 
din cadrul Pieței comune au loc pe 
fundalul crizei economice. Se știe 
că, in condițiile în care efectele a- 
cesteia sint tot mai acut resimțite, 
în cercurile economice și, în genere, 
in opinia publică occidentală se fac 
auzite voci care șe pronunță împo
triva oricăror forme de limitare sau 
de îngrădire artificială a legăturilor 
economice dintre state, pentru dez
voltarea celui mai larg comerț in
ternațional — în aceasta - văzînd o 
cale de ieșire din actualele dificul
tăți. Promovarea tendinței spre dez
voltarea schimburilor și cooperării 
economice intre țările europene, fără 
deosebire de orînduire socială, s-ar 
înscrie în cadrul unei pregătiri te
meinice a apropiatei reuniuni gene-l 
ral-europene de la Madrid, astfel ca 
aceasta să stimuleze îndeplinirea 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să marcheze un progres în ca
lea edificării securității europene, să 
contribuie la dezvoltarea unei largi 
colaborări internaționale, în intere
sul prosperității fiecărei națiuni și 
al progresului general, al destinde
rii, încrederii și păcii în Europa și 
în lume.

Gh. CERCELESCU

îndeosebi pe seama maselor munci
toare și mai puțin a păturilor 
avute ale societății. Ele au culminat 
cu demonstrațiile de simbătă de ia 
Lisabona și din alte mari orașe ale 
Portugaliei la care au participat sute 
de mii de cetățeni, scandînd lozinci 
în apărarea cuceririlor revoluției de 
la 25 aprilie, în apărarea Constituției, 
pentru reforma agrară și împotriva 
scumpirii costului vieții.

La Lisabona, coloanele de demon
stranți. după ce au parcurs Avenida 
da Liberdade, principală arteră a ca
pitalei. s-au întrunit într-o piață cen
trală, unde a avut loc un mare mi
ting. în acest cadru a fost adoptată o 
rezoluție in sprijinul reformei agrare 
și al oamenilor muncii din regiunea 
Alentejo. precum și împotriva creș
terii prețurilor. Demonstrații de am
ploare s-au desfășurat, de asemenea, 
la Porto, Coimbra, Faro, Granola și 
în alte orașe.

Ample rezonanțe politice au avut 
atit greva generală din zona Alen
tejo, cit și cea de-a patra conferință 
asupra reformei agrare, desfășurată, 
zilele trecute, la Evora, care au dat 
expresie hotărîrii maselor țărănești 
de a-și intensifica lupta în apă
rarea reformei agrare și împotriva 
măsurilor de retrocedare către foștii 
proprietari a terenurilor expropriate 
după revoluția din 25 aprilie 1974.

Aprobată' de o lege și redimensio- 
nată de alta, reforma agrafă, ca și 
naționalizările decretate în industrie 
și alte sectoare ale economiei națio
nale se numără printre pilonii noii 
Portugalii apărute în urma „revolu
ției garoafelor". Dincolo însă de as
pectul său politic, reforma agrară 
privește soarta a peste 200 000 de 
țărani din această regiune secetoasă 
și aridă. împroprietăriți cu un mi
lion de hectare, pe care le lucrează 
organizați in cooperative. Se știe 
însă că. încă în timpul precedentelor 
guverne, s-a’ început o operație de 
„corectare" a reformei : noul guvern 
a continuat această orientare. De
altfel, la Conferința asupra re
formei agrare de la Evora s-a 
arătat că mai mult de 50 000 de hec
tare dintre cele mai bune pămînturi 
au și fost remise foștilor proprietari, 
desființîndu-se cooperativele ce 
funcționau pe aceste terenuri, ceea 
ce a făcut să rămână fără locuri de 
muncă peste 30 000 de muncitori 
agricoli.

Această acțiune este puternic con
testată de opoziție. în regiunea 
Alentejo au fost înregistrate nume
roase incidente între muncitorii agri
coli și foștii proprietari, sprijiniți de 
forțe polițienești. De fapt, „cazul 
Alentejo" a dus nu numai la o divi
zare a grupărilor politice, dar a și 
pus în evidentă opțiunile asupra căi
lor de urmat pentru asigurarea pre
facerilor structurale de care are ne
voie tara.

Portugalia a moștenit de la vechiul 
regim structuri economico-sociale 
anacronice, situația din agricultură 
fiind cea mai elocventă. Apără
torii reformei agrare, evidențiind 
succesele obținute de cooperativele 
agricole, atit in ce privește amelio
rarea solului, modernizarea procesu
lui ’tehnologic, prin achiziționarea de 
mașini-unelte. cit si producția pro- 
priu-zisă. argumentează că acest 
proces ar putea avea un mare rol 
în dezvoltarea tării. în soluționarea 
problemelor consumului alimentar 
intern, in condițiile în care, in pre
zent. jumătate din necesități sint sa
tisfăcute din importuri. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit unul din trei 
portughezi este ocupat în agricul
tură.

Se știe, totodată, că în ultimul 
timp au fost repuse în discuție si o 
serie de reforme din domeniul in

dustriei. Astfel, beneficiind de ma
joritate în parlament, la 4 martie, 
guvernul a obținut votarea unei legi 
ce deschide porțile capitalului privat 
în 16 sectoare economice, pînă acum 
rezervate domeniului public, care 
deținea, în urma măsurilor luate în 
ultimii cinci ani, ,un sfert din capa
citatea de producție și din numărul 
locurilor de muncă. Deși în cursul 
dezbaterilor din parlament s-âu avut 
în vedere doar companiile de, asi
gurare, faptele arată că în realitate 
sînt afectate ramuri importante, cum 
sînt industria energetică, siderurgia, 
petrochimia, industria cimentului, 
îngrășămintele. Scopul declarat al 
acestei inițiative constă în stimularea 
investițiilor pentru dezvoltarea si 
modernizarea sectoarelor respective, 
dar numeroși factori responsabili din 
viata politică subliniază riscul pă
trunderii în economia națională pe 
această cale a marilor companii 
transnaționale. Aducînd critici aces
tei orientări, reprezentanți ai opozi
ției de stînga evidențiază necesitatea 
unei revitalizări nu recurgîndu-se la 
„oxigen" furnizat de companiile 
străine, ci prin restructurarea indus
triilor de bază — energie, siderurgie 
si petrochimie — și asigurarea fruc
tificării în interes propriu, cu aju
torul întreprinderilor si investițiilor 
de stat, a resurselor naturale de care 
dispune țara.

în opinia observatorilor, momentul 
ales de guvern pentru avansarea 
proiectelor sale economice coincide 
cu o slăbire a presiunii datoriilor 
externe. Măsurile de austeritate din 
perioada gestiunii socialiste au per
mis echilibrarea balanței de plăti cu
rente, care a înregistrat în 1979 un 
excedent de circa 100 de. milioane de 
dolari (în timp ce în fiecare din Ul
timii patru ani deficitul se ridica la 
peste un miliard de dolari). Dar re
stabilirea. efectuată cu prețul înceti
nirii Creșterii economice și a scăderii 
puterii de cumpărare a populației 
(salariul real s-a diminuat cu 16 la 
sută intre anii 1977—1979), a lovit mai 
ales clasele mijlocii și cele sărace.

Noul buget prevede reducerea in
flației de 1a 25 la sută (în 1979) la 20 
la sută ; un ritm de creștere econo
mică de 2,25 la sută, dar anunță un 
deficit bugetar de 2.8 miliarde do
lari și un deficit al balanței de plăți 
curente de 800 milioane dolari.

Actualele confruntări de ordin po
litic sau instituțional, climatul de 
efervescentă socială pot fi conside
rate ca oglindind faptul că socie
tatea portugheză trece printr-o etapă 
de redefinire a opțiunilor și aspi
rațiilor păturilor ce o compun, reali
tățile lusitane dovedindu-se mai 
complexe decît lăsau să se întrevadă 
cu cinci ani în urmă...

Valentin PĂUNESCU

Festivitățile 
de la Conakry

CONAKRY 15 (Agerpres). — La 
Conakry au avut loc festivități pri
lejuite de Împlinirea a 33 de ani de 
la crearea Partidului Democrat din 
Guineea, în cadrul cărora, la aduna- 
rea de pe stadionul central al capi
talei. a luat cuvîntul Ahmed Sekou 
Toure, secretai- general al partidului, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea. Acesta a subli
niat că principala preocupare a parti
dului o. constituie asigurarea satisfa
cerii intereselor oamenilor muncii, 
care sint atrași Ia activitatea de con
ducere. Totodată, el a lansat apelul 
la vigilență pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare

atena Președintele__________ >

Constantin Caramanlis 
a depus jurămintul

ATENA 15 (Agerpres). — La Atena 
a avut loc, joi, ceremonia de înves
titură în funcția de președinte al Re
publicii Elene a lui Constantin Ca
ramanlis. desemnat în magistratura 
supremă în stat de către parlament, 
la 5 mai. Din 1975 pină la alegerea sa 
ca șef al statului. Constantin Cara
manlis a fost prim-ministru al guver
nului grec.

După depunerea j.urămîntului în 
fata parlamentului reunit în sesiune 
specială, președintele Constantin Ca
ramanlis a depus o jerbă de flori la 
Mormântul soldatului necunoscut.

Secetă in Brazilia
BRASILIA 15 (Agerpres). — 

Citeva milioane de persoane sint 
afectate de seceta din zona 
nord-estică a Braziliei. Un pur
tător de cuvint al Ministerului 
de Interne al Braziliei a anunțat 
că guvernul a înființat o forță de 
urgență și a aprobat un fond de 
circa 40 milioane dolari pentru 
a veni în sprijinul populației 
sinistrate. Recolta din jurul a 
circa 400 de orașe din zona afec
tată de calamitate este total sau 
parțial compromisă, punînd pro
bleme deosebite aprovizionării 
populației, a precizat purtătorul 
de cuvînt. Intr-o situație dificilă 
se află întinse suprafețe din sta
tele Ceara, Piaui, Paraiba, 
Pernambuco și Rio Grande do 
Norte, unde culturile de porumb, 
bumbac și legume sint parțial 
compromise.
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