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BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Miercuri s-au încheiat la Budapesta 
lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de, la Varșovia...

Ședința de închidere s-a desfășu
rat sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general

ÎNîlLNIREA CONDUCĂTORILOR DELEGAȚIILOR STATELOR PARTICIPANTE LA TRATAT
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 

După ședința de la Budapesta a Co
mitetului Politic Consultativ al. sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, conducătorii delegațiilor 
statelor participante — Todor Jivkov, 
■secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 

i APELUL |
j statelor participante la Tratatul de la Varșovia j

i către statele membre ale N.A.T.O., către toate țările europene, I
ț cu privire Ia un program de reducere a forțelor annate și armamentelor ; 
! convenționale in Europa !
j * ÎN PAGINA A III-A j

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Conducătorii delegațiilor partici
pante la "consfătuire au semrlat' 
..Apelul statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia către statele

Consiliului de Stat al R.P., Bulgaria, 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al 

membre. ale N.A.T.O., către toate 
tarile europene, cu privire Ia un 
program de reducere a forțelor ar
mate și, armamentelor convenționale 
in Europă".

A fost adoptat, de asemenea, Co
municatul consfătuirii.

R.D. Germane, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al. C.C. al. Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone. Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și colaborare 
tovărășească. Ea a demonstrat uni
tatea de Păreri a .statelor partici
pante "la T*rafa'tul 3e fa Varșovia 'in 
problemele dezbătute ale politicii 
europene și mondiale.

liste România. Jănos Kădâr, secre
tar general al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice — 
au avut o iritilnire separată și con
vorbiri care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă Cordială, prietenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a revenit, 
miercuri, in Capitală, din Republica 
Populară Ungară, unde a luat parte 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Conducătorul partidului și statu
lui nostru a fost insolit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru ăl guvernu
lui. Ion Stoian. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi- 
nistBul apărării naționale, Ilie Vădu
va. ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a fost

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 10—11 iunie 1986 st 

avut loc. la Budapesta, Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală.

La consfătuire au participat : .
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general aliC.C. al Partidu
lui Comunist Bulgar," președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, conducătorul de
legației : Gheorghi Atanasov: mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.B. ; Petăr Mladenov, 
.membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B.. ministrul afacerilor exter
ne al R.P.B. : Milko Balev, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.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. ;

Din partea Republicii Socialiste 
^Cehoslovace — tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia. președintele Republicii Socialis
te Cehoslovace, conducătorul delega
ției : Lubomir Strougal. membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C.. președin
tele Guvernului R.S.C. : Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. al P.C.C. ; Milos Jakes, 
membru al Prezidiului. secre
tar ai C.C. al P.C.C. ; Bo- 
huslav Chnoupek. membru al C.C. 
al P.C.C.; ministrul afacerilor exter
ne al R.S.C. ; Milan Vaclavik. mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul apă
rării naționale al R.S.C. ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane — tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al - C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
conducătorul delegației ; Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. ; Hermann ‘Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
aT C.C. al P.Ș.U.G. ; Heinz Kessler, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. ministrul apărării naționale 
al R.D.G. ; Egon Krenz. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al R.D.G. ; Giinter 
Mittag. membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G.; Oskar Fischer, membru 
al C.C. al P.S.U.G.. ministrul afa
cerilor externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech Ja
ruzelski. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, condu
cătorul delegației ; Zbigniew Mess
ner, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P.P. ; Jozef 
Czyrek, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ; 
Marian Orzechowski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor externe 
al R.P.P. ; Florian Siwicki, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. ministrul apărării na
ționale al R.P.P. ;

Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general 

întimpinat de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secretari 
ai Comitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. ai P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești.

★
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — La 

plecarea din Budapesta, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost salutat de tovarășii Jănos 
Kădăr, secretar general al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Pal Lo- 
sonezi. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului Prezidențial al R.P.U., 
Gybrgy Lazar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., președin- 

al , Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România ; 
Ion Stoian. membru. supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România ; Ilie 
Văduva, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România ; Nicolae 
Vereș, ambasadorul Republicii So
cialiste România in R. P. Ungară.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Jănos Kâdăr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, conducăto
rul delegației ; Gyorgy Lazar, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.U. ; Matyas Szuros, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. ; Peter 
Varkonyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul afacerilor exter
ne al R.P.U. ; Ferenc Karpati. mem
bru al C«C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării al R.P.U. ;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul 
M.S. GorbacioV, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducătorul delega
ției ; A.A. Gromiko. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; N. I. RijkovK 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. : E. A. Șe- 
vardnadze, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S. ; S. L. 
Sokolov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., minis
trul apărării al U.R.S.S. ; V.A. Med
vedev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, mareșalul Uniu
nii Sovietice V.G. Kulikov, roman- 
dant-șef al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, și Miklos Barity. se
cretar general al Comitetului Politic 
Consultativ, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare.

A avut loc un schimb de păreri 
cu privire la situația din Europa și 
din lume in ansamblu, au fost exa
minate. sarcinile actdale in lupta 
pentru dezarmare, îmbunătățirea re
lațiilor internaționale, întărirea secu
rității europene și mondiale, dezvol
tarea colaborării dintre state.

I
Participanții la consfătuire și-au 

exprimat profunda Îngrijorare în le
gătură cu situația incordată care s-a 
creat in lume, ca urmare a inten
sificării cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, a acțiunilor 
S.U.A. și N.A.T.O., care refuză să 
se angajeze pe calea opririi cursei 
Înarmărilor, preintimpinării extinde
rii acesteia in Cosmos, încetării ex
periențelor nucleare. Se evită un 
răspuns constructiv la t> asemenea 
inițiativă importantă cum este pro
gramul de lichidare deplină, pină la 
sfirșitul secolului, a armelof- de dis

Un grup de pionieri a oferit, cu 
caldă afecțiune si profundă stimă, 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu și to
varășei Elena Ceaușeseu buchete de 
florj.

Erau prezenți ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare la București 
și membri ai ambasadei.

★
tele Consiliului de Miniștri, Gyorgy 
Aczel, Ferenc Havasi, Laszlo Ma- 
rothy. Miklos Ovari și Istvan Sarlos, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. Matyas Szuros, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Peter Varkonyi, 
ministrul afacerilor externe, general
colonel Ferenc Karpati, ministrul 
apărării al R.P.U.

Erau prezenți ambasadorul țării 
noastre la Budapesta șț membri ai 
ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușeseu flori.

trugere în masă, propus de U.R.S.S. 
Continuă amplasarea rachetelor a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
in Europa, au loc noi manifestări ale 
politicii imperialiste de forță, de a- 
mestec brutal in treburile interne ale 
altor state. Speranțele popoarelor de 
a se înregistra pași reali in direc
ția dezarmării și reluării destinde
rii. generate de intilnirea sovieto- 
americană la nivel inalt de la Ge
neva și de înțelegerile de principiu 
convenite cu acest prilej, nu s-au 
confirmat.

Lumea a intrat într-o etapă in 
care nesoluționarea problemelor fun
damentale ale contemporaneității 
pune in pericol destinele intregii ci
vilizații. în condițiile actuale nu 
este posibil ca un stat sau un grup 
de state, recurgind la forța militară, 
să-și impună voința altor țări și po
poare și să-și asigure, pe această 
cale, securitatea și bunăstarea. O a- 
semenea politică — dehumită ..neo- 
globalism" sau altfel — este lipsi
tă de perspectivă și dăunătoare pen
tru omenire.

Problema fundamentală a epocii 
noastre o reprezintă apărarea pății, 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la măsuri concrete de dezarma
re. in primul rind de dezarmare nu
cleară. Soluționarea acestei proble
me. stăvilirea tendinței de creștere 
a pericolului de război, readucerea 
relațiilor internaționale ‘pe făgașul 
destinderii sint pe deplin posibile. 
Omenirea poate și trebuie să ba
reze calea spre catastrofa nucleară.

Participanții la consfătuire sint 
ferm convinși că numai prin mij
loace politice, prin eforturile comu
ne ale tuturor statelor se pot asigura 
securitatea trainică a tuturor țărilor 
și popoarelor, condițiile de pace ne
cesare dezvoltării și progresului lor. 
Această poziție este în concordanță 
cu realitățile erei nucleare și re
flectă înalta răspundere față de des
tinele propriilor popoare, ale întregii 
omeniri.

în imprejurările internaționale ac
tuale, singura alternativă rațională o 
constituie coexistența pașnică intre 
state. în prezent se impune, mai 
mult ca oricind. respectarea cu stric
tețe a principiilor independenței și 
suveranității naționale, nerecurgerii. 
la forță și la amenințarea cu forța, 
inviolabilității frontierelor și integri
tății teritoriale, soluționării pe cale 
pașnică a diferendelor, neameste
cului in treburile interne, egalității 
in' drepturi, a celorlalte norme una
nim recunoscute ale relațiilor inter
naționale.

II
Relevind actualitatea țelurilpr și 

obiectivelor cuprinse in Declarația 
Consfătuirii de la Sofia, din 23 oc
tombrie 1985. a Comitetului Politic 
Consultativ, participanții la Tratatul 
de la Varșovia consideră drept o da
torie a lor să militeze "energic și 
perseverent pentru eliminarea peri
colului nuclear, îmbunătățirea radi
cală a situației din Europa și din 
Întreaga lume, pentru dezvoltarea 
unei colaborări rodnice între state. 
Statele socialiste aliate tind spre 
edificarea unui sistem de securitate 
internațională cuprinzător, incluzind 
domeniile militar și politic, precum
(Continuare în pag, a III-a)
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Călărași : La secerișul orzului,
timpul prielnic este folosit din plin

Marea ofensivă a strîngerii recoltei 
de cereale păioase a început si in ju
dețul Călărași. Suprafața ce urmează 
să fie recoltată : 24 784 hectare cu orz 
și 101 000 hectare cu grîu. Mijloace
le aflate în dotare : 2 279 combine de 
recoltat păioase. 1 059 prese de balo
tat paie. 4 700 tractoare. 800 de se
mănători. Toate în perfectă stare de 
funcționare. Toate aflate pe poziție și 
organizate in tabere la capetele sole
lor. Pentru cine străbate azi lanurile 
călărăsene. comparația taberelor de 
cimp cu o adevărată armată gata de 
ofensivă nu i se va părea ci tuși de 
puțin exagerată pentru că răspunde
rea maximă cu care a fost pregătit 
secerișul — acest ultim, dar cel mai 
important moment al drumului griu
lui către piine — poartă cert am
prenta pregătirii unei adevărate ofen
sive. în care ordinea, disciplina, 
buna organizare, folosirea la maxi
mum a tuturor mijloacelor din do
tare sint elemente hotărîtoare pentru 
atingerea obiectivului propus : 3—4 
zile pentru recoltarea orzului si 8—10 
zile pentru grîu.

Semnalul de Începere a acestei 
mari ofensive a fost dat de C.A.P. 
Alexandru Odobescu. din consiliul 
agroindustrial Vlad Țepeș, Pe sola 
denumită de localnici ..la Roșea". 12 
combine au primit ordinul de lucru, 
semnat de Romulus Preda, inginerul- 
șef al cooperativei. La un pas în 
urma lor au pornit 6 prese de balotat 
paie. Cele 4 tractoare A-l 800 au in
trat in brazdă, lăsind terenul după o 
singură trecere gata pregătit pentru 
semănătorile ce aveau să pună sub 
brazdă sămînta de porumb. în citeva 
ore. 35 hectare erau gata. ..Ne-am 
organizat în asa fel munca la se
ceriș. incit fiecare asemenea angre
nai aflat la marginea lanurilor de 
orz. o dată cu intrarea primei com
bine în lan. să meargă pe o adevă
rată «undă verde» — ne spune to
varășul Tănase Costache. președinte
le consiliului agroindustrial. Avem 
5 485 hectare cu păioase. din care

4 450 cu grîu. Dispunem de 69 com
bine. 41 de prese de balotat paie, su
ficiente tractoare si semănători pen
tru pregătirea si însămîntarea celor 
3 367 hectare cu porumb boabe. Am 
creat toate condițiile tehnice si or
ganizatorice pentru a ne încadra in 
timpul stabilit privind încheierea se
cerișului. Acum totul depinde de 
răspunderea pe care biroul de coor
donare al consiliului agroindustrial, 
organele si organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole, toți 
cei ce participă la seceris o vor 
dovedi pentru ca recolta de cereale 
să fie strînsă în cel mai scurt timp 
Si fără a risipi nici un bob".

în ce măsură acest minuțios pro
gram de acțiune este aplicat, aveam 
să ne convingem la fata 
lanuri. Cind activitatea 
cerul s-a întunecat si. în 
nute. a Început o ploaie _____
densă de vară. întregul angrenai al 
secerișului s-a oprit. Nu Insă si mun
ca oamenilor. Fiecare mecanizator 
făcea mici retușuri la combine, prese 
de balotat si semănători. Dar pe cît 
de brusc a început, pe atît de repede 
s-a oprit si ploaia. Cind umiditatea 
spicelor și 
în cîmp a 
duindu-se 
verde" de 
tele consiliului agroindustrial.

Recoltarea orzului In județul Că
lărași a început și în alte unităti 
agricole. Am relatat însă dpar acest 
episod pentru a-i sublinia profunde
le. lui semnificații. Și anume faptul 
că acolo unde se manifestă răspun
derea cuvenită, se găsesc imediat so
luții eficiente la fata locului. în func
ție de situațiile ce se ivesc, pentru ca 
secerișul să se desfășoare în cel mai 
6curt timp si fără pierderi, cu atit 
mai mult cu cît recoltele de cereale 
păioase se anunță bune.

locului. in 
era in toi, 
citeva mi- 

scurtă si

a solului a permis, munca 
fost reluată, fiecare stră- 
să nu piardă acea ..undă 
care ne vorbise presedin-

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

SATU mare : Lanurile curate oglindesc
hărnicia cooperatorilor

La cooperativa agricolă Tiream 
(Satu Mare) participă zilnic la prași- 
la porumbului și sfeclei de zahăr 750 
de cooperatori și alți locuitori, tineri 
și vîrstnici, organizați în echipe care 
lucrează în acord global. Hărnicia 
și sirguința țor sint probate în și 
mai mare măsură acum, cind în bă
tălia pentru asigurarea unor produc
ții record, decisivă este înlăturarea 
grabnică a buruienilor favorizate de 
ploile căzute in ultimele zile. După 
cum ne-a informat inginerul-șef al 
cooperativei, Iosif Fandli, în pre
zent se efectuează prașila a treia 
manuală la sfecla de zahăr pe 200 
hectare, lucrare aflată in fază de 
finalizare. De asemenea, s-a termi
nat prașila a doua manuală la po-

rumb pe cele 500 hectare, lucrare 
care are mai mult rol de corecție, 
intrucît erbicidarea — realizată in 
mod corespunzător șl la vreme — 
și-a dovedit din plin eficiența. De 
remarcat că în bună parte prașila 
se efectuează aici cu 24 atelaje, ini
țiativă prin care se grăbește ritmul de 
lucru și, în același timp, se asigură 
o importantă economie de carburanți. 
Erbicidarea și-a arătat din plin re
zultatele și la cartofi, la care se efec
tuează in prezent prașila a treia me
canică — care va fi de altfel și ulti
ma, pentru că plantele sint deo- 
sehit de viguroase — cea ma
nuală nemaifiind necesară. La 
această cultură se aplică acum 
tratamente preventive pentru

Stil de muncă modern, eficient, in conducerea activității economice

Secerișul orzului Io I.A.S. Crevedia, județul Dîmbovița
Foto 1 A. Surugiu

teia" din 4 iunie a.c.) ne-am propus să 
aducem in discuție unele metode 
moderne aplicate de cadrele de con
ducere participante la ..masa rotun
dă" în perioada dezvoltării intensive 
a întreprinderilor, relevind necesita
tea perfecționării si generalizării lor 
în procesul conducerii economice.

altele. Mi se pare

combaterea gîndaculul de Co
lorado și a manei. Se cuvine eviden
țiată și preocuparea activă a Consi
liului popular comunal Tiream, care 
a venit in sprijinul acțiunii de în
treținere a culturilor în cele două 
cooperative de pe raza comunei — 
Tiream și Vezendiu — mobilizînd la 
această lucrare zeci de lucrători al 
altor unități din localitate.

I.A.S. Cărei oferă în aceste zile, 
ea și alte unități de altfel, imaginea 
tonică a unor culturi viguroase, cu
rate, bine îngrijite, promițătoare de 
mari producții. La aceasta contribuie 
decisiv lucrările de întreținere exe
cutate aici ireproșabil la sfecla fu
rajeră, soia, legume, cartofi, care în
sumează peste 1 600 hectare. Aici, o 
mare parte a prașilelor manuale se 
efectuează cu echipe de oameni ai 
muncii din întreprinderile din Cărei, 
mobilizate de comitetul orășenesc de 
partid. Peste 60G de oameni ai 
muncii de la filatură, fabrica de in
stalații și utilaj tehnologic, fabrica 
de mobiiă „Crasna", întreprinderea 
„Ardealul", cooperativa meșteșugă-

rească „Stăruința", Întreprinderea de 
producție și prestări servicii, între
prinderea comercială ș.a. lucrează la 
întreținerea legumelor.

Aspecte de genul celor relatate 
mai sus constituie nota dominantă 
de muncă in unitățile agricole din 
județ. Sint insă cooperative unde, ca 
urmare a slabei preocupări a consi
liilor de conducere, întreținerea cul
turilor pe unele parcele, îndeosebi la 
porumb, este rămasă în urmă sau 
suferă sub aspect calitativ, buruieni
le mari împiedicind dezvoltarea 
plantelor. Astfel de situații se intîl- 
nesc la cooperativele agricole Acîș, 
Craidorolț, Căuaș, Dorolț ș.a. Este 
datoria organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare din 
aceste comune să acționeze cu mai 
multă responsabilitate pentru reme
dierea grabnică a acestor neajunsuri, 
acum cit încă nu este tîrziu de a 
se asigura o bună dezvoltare a plan
telor.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii

DOU: Ritmul de recoltare a mazărei
trebuie intensificat

în unitățile pentru industrializarea 
legumelor și fructelor din Calafat și 
Cernele (Dolj) au fost fabricate pri- . 
mele 2 000 tone conserve din recolta 
de mazăre ’86. Avansate la recoltarea 
acestei culturi, care in județul Dolj 
ocupă o suprafață de 2 400 hectare, 
sint consiliile agroindustriale Cala
fat, Moțăței, Plenița și Poiana Mare, 
unde mazărea s-a strîns de pe 650 
hectare. Ploile căzute in ultimele 
zile au îngreunat recoltarea, dar le
gumicultorii doljeni nu au întrerupt 
in totalitate lucrul, 
economice de 
Boureni, Calafat 
ganizate tabere 
că, unde peste 
liceele cu profil 
acționează, cot la cot cu legumicul-

La asociațiile 
stat și cooperatiste 
și Urzicuța sint or- 
de muncă patrioti- 
400 de elevi de la 

agricol din județ

de colegii mei și 
esențial să arăt că. în practica de 
conducere, utilizarea metodelor se 
întrepătrunde. Noi am reușit să apli
căm intr-o viziune articulată metoda 
conducerii prin plan, a conducerii 
prin obiective și a conducerii prin 
excepție în următoarea manieră : 
am pornit de la faptul că intr-o 
întreprindere cu o pondere a pro
ducției pentru export de 60 la sută, 
dincolo de ștăpinirea și dirijarea 
planificată a eforturilor la nivelul 
întreprinderii, este imperios necesar 
să stabilim obiectivele pe secții, ate
liere, formații de lucru, acolo unde 
nu pot fi defalcați toți indicatorii de 
plan, și să asigurăm astfel realizarea 
acestora în fiecare secție și pe an
samblul întreprinderii. Atît multi
tudinea produselor (circa 350 sor
timente), cît și necesitatea realizării 
lor la parametri calitativ superiori 
ne-au determinat să aplicăm metoda 
conducerii prin excepție și să rezol
văm în mod eficient intervențiile 
conducerii, care acum este sesizată 
numai cind apar abateri față de 
limitele în care trebuie să evolueze 
normal performantele produselor fa
bricate. Metoda care a dat cele mai 
bune rezultate în practica activității

materialelor refolosibile
In cadrul adțiunii de reciclare a 

materialelor, un rol important revi
ne centrelor de colectare și prelu
crare din cadrul întreprinderilor de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile, care trebuie să re
prezinte un model de gospodă
rire a acestor resurse, prin intro
ducerea unei ordini desăvîrșite in 
acest domeniu pe teritoriul pe care-1 
deservesc. în ziarul „Scinteia" din 
31 august 1985, in cadrul unui cu
prinzător articol, erau analizate nea
junsurile existente in activitatea u- 
nui mare centru de colectare a me
talului din Berceni-București. în e- 
sență, era vorba de faptul că o serie 
de întreprinderi din Capitală, con
trar prevederilor legii, trimit mate
rialele refolosibile metalice nedez
membrate sau amestecate. De ase
menea, în centrul respectiv se adu
naseră, de ani și ani de zile, mari 
cantități de fier vechi lăsate pradă 
ruginii. Lipsa de organizare și dis
ciplină era favorizată și de existența 
a două unități distincte, cu organe 
tutelare diferite, care iși livrau unul 
altuia marfa și își pasau răspunde
rea in privința bunei gospodăriri a 
materialelor me
talice refolosibi- 
le. Ce a urmat 
după apariția ar
ticolului ?

La 
l-au 
din partea unor 
ruri de resort vizate. Bunăoară, di
rectorul și secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii de utilaj 
transport, din tetr. Avrig nr. 29, ne in
formau de faptul că in chiar ziua 
apariției articolului a fost convocată 
o ședință comună a comitetului de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii, în cadrul căreia lipsurile 
semnalate au fost analizate cu simț 
de răspundere, stabilindu-se măsuri 
concrete, drastice pentru ca aseme
nea deficiențe să nu se mai repete. 
Aceste măsuri priveau, deopotrivă, 
punerea în discuția organizațiilor de 
partid și sancționarea pe linie ad
ministrativă a celor care s-au făcut 
vinovați de nerespectarea legii, re- 
iristruirea cadrelor care au atribuții 
în activitatea de scoatere din func
țiune. dezmembrare. sortare si 
transport al materialelor rezultate, 
reorganizarea depozitării materiale
lor refolosibile. întărirea controlului 
în acest domeniu.

Din partea Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, sub semnătura tova
rășului secretar Silvestru Virtosu, 
am primit o scrisoare din care ci
tăm :

„în legătură cu articolul apărut în/ 
ziarul „Scinteia", vă informăm că 
organele de conducere colectivă, 
împreună cu comitetele de partid 
din întreprinderile vizate au anali
zat cauzele care au, generat deficien
țele constatate și au dispus luarea 
următoarelor măsuri :

— sancționarea disciplinară a tu
turor persoanelor vinovate de săvir- 
șirea faptelor reținute (directori, in- 
gineri-șefi, contabili-șefi. șefii ser
viciilor funcționale, șefi de secție și 
ateliere, maiștri și muncitori) cu di
minuarea retribuției cu 10 la sută, pe 
o perioadă variind intre 1—3 
sau, după caz, cu retragerea 
gradații pe timp de o lună ;

— instituirea unor comandamente 
pe fiecare unitate pentru analizarea, 
săptăminal. a rezultatelor obținute și 
stabilirea măsurilor necesare in ve
derea realizării programului privind 
recuperarea, refolosirea și recondi- 
ționarea materialelor refolosibile :

— stabilirea sarcinilor ce revin fie-

cărui om al muncii în acest domeniu 
și folosirea tuturor mijloacelor de 
propagandă in vederea formării unei 
opinii colective împotriva risipei ;

— organizarea unei consfătuiri oe 
această temă, cu caracter de schimb 
de experiență ;

— punerea în discuție, în cadrul 
adunărilor generale de partid, a tu
turor cadrelor care au răspunderi in 
acest domeniu".

Ce efecte au avut aceste măsuri? 
în general, așa cum au apreciat or
ganele de control de specialitate. în 
unitățile vizate în articol s-a asigu
rat respectarea legii, s-a instituit ca
drul organizatoric necesar pentru în
deplinirea sarcinilor în privința re
cuperării și valorificării judicioase, 
integrale a materialelor refolosibile 
metalice. Important este să nu slă
bească nici un moment fermitatea in 
acest domeniu.

Cum s-a acționat la centrul de pre
lucrare a materialelor refolosibile 
din Berceni 7 Redăm, în acest sens, 
convorbirea pe care am avut-o cu 
tovarășul Anton Peagu, dirpctor- 
adjunct al întreprinderii pentru 
recuperarea și valorificarea materia-

redacție 
primit mat multe scrisori 

unități sau fo-

luni 
unei

lelor refolosibile a municipiului 
București :

— O propunere importantă făcută 
In articolul publicat in „Scînteia" a 
fost materializată, ceea ce ne-a dat 
posibilitatea trecerii la acțiuni de 
perfecționare radicală a activității in 
centrul de la Berceni — ne-a spus 
la inceput interlocutorul. Concret, 
este vorba de faptul că, prin decret 
al Consiliului de Stat, întreaga acti
vitate de preluare, prelucrare și li
vrare a metalelor refolosibile de pe 
această platformă a fost trecută in 
administrarea unică a întreprinde
rii pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile din mu
nicipiul București. în același timp, 
sub coordonarea Consiliului popular 
al municipiului București și a Cen
tralei pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile. a 
fost întocmit un program concret de 
măsuri menit să asigure lichidarea 
integrală a stocului vechi de metal 
refolosibil, redarea in circuitul agri
col a unei suprafețe de 1,5 
teren și retragerea activității 
țiile tehnologice stabilite.

— Cum s-au materializat 
măsuri ?

— Pînă acum, stocul de metal vechi 
a scăzut cu 12 100 tone și trebuie să 
se mai reducă in continuare cam cu 
încă pe atit. Acțiunea nu a fost fina
lizată pînă acum întrucit, pe de o 
parte, începindu-se prelucrarea me
talului vechi, s-au găsit cantități mai 
mari decît cele estimate inițial și, pe 
de altă parte, deoarece, în medie pe 
lună, nu am reușit să ne asigurăm 
decit jumătate din numărul de va
goane necesare. In această situație, 
apreciem că. prin eforturi susținute, 
vom reuși să înfăptuim întregul 
program pină la 30 septembrie a.c. 
Este important să se rețină că toate 
aceste acțiuni se desfășoară in con
dițiile în care asigurăm in continua
re livrările de metal refolosibil pre
lucrat către Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște și celelalte 
unități siderurgice.

— Ce s-a întreprins pentru utili
zarea mai eficientă a spațiilor și a 
dotărilor tehnice existente ?

— Reorganizarea activității 
acest centru, potrivit unor fluxuri 
tehnologice raționale, se desfășoară

hectare 
in spă
aceste

în

compe- 
multor 
puterii 
nivelul 
convin-

tn paralel cu eliberarea terenurilor 
ocupate de stocurile de fier vechi 
acumulate de-a lungul anilor. De 
asemenea, hala industrială existen
tă și-a reluat destinația inițială. 
Aici se dezmembrează subansamble- 
le ce conțin metale neferoase, mate
rialele refolosibile fiind sortate, pre
sate sau topite, ambalate și livrate 
la beneficiari. în acest scop, pe lin
gă utilajele din dotare, s-au introdus 
bancuri de lucru dotate __ 
dispozitive mecanice. în viitor, ca
pacitatea de prelucrare 
urmează să sporească cu 
pe aceleași spații. Concomitent, 
avea loc o perfecționare de fond a 
activității de aici. în acest scop, s-a 
întocmit tema de proiectare pentru 
lucrările de investiții necesare in ve
derea modernizării fluxurilor tehno
logice și dotării cu utilaje specifice 
de mare randament.

— Cum se desfășoară relațiile 
furnizorii de materiale metalice 
folosibile ?

— Pentru întărirea răspunderii 
recepționarea materialelor refolosi
bile, la intrarea in centru fiecare 
transport este verificat de către un 

eontrolor tehnic 
de calitate. După 
această recepție 
preliminară se 
mai face un con
trol la locul de 

descărcare a materialelor. S-au intro
dus operații de control și pe fluxul 
de prelucrare a materialelor, precum 
și la recepția materialului pregătit 
pentru livrare. în toate cazurile in 
care materialele nu corespund cerin
țelor de calitate și de sortare, trans
porturile respective sint returnate la 
unitățile care le-au trimis. în fiecare 
lună se trimite o notă fiecărui comi
tet de partid de sector, cuprinzind 
transporturile de materiale refolosi
bile refuzate. Surprinzător este faptul 
că unele unităti. in loc să ia măsuri 
pentru buna gospodărire și sortare a 
materialelor refolosibile. preferă să le 
trimită la groapa de gunoi. Astfel, la 
o acțiune de control efectuată recent 
la rampa de gunoi a orașului au 
fost găsite autovehicule în care se 
transportau, amestecate, diferite ma
teriale refolosibile. Factorii răspun
zători din unitățile In qulpă. printre 
care fabrica de cinescoape, U.R.A. 

Automatica" și 
fost sanc- 

potrivit le- 
întârind con- 

tu-

cu diferite
a centrului 
50 la sută 

va

cu 
re-

In

Obor, I.P.A.U.S., ,,.
I.C.S. Bijuteria, au 
ționați cu amendă, 
gii. Intenționăm ca, 
trolul, să sporim răspunderea 
turor unităților furnizoare in gospo
dărirea resurselor materiale refolo
sibile. Colectivul întreprinderii noas
tre se angajează să ducă la bun sfîr- 
șit programul de măsuri de reorga
nizare și modernizare a centrului de 
prelucrare a metalelor refolosibile 
din Berceni, să asigure mersul nor
mal al activității potrivit sarcinilor 
mari care ne revin, astfel incit, in 
cel mai scurt timp, centrul de aici 
să devină „etalon" in privința modu
lui de preluare și prelucrare a ma
terialelor metalice refolosibile.

★
este un 

măsurilor 
să ducă

Desigur, 
aplicarea 
de natură 
îmbunătățirea activității de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile in municipiul București. 
Asupra acestei activități — a cărei 
importanță deosebită nu mai trebuie 
demonstrată — vom reveni, cu do
rința de a face cunoscute preocu
pări, experiențe înaintate și, îndeo-y 
sebi, rezultatele lor practice.

Început bun. iar 
menționate este 

in continuare la

Corneliu CÂRLAN

torll, pentru strîngerea manuală a 
mazărei. Peste tot, mașinile de recol
tat mazărea, constituite in 12 for
mații, sint amplasate la capătul tar
lalelor și cum se zvintă solul intră 
în lan, asigurînd păstăile pentru cele 
30 stații de batozare.

Pe ansamblul județului, recoltarea 
mazărei se desfășoară bine. Mai sint 
și excepții. „Unitatea noastră tre
buie să fie aprovizionată zilnic cu 
150 tone mazăre boabe, dar se asi
gură numai 130 tone. Restanțe înre
gistrează C.A.P. Catane și Asociația 
economică de stat și cooperatistă 
Boureni, unde transportul păstăilor 
la stațiile de batozare nu se face 
operativ" — ne spune Nicolae Păun, 
directorul Fabricii de conserve din 
Calafat. Este adevărat că unele uni
tăti agricole nu-și organizează cores
punzător munca — așa cum afirma 
și directorul 
dar trebuie 
proprii ale 
din Calafat 
impulsionată 
cele 740 hectare cu mazăre s-au re
coltat doar 196 hectare. La fel de a- 
devărat este și faptul că in ultimele 
două-trei zile condițiile climatice nu 
au permis respectarea riguroasă a 
graficelor de recoltare ; acolo insă 
unde se folosesc cu chibzuință „fe
restrele" dintre ploi, ritmul de lucru 
la recoltarea mazărei sporește de la 
o zi Ia alta.

„Există decalaje Intre recoltarea și 
batozarea mazărei ?“ — îl întrebăm 
pe Constantin Stănescu, inginerul-șef 
al Trustului județean al horticultu
rii. „Nu. Este o corelație perfectă" 
— vine răspunsul. Numai că, in pre
zența noastră, specialiști de la Aso
ciația economică de stat și coo
peratistă Boureni întrebau ce să facă 
cu cele trei tone de mazăre păstăi 
pe care le-a prins ploaia în cimp.

începind de la 10 iunie vremea s-a 
îmbunătățit, iar legumicultorii dol
jeni au ieșit cu forțe sporite in cîmp 
la recoltarea mazărei în faza de ma
turare, pentru a evita 
acesteia. în unitățile 
agroindustriale Șimnic, 
nița, Calafat și Poiana 
concentrate in aceste zile însemnate 
forțe manuale și mecanice pentru a 
grăbi ritmul recoltării.

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii*

intreprinderii, amintite, 
spus că și in fermele 
întreprinderii de profil 

este nec’esar să fie 
recoltarea, intrucît din

deprecierea 
din consiliile 
Moțăței, Ple-

Mare sint

METODELE NOI ÎȘI CONFIRMA 
AVANTAJELE ÎN PRODUCȚIE
REDACȚIA : Să dăm dezbaterii 

noastre și un caracter de lucru, mult 
mai concret. Ce metode de conducere 
științifică aplicați in activitatea dv. 
curentă ? Sint sau nu ele eficiente ?

Aurica Bartha, director de unitate 
la întreprinderea de încălțăminte 
..Progresul" — București : ..In in
dustria ușoară, si nu numai în 
această ramură, schimbările in 
procesele de producție reclamate 
de ri tmui accelerat de înnoire a 
produselor, ritm aflat sub in
fluenta dominantă a cererii bene
ficiarilor, impune intervenții de mare 
promptitudine din partea organului 
de conducere colectivă, a directorului. 
Această situație m-a obligat și mă 
obligă să apelez adeseori la una din 
cele mai eficiente metode recoman
date de știința conducerii, și anume 
delegarea de răspunderi pentru anu
mite probleme. Metoda constă in 
delimitarea unor sarcini și 
tențe precise unuia sau mai 
colaboratori și transferarea 
de adoptare a deciziilor la 
acestora, cu condiția să ai
gerea că nivelul respectiv garantează 
maximum de operativitate și efici
ență. Metoda permite manifestarea 
inițiativei celor cărora li se deleagă 
răspunderi și oferă directorului po
sibilitatea să aibă mai mult timp 
pentru coordonarea problemelor de 
ansamblu și pentru exercitarea unui 
control mal temeinic. Fiindcă, și fac 
această precizare, funcția de control 
nu se deleagă o dată cu transferul de 
atribuții.

Aplicarea corectă a delegării de 
răspundere mărește, cum am mai 
spus, promptitudinea intervențiilor, 
valorifică momentele optime de ac
țiune, evită extinderea fenomenelor 
birocratice, ale circulației excesive 
de hîrtii. Așa am procedat în ceea 
ce privește urmărirea realizării cali
tății produselor — și noi avem pe
rioade cind livrăm la export peste 
80 la sută din producție. Am stabilit, 
prin delegarea de autoritate, că răs
punderea in fața consiliului oameni
lor muncii, a directorului, pentru 
calitate o au șefii de secții și ate
liere. O mare parte din dificultățile 
înregistrate anterior au fost astfel 
mai operativ și mai bine rezolvate 
prin responsabilitățile suplimentare 
ce le-au fost atribuite".

Gheorghe Giura. direotorui Între
prinderii „Tehnometal" — Bucu
rești : ..într-o întreprindere con
structoare de mașini, cum. este a .. 
noastră. procesul 
produselor, care < 
ce mai accelerat 
dul de înnoire a 
de peste 75 la sută 
carea unor metode 
conducere menite să asigure reali
zarea unor rezultate de perfor
manță. în acest context am încercat, 
este drept că sîntem la inceput, să 
aplicăm deopotrivă două metode: și 
anume conducerea prin proieet și 
conducerea prin produs.

Conducerea prin proiect ne-a per
mis să urmărim realizarea unor lu
crări de mare complexitate, cum a 
fost reorganizarea pe baza tehnolo
giei de grup a secției de prelucrări 
mecanice, concomitent cu realizarea 
investiției afectate in acest scop. Am 
alcătuit grupe de lucru, echipe 
pluridisciplinare cu atribuții și res
ponsabilități bine precizate, care au 
abordat din diferite unghiuri proble
mele șl au găsit soluții intr-o peri
oadă scurtă de timp. Coordonarea 
echipelor respective a fost făcută de 
un șef de proiect, împuternicit cu 
dreptul de a stabili orice decizie 
pină la terminarea lucrării. Prin 
această metodă s-a asigurat reduce
rea cu 50 la sută a duratei de reali
zare a reorganizării menționate.

Metoda conducerii prin produs s-a 
născut sub impulsul nevoii de a 
asigura gestionarea unitară a produ
selor noi pe care le asimilam". ,

Mircea Chirilă, directorul între
prinderii de faianță și sticlărie

Opinii la o masă rotundă 
care invită cadrele de con
ducere din întreprinderi să 
dea răspunsul in examenul 

muncii practice (II)

noastre 
ducerii 
dintr-o 
legarea 
realizarea unor indicatori obligatorii, 
de eficientă, cadrele de condu
cere nu puteau asigura o urmă
rire zilnică și o intervenție promptă 
în cazul fiecărui indicator. Aplicînd 
principiile metodei prin obiective, am 
repartizat indicatorii respectivi în 
cadrul serviciilor funcționale (pro
ductivitatea muncii — la serviciul 
plan și organizare ; producția vin- 
dută și Încasată și cheltuielile ma
teriale — la serviciul financiar-con- 
tabilitate, asigurarea forței de muncă 
și folosirea timpului de lucru — la 
serviciul personal și învățămînt 
ș.a.m.d.). Rezultatele obținute au în
trecut așteptările noastre, incit au 
devenit obiect de studiu. Un cadru 
cu muncă de răspundere din Minis
terul Muncii ne-a chestionat 3 ore 
pentru a se convinge de eficacitatea 
metodei. Nu știu 
ajuns, dar noi 
oricui vrea să se 
tajele metodei".

s-a dovedit a fi metoda con- 
prin obiective. Ea a izvorit 
cerință a practicii. O dată cu 

retribuției personalului de

diate in cadrul cursurilor post-uni- 
versitare ne-au pus in situația de a 
regindi 
revin privind asigurarea funcționării 
și perfecționării 
vitătii organelor 
lectivă.

Revenind la 
colective și la practicarea, în cadrul 
ei, a altor metode, aș vrea să fac și 
eu citeva sublinieri. Sistemul de 
conducere colectivă este > o creație 
relativ nouă a partidului nostru, 
reprezintă o modalitate! originală, 
concretă, de antrenare tot mai de
plină a oamenilor muncii in tripla 
lor calitate — de proprietari, produ
cători și beneficiari — Ja conducerea 
efectivă a unităților feconomico-so- 
ciale. Pentru a fi eficientă — și o 
spun pe baza unei'experiențe cores
punzătoare de cind îndeplinesc și 
funcția de președinte al consiliului 
oamenilor muncii — echipa de con
ducere lărgită trebuie să atingă un 
nivel ridicat de cunoaștere reci
procă, de omogenizare, să ajungă la 
un limbaj comun, care să facă po
sibilă comunicația prin depășirea 
barierelor de pregătire profesională 
și culturală, de poziția ierarhică ce 
se ridică în mod obiectiv in acest 
sistem de conducere. în aceste con
diții, fiecare din metodele enunțate 
aici pot fi aplicate nu numai 
director, de inginerul-șef, ci și 
prin analogia răspunderilor, — 
către fiecare membru al consiliului 
oamenilor muncii. Dar pentru a- 
ceasta este necesară, după părerea 
mea, lărgirea cunoștințelor — prin- 
tr-o pregătire temeinică, fie Ia nive
lul întreprinderii, 
organizate 
județ — 
conducere, 
mâți să 
exercitarea

mai atent sarcinile ce ne

permanente a acti- 
de conducere co-

metoda conducerii

de
de

fie prin forme 
la nivel de municipiu și 
nu numai a cadrelor de 

ci și a tuturor celor che- 
participe în colectiv la 
conducerii democratice'*.

lă ce concluzii a 
stăm la dispoziția . 
convingă de avan-

de înnoire a 
este din ce1' tn 
— In 1985 gra- 
atins orocentul 

i — reclamă apli- 
moderne de

COLECTIVACONDUCEREA COLECTIVA -r 
CADRUL OPTIM De PROMOVARE 

A METODELOR MODERNE
Felicia Georgevici. secretarul co

mitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Fabrica de memorii Timișoara: „Con
siliul oamenilor muncii de la Fabrica 
de memorii Timișoara a înregistrat 
progrese remarcabile în activitatea 
de conducere. Chiar și numai faptul 
că In cincinalul încheiat am trecut 
de la producerea de memorii de 

^calculator la realizarea la scară in
dustrială a microcalculatoarelor ne
cesare economiei naționale atestă, în 
fond, și capacitatea de conducere a 
consiliului oamenilor muncii.

în legătură cu metodele prezentate 
de colegii mei sint necesare, după 
părerea mea, două precizări. în pri
mul rind, trebuie avut in vedere 
cadrul specific al întreprinderilor 
din țara noastră, cadru reprezentat 
de existența sistemului conducerii 
colective, care determină utilizarea 
celorlalte metode in cadrul conduce
rii colective. în al doilea rind, prac
ticarea acestor metode necesită o 
analiză comparativă în scopul stabi
lirii acelora care sint compatibile cu 
cerințele și exigențele conducerii co
lective. Aceste analize trebuie să se 
refere atît Ia evaluarea cerințelor 
impuse de respectivele metode, cît 
și Ia rezultatele practice obținute 
prin aplicarea lor. Cert este că. pro- 
cedind in acest fel. avem dreptul și 
datoria să asigurăm promovarea cit

CE CONCLUZII ESENȚIALE 
RELEVA ACEASTA DEZBATERE?

în încheierea acestei mese rotunde 
am solicitat pe tovarășul profe
sor Mihai Dumitrescu, directorul In
stitutului central de pregătire a ca
drelor de conducere din economia si 5 
administrația de stat, să puncteze ' 
citeva concluzii. i

„Dinamismul conducerii, nevoia de 
Inovare impusă de performanțele la 
care trebuie să situăm activitatea 
economico-productivă in perioada 
dezvoltării preponderent intensive 
aduc în prim plan modernizarea in
strumentarului de conducere, apli
carea și extinderea metodelor și teh
nicilor de organizare și conducere in 
toate întreprinderile. Rezultatele 
concrete prezentate de participanții 
la dezbatere se înscriu în această 
orientare. Ca acest proces să se 
realizeze cu mai multă uștirință — 
este vorba de extinderea metodelor si 
tehnicilor moderne de conducere — 
este necesară satisfacerea citorva 
condiții preliminare, și anume : ,1) 
creșterea nivelului de pregătire al 
tuturor cadrelor de conducere și de 
soecialitate ; 2) existenta unei ordini 
superioare și a unei delimitări ri
guroase in executarea sarcinilor, 
atribuțiilor, competențelor și respon
sabilităților ; 3) un sistem informa
țional bine pus la punct, care să aibă 
componente informatice din ce in ce 
mai ample ; 4) valorificarea valen
țelor conferite de gradul de autono
mie al unităților economice ; 5)
existenta unui climat de muncă prin 
care să se cultive și ceea ce s-ar 
putea numai o „moralitate a succe
sului" ; 6) o dorință de a atinge cote 
inalte de performanță, care să de
monstreze o dată in plus că organi
zarea și conducerea sint resurse ale 
dezvoltării; 7) și, nu in ultimul rind, 
patos și 
mism și 
vechi și 
in toate 
Iată, pe scurt, tot atitea co
mandamente care Iși găsesc fun
damentarea în chemările secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, menite să devină 
elemente de gîndire, conduită și 
acțiune pentru toate cadrele de 
conducere învestite de societate cu 
un mandat de excepțională impor
tanță".

acțiune revoluționară, dina- 
neimpăcare cu ceea ce este 
depășit, promovarea noului 
domeniile de activitate, 

scurt, tot atitea 
care își găsesc

Dezbatere organizată de 
Constantin PRIESCU

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘUINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Biomasa acvatică

tn țara noastră. ca 
unor cercetări efectuate 
aparținind Institutului
cercetări biologice și Institutului 
de energetică chimică și biochimi
că din București, au fost obținute 
rezultate promițătoare privind va
lorificarea economică a unor cul
turi de plante acvatice, cum ar fi 
Pistia stratiotes (salata de Nil) și 
Eichhomia crassipes (zambila de 
apă). Prin elaborarea unor tehno
logii adecvate. aceste plante au 
fost cultivate pe suprafețe de apă 
care nu au alte utilizări — lacuri, 
brațe moarte de rîuri, iazuri etc. 
— in bazine naturale, pe ape uzate 
orășenești, agrozootehnice și in
dustriale. care astfel se si epu
rează biologic, precum și in insta
lații tip turn și tip bazin sau seră.

Producția obținută prin culti
varea acestor plante este, la fie
care hectar, de 3—8 tone pe zi
pentru perioada de 100—150 zile pe 
an in bazine naturale (deschise) și 
250—350 zile 
climatizate. în 
giile de 
cialiștii 
prafețe 
hectare 
verificîndu-se astfel, in condiții va
riate, Rezultatele obținute la nivel 
de laborator. Biomasa din plante 
acvatice poate fi valorificată chi
mic, energetic și furajer. Valori
ficarea chimică a condus — ca ur- 

• mare a unei tehnologii concepute 
de Institutul de energetică chimi
că și biochimică — la obținerea a 
circa 150 kg de extract proteic

- sursă de materii prime și energie
urmare a 
de unităti 
central de

pentru fiecare tonă de substanță 
uscată. Pe de altă parte, specialiș
tii Institutului de științe biologice 
și ai Institutului de cercetări chi- 
mico-farmaceutice au reușit să ex- 

clorofi- 
pe tonă

pe an in instalațiile 
prezent, tehnolo- 

cultivare stabilite de spe- 
români sint extinse pe su- 
care variază între 2'și 30 
in 20 de județe ale țârii.

tragă anumiti pigmenți 
lieni, circa 7 kg pigmenți 
de masă-verde.

Valorificarea energetică 
masei acvatice a fost experimenta
tă (Institutul de energetică chimică 
și biochimică și Institutul de știin
țe biologice din București) pentru 
producerea de biogaz direct din 
plante. Experimentările făcute la 
digestoarele de nămol de la sta
țiile de epurare a apelor din Ora
dea și Pitești au demonstrat o 
creștere cu 25—30 la sută a randa
mentului de producere a biogazu- 
lui, obținîndu-se 8 mc biogaz pe 
tona de masă-verde.

Biomasa acvatică sub formă 
masă-verde s-a dovedit a fi și 
foarte bun furaj pentru animale, 
obținîndu-se în unele județe (Că
lărași. Timiș. Buzău. Argeș, 
Constanta etc.), unde a fost expe
rimentată. sporuri de producție 
semnificative. O altă formă de va
lorificare furajeră este utilizarea 
sucului extras din plante (circa 
640 litri pe tona de masă-verde) tn . 
amestec cu hrana concentrată con
vențională a animalelor.

tn perspectivă se preconizează 
extinderea culturilor in toate ju
dețele, pe medii acvatice 
variate, realizarea unor 
gii integrate de producere 
rificare a masei

Automatizare complexă
Instalațiile automate de separa

re, in caz de avarie, a unor cen
trale electrice și de termoficare 
(C.E.T.) de pe platformele indus
triale de sistemul energetic națio
nal sint echipamente deosebit de 
complexe. Pină nu demult, singu
rul furnizor din Europa de aseme
nea instalații era firma „Brown- 

y^Boverri", prin filialele sale din'El-

vegetale.

a bio-

de 
un

cit mal 
tehnolo
gi valo-

Instalații de se- 
de sistem au ro-

veția. Asemenea 
parate automată .
Iul de a anticipa, cu timpi de ordi
nul secundelor, avariile din siste
mul energetic și de a trece func
ționarea platformei industriale in 
regim de alimentare cu energie 
electrică de la centrala proprie.

In cadrul unui colectiv mixt de 
cercetare format din cadre didac- »

tice de Ia catedra de utilizări elec
trica și automatizări a Institutului 
politehnic Iași și specialiști ai 
Institutului de inginerie tehnolo
gică și proiectări pentru industria 
chimică din București a fost 
proiectată și realizată, pentru pri
ma dată in țara noastră, o aseme
nea instalație. Aceasta a și fost 
livrată la C.E.T. „Danubiana" din 
București, In prezent fiind în sta
diu final de execuție și probe o a 
doua instalație pentru C.E.T.-„Car- 
bosin" Copșa Mică. Aceste instala
ții sint executate în concepție ori
ginală. O comandă de insularizare

fată de sistemul energetic este 
emisă după maximum 0,2 secunde 
de la apariția premiselor care să o 
justifice. Spre deosebire de insta
lațiile furnizate de firmele străi
ne, instalațiile românești realizează 
și recuplarea automată a C.E.T.-ului 
la sistem, cind acesta revine la o 
funcționare normală.

Instalațiile construite la Institu
tul politehnic Iași au confirmat 
parametri identici și uneori chiar 
superiori față de instalațiile străi
ne. Prin execuția acestora în țară 
se înregistrează o economie valu
tară considerabilă.

Tratarea magnetică a apei
Cercetarea calităților apei folo

site in irigații și îmbunătățirea lu
crărilor hidroameliorative a consti
tuit una din preocupările unui larg 
colectiv tnterdisciplinar format din 
cadre didactice de la Facultatea de 
hidrotehnică a Politehnicii din Iași, 
de la Institutul agronomic și de la 
Universitatea din Iași. Pe această 
linie a fost finalizată prima etapă 
a unor cercetări, pe bază de con
tract cu 
din Urziceni. 
unor dispozitive 
magnetică a apei.

Trecerea apei 
magnetic produce 
ra dintre proprietățile sale .fizice 
și chimice, mărimea acestor modi
ficări fiind tn funcție de anumiti 
parametri ai cîmpului magnetic, de 
regimul hidraulic al scurgerii apei 
în cimp, de concentrația de săruri 
și altele, tn experiențele efectuate, 
cimpul magnetic necesar tratării 
apei s-a-realizat cu magneți per
manent! din ferite, realizați la în
treprinderea din Urziceni.

într-o primă etapă s-a studiat 
optimizarea parametrilor ce concu
ră la stabilirea unui tratament efi
cient. realizîndu-se trei variante de 
dispozitive (prototipuri) pentru 
tratarea ^magnetică a apei. Cercetă
rile efectuate au avut in vedere 
tratarea magnetică a apei utiliza
te la prepararea mortarelor și be- 
toanelor ; realizarea unui dispozi-

întreprinderea de ferite 
privind realizarea 

pentru tratarea

printr-un cimp 
modificarea uno-

tiv de tratare magnetică și filtra
re a apei pentru instalații de iri
gare, prin picurare: influenta 
tratării magnetice in combaterea 
depunerii crustei de săruri pe re
țelele de conducte.

Din cercetările efectuate s-a 
constatat că mortalele și betoanele 
preparate cu apă tratată magnetic 
prezintă rezistente mecanice spo
rite cu 15—20 la sută, ceea ce echi
valează cu economisirea a circa 35 
kg ciment la un metru cub de be
ton preparat. In cazul apei de iri
gații tratată magnetic, aceasta per
mite cultivarea legumelor la tem
peraturi mai scăzute, ceea ce ofe
ră posibilitatea economisirii ener
giei necesare încălzirii serelor, 
precum și obținerea unor produ
se mai timpurii in cazul solariițor. 
Cît privește depunerile de cruste 
pe conducte, s-a constatat că aces
tea se reduc cu 35—40 la sută, fapt 
ce determină prelungirea duratei 
dintre reviziile rețelelor de con
ducte.

în continuare, colectivul de cer
cetători iși propune să elaboreze și 
să experimenteze noi variante de 
dispozitive ce vor fi introduse în 
producție. deschizîndu-se astfel 
incă o cale pentru economisirea
energiei șl materialelor, pentru
obținerea unei eficiente sporite 
tehnica hidroameliorativă.

Grupaj realizat 
Vlaicu RADU
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statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele membre 
ale N.A.T.O., către toate țările europene, cu privire la un program 
de reducere a forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa
Conștiente de răspunderea pe care o au 

in fata propriilor popoare și a omenirii, 
pentru destinele păcii in Europa și in 
întreaga litoe și călăuzite de năzuința de 
a se ajungte la o imbunătățire radicală a 
situației internaționale actuale, deosebit de 
complexe, tstatele participante la Tratatul 
de la Varșovia consideră că. in prezent, 
mai mult ca oricînd. sînt necesare acțiuni 
ferme și măsuri concrete pentru oprirea 
cursei Înarmărilor, trecerea la o dezarmare 
reală și eliminarea pericolului de război.

Ele sprijină, programul propus de Uniu
nea Sovietică privind lichidarea totală și 
pretutindeni, pină la sfirșitul secolului, a 
armelor nucleare și a celorlalte tipuri de 
arme de distrugere în masă. Ele sînt 
convinse că incetarea experiențelor nu
cleare. înfăptuirea dezarmării nucleare si 
neadmiterea cursei înarmărilor in Cosmos, 
interzicerea și lichidarea armelor chimice 
și alte măsuri de dezarmare ar duce la 
întărirea securității popoarelor europene, a 
popoarelor de pe întreaga planetă.

Statele aliate se pronuriță pentru o 
abordare complexă a problematicii dezar
mării, pentru ca lichidarea armelor de dis
trugere in masă să fie însoțită de reduce
rea substanțială a forțelor armate și ar
mamentelor convenționale. Asigurarea 
prezentului și viitorului Europei impune cu 
o deosebită stringentă eliberarea acesteia 
de armele nucleare, precum si reducerea 
forțelor armate și armamentelor conven
ționale pe continentul european, unde se 
află fată in fată cele mai mari grupări de 
forte armate. înzestrate cu armamentele cele 
mai moderne, intre care unele sisteme de 
arme convenționale se apropie tot mai 
mult, prin caracteristicile lor de luptă, de 
armele dfe distrugere în masă. Ele se pro
nunță ca măsurile concrete in domeniul de
zarmării nucleare, reducerea forțelor ar
mate și armamentelor convenționale să fie 
însoțite de reducerea proporțională a chel
tuielilor militare ale statelor.

Călăuzindu-se după aceste considerente, 
statele participante la Tratatul de la Var
șovia se adresează tuturor statelor europe
ne. S.U.A. și Canadei cu prezentele propu
neri. care sint de natură să completeze 
substanțial programul de lichidare a ar
melor de distrugere in masă. în același 
timp, ele au un caracter de sine stătător, 
iar realizarea lor ar diminua considerabil 
pericolul de război in Europa.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia propun reducerea substanțială a 
tuturor componentelor trupelor de uscat și 
ale aviației tactice de lovire ale statelor 
europene, precum și ale forțelor armate și 
armamentelor corespunzătoare ale S.U-A. 
-și Canadei aflate în Europa. Concomitent 
cu reducerea armamentelor convenționale, 
ar urma să fie reduse și armele nucleare 
cu destinație operativ-tactică, cu rază de 
acțiune pină la 1 000 km.

Zona geografică de reducere este terito
riul întregii Europe, de la Atlantic la 
Urali.

Se propune ca reducerile forțelor armate 
și armamentelor convenționale în Europa 
să se efectueze treptat, la termene conve
nite și in condițiile asigurării permanente 
a echilibrului militar la niveluri tot mai 
scăzute, fără a prejudicia securitatea vreu
nui stat. O dată cu reducerile de mari uni

tăți și unități, să fie reduse și armamen
tele lor din dotare, inclusiv cele nucleare. 

Ca un prim pas se propune reducerea 
reciprocă, in decurs de 1—2 ani, a efecti
velor militare ale statelor aparținind 
alianțelor politico-militare opuse cu cite 
100—150 mii de oameni de fiecare parte, 
în cadrul acestor măsuri, o deosebită im
portanță ar avea reducferea aviației tactice 
de lovire. Imediat după aceasta, statele 
participante la Tratatul de la Varșovia sînt 
gata să treacă la noi reduceri însemnate, 
in urma cărora, dacă și țările Alianței 
Nord-Atlantice manifestă disponibilitate 
de a veni in intîmpinare, la inceputul ani
lor ’90, trupele de uscat și aviația tactică 
de lovire ale celor două alianțe din Europa 
.vor fi reduse cu circa 25 la sută fața de 
nivelul actual. O asemenea reducere ar fi 
de peste o jumătate de milion de oameni 
de fiecare parte. Pe această cale, grupă
rile de forțe armate opuse din Europa s-ar 
diminua cu peste 1 milion de oameni.

Statele socialiste aliate se pronunță pen
tru continuarea și in viitor a procesului 
de reducere ă forțelor armate și armamen
telor țărilor membre ale N.A.T.O. și ale 
statelor participante la Tratatul de la Var
șovia. Reducerea substanțială a forțelor 
armate și armamentelor ambelor alianțe 
ar face posibilă angajarea la acest proces a 
celorlalte state europene.

Se propune ca reducerea componentelor 
forțelor armate să se efectueze prin des- 

‘ ființarea de mari unități, unități și subuni
tăți militare întregi, împreună cu arma
mentul și tehnica de luptă din dotare. 
Efectivul acestora ar urma să fie demobi
lizat potrivit reglementărilor fiecărui stat.

Armamentele și tehnica supuse reduce
rii vor trebui distruse sau depozitate pe 
teritoriul național, potrivit unor proceduri 
convenite. încărcăturile nucleare ar urma 
să fie distruse. Unele tipuri de tehnică mi
litară ar putea fi transferate, pe bază de 
înțelegere, pentru a fi folosite. în scopuri 
pașnice.

Mijloacele eliberate în urma reducerilor 
forțelor armate și armamentelor convențio
nale corespunzătoare nu trebuie să fie 
orientate spre crearea de noi tipuri de 
arme sau în alte scopuri militare ; ele tre
buie să fie folosite pentru nevoile dezvol
tării economice și sociale.

Toate statele participante la acordurile 
privind reducerea forțelor armate și arma
mentelor să-și asume obligația de a nu 
spori trupele lor de uscat și aviația tactică 
de lovire dincolo de limitele zonei de re
ducere.

II
•Se propune elaborarea unor asdmehea 

reglementări de reducere a forțelor armate 
și armamentelor convenționale care Să asi
gure ca procesul de reducere să ducă la 
diminuarea reală a pericolului unui atac 
prin surprindere, să contribuie la întărirea 
stabilității militar-strategice pe continentul 
european. în acest scop, se propune con
venirea unei reduceri considerabile. încă 
de la inceput, a aviației tactice de lovire 
a celor două alianțe politico-militare din 
Europa, precum și micșorarea concentrării 
de trupe de-a lungul liniei de contact între 
aceste alianțe.

în acest sens, ar urma să fie elaborate 
și înfăptuite, de asemenea, măsuri supli

mentare de natură să întărească încrederea 
țărilor Tratatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O.. a tuturor statelor europene că 
împotriva lor nu se vor întreprinde, prin 
surprindere, operațiuni cu caracter ofensiv.

Ar urma să se realizeze, de asemenea, 
înțelegeri privind limitarea marilor mane
vre militare — cantitativ și ca amploare 
— schimburi de informații detaliate asu
pra acestora, inclusiv în ce privește for
țele și mijloacele aduse în Europa din alte 
zone, pe perioada manevrelor, precum și 
alte măsuri care să întărească încrederea 
reciprocă.

La întărirea încrederii și crearea de con
diții favorabile pentru reducerea forțelor 
armate și armamentelor in Europa ar con
tribui înfăptuirea unor asemenea măsuri 
cum sînt crearea pe continent de zone 
libere de armele nucleare și chimice, re
ducerea treptată a activităților militare ale 
celor două alianțe militare, statornicirea 
unei colaborări intre participant» la cele 
două alianțe in problemele limitării arma
mentelor și ale dezarmării.

III
Reducerea forțelor armate și armamen

telor clasice să se realizeze sub un con
trol sigur și eficient, prin folosirea atit 
a mijloacelor tehnice naționale, cit și a pro
cedurilor internaționale, inclusiv inspecții 
la fața locului.

Se propune ca, pe lingă măsurile de 
control asupra procesului propriu-zis de re
ducere. să fie supuse observării și activi
tățile militare ale trupelor rămase după 
reducere.

Să se aplice, de asemenea, forme a

decvate de verificare a înfăptuirii măsu
rilor de întărire a increderii reciproce, in 
conformitate cu înțelegerile stabilite.

Pentru realizarea controlului, la—momen
tul convenit, părțile vor face schimb de : 
date cifrice cu privire la efectivul total 
al trupelor de uscat și al aviației tactice 
de lovire și. separat, cu privire la acelea 
dintre ele care urmează să fie reduse și, 
respectiv, cele care rămîn după reducere ; 
enumerări (liste) ale formațiunilor milita
re supuse reducerii (desființării), indicin- 
du-se denumirile lor. efectivele, dislocarea 
și cantitatea principalelor tipuri de arme 
supuse reducerii. începerea și inchejerea 
reducerilor vor fi notificate.

In scopul realizării controlului, să se in
stituie o Comisie Internațională Consulta
tivă. cu participarea reprezentanților țări
lor N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșo
via. precum și ai țărilor neutre și neali
niate interesate, ai altor state europene.

Controlul la fața locului asupra reduce
rilor de forțe armate, distrugerii sau de
pozitării armamentelor ar putea, în cazu
rile necesare, să se realizeze cu partici
parea reprezentanților Comisiei Internațio
nale Consultative. în vederea efectuării 
unui asemenea control, la marile noduri 
de cale ferată, pe aeroporturi. în porturi 
urmează să se stabilească posturi de con
trol. constituite din reprezentanți ai Co
misiei Internaționale Consultative.

IV
Prezentele propuneri privind reducerea 

forțelor armate și armamentelor în Euro
pa ar putea face obiectul unei examinări 
concrete In cea de-a doua etapă a Con
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ferinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in Europa.

Totodată, pornind de la cerința adoptă
rii neintirziate de măsuri pentru dimi
nuarea confruntării militare în Europa, sta
tele participante la Tratatul de la Varșo
via consideră că examinarea acestor pro
puneri ar putea începe imediat. Ele con
sideră posibilă convocarea, in acest scop, 
a unui forum special, la care să participe 
statele europene. S.U.A. și Canada.

De asemenea, ele sint gata să accepte 
și lărgirea cadrului negocierilor de la Vie- 
na privind reducerea reciprocă a forțelor 
armate și armamentelor in Europa cen
trală prin participarea la acestea și a al
tor state europene cu modificarea cores
punzătoare a mandatului negocierilor.

Declarind că sint gata să folosească toa
te canalele și forurile posibile pentru di
minuarea reciprocă a confruntării militare 
la scară general-europeană, ele își reafir
mă. totodată, interesul pentru reducerea 
armamentelor și forțelor armate în Europa 
centrală și se pronunță din nou pentru 
încheierea cu rezultate concrete a primei 
etape a Conferinței de la Stockholm.

V
Problema doctrinelor militare prezintă 

importanță pentru aprecierea intențiilor 
reale ale grupărilor politico-militare. ca și 
ale statelor. Este necesar să se acționeze 
pentru înlăturarea neîncrederii și suspiciu
nilor reciproce acumulate de-a lungul ani
lor în acest domeniu, pentru o clarifica
re temeinică cu privire la îngrijorările e- 
xiștente și la o parte, și la alta. în inte
resul securității în Europa și în întreaga 

lume, concepțiile și doctrinele militare ale 
alianțelor trebuie să aibă la bază scopuri 
defensive.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia declară cu toată răspunderea că 
niciodată și in nici o împrejurare nu vor 
declanșa acțiuni militare împotriva vreunui 
stat, atit din Europa, cit și din alte zone 
ale lumii, dacă ele însele nu vor deveni 
obiect al agresiunii. Propunerile prezentate 
decurg din politica lor, care este consec
vent orientată spre înlăturarea pericolului 
de război, edificarea unei lumi a securi
tății și păcii trainice, din caracterul de
fensiv al doctrinei lor militare, care pre
supune menținerea echilibrului de forțe la 
un niVel cit mai scăzut, reducerea poten
țialelor militare pină la limitele necesare 
pentru apărare. Urmărind .aceleași scopuri 
pașnice, statele participante la Tratatul de 
Ia Varșovia au propus desființarea simul
tană a celor două alianțe militare.

Țările membre ale N.A.T.O. declară că 
alianța lor are, de asemenea, un caracter 
defensiv. Din aceasta rezultă că nu trebuie 
să existe obstacole pentru realizarea de 
reduceri reciproce substanțiale ale forțelor 
armate și armamentelor convenționale in 
Europa.

★

Adresind acest Apel, statele participante 
la Tratatul de la Varșovia nu pun nici un 
fel de condiții prealabile pentru începerea 
examinării concrete a propunerilor pre
zentate. Ele sînt gata, de asemenea, să 
examineze intr-un spirit constructiv și alte 
propuneri, care ar putea fi prezentate de 
statele membre ale N.A.T.O., de statele 
neutre și nealiniate, de celelalte țări eu
ropene.

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)
și cele economic și umanitar. Poli
tica externă a țărilor frățești, ex
primată in hotărîrile congreselor 
partidelor lor de guvernămînt, are 
drept scop edificarea unei lumi a 
păcii și securității generale, fără 
arme și fără războaie.

Participanții la consfătuire se pro
nunță cu hotărire pentru continuarea 
și adîncirea dialogului politic intre 
state cu orinduiri sociale diferite, 
pentru a se imprima acestuia un ca
racter cit mai concret și eficient. 
Aceasta vizează șl continuarea con
tactelor dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
începute la Geneva, la nivel înalt, cit 
și negocierile multilaterale și bilate
rale dintre statele europene.

III
Statele reprezentate la consfătuire 

sînt gata să conlucreze cit mai larg 
cu celelalte state, in scopul opririi 
cursei înarmărilor pe Pămint și al 
prevenirii acesteia în Cosmos, pen
tru dezarmare și le adresează che
marea de unire a eforturilor, in pri
mul rind în următoarele direcții :

— încetarea experiențelor nu
cleare ar reprezenta un pas impor
tant și posibil de realizat în direc
ția dezarmării nucleare, ar consti
tui un obstacol in calea perfecțio
nării armelor nucleare și creării 
unor noi tipuri de asemenea arme. 
Calea spre Înfăptuirea acestui obiec
tiv o constituie moratoriul reciproc 
al U.R.S.S. și S.U.A. asupra explo
ziilor nucleare, începerea neîntirziatâ 
a negocierilor pentru interzicerea to
tală a experiențelor nucleare, sub 
cel mai strict control. Participanții 
la consfătuire salută noua prelun
gire de către Uniunea Sovietică a 
moratoriului unilateral și cheamă 
S.U.A. să se alăture acestuia. Tot
odată, a fost adresat un apel celor
lalte state posesoare de arme nu
cleare de a înceta experiențele nu
cleare și de a acționa in direcția rea
lizării cit mai grabnice a unui acord 
general de interzicere totală a 
acestora.

— Lichidarea deplină, pe bază de 
reciprocitate, a rachetelor sovietice 
și gmericane cu rază medie de ac
țiune în zona europeană, ințelegîn- 
du-se că Anglia și Franța nu-și 
vor spori propriile armamente nu
cleare, iar S.U.A. nu vor livra altor 
țări rachete strategice și cu rază 
medie de acțiune. O dată cu lichi
darea deplină a rachetelor americane 

cu rază medie de acțiune în Europa, 
vor fi înlăturate și rachetele ope- 
rativ-tactice sovietice cu rază sporită 
de acțiune de pe teritoriile R.D. Ger-, 
mane și R.S. Cehoslovace.

— Realizarea unor înțelegeri 
concrete in cadrul tratativelor sovie- 
to-americane privind armamentele 
nucleare și cosmice, care să țină sea
ma de interesele ambelor părți și ale 
tuturor celorlalte state. Statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
își reafirmă sprijinul față de acordu
rile și convențiile încheiate în do
meniul limitării înarmărilor și dezar
mării și adresează S.U.A. chemarea 
de a respecta riguros acordurile pri
vind limitarea armamentelor strate
gice. Un caracter periculos il au pro
gramul .„războiul stelelor", crearea de 
armamente cosmice de lovire, ade
rarea la acesta a altor state, precum 
și elaborarea în unde țări vest-euro- 
pene a unor proiecte de genul „Ini
țiativei de apărare europeană". Cos
mosul trebuie folosit numai în sco-. 
puri pașnice, ca bun al întregii 
omeniri.

— Lichidarea, încă în acest secol, 
a unui asemenea tip de arme de dis
trugere în masă ca arma chimică, 
precum și a bazei industriale de pro
ducere a acesteia. Este imperios ne
cesar să se intensifice eforturile 
pentru încheierea cu succes a nego
cierilor. în cadrul Conferinței de la 
Geneva, privind realizarea unei con
venții internaționale corespunzătoa
re, să se manifeste reținere de la 
orice acțiuni de natură să împiedice 
interzicerea și lichidarea totală a ar
melor chimice. Participanții la con
sfătuire se pronunță ferm împotriva 
sporirii arsenalelor acestor arme de 
distrugere în masă, a amplasării lor 
pe teritoriul altor state și cheamă 
țările N.A.T.O. să renunțe la înfăp
tuirea planurilor privind producerea 
și amplasarea în Europa a variantei 
binare a armei chimice, deosebit de 
periculoase.

— Reducerea substanțială a for
țelor armate și a armamentelor con
venționale pe plan global și regio
nal. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia propun ca această 
reducere să inceapă in Europa, unde 
concentrarea de trupe și armamen
te a atins proporții deosebit de pe
riculoase. Consfătuirea a adoptat A- 
pelul către statele membre ale 
N.A.T.O.. către toate țările europe
ne. cu privire la un program în a- 
ceastă problemă.

— Realizarea unui control eficient 

în toate domeniile și în toate eta
pele reducerii armamentelor și ale 
dezarmării, folosindu-se atit mijloa
cele tehnice naționale, cît și proce
durile internaționale, inclusiv in
specțiile la fața locului. Statele re
prezentate la consfătuire sint gata 
să convină asupra oricăror altor mă
suri suplimentare de control.

Statele participante își reafirmă 
poziția privind necesitatea de a se 
continua eforturile pe plan interna
țional pentru lichidarea bazelor mi
litare străine și retragerea trupelor 
de pe teritorii străine.

Măsurile practice de reducere a 
armamentelor și de dezarmare vor 
duce la eliberarea unor resurse ma
teriale. financiare și umane uriașe, 
care trebuie să fie folosite în scopul 
edificării pașnice, inclusiv pentru li
chidarea subdezvoltării economice e- 
xistente în numeroase regiuni • ale 
lumii. Participanții la consfătuire a- 
cordă o mare importanță organiză
rii conferinței internaționale pentru 
dezarmare și dezvoltare, in confor
mitate cu hotărîrea O.N.U.

Situația internațională gravă im
pune ca mecanismele existente de 
negocieri bilaterale și multilaterale 
în problemele limitării și reducerii 
armamentelor și ale dezarmării să 
desfășoare o activitate eficientă și să 
nu fie folosite ca paravan pentru 
justificarea cursei înarmărilor.

IV
Statele participante la Tratatul de 

la Varșovia consideră întărirea secu
rității și cooperării în Europa drept 
un obiectiv central al politicii lor 
externe. Ele se pronunță pentru e- 
liminarea de pe continent a confrun
tării militare și reducerea arsenale
lor militare existente, pentru elibe
rarea deplină a teritoriului Europei 
de armele nucleare și chimice. Crea
rea de zone libere de asemenea arme 
de distrugere în masă în Balcani, în 
centrul, nordul și alte regiuni ale 
continentului ar contribui la crește
rea stabilității și încrederii. Acestor 
scopuri le corespund propunerile re
cente ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria, 
precum și ale Republicii Democra
te Germane și Republicii Socialiste 
Cehoslovace, sprijinite de statele 
participante la consfătuire.

Realizarea de înțelegeri reciproc 
acceptabile la negocierile drf la Vie- 
na privind reducerea forțelor arma
te și armamentelor în Europa cen

trală ar servi cauzei destinderii pe 
continent. •

încheierea cu rezultate pozitive a 
primei etape a Conferinței de la 
Stockholm ar contribui la întărirea 
securității și încrederii in Europa, la 
crearea unor condiții favorabile e- 
xaminării problemelor dezarmării pe 
plan general-european.

Atit timp cît in Europa continuă 
să existe blocuri militare opuse, își 
păstrează pe deplin actualitatea pro
punerea statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia de a încheia cu 
țările N.A.T.O. un tratat cu privi
re la nefolosirea reciprocă a forței 
militare și menținerea de relații paș
nice. care să fie deschis și altor sta
te. In scopul îmbunătățirii situației 
actuale deosebit de grave, partici
panții la consfătuire se pronunță 
pentru continuarea și dezvoltarea 
dialogului intre statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O. și stabilirea de 
contacte directe între cele două or
ganizații, în vederea realizării 
de acorduri corespunzătoare.

în actuala situație internațională, 
statele reprezentate la consfătuire 
consideră important să fie între
prinse măsuri pentru îmbunătățirea 
situației in Mediterana, transforma
rea acestei regiuni într-o zonă a pă
cii trainice, securității, bunei vecină
tăți și colaborării. In această direc
ție. un mare rol l-ar avea retragerea 
simultană a flotelor militare ale 
U.R.S.S. și S.U.A. din Marea Medi- 
terană.

Țările socialiste acordă o mare 
însemnătate viitoarei reuniuni de la 
Viena a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa și 
sint hotărîte să-și aducă contribuția 
la dezvoltarea continuă și echilibra
tă a procesului general-european, in 
toate domeniile de colaborare pre
văzute in Actul final de la Helsinki.

Stabilirea de relații oficiale de Că
tre Consiliul âe Ajutor Economic 
Reciproc și de fiecare țară membră 
a C.A.E.R. cu Comunitatea Economi
că Europeană deschide noi posibili
tăți de colaborare reciproc avan
tajoasă.

îndemnurile la revizuirea frontie
relor dintre statele europene, lă 
schimbarea orinduirilor lor social- 
politice contravin întăririi încrederii 
și înțelegerii reciproce, relațiilor de 
bună vecinătate in Europa. Frontie
rele postbelice existente pe conti
nent sînt intangibile. Respectarea ac

tualelor realități teritorial-politice 
constituie o condiție necesară pen
tru o pace durabilă in Europa, pen
tru relații normale intre statele con
tinentului. Activitatea forțelor revan
șarde, indeosebi din Republica Fede
rală Germania, și încurajarea revan- 
șismului, oriunde s-ar manifesta, 
contravin intereselor destinderii,, 
securității și cooperării în Europa, 
spiritului și literei Actului final de 
la Helsinki.

Este necesar ca destinderea în Eu
ropa să fie reluată, să se dezvolte 
continuu și în mod stabil. Numai pe 
această cale pot fi asigurate secu
ritatea trainică a tuturor popoarelor 
europene, depășirea divizării conti
nentului, edificarea unei Europe a 
păcii, colaborării prietenești și bunei 
vecinătăți. Acesta este un obiectiv 
realist, care poate fi înfăptuit prin 
eforturi energice comune.

V
Conducătorii Republicii Populare 

Bulgaria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste au 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la focarele de încordare și si
tuațiile conflictuale existente în lume 
și au reafirmat hotărîrea statelor lor 
de a contribui la reglementarea justă 
a acestora, pe calea tratativelor. Par
ticipant» la consfătuire au condam
nat amestecul forțelor imperialiste 
în treburile interne ale unor state 
suverane, campaniile propagandisti
ce de defăimare, îndreptate împotri
va țărilor socialiste și a altor state, 
metodele de dictat și actele de agre
siune in diferite zone ale lumii.

Participanții la consfătuire .au 
reafirmat poziția principială a sta
telor lor in legătură cu conflictele 
și focarele de încordare din Orientul 
Mijlociu, Asia de sud-est și sud-vest, 
America Centrală, Africa australă 
și din alte regiuni ale lumii, pre
zentată in Declarația de la Sofia, și 
s-au pronunțat pentru întărirea păcii 
și securității, dezvoltarea unor rela
ții de bună vecinătate și colaborare 
in Asia, în zona Oceanului Pacific, 
Africa și America Latină.

Participanții la consfătuire și-au 
declarat solidaritatea cu popoarele 
care luptă împotriva politicii impe
rialiste de agresiune, pentru inde
pendență, progres economic și social, 
pentru asigurarea dreptului la dez
voltare liberă, independentă, fără 
amestec din afară.

A fost evidențiat rolul cresclnd al 
mișcării țărilor nealiniate ca impor
tant factor al relațiilor internaționa
le și s-a exprimat speranța că reu
niunea la nivel înalt din 1986, de la 
Harare, a participanților la această 
mișcare își va aduce contribuția la 
cauza întăririi păcii și securității in
ternaționale.

Pronunțîndu-se împotriva oricăror 
forme de terorism, în primul rind a 
terorismului de stat, care constituie 

un pericol pentru stabilitatea rela
țiilor internaționale, țările reprezen
tate la consfătuire sint gata să co
laboreze constructiv cu toate statele 
pentru eradicarea acestui fenomen 
periculos din viața comunității mon
diale.

Un obiectiv de cea mai mare im
portanță și urgență il reprezintă 
normalizarea relațiilor economice in
ternaționale. Situația economică de
osebit de grea a țărilor în curs de 
dezvoltare, supuse exploatării neo- 
colonialiste, are repercusiuni grave 
asupra menținerii păcii și desfășu
rării relațiilor internaționale in an
samblu. Aceasta constituie una din 
cauzele profunde ale încordării in
ternaționale și ale unor situații con
flictuale in diferite zone ale lumii. 
Problemele complexe ale economiei 
mondiale nu pot fi soluționate sepa
rat de nici un grup sau altul do 
state. Conducătorii statelor repre
zentate la consfătuire se pronunță 
cu hotărire pentru restructurarea, 
pe baze democratice, a relațiilor e- 
conomice internaționale și instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale, care să asigure tuturor state
lor o securitate economică egală, 
pentru lichidarea subdezvoltării, re
glementarea globală și echitabilă a 
problemei datoriilor externe, elimi
narea din practica internațională a 
tuturor formelor de discriminare, a 
politicii dobînzilor înalte, de „boicot 
și sancțiuni, a obstacolelor artificia
le în domeniul schimburilor tehnico- 
științifice și tehnologice.

Participanții la consfătuire se pro
nunță pentru lărgirea colaborării in
tre toate statele, în vederea stabili
rii unor reglementări internaționale 
cu privire la folosirea și dezvoltarea, 
în condiții de deplină securitate, a 
energeticii nucleare și crearea unui 
sistem de informare operativă și 
transmitere de date, pentru creșterea 
rolului Agenției Internaționale pen
tru Energia Atomică, O.N.U. și al 
instituțiilor sale specializate în acest 
domeniu, precum și pentru convo
carea unei conferințe internaționale 
speciale, care să examineze în an
samblu aceste probleme.

Statele reprezentate la consfătui
re se pronunță pentru sporirea con
tribuției O.N.U. și a celorlalte orga
nizații internaționale la cauza întă
ririi păcii, opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, Ia soluțio
narea tuturor problemelor majore 
care confruntă omenirea. Ele acțio
nează și vor acționa pentru ca anul 
1986 — Anul Internațional al Păcii 
— să marcheze cu adevărat o cotitu
ră în direcția edificării unei lumi a 
păcii și securității.

VI
La consfătuire s-a acordat atenție 

problemelor întăririi unității și coe
ziunii statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, a alianței lor de
fensive, dezvoltării colaborării în 
toate domeniile. S-a subliniat impor

tanța conlucrării tot mai active în 
problemele internaționale, in elabo
rarea și traducerea in viață a cursu
lui convenit de politică externă, în
dreptat spre asigurarea securității 
popoarelor lor, eliminarea pericolu
lui războiului nuclear, dezarmare și 
întărirea păcii generale.

Totodată, a fost reafirmată pozi
ția constantă a statelor participante 
la consfătuire privind desființarea 
simultană a Tratatului de la Varșo
via și a N.A.T.O.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru lărgirea în con
tinuare a schimbului de experiență 
in construcția socialistă, pentru o 
largă cunoaștere reciprocă a reali
zărilor și preocupărilor lor, pentru 
folosirea intensă in acest scop a 
mijloacelor de informare în masă. 
A fost evidențiată importanța spo
ririi eficienței relațiilor economice și 
tehnico-științifice, a schimburilor 
culturale, a dezvoltării contactelor 
intre colective de muncă, organiza
ții obștești, localități, pe linie tu
ristică, a adîncirii colaborării în ce
lelalte domenii. Statele reprezenta
te la consfătuire au reafirmat că 
vor acționa intens pentru a dez
volta în mod activ relațiile, conlu
crarea și colaborarea multilaterală 
cu toate celelalte state socialiste, 
în interesul luptei pentru pace și 
socialism,- împotriva imperialismului.

• *
La consfătuire a fost apreciată 

pozitiv activitatea Comitetului mi
niștrilor afacerilor externe și a Co
mitetului miniștrilor apărării în pe
rioada care a trecut de la prece
denta Consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ și au fost stabilite 
sarcinile lor viitoare.

Comitetul Politic Consultativ a 
adoptat o hotărire în legătură cu 
raportul comandantului-șef al For
țelor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
privind activitatea practică desfășu
rată de comandament.

S-a convenit ca Republica Popu
lară Ungară, ca țară-gazdă a con
sfătuirii, să asigure difuzarea Ape
lului și a prezentului Comunicat, a- 
doptate de Comitetul Politic Con
sultativ.

Următoarea Consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via va avea loc la Berlin, capitala 
Republicii Democrate Germane. Pen
tru următoarea perioadă, secretar 
general al Comitetului- Politic Con
sultativ a fost desemnat reprezen
tantul Republicii Democrate Germa
ne, Herbert Krolikowski, secretar de 
stat, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și colabora
re tovărășească, unitate de vederi 
în toate problemele examinate.
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FAPTELE - ADEVĂRATA MĂSURĂ
A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Deseori vorbim despre noua tinerețe a unor locali
tăți sau unități economice care, mature, trec la un 
moment dat prin transformări înnoitoare radicale. Dar 
cind această nouă tinerețe se referă, așa cum este 
cazul de față, la cineva a cărui virstă a atins abia 26 
de ani, aprecierea poate să șocheze. La virstă aceasta 
poți oare să fii bătrin pentru a urma apoi un proces 
de întinerire ?

$i totuși, deși a împlinit doar 26 de ani de existență. 
Combinatul de fibre sintetice Săvinești, pentru că despre 
el este vorba, trăiește intr-adevăr o nouă tinerețe. 
Aceasta nu se referă insă la noile instalații care se 
adaugă continuu acestui mare combinat — format din 
zeci de fabrici și secții întinse pe o suprafață de 
aproape 170 hectare, cu peste 14 000 de oameni ai 
muncii și o producție anuală de miliarde de lei — ci 
la ampla acțiune de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției menită să determine un puter
nic salt: calitativ, pe cit de spectaculos, pe atît de efi
cient, in întreaga activitate a acestei impunătoare uni
tăți a industriei petrochimice.

— în această, profundă și atotcuprinzătoare acțiune, 
echivalentă prin proporții și efecte cu o adevărată în
tinerire — apreciază Vladimir Mestecăneanu, secretar 
adjunct al comitetului de partid din combinat — 
alături de comuniști, de oamenii mai in virstă, gene
rația tinără din unitatea noastră este angajată cu pa
siune și dăruire, cu acel înflăcărat entuziasm al mun
cii pentru binele patriei in spiritul căruia este cres
cută și educată de partid. Este o nouă și expresivă 
ilustrare a faptului că tineretul țării, așa cum a 
subliniat secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea la Adunarea solemnă 
consacrată gloriosului jubileu al partidului, nu are 
țel mai înalt, mai nobil decit acela de a apăra șt dez
volta cuceririle revoluționare, de a asigura mersul 
înainte al patriei noastre.

...Sint 4 000 de tineri in acest combinat. Despre ceea 
ce gîndesc, despre modul in care acționează in această 
bătălie pentru organizarea pe baze științifice șt mo
dernizarea producției ne vorbesc chiar unii dintre ei.

— Acțiunea de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției. inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, este și la noi în pli
nă desfășurare — ne spune Angeli
ca Miron, prelucrătoare-fire, secre
tara comitetului U.T.C. din secția 
Relon I—III. Alături de comuniști, de 
ceilalți oameni ai muncii, tinerii sec
ției noastre, secție fruntașă pe com
binat în întrecerea utecistă pe anul 
1985, au participat cu răspundere la 
dezbaterea acestor probleme in or
ganismele autoconducerii muncito
rești, au făcut zeci de propuneri, 
multe fiind incluse in planurile de 
măsuri, iar acum acționează îm
preună cu toate forțele secției pen
tru traducerea lor in viată. Să ne 
spunem cuvintul hotărit in asigura
rea noii calități a muncii, să promo
văm noul, soluțiile tehnice și orga
nizatorice moderne, să luptăm pen
tru înlăturarea a tot ceea ce este 
vechi, perimat, iată, după părerea 
mea, expresia cea mai concretă a 
afirmării democrației noastre mun
citorești. revoluționare, de care tine
retul combinatului, tineretul întregii 
țări, prin grija partidului, se bucură 
astăzi din plin, ca de un drept firesc 
al său. Un drept pe care noi il înțe
legem și il considerăm, totodată, ca 
o mare răspundere. Răspunderea „de 
a acționa întotdeauna ca revoluțio
nari". așa cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea so
lemnă consacrată aniversării glorio
sului nostru partid.

— Nu există, de fapt, nici un com
partiment al vieții economico-sociale 
din patria noastră care să nu ofere 
tineretului un cadru larg de partici
pare. tie afirmare și împlinire — 
precizează chimista Camelia Stejar, 
secretara organizației U.T.C. de la 
centrul de cercetări pentru fibre 
sintetice din combinat. Iată propriul 
meu exemplu. De cîțiva ani, de cind 
am terminat facultatea, lucrez în la
boratorul II, sectorul tehnopolimeri,

Un răspuns formal 
sau o concepție deformată 

privind corectitudinea?
Mai întîi faptele : cîțiva muncitori 

din districtul Aleșd al Oficiului pen
tru gospodărirea apelor Bihor se 
adresează „Scinteii" dezvăluind o se
rie de nereguli, de abuzuri, de acte 
antisociale comise de către șeful de 
district, Cătană Gheorghe. Organele 
locale^de partid formează un colec
tiv care se deplasează la fața locu
lui, verifică sesizările și face consta
tări pe baza cărora este trimis zia
rului un răspuns al cărui conținut 
nu poate să nu provoace nedu
meriri.

Concret, răspunsul începe cu o ca
racterizare a celui in cauză : „Nu se 
confirmă că numitul Cătană Gh. este 
necorespunzător profesional... Dimpo
trivă, Cătană Gh. este un om munci
tor, harnic, nu tolerează indiscipli
na și dezordinea". Așadar, toate bune 
și frumoase ! Mai să crezi că ai de-a 
face cu un referat de avansare. Ce 
cusurgii și muncitorii aceia de xa 
districtul Aleșd, 
semnatari ai scri
sorii cu pricina 1 
Cine nu si-ar dori t 
un asemenea șef : 
corespunzător pro
fesional și dotat 
cu calități deose
bite de om mun
citor, harnic, care 
nu tolerează in
disciplina și dezordinea. Deci un om 
corect, ce mai vorbă !

După această frumoasă caracteri
zare, răspunsul continuă : „Se con
firmă parțial faptul că numitul Că
tană Gh. vorbește urît cu muncito
rii". Aici intervine prima nedume
rire. Cum adică „parțial" ? înseam
nă că se răstește sau că suduie doar 
pe jumătate? Ca să nu*lase lucru
rile în aer. răspunsul precizează că 
cel în cauză se poartă frumos cu 
unii și altminteri cu alții — și anu
me. cu cei „indisciplinați". Nu știm 
cum se face dar. cu totul intimplă- 
tor. indisciplinații — așa cum se ara
tă în răspuns — sînt chiar semna
tarii scrisorii adresate „Scinteii". 
Deci s-ar părea că aceștia din urmă, 
ca să-și acopere actele de indisci
plină, se apucă și-1 reclamă pe șeful 
lor.

Așa s-ar putea crede la un mo
ment dat. dar iată că următoarele 
rinduri il derutează și mai mult pe 
cititorul răspunsului : „Se confirmă 
faptul că Scurt Iosif a fost in con
cediu medical si totuși a fost pon
tat". De către cine ? De către Gh. 
Cătană ! E cu putință ? Doar cu 
citeva rinduri mai sus s-a afirmat 
negru pe alb că el nu tolerează 
dezordinea și indisciplina. Atunci de 
ce efectuează pontări fictive, cum 
de comite falsuri în ștatele de pla
tă ? Probabil datorită faptului că 
Scurt Iosif face parte dintre cei 
„disciplinați", cu care șeful de 
district se poartă totdeauna frumos.

în acest moment intervine o po
veste cu niște sticle de țuică și 
niște cărămidă. Ce-i cu cărămi
da ? Iată ce se arată în răs
punsul trimis ziarului : „Se con
firmă faptul că. in urma per
cheziției efectuate la domiciliul 
Iui Cătană Gh., a fost găsită cără
midă de la întreprinderea „Re
fractara" Aleșd fără acte justifica
tive. pe care in urma percheziției 
a dat-o inapoi unității".

Cum de-a ajuns așa. fără acte, că

ATITUDINI 
FATA DE SCRISORILE 
OAMENILOR MUNCII

din cadrul acestui centru de cerce
tări. Si eu, ca și ceilalți tineri care 
își desfășoară activitatea aici, repre
zentind circa 25 la sută din întregul 
personal, ne bucurăm de largi posi

Angajarea tinerilor muncitori și ingineri de la Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești în ampla acțiune de modernizare a producției

bilități de a participa la munca de 
cercetare științifică (personal am 
fost promovată responsabila unei 
teme de cercetare — Poliamida 6), 
sintem ajutați să ne îmbogățim cu
noștințele, participăm la simpozioane 
și sesiuni științifice, luăm parte 
direct la aplicarea in producție a 
rezultatelor cercetărilor noastre. Și, 
bineînțeles, avem marea satisfacție 
că, alături de ceilalți specialiști, ne 
aducem contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor pe care conducerea parti
dului le pune in fața noastră in ac
țiunea de perfecționare a organizării 
și modernizare a producției, in ce 
privește introducerea in producție a 
noi tehnologii de fabricație, ridica
rea gradului de prelucrare a mate
riilor prime petrochimice și crește
rea eficienței exportului. Dintre re
zultatele obținute in această privință 
as aminti elaborarea noii tehnologii 
de prelucrare a firelor monoacrilice, 
precum și realizarea a peste 60 de 
noi produse. Se finalizează, de ase
menea. o serie de cercetări care pri
vesc fabricarea altor produse la 
nivel mondial și peste acest nivel, 
așa cum sint firele și fibrele termo- 
rezistente, care întrec rezistența oțe
lului. utilizate în construcția de ma
șini și pe care puține țări din lume 
le realizează la ora actuală.

— Aș putea spune că am crescut 
în -cadrul combinatului — afirmă 
Lică Zamfir, mecanic de întreținere 
la secția Melană II. Aici am urmat 

rămida îh ograda omului acestuia 
despre care — dacă era să dai cre
zare primei caracterizări — ai fi 
putut jura că-i exemplu de corecti
tudine ? Ne deslușește în această 
privință răspunsul dat la un alt 
aspect sesizat în scrisoare de grupul 
de muncitori de la Aleșd : „De ase
menea. se confirmă faptul că a sus
tras de la unitate 25 litri antigel, 
din care s-au mai găsit doar 6 litri 
la percheziție". Așadar, a sustras. 
Bravos I Curat... corect ! Omul co
respunzător profesional. muncitor, 
harnic, care nu tolerează indiscipli
na si dezordinea, a sustras. Adică, 
zis mai limpede, mai de-a dreptul, 
a furat. Să vezi și să nu crezi 1 In 
cazul nostru să vezi in același răs
puns și caracterizarea fără reproș, 
și confirmarea furtului este uh fapt 
de-a dreptul incredibil.

Dar nu-i singura latură care tre
zește uimirea. Rîndurlle următoare 

ale derutantului 
răspuns sună ast
fel : „în același 
timp, se confir
mă faptul că s-au 
dat din între
prindere 1 000 kg 
ciment sub formă 
de împrumut, 
fără acte, șantie
rului de con

strucții hidrotehnice, care au fost 
restituite cu ocazia percheziției".

Deci tot „fără acte" ca și cără
mida. Atunci de ce se cheamă „îm
prumut" ? Mai ales că din răspuns 
reiese limpede : cimentul a fost 
descoperit tot cu ocazia percheziției.

Stai și te întrebi cum de s-a putut 
Întocmi un asemenea răspuns necon
cludent și contradictoriu Ia o scri
soare care se dovedește atît de în
temeiată ? Poate cineva să fie co
respunzător profesional și să Încalce, 
totodată, cele mai elementare norme 
de conduită etică ? Se poate spune 
despre cineva care fură ca în codru 
că „nu tolerează indisciplina și 
dezordinea" ? Oare nu este furtul 
din avutul obștesc una dintre cele 
mai grave, dintre cele mai condam
nabile manifestări de indisciplină și 
dezordine, un fapt antisocial cu ur
mări dintre cele mai dăunătoare ?

Iată întrebări care-i vin in min
te oricărui om cu judecata limpe
de care citește răspunsul sosit la 
redacție.

Cit despre aprecierea făcută la 
adresa celui in cauză că „este un 
om muncitor, harnic", aceasta con
stituie o jignire la adresa imensei 
majorități a celor care sînt cu ade
vărat muncitori și harnici, care de
pun mari eforturi pentru a spori 
prin muncă avuția tării.

Ne-am fi oprit aici dacă in răs
punsul la sesizare n-ar fi mențio
nate si citeva măsuri. Mai bine zis, 
jumătăți de măsuri. Am lăsat să 
treacă un timp de la primirea răs
punsului pentru a putea constata 
dacă pînă la urmă se acționează in 
concordantă cu gravitatea faptului. 
Redacția este informată că acest 
lucru nu s-a intîmplat.

Fată de toate cele de mai sus 
reluăm întrebarea din titlu : un răs
puns formal sau o concepție defor
mată privind corectitudinea ?

Fără indoială, este vorba și de 
una. și de alta I

Gh. ATANASIU 

cursurile școlii profesionale și ale 
liceului seral (sint in ultimul an 
acum), aici am devenit muncitor 
specialist și am fost primit in rin- 
durile partidului. Și tot aici, tovară-

Sil mei de muncă mai tineri, dar și 
mai . virstnici m-au ales în biroul co
mitetului U.T.C. și in comitetul d.e 
partid din combinat. Acestei încrederi 
și răspunderi ce mi-o acordă colec
tivul secției ii răspund prin munca, 
prin stăruința de a asigura funcțio
narea perfectă a tuturor instalațiilor 
și utilajelor secției. In același timp, 
împreună cu ceilalți tineri, cu toți 
lucrătorii atelierului participăm la 
acțiunea de modernizare a utilaje
lor. de îmbunătățire a tehnologiilor 
unor linii de fabricație a fibrelor, în 
scopul creșterii producției-marfă și 
a productivității muncii. Dintre ul
timele noastre realizări, la care am 
contribuit și eu, aș remarca presa de 
imbalotat fibre-melană pentru ex
port, care asigură atît o protecție 
mai bună calității fibrelor și econo
misirea de materiale pentru amba
laje, cit și un aspect mai frumos al 
produselor pe care le exportăm.

— Sint ingineră chimistă. tehnolog 
la secția Relon-IV și președinta co
misiei profesionale a comitetului 
U.T.C. din combinat — ține să ne 
spună tînăra Camelia Cirligeanu. Și 
eu, ca și ceilalți absolvenți, am găsit 
aici, in cadrul combinatului, prin 
grija organizației de partid, o reală 
posibilitate de implinire a setei noas
tre de cunoaștere, de însușire a 
celor mai noi realizări ale științei 
și tehnicii. De la terminarea facul
tății am învățat enorm de mult și, 
ajutată de comuniști, de ceilalți to

J.'C’

Unități turistice 
în județul Vrancea

în județul Vrancea există o pre
ocupare permanentă pentru moder
nizarea si dezvoltarea unităților tu
ristice si de alimentație publică. 
Astfel, de curind. în orașul Odo- 
bești s-a dat' în folosință hotelul 
„Miorița", cu 50 locuri de cazare în 
camere confortabile, dotate cu tele
vizor. aparat de radio si telefon. La 
recepție se găsesc produse cosmeti
ce. cultural-sportive, tocuri logice, 
articole de artizanat specifice zonei, 
material turistic informativ. Se pot 
închiria jocuri distractive. în cadrul 
unității funcționează un restaurant, 
o braserie, un bar de zi si o cramă. 
Rezervările de locuri se pot face 
direct la recepția unității. Telefon : 
939/75 500.

La rindul său. hanul „Bachus" 
din localitatea Popești, pe șoseaua 
București — Focșani, oferă locuri 
de cazare in camere cu cite 1 si 2 
paturi, cu televizor, radio si tele
fon. De la recepție se pot închiria 
jocuri logice. Masa se servește la 
restaurantul unității. De asemenea, 
hotelul „Trotuș" din Adjud. hotelul 
„Panciu" din localitatea Panciu, ho

Misiunea educativă — ca rațiune 
supremă de existență — a fost în
scrisă chiar in actul de naștere al 
teatrului românesc. între imperati
vul „îndreptării năravurilor" ori cel 
al „hrănirii minții" și sufletului și 
marile îndatoriri modelatoare ale 
teatrului contemporan este, desi
gur, o distanță remarcabilă. Timpul 
— îndelung, joacă un rol mai mic 
decit „greutatea", decit dinamismul 
mutațiilor declanșate in cujtură de 
revoluția socialistă, procesele valo
rificării moștenirii, creativității și 
democratizării culturii — specifice 
socialismului și cu deosebire ulti
melor decenii.

Teatrele noastre și, In mod deose
bit, primele scene" sint chemate azi 
Ia o operă de infinit mai mare com
plexitate și profunzime decît înainte.

„In anii socialismului, teatrul s-a 
angajat profund in viața socială a 
națiunii noastre, participind activ, 
alături de întregul front al culturii 
și artei românești, la înfăptuirea po
liticii partidului, al cărei țel funda
mental este făurirea unui om nou, 
educat in spiritul patriotismului re
voluționar, animat de idealurile so
cialismului și comunismului" — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Slujitorii artei scenice au urmărit 
cristalizarea unei concepții materia- 
list-dialectice despre lume, a unei 
conștiințe revoluționare, caracteriza
te și printr-o pronunțată dimensiune 
reflexivă și autoreflexivă, a unui 
om încrezător in progres, in resur
sele muncii și in propria forță de 
creație, însuflețit de un ardent pa
triotism, dornic de pace și priete
nie cu toate popoarele lumii.

Dramaturgia originală a fost, de 
la inceputuri, și a devenit azi intr-o 
măsură și mai mare, instrumentul 
cel mai important in acest sens, 
principală cale de afirmare a reali
tăților și idealurilor specifice ale po
porului nostru in fiecare moment is
toric, După cum știm. în ultimele 
decenii toate instituțiile artistice de 
profil din țară și-au înscris ca prim 
punct programatic : prioritatea acor
dată piesei românești, cu deosebire 
celei de actualitate. 

varăși mai virstnici, cu experiență, 
din secție, pot spune că -acum imi 
aduc contribuția la îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, la creșterea 
eficientei economice a producției. O 
bună metodă de stimulare a creati
vității tehnice a tinerildr, a parti
cipării lor efective la modernizarea 
proceselor tehnologice, la organiza
rea științifică și creșterea eficienței 
producției constă in aceea că fie
cărui stagiar i se repartizează incă 
din primele luni ale venirii in com
binat o temă de -cercetare pentru 
perioada de stagiu ; târnă menită Să 
contribuie la rezolvarea unor --pro
bleme concrete privind asimilarea de 
noi produse, îmbunătățirea procese
lor tehnologice, realizarea unor eco
nomii de materii prime sau îmbună
tățirea calității produselor. Iar o 
dată pe an, organizăm „Simpozionul 
stagiarilor", in cadrul căruia fiecare 
tînăr stagiar își prezintă realizările 
și discutăm împreună despre activi
tatea de cercetare și de integrare a 
noastră in muncă, in producție.

— Principala sarcină ce revine or
ganizației U.T.C., tinerilor, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și în impresionanta cuvintare la

Adunarea solemnă de la 8 mai, adre- 
sindu-se tinerei generații, este aceea 
de a munci și învăța, de a-și însuși 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane — 
ne spune Elena Panțiru, operator- 
chimist, secția Textil II, schimbul 
B. secretara comitetului U.T.C. pe 
schimb. Iată de ce și în acțiunea de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare. a producției, organizațiile 
U.T.C. din secția noastră, ca și din 
întregul combinat, și-au stabilit, ca 
unul dintre obiectivele principale, 
sprijinirea tinerilor in efortul lor de 
îmbogățire permanentă a cunoștințe
lor. de autodepășire, de perfecționa
re a măiestriei profesionale. Pentru 
că este de la sine înțeles că Înnoirea 
și modernizarea producției, aplica
rea de noi tehnologii, dezvoltarea 
gindirii economice și stimularea 
creației tehnieo-științifice in rindul 
tinerilor, extinderea metodelor noi 
de muncă, a inițiativelor muncito
rești nu se ț>ot realiza fără noi și 
profunde cunoștințe tehnice și pro
fesionale. Iată de ce am luat măsura 
ca nici un tinăr să nu rămînă în 
afara cursurilor de perfecționare 
profesională. Cu sprijinul organiza
ției de partid s-au asigurat condiții 
ca aceste cursuri să-și atingă scopul 
propus, să înlăturăm formalismul, 
superficialitatea care se mai făceau 
simțite in trecut, pentru ca acțiunea 
de perfecționare profesională să aibă 
o eficientă efectivă și cit mai mare 

telul „Parc" din Mărăsești și ha
nul „Soveja" din stațiunea cu 
același nume oferă condiții dintre 
cele mai bune de cazare si masă, 
închirieri de jocuri, precum și o 
serie de servicii suplinjentare.

MISIUNEA TEATRELOR NAȚIONALE (II) ________
„Naționalelor" le-a revenit Insă, 

în continuare, datoria de a fi prin
tre cele dinții in a depista, in a pro
pune atenției și circuitului teatral 
noile creații, de a le perfecționa și 
de a le institui și consacra (prin 
spectacole), cu valori artistice dura
bile. Pe scenele lor s-au reprezentat 
nu o dată, cu deosebit succes, mai 
multe creații noi. Totuși, dacă tre
cem in revistă cele mai importante 
lucrări ale dramaturgilor de primă 
mărime de azi (Horia Lovinescu, T. 
Mazilu, Romulus Guga ori D. R. Po- 

IDEALURI PATRIOTICE, REVOLUȚIONARE 
IN PIESA DE ACTUALITATE

pescu, Marin Sorescu, Th. Mănescu, 
Al. Sever. D. Solomon, Ion Băieșu, 
Dan Tărchilă ș.a.) observăm că a- 
cestea — cu rare excepții — au fost 
lansate și consacrate de colectivele 
altor teatre din țară sau bucurește
ne, care s-au dovedit mai „clarvă
zătoare" in selecție și in judecata de 
valoare ce a însoțit această selecție, 
măi receptive la nou, mai mobile in 
adecvarea mijloacelor de expresie la 
noile cerințe ale textelor. Cum pro
centajul pieselor românești a fost 
ridicat — concluzia logică este aceea 
că, uneori, „Naționalele" au risipit : 
elaborare, muncă, talent, efort spiri
tual — in opțiuni neinspirate, in a- 
bordarea scenică a unor piese mo
deste. care nu aveau „nici un vii
tor" (și probabil că nici suficient im
pact cu prezentul). în alte situații : 
deficitară s-a dovedit a fi perspec
tiva descifrării textului, viziunea 
regizorală sau finalizarea ei concre
tă. (Un exemplu recent ne-a oferit 
naționalul timișorean cu „Valiza cu 
fluturi" de Iosif Naghiu, montare 
lipsită de omogenitate stilistică, cu 
unele propuneri estetice excelente, 

în practică. Cursurile politehnicii 
muncitorești — o formă mai avan
sată de pregătire profesională — sint 
urmate, spre exemplu, de peste 1 200 
tineri din combinat. în mai multe 
secții — acțiune care se va extinde 
— s-au organizat cursuri de poli
calificare a tinerilor. Toate aceste 
măsuri se regăsesc, intr-o formă sau 
alta, in contribuția tinerilor la re
zultatele obținute de colectivul com
binatului în întrecerea socialistă in 
cinstea gloriosului jubileu al parti
dului — un spor peste prevederile 
planului de 55,2 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, in condițiile depășirii 
cu 5.5 la sută a sarcinii de creștere 
a productivității muncii și livrării 
suplimentare la export a peste 250 
tone fibră PNA.

— Mai mult de jumătate din cei ce 
lucrăm in secția utilaje și piese de 
schimb sintem tineri — menționează 
inginerul mecanic Dan Cimpcanu. 
Secția noastră are un’ rol important 
in modernizarea proceselor tehnolo
gice, acțiune in care tinerii, printr-o 
permanentă și revoluționară angaja
re. iși aduc din plin contribuția. Ar
gumente ? Vă pot da cîteva exem
ple. Primul : pină acum cîțiva ani, 
pompetele, piese corrtplicate și de 
mare importanță in procesul de pro
ducție, se importau. Acum le fabri
căm noi și chiar reușim să livrăm 
și la export. Al doilea : in secție 
s-au realizat peste 30 la sută din 
utilajele pentru noua investiție — 
Melana 5 — care va intra in func
țiune în semestrul II al acestui an. 
Si pot să afirm că sint de o calitate 
și cu randament mai mare decit cele 
ale ultimei secții intrate in produc
ție. Melana 4, aduse in bună parte 
din import. Al treilea : mulți dintre 
noi. cei ce lucrăm la secția de utilaje 
și piese de schimb, tineri ingineri 
sau muncitori, printre care aș aminti 
doar pe Adrian Cerchez, Vasile Va- 
silache. Cătălin Robescu, Sorin Șoric, 
au realizat numeroase noi dispozi
tive. mașini și utilaje cu randamen
te și eficiență sporite.

...Sint șase tineri dintre miile de 
tineri ai acestei „cetăți" a petrochi
miei romanești. Băieți și fete, munci
tori si ingineri. Tineri harnici, 
pricepuți și pasionați pentru meseria 
aleasă. Ceea ce-i caracterizează, deo
potrivă — așa cum rezultă și din 
participarea lor la acțiunea de mo
dernizare a producției — este anga
jarea responsabilă. revoluționară, 
munca însuflețită pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, 
dorința permanentă de afirmare, 
împletirea intregii lor vieți, intr-o 
puternică și fericită simbioză, cu 
viața și activitatea întregului colec
tiv al combinatului, cu destinul lu
minos al intregii țări in perioada ei 
cea mai glorioasă și bogată în împli
niri și prefaceri revoluționare — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Anchetă consemnată de 
Al. PINTEA

Unitățile turistice din județul 
Vrancea sint.gazde ospitaliere in 
tot. cursul anului.

în fotografie : hanul turistic 
„Soveja", din stațiunea cu același 
nume.

inspirate — ca și interpreții — și cu 
altele rudimentare și stingace, în 
care modificarea echilibrului perso
najelor greva asupra mesajului 
transmis spectatorului).

„Handicapul" amintit s-a micșorat 
in ultima vreme. Lărgind exemple
le : ne amintim și ne vom aminti 
și in viitor de transfigurările inspi
rate, pregnante, de fascinantă origi
nalitate ale unor piese de D. R. Po
pescu, T. Mazilu, T. Popescu, A.Gh. 
Ardeleanu — la Timișoara ; Ro
mulus Guga, Al. Voitin, Horia Lo- 

vinescu — la Tg. Mureș ; Mihnâa 
Gheorghiu, Valeriu Anania, Marin 
Sorescu, I.D. Sirbu — la Craiova ; 
Paul Anghel, Marin Sorescu — la 
Cluj-Napoca ; Marin Sorescu, Paul 
Everac — la București ; iarăși : 
D.R. Popescu, Paul Everac, M.R. Ia- 
coban, Al. Andrieș — la Iași etc.

Datorăm in ultimul an „Naționa
lelor" premiere absolute și mai ales 
versiuni scenice de referință (esen
țiale pentru descifrarea bogăției 
semnificațiilor și a originalității es
tetice a pieselor). Că este așa ne-au 
demonstrat-o și cele două spectacole 
programate recent in București cu 
„Paznicul de la depozitul de nisip" 
de D.R. Popescu, realizate la Iași 
și Craiova (și încununate cu bine
meritate premii naționale), spectaco
lul timișorean cu piesa lui Tudor 
Popescu, ori montările Naționalului 
bucureștean cu „Iubirile de-o viață" 
și „Ioneștii" de Platon Pardău și 
„Arheologia dragostei" de Ion Brad, 
Sint, acestea, exemple de artă ade
vărată, exemple de artă contempo
rană — pe care le-am dori multipli
cate și diversificate sub semnul sa-

O frumoasă competiție

a artiștilor amatori
Fără îndoială, ce-a de-a Xl-a ediție . . 

feului „Arenele Romane" este o ediție specială. 
Așa este apreciată de organizatori — Comitetul 
de cultură și educație socialistă al municipiu
lui București, consiliile de cultură și educație 
socialistă ale sectoarelor- — de artiștii amatori 
— protagoniști ai celor opt gale ce se desfă- . 
șoară in aceste zile la teatrul de vară „He
răstrău" și, mai ales, de public 
tatori prezenți la această frumoasă competiție. 
Pentru că trofeul „Arenele Romane", de la o 
ediție la alta, și-a conturat mai bine profiluL': 
lansarea unor spectacole-manifest, spectacole 
politice, educative, de amplă rezonanță, prilej de 
trecere in revistă, iri faza de masă a Festi
valului național „Cintarea României", a forma
țiilor artistice de amatori bucureștene. „Putem 
aprecia — spunea Ghiță Florea. președintele 
Comitetului de cultură și educație socialistă al 
municipiului București — că, intr-adevăr, actfuala 
competiție pentru trofeul „Arenele Romane". 
în care sint antrenați peste 18 000 de artiști 
amatori (din cele șase sectoare ale Capitalei șl 
din cele două sectoare neteritoriale — I.T.B. si 
Construcții), este o mișcare artistică impresio
nantă. concretizată in gale cu caracter politic 
pentru care s-au făcut inăelungi pregătiri și 
care subliniază, incă o dată, legătura intre ar
tiștii amatori și artiștii profesioniști si mai ales 
opțiunea spectatorilor pentru manifestările care 
au în prlm-plan cintecul și poezia patriotică, 
revoluționară".

a (ro

mii de spec-

„Cît privește secto
rul 1 — adăuga Maria 
Săvescu, secretara Co
mitetului de partid 
al sectorului — așa 
cum s-a văzut, peste 
2 200 de artiști din 
toate generațiile, de 
cele mai diferite pro
fesii, reprezentind 
toate unitățile din sec
torul nostru, cu entu
ziasm, cu dăruire au 
dat viață desfășurării 
pe care noi am inti- 
tulat-o „Uniți sub 
flamuri tricolore".

Emoții, aplauze, sute 
de copii fluturind 
eșarfe tricolore, ste
gari flancind treptele 
amfiteatrului, ansam
blu] simfonic, coruri, 
dansatori — au com
pus marți seara un 
generos cadru sărbă
toresc pentru spec
tacolul artiștilor ama
tori ai sectorului 1. 
De fapt, credem că 
ceasta a fost intenția 
realizatorilor (și il a- 
mintim în primul rînd 
pe Cornel Todea, care 
a semnat scenariul și 
regia) : de a antrena 
în ritmul, în verva 
desfășurării și specta
torii. de a cuprinde 
Întreaga audientă, de

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Mărturii ale epocii noastre în ar

tisfacerii și mai depline a multiple
lor trebuințe spirituale ale spectato
rilor români.

„Am zis de multe ori că, pină nu 
vom avea un repertoriu de drame 
și comedii naționale, nu vom putea 
să avem nici actori buni, nici teatru 
național", spunea primul nostru cro
nicar de teatru, Nicolae Filimon, a- 
rătind, în 1862, că operele universale 
celebre „nu o să deștepte in inima 
românului sentimentul patriotismu
lui, al gloriei și al virtuților stră
bune precum ar face-o o piesă seri- 

să pe subiect național bine ales și 
bine interpretat".

Pentru a aborda cu adevărat „su
biecte naționale" dramaturgii noștri 
trebuie însă să cunoască și mai bine 
și mai în profunzime ce gindesc, ce 
simt, ce visează contemporanii 
lor, care sint idealurile ce mo
bilizează energiile umane, să o- 
glindească și mai expresiv — 
mspirindu-se din realitățile cele 
mai pregnante de pe șantiere, 
platforme muncitorești, școli, la
boratoare — marile transformări 
și mutații-de conștiință pe care le-a 
determinat socialismul. Strădania re
flectării unor atari conținuturi va 
duce, fără îndoială, și la o mai mare 
varietate a modalităților dramatur- 
gice. Va genera și acele texte atît 
de necesare programului prestigiu
lui „Naționalelor" — axate pe mo
numentalitatea eroului făuritor al 
istoriei dar revelînd, totodată, bo
găția și complexitatea sufletului, di
namismul vieții sale interioare. Va 
prilejui spectacole cu adevărat re
prezentative pentru aceste vremuri 
de făurire a unei lumi noi, de afir

t

amplitudine
versuri și 

Pentru că 
evocat 

de

de 
C.F. 

M.T.Tc., 
Sindicat 
INCER-

artistice ale Festiva
lului național „Cinta- 
rea României" au 
compus rind pe rind 
tablourile intitulate : 
„Zile de sărbătoare", 
„Pe treptele istoriei", 
„Cîntece vechi mun
citorești", „Spre co-' 
munism — biruitori" : 
așa cum talcntați re
citatori (Doina Rotaru 
— I.P.C.F.. Dan Oze- 
ranschi — C.P.C.S.,
Marina Marinescu — 
I.M.H., Ion Vqicu — 
C.F. Triaj) au rostit 
cu convingere versuri 
despre bolțile unirii, 
despre partid — „ste
jarul viselor de 
veacuri", despre uma
nism și demnitate, 
despre pace, tinerețe, 
speranță. Coralelor, 
versurilor Ii s-au ală
turat tabloul coregra
fic, al Liceului de artă 
„George Enescu", in
titulat „Cu tara min- 
flri spre mindru 
itor" 
Anghel), 
secvențele 
farmec 
formația 
(Școala 
17), Casa 
șoimilor 
sectorul 
vul de dans al clubului 
sportiv școlar „Triumf", 

_.l „Cireșa-.
rîî“, „Greierașul", apoi 
cinte.ce și jocuri de. pe 
întreg cuprinsul 
Un arc peste 
deci, vibrant, 
vent, de la momentele 
evocatoare ale trepte
lor de istorie pină -la 
intonarea simbolică a 
inspiratului cor „Trăim 
decenii do împliniri 
mărețe", pînă la- fina
lul. care, in luminile 
torțelor, lansa imnul 
„Eroului patriei, glo
rie". Pentru că, de 
fapt, ampla desfășu
rare de forțe artistice 
ale sectorului 1. sub 
penericul „Uniți sub 
flamuri tricolore", s-a 
transformat intr-un 
spectacol-angajament, 

intr-un spectacol-ma- 
nifest, o gală a cîn- 
tecului politic, revolu
ționar.

vi- 
(autor Sergiu v 

dansurile și 
pline de 

împlinite de 
„Ministal" 

generală nr. 
pionierilor și 
patriei din 

1. de colecti-

a da astfel o și mai 
mare 
ideilor, mesajului lu
minat de 
muzică.
s-au evocat pagini 
fierbinți de istprie, 
s-au închinat versuri 
celor 65 de ani de la 
făurirea partidului. - .,
s-au rememorat etape-—Ă? JEjHu.nle „Cireșa- 
le procesului de Ia 
Brașov, s-au inăltat 
cîntece politice, inspi
rate poeme dedicate 
secretarului general 
al partidului, -țării, 
pămîntului românesc, 
oamenilor — făuritori 
ai timpului prezent, ai 
treptelor spre viitori
me. Orchestra simfo
nică a Liceului de artă 
„George Enescu" (di
rijor Petru Andriesei), 
corurile reunite 
la Regionala 
București, 
I.P.G.G.B., 
învățămînt, 
TRANS, colectivele de 
dans de la I.T.P.I.C., 
I.P^A., Automatica. 
F.E.A. etc., orchestre 
de muzică ponulară 
de la I.M.M.R., Regio
nala Căi Ferate. I.U.C. 
Grivița Roșie, de fapt 
artiști amatori reorc- 
zentind toate genurile

tării... 
timp 
eloc-

S. OTEANU
I

tele plastice. Documentar (color)
20,55 Experiența înaintată, inițiative, 

eficiență. Fiecare specialist — un 
cadru de concepție. Reportaj

21,15 Invitație în studiourile Radiotele- 
viziunii (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

mare a unui om nou. Avînd posi
bilitatea de a fructifica asemenea 
piese, teatrele naționale vor putea 
să-și așeze activitatea — și mai con
secvent, și mai convingător — sub 
semnul unei arte militante, apte să 
implice masele intr-o activitate cre
atoare din ce in ce mai bogată, mai 
conștientă, să mobilizeze conștiințele 
contribuind la întărirea unității mo
ral politice a poporului nostru.

„Evenimentele" in artă țin proba
bil (dincolo de un efort tenace) și 
de șansă, de „clipa de inspirație" 
unică, inefabilă. „Succesele" au o 
„retetă" mai ușor de „reprodus". 
Presupun o activitate sistema
tică a secretariatelor literare 
pentru depistarea propunerilor noi, 
valoroase ; dialog intens cu autorii ; 
apoi, o înaltă maturitate in opțiune, 
(ce include șl stabilirea adecvării 
textului la posibilitățile trupei). în 
acest sens, comitetele de partid din 
teatre, consiliile de Conducere sînt 
chemate să manifeste o atitudine 
mai activă șf responsabilă — atitu
dine ce se cere exprimată apoi și 
în cristalizarea concepției regizorale 
ori configurarea personajelor, în pro- 
'cesele „înălțării pe scenă" a piese
lor de teatru. Și această activitate, 
ca și munca atentă cu autorii se 
cer înțelese ca activități ale unui 
laborator de creație efervescent, 
care angajează pe toți făuritorii 
spectacolului.

Menirea teatrelor naționale presu
pune din partea colectivelor ce le 
animă o strădanie permanentă, sus
ținută, pentru cizelarea unor noi lu
crări teatrale inspirate din proble
matica actualității, din eroismul o- 
mului contemporan, pentru fructifi
carea valorilor celor mai semnificati
ve ale operelor dramatice, pentru po
tențarea mesajului lor in actualitate. 
Sau. evocind cuvinte rostite și scrise 
cu 146 de ani în urmă, de un mare 
cărturar patriot : „trebuie un interes 
de slavă, dorul binelui și o mare ho- 
tărîre de a face jărtfi însenină
toare".

Natalia STANCU
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere 

pentru amabilul mesaj primit "cu prilejul Zilei naționale a Suediei.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU*'

Cronica zilei
Miercuri s-au încheiat la Bucu

rești lucrările celei de-a XVII-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

în cadrul convorbirilor de lucru, 
cele dquă părți au evidențiat cu sa
tisfacție evoluția ascendentă a rela
țiilor economice româno-cehoslovace, 
subliniindu-se rolul hotărîtor al în
țelegerilor și hotăririlor convenite cu 
prilejul intîlnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt pentru amplificarea și 
diversificarea acestor raporturi. Por
nind de la posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări, au 
fost examinate și convenite noi căi 
și acțiuni menite să conducă la dez
voltarea, in continuare, a cooperării 
economice și specializării în produc
ție in domeniile metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, electronicii, 
electrotehnicii, chimiei șl în alte ra
muri de interes comun, la extinderea 
colaborării tehnico-științifice bilate
rale. Au fost stabilite, totodată, mă
suri privind creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale româ
no-cehoslovace.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisie, tova
rășii Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului,' și Ladislav 
Gerle, vicepreședinte al Guvernului 
R.S. Cehoslovace, au semnat pro
tocolul sesiunii.

★
La Sala Mică a Palatului Republi

cii Socialiste România a început, 
miercuri, Festivalul internațional 
„Poezia și pacea", manifestare orga
nizată de Uniunea scriitorilor în seria 
acțiunilor desfășurate în țara noas
tră in cadrul Anului Internațional al 
Păcii.

Festivalul — realizat cu participarea 
unor Scriitori din țara noastră, pre
cum și din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, R.D. Germană,

Grecia, Iugoslavia, Polonia și U.R.S.S. 
— se constituie intr-un omagiu adus 
bunului celui mai de preț al ome
nirii, pacea. Actuala ediție, asemenea 
celor anterioare, se înscrie in seria 
manifestărilor ce dau expresie politi
cii de pace a României socialiste, ini
țiativelor și acțiunilor consecvente 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
făurirea unei lumi fără arme și fără 
războaie, a colaborării și înțelegerii 
intre popoare.

în cadrul festivalului au fost citite 
versuri consacrate păcii, creații 
aparținînd unor scriitori români și 
străini.

Festivalul internațional „Poezia și 
pacea" are, de asemenea, înscrise in 
program, pînă la 15 iunie, manifes
tări literare la Neptun și Costinești, 
precum și vizite de documentare la 
obiective istorice și culturale de pe 
Litoral.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
miercuri a avut loc în Capitală o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația 
de prietenie România — Marea Bri- 
tanie. în cadrul căreia au fost în
fățișate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară, precum și aspecte ale 
culturii engleze. A fost prezentat, de 
asemenea, un film documentar rea
lizat de studiourile britanice.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie România — Marea Britanic, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Philip McKear- 
ney, ambasadorul Marii Britanii la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 iunie, ora 21 — 15 iunie, 
ora 21. în țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie, 
ce vor avea și caracter de averse în
soțite de descărcări electrice și, cu 
totul izolat, de grindină în cea mai 
mare parte a teritoriului, în primele 
zile. Apoi aceste fenomene se vor 
restrînge cg arie șî se vor semnala 
îndeosebi după-amiaza. La începutul

intervalului, Izolat, cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metrul pătrat în
24 de ore. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări la în
ceputul intervalului în regiunile estice, 
cu viteze de pînă la 50 km pe oră din 
sectorul nord-estic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse, în general, în
tre 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. în București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Va ploua și sub for
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mai ales în primele zile. Vîn
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
15 și 18 grade, iar cele maxime între
25 și 28 de grade.

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Duminică, 15 Iunie 1986, va 

avea loc o nouă TRAGERE 
SPECIALA LOTO 2, prima din 
acest an. Desfășurată după o 
formulă care se bucură de în
crederea unui mare număr de 
participants acest gen de tra
gere prevede efectuarea a 7 
extrageri, in cadrul a 3 faze, cu 
un total de 32 de numere. A- 
tractivitatea TRAGERII SPE

CIALE LOTO 2 se datorește și 
importantelor cîștiguri care se 
atribuie, constînd în autoturis
me „Dacia 1 300", mari sume de 
bani, precum și excursii peste 
hotare. Tragerea se consti
tuie intr-un prilej de satisfac
ții, condiția esențială a reușitei 
fiind participarea. Ultima zr de 
procurare a biletelor este sim- 
bătă, 14 iunie.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 11 IUNIE 1986

Extragerea I : 19 42 36 34 5 45
r.a o TT—* -99 94 7 19 fi 4 3

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 938 332 lei din care 133 098 lei report la 
categoria 1.

PLOIEȘTI : Modernizarea 
producției prin autoutilare

La întreprinderea de utilai chi
mic din Ploiești are loc un larg 
proces de înnoire si modernizare a 
fluxurilor de fabricație. Colectivul 
de aici, pentru a reduce valoarea 
de investiții a, lucrărilor, realizează 
unele agregate, mașini si linii teh
nologice prin autoutilare. Astfel. în 
aceste zile s-au dat in funcțiune o 
nouă linie de sudură automată și 
o nouă capacitate de producție la 
sudura automată circulară. ..Con
cepția si proiectarea liniilor noi de 
sudură — ne spune tehnologul sef 
a] unității, inginerul Gheorghe 
Leoveanu — aparține colectivului 
ploieștean si reprezintă o noutate 
în materie. Merită evidențiat co
lectivul de la sectorul autodotări. 
care a rezolvat cu înaltă competen
ță toate problemele de ordin tehnic 
ale construcției mașinilor si agre
gatelor respective. Această moder
nizare realizată prin autoutilare 
dublează productivitatea muncii la 
sudurile efectuate. (Constantin Că
prarul.

IALOMIȚA : Constructorii 
de locuințe și-au îndeplinit 
planul pe primul semestru

Colectivul întreprinderii de an
trepriză construcții-montaj Ialo
mița raportează că, printr-o mai 
bună organizare a întregii activi
tăți, prin creșterea productivității 
muncii și folosirea eficientă a fon
dului de timp, a utilajelor și mate
rialelor, și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primele 6 luni din acest 
an, punînd la dispoziția oameni
lor muncii toate apartamentele pla
nificate, înainte de termen. De 
noile apartamente ce au sporit zes
trea locativă a așezărilor urbane 
ialomițene beneficiază chimiștii și 
filatoarele din municipiul Slobozia, 
feroviarii și constructorii de poduri 
din Fetești, muncitorii de pe plat
forma industriei alimentare din 
Tăndărei, electroniștii din Urziceni, 
familii ale oamenilor muncii din 
alte unități economice si instituți
ile din aceste localități. (Mlhai 
Vișoiu).

BOTOȘANI : Tehnologii 
noi, cu consumuri 
energetice reduse

Adaptarea. în cadrul programu
lui de modernizare a proceselor de 
producție, a unor noi tehnologii de 
fabricație cu consumuri energetice 
mai mici a determinat, in perioa
da parcursă din acest an. in uni
tățile industriale ale iudetulul Bo
toșani. economisirea fată de norme
le de consum a 2 000 tone combus
tibil conventional si a 15 000 kWh 
energie electrică. SinV'de eviden
țiat. îndeosebi. întreprinderile tex
tilă „Moldova", de utilaje si piese 
de schimb si. respectiv, de meca
nică din Botoșani și întreprinerea 
județeană de industrie mică din 
Dorohoi. care au înregistrat cele 
mai mari reduceri la consumurile 
energetice, depăsindu-si totodată 
sarcinile planificate la producția 
fizică si marfă. (Silvestri Ailenei).

MUREȘ : în circuitul 
productiv — cantități 

sporite de materiale 
refolosibile

Acționînd sub deviza ..Să produ
cem mai mult, cu consumuri redu
se de materiale, energie si com
bustibil". colectivele de oameni al

muncii din industria județului 
Mures au obținut, in perioada care 
a trecut din acest an. însemnate 
succese în muncă. Astfel. prin 
aplicarea, în perioada menționată, 
a unor măsuri de modernizare a 
proceselor de producție, care au 
vizat, cu precădere, utilizarea ra
țională a materiilor prime, mate
rialelor si atragerea în circuitul 
productiv a energiilor secundare 
si a unor materiale recuperabile, 
s-a reușit. între altele, recuperarea 
prin reconditionări si reesaoări a 
peste 40 000 anvelope vechi. 75 
tone negru de fum, mari cantități 
de cord textil si metalic, energie 
electrică și combustibil, producția 
realizată pe această bază insumind 
mai bine de 18 milioane lei. Tot
odată. prin atragerea în circuitul 
productiv a unor însemnate canti
tăți de cioburi din sticlă, consu
mul de materii prime de bază a 
fost diminuat cu peste 15 la sută, 
economiile de energie si combusti
bil realizate ridicîndu-se la peste 
5 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

IAȘI : Se extinde 
transportul in comun

Concomitent cu dezvoltarea li
niilor de tramvai și de autobuze 
care. în prezent, au aiuns la 
aproape 230 kilometri lungime pe 
traseele de tramvaie si. respectiv. 
242 kilometri în cele de autobuze, 
transportul în comun în munici
piul Iași s-a extins în ultima vre
me si cu troleibuze. în prezent 
există 4 trasee de troleibuze con
struite separat si combinate cu o 
lungime de 49 kilometri. Pînă la 
sfîrsitul anului, traseele de trolei
buze se vor mări cu încă 6 kilo
metri către platforma întreprinde
rii de antibiotice si de la Combi
natul de utilai greu către noul 
cartier Alexandru cel Bun — Dacia. 
(Manole Corcaci).

COVASNA : Produse 
de înaltă calitate

întreprinderea de aparataj elec
tric auto si motoare electrice din 
municipiul Sfîntu Gheorghe a în
cheiat primele cinci luni ale anu
lui cu îndeplinirea planului la oro- 
ducția-marfă in proporție de 104 la 
sută, in condițiile obținerii unei 
însemnate economii de metal, ener
gie electrică si combustibil. Colec
tivul de oameni ai muncij de aici 
acordă o atentie deosebită ridică
rii parametrilor tehnici ai produse
lor prin reproiectarea sau orin in
troducerea in fabricația de serie a 
unor_ noi tipuri. Datorită înaltelor 
calități, produsele ce poartă mar
ca fabricii sint căutate de tot mai 
multi beneficiari din tară si parte
neri de peste hotare. Acest fapt a 
permis întreprinderii să realizeze 
planul la producția pentru export 
pe cele cinci luni ale acestui an in 
proporție de 124 la sută. (Constan
tin Timaru).

TIMIȘOARA : Apartamente 
mai multe 

pentru oamenii muncii
Trustul antrepriză generală de 

construcții-montaj Timișoara, care 
se situează in fruntea întrecerii 
socialiste între unitățile de profil 
din țară, a realizat in perioada 
care a trecut din acest an 1 100 de 
noi apartamente, cu peste 300 in 
plus față de sarcina planificată. 
Noile locuințe se remarcă prin 
lucrări de finisaje de calitate 
superioară și grad sporit de con
fort. Concomitent, constructorii au

predat spre folosință Importante 
spații comerciale și de prestări de 
servicii către populație, amenaja
te la parterul multora dintre noile 
blocuri, și au executat integral 
lucrările tehnico-edilitare aferente 
noilor zone de locuințe. (Cezar 
Ioana).

PAROȘENI :
Atelier in subteran

întreprinderea minieră Paroșeni 
se numără printre cele mai me
canizate mine ale bazinului car
bonifer al Văii Jiului. De aici, 
peste 90 la sută din producția de 
cărbune se extrage mecanizat. Ca 
urmare a folosirii mai bune ă uti
lajelor și instalațiilor miniere, co
lectivul de muncă de la Paroșeni 
a extras suplimentar în acest an 
peste 27 000 tone cărbune. Pentru 
reducerea în mod substanțial a 
timpului de reparație a utilajelor 
și folosirea cu un randament mai 
ridicat a zestrei tehnice, s-a luat 
măsura amenajării și deschiderii 
unul atelier in subteran, cit mai 
aproape de abataje. Acum, căile 
de transport vor fi descongestio
nate. iar intervențiile necesare vor 
fi făcute prompt, intr-un timp mai 
scurt. (Sabin Cerbu).

TELEORMAN : Unități 
prestatoare de servicii 

la sate
Colectivele de muncă din ca

drul Uniunii județene a cooperati
velor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor Teleorman 
acordă o atenție deosebită dez
voltării prestărilor de servicii pen
tru populația din mediul rural. Ca 
urmare a măsurilor și acțiunilor 
întreprinse în acest scop, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
volumul prestărilor de servicii a 
crescut cu 24 la sută. Rețeaua uni
tăților prestatoare de servicii pen
tru populația de la sate s-a îmbo
gățit in acest an cu 50 secții noi 
pentru reparații obiecte de uz 
casnic și gospodăresc, croitorie, 
tricotaje, lăcătușerie, zidărie, re
parații auto. (Stan Ștefan).

BACĂU : Producție 
suplimentară

Oamenii muncii din industria 
Județului Bacău acționează cu e- 
nergie pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
in curs și pe întregul cincinal. De 
la începutul anului, 65 de unități 
economice au obținut o producție- 
marfă industrială peste plan in 
valoare de 819 milioane lei. Cu a- 
celeași capacități și cu aceleași for
țe, in județ s-a realizat o produc
ție mai mare cu 15 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Au fost livrate suplimentar econo
miei naționale aproape 7 000 tone '. 
cărbune, 41 000 MWh energie elec
trică pe bază de cărbune, 104 mi
lioane m.c. gaze libere utilizabile, 
150 tone utilaje tehnologice pentru 
industria chimică, 7 500 armături 
industriale din fontă, precum și 
însemnate cantități de cherestea, 
celuloză, confecții textile, țesături, 
încălțăminte etc. Contribuții deo
sebite la realizarea acestor pro
ducții suplimentare și-au adus oa- 
menii, muncii de la întreprinderea 
minieră Comănești, întreprinderea 
de utilaj chimic și întreprinderea 
electrocentrale Borzești, Rafină
ria de petrol Dărmăneștî. între
prinderea de confecții Bacău. Suc
cesele au la bază aplicarea unor 
valoroase inițiative muncitorești și 
a unor tehnologii moderne de lu
cru care au dus la creșterea sim
țitoare a productivității muncii. 
(Gheorghe Baltă).

Excelenței Sale Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine, vă adresez calde feli
citări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și ’fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul filipinez prieten.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești de colaborare dintre țările 
noastre se vor extinde și intensifica în continuare, spre binele popoarelor 
român și filipinez, în interesul păcii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele

Republicii Socialiste România

Un șirag de neste
mate risipite cu dăr
nicie in imensitatea 
Mării Chinei și Ocea
nului Pacific : metafo
ra sugerează, in cîte- 
va cuvinte, farmecul 
și bogăția „Țării insu
lelor", cum este ade
sea denumită Republi
ca Filipine, care ani
versează la 12 iunie 
împlinirea a 88 de ani 
de la proclamarea pri
mei republici, eveni
ment cu profund’ 
semnificații în viața și 
destinele poporului a- 
cestei țări. Marile bo
gății ale solului și 
subsolului, ca și ve
getația luxuriantă a 
acestor meleaguri au 
atras lăcomia colonia
listă, situație cu care 
filipinezii nu s-au îm
păcat niciodată. Isto
ria mai veche și con
temporană cuprinde 
pagini evocatoare ale 
luptei pentru indepen

dență și dezvoltare de 
sine stătătoare.

în vederea valorifi
cării marelui său po
tențial economic și so
cial. Republica Filipi
ne dispune în prezent 
de condiții noi, priel
nică. După o perioadă 
de instabilitate politi
că și recesiune econo
mică, generată de o 
serie de factori in
terni și externi, la 
Manila se manifestă 
optimism in legătură 
cu perspectivele în
făptuirii unor progra
me elaborate de noua 
conducere a țării și 
care vizează accele
rarea reconstrucției 
economice. între prin
cipalele preocupări ale 
autorităților filipineze 
se află reducerea șo
majului, o rată sporită 
de creștere economică, 
combaterea tendințe
lor inflaționiste, solu
ționarea problemei 
datoriei externe.

între România și t 
Filipine s-au stator-* 
nicit, de-a lungul ani
lor, relații de colabo
rare, întemeiate pe 
stimă și respect re
ciproc. La organizația 
Națiunilor Unite, în 
cadrul „Grupului ce
lor 77“ există, de ase
menea, o bună și rod
nică conlucrare.

în telegrama adre
sată de președintele 
Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
doamnei Corazon 
Aquino cu ocazia pro
clamării ca președin
te al Republicii Fili
pine se exprimă con
vingerea că raporturi
le de prietenie și coo
perare fructuoasă din
tre țările noastre se 
vor dezvolta tot mai 
mult in viitor, în in
teresul popoarelor 
prietene român și fi
lipinez, al cauzei pă
cii și înțelegerii in
ternaționale.

LITORALUL ROMÂNESC 1986:
Sănătate - reconfortare - 

ospitalitate - bună dispoziție

Stațiunile Litoralului cunosc în 
aceste zile o mare afluență de tu
riști români și de peste hotare.

Mai bine pregătite. ■ punînd la 
dispoziție turiștilor toate cele ne
cesare petrecerii unor vacanțe de 
neuitat la mare, gazdele propun 
cîteva modalități pentru petrecerea 
timpului pe Litoral : • programe 
de agrement și divertisment după 
preferința fiecăruia : • excursii pe 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
In Delta Dunării și in alte zone de 
larg interes : Histria, Adamclisi, 
Cheile Dobrogei. Poiana Fîntînițel, 
Murfatlar ; • plimbări cu vaporul 
pe mare, partide de pescuit și 
jocuri sportive.

ÎN LUNA IUNIE SE BENEFI
CIAZĂ DE REDUCERI DE TARI
FE LA CAZARE. MASA SI 
TRANSPORT PE C.F.R.

La solicitarea a numeroase co
lective de oameni ai muncii din 
întreaga țară, oficiile județene de 
turism și I.T.H.R. București au 
suplimentat numărul de locuri dis
ponibile în luna IUNIE pe Litoral 
pentru concedii, minivacanțe sau 
excursii. Biletele se pot procura de 
la agențiile oficiilor județene de 
turism, I.T.H.R. București, comite
tele sindicatelor din întreprinderi 
și instituții, precum și de la ofi
ciile de asigurări sociale și pensii 
ale direcțiilor pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale.

NOUL CENTRU CIVIC AL IAȘIULUI
Există la Institutul de 

cercetare și proiectare din 
Iași o sală specială pen
tru machete. Cartiere, 
străzi și orașe întregi fi 
se dezvăluie privirii din 
minuscula și migăloasa 
lor alcătuire, stimulind 
imaginația cu ce va sa 
fțe. Ne oprim in fata ce
lei care desemnează noul 
centru civic al lașiului. 
împreună cu arhitectul 
Gheorghe Hereș, șef de 
secție la reputatul insti
tut, urmărim viitoarea al
cătuire a centrului orașu
lui de pe cele ,apte coli
ne, care se va desfășura 
pe axa strada Anastasie 
Panu — mijlocul cartieru
lui Tătifrași și va cuprin
de importante centre po- 
larizatoare. Unul din aces
tea include Palatul Cultu
rii, sediul politico-admi- 
nistrativ, noul hotel „Mol
dova", magazinul univer
sal cu același nume și 
altele. Axa urbană se în
cheie în viitorul centru al

cartierului Tătărași prin- 
tr-un viaduct care va 
lega două mari ansam
bluri urbanistice peste 
bulevardul Tudor Vladi- 
mirescu. O linie indica
toare fixează viaductul, 
marcind, cu precizie ma
tematică, centrul civic al 
municipiului Iași desfășu
rat între Piața Palatului 
Culturii și Piața Elena 
Doamna, și care cuprin
de importante obiective 
de interes social și cultu
ral, printre care un tea
tru pentru copii și tineret 
care se afl i in stadiu de 
jinisare. Casa de știință 
a tineretului dată recent 
In folosință, ansamblurile 
de. blocuri „Moldova", 
„Muntenia". „7 Noiem
brie" și „Kogâlniceanu", 
prevăzute cu spații co
merciale la primele nive
luri. In curs de execuție 
se află ansamblul blocu
rilor „Șonțu", „Mărăci- 
neanu", „Peneș Curcanu", 
„Ghica Vodă", care sint

prevăzute, la primele ni
veluri, cu importante do
tări de prestări-servicii 
pentru populație. Intr-un 
stadiu înaintat de execu
ție se află blocurile de pe 
strada Anastasie Panu, 
care vor completa fericit 
cadrul arhitectural al a- 
cesteia și al Halei cen
trale aflate pe traseu. 
Viitorul ansamblu al Pie
ței Elena Doamna se 
conturează pe planșetele 
proiectanților ca un cen
tru cultural, cu o mate 
săli polivalentă, replică 
moderni dată Palatului 
Culturii. Firește că an
samblu’. va fi întregit cu 
blocuri de locuințe cu 
regim de înălțime de pină 
la zece niveluri.

Demn de subliniat, ne 
atrage atenția interlocu
torul nostru, este faptul 
că. in perimetrul ceritru- 
lui civic se vor realiza 
peste 1 600 de apartamen
te și un important vo
lum de spații comerciale

care vor însuma peste 
ho 000 de metri pătrați. 
Concepția de sistematiza
re a centrului civic a avut 
in vedere funcționalitatea 
și destinația edificiilor 
— politico-administrati
ve, social-culturale, de 
locuire — pe de o parte, 
iar pe de alta, încadrarea 
acestora in specificul ar
hitecturii ieșene. S-a ur
mărit, astfel, realizarea 
unor deschideri ale an
samblului spre colinele 
lașiului, punctate de im
portante monumente isto
rice și de artă. In acest 
sens, întreaga Piață a 
Palatului are deschidere 
liber pe latura de vest, 
astfel incit vizitatorul s i 
poat i cuprinde dintr-o 
privire împrejurimile o- 
rașului. De asemenea, 
monumentele cuprinse in 
perimetrul zonei centrale 
și al centrului civic vor li 
mai bine puse in valoare.

Marta CUIBUȘ

BUZĂU: Tîrgul anual de vară 
„Drăgaica ’86“

în municipiul Buzău, „Drăgaica" 
și-a deschis porțile. Cu o tradiție 
multiseculară, descrisă de Di- 
mitrie Cantemlr ca fiind un tirg 
de amploare șl o serbare folclori
că inedită, ea marchează, la 
începutul fiecărei veri, bucuria noii 
recolte.

Acest tirg anual care, din 1974, 
a revenit pe locul tradițional, in 
partea de vest a municipiului 
Buzău, funcționind in perioada 
8—24 iunie, adună tot ce are mai 
bun comerțul din zona de curbură 
a Carpaților și din toate colțurile 
tării, reunind, de la o ediție 
la alta, noi cumpărători sau simpli 
vizitatori. în ultimele două dece
nii, „Drăgaica" a devenit un ex
celent cadru de desfacere și, mai 
ales, de testare a mărfurilor din 
comerțul socialist, de prezentare 
și popularizate a produselor noi și

a preparatelor culinare tradiționa
le, precum și un spațiu de recre
are, plin de farmec, pentru tineri 
și vîrstnici.

Pe aproape 4 000 de metri pătrați 
sint reunite 66 de unități comer
ciale, cu un bogat și variat fond 
de marfă. Alături de UJCOOP, 
cooperația meșteșugărească și in
dustria mică buzoiană, sint pre
zente întreprinderea de tricotaje, 
întreprinderea „Textila", între
prinderea de sticlărie menaj Ber- 
ca-Buzău, cu magazine proprii de 
desfacere și testare a noilor pro
duse. Tot aici și-au dat intilnire 
reprezentanți ai comerțului și 
cooperației din Brăila, Olt, Te
leorman, Brașov, Galați, Hunedoa
ra, Satu Mare și din alte județe 
ale țării, inclusiv din București. 
(Stelian Chiper).

INFORMAȚII SPORTIVE

Ieri, în divizia A de fotbal
Miercuri s-au disputat două me

ciuri restantă din cadrul campiona
tului diviziei A la fotbal.

Pe stadionul Steaua din Capitală, 
echipa Steaua a învins cu scorul de 
4—1 (2—0) formația Gloria Buzău, 
prin golurile marcate de Lăcătuș 
(min. 4), Pițurcă (min. 5 și min. 76) 
și Bălan (min. 82). Punctul formației 
Gloria Buzău a fost înscris de 
Ghizdeanu (min. 53).

La Slatina, echipa F.C. Olt a în
trecut cu 2—1 (1—0) formația A.S.A. 
Tg. Mureș. Golurile au fost marcate 
de Crișan (min. 39), Adrian Geor
gescu (min. 78), respectiv. Albu 
(min. 48).

BASCHET. în sala Floreasca din 
Capitală s-a desfășurat miercuri tra
diționalul derbi al campionatului re
publican masculin de baschet dintre 
formațiile bucureștene Dinamo și 
Steaua. Baschetbaliștii de Ia Dinamo 
au obținut victoria cu scorul de 
103—99 (55—56). Alte rezultate :
Rapid București — Farul Constanța

BACAU. în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej se desfășoară, sub 
egida Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă Bacău, 
tradiționala manifestare cultural- 
artistică — „Zilele culturii călines- 
cîene". înscrise in cadrul amplelor 
acțiuni organizate in noua ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", prestigioasa manifesta-, 
re» care a întrunit in municipiul 
de pe Trotuș un mare număr de 
oameni de cultură, artiști, poeți din 
întreaga tară, a fost precedată și 
in acest an de o suită de ma
nifestări politico-educative și cul- 
tural-artistice care s-au desfășurat 
atît in oraș cit și in comunele în
vecinate : simpozioane, expuneri, 
recitaluri poetice și muzicale, fil
me documentare, etc. Comunicări
le și intervențiile participantilor Ia 
evocările călinesciene au fost gru
pate ca și la edițiile precedente pe 
mai multe secții : literatură clasi
că. arte, sociologia literaturii, lite
ratura contemporană etc. (Gheor
ghe Baltă).

CLUJ. în municipiul Dej s-a 
desfășurat a X-a ediție a „Deca
dei cultural-educative", organizată 
in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". Au avut loc 
simpozioane, sesiuni de referate și 
comunicări, mese rotunde, schim-

CARNET CULTURAL

buri de experiență, care au reliefat 
activitatea desfășurată de oamenii 
muncii pentru extinderea unor noi 
metode și inițiative muncitorești, 
dezvoltarea creației științifice și 
tehnice de masă, educarea patrio
tică. revoluționară a tineretului. De 
asemenea, au fost vernisate expo
ziții cu realizări tehnico-știintil’ice 
și au fost susținute spectacole cul- 
tural-artistice. (Marin Oprea).

IALOMIȚA : Consiliul județean 
Ialomița al F.D.U.S. organizează in 
această perioadă „Luna educației 
juridice", manifestare aflată la a 
3-a ediție. Cu acest prilej. Asocia
ția județeană a juriștilor. în co
laborare cu alte instituții, organi
zează in toate localitățile ialomițe
ne o gamă variată de acțiuni me
nite să contribuie Ia-cunoașterea și 
popularizarea legilor statului, la in
formarea juridică a cetățenilor. Vor 
avea Ioc, la casele de cultură, că
minele culturale, cluburile munci
torești, în școli și licee. Ia locu
rile de muncă din întreprinderi și 
de pe șantiere. în unitățile agrico
le. intilniri cu cetățenii în cadrul 
„Tribunei democrației", dezbateri

și mese rotunde. Intilniri cu ju
riști și specialiști din diverse do
menii. (Mihai Vișoiu).

BUZĂU. La liceul „M. Emlnes- 
cu“ din municipiul Buzău, in or
ganizarea Inspectoratului școlar 
județean si a Casei personalului 
didactic, a avut loc sesiunea de 
comunicări si referate pe tema 
Educația umanist-revolutionară și 
materialist-știintifică a preșcolari
lor și elevilor. Cele peste 20 de in
tervenții ale cadrelor didactice din 
județul Buzău au reliefat noi căi și 
modalități ce contribuie la îndepli
nirea acestor sarcini. în lumina do
cumentelor de partid si de stat. 
(Stelian Chiper).

GALAȚI. în comuna Costache 
Negri, in organizarea comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă a avut loc a XIII-a ediție 
a „Intilnirilor de la Minjina" — 
manifestare politico-educativă, cul- 
tural-artistică tradițională, cu a- 
dinci rezonante istorice. Programul 
bogat al acestei complexe mani
festări a cuprins un simpozion, un 
recital de poezie patriotică și spec
tacole. la care și-au dat concursul 
colective ale teatrelor profesionis
te gălâțene, precum și formații ar
tistice de amatori laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". (Ștefan Dimitriu).

•77—70 (38—41) ; Dinamo Oradea — 
I.C.E.D. București 88—82 (46—45).
Astăzi, de la ora 15,00, in aceeași 
sală, vor avea loc meciurile Rapid 
București — Farul Constanța, I.C.E.D. 
București — Dinamo Oradea și 
Steaua București — Dinamo Bucu
rești. înaintea acestor meciuri, for
mațiile Steaua și Dinamo București 
se află la egalitate în fruntea clasa
mentului — 74 puncte fiecare.

Campionatul mondial 
de fotbal

• Comenttnd meciurile Argentina 
— Bulgaria și Italia — Coreea de 
Sud, care au încheiat întrecerile din 
cadrul grupei A a Campionatului 
mondial de fotbal, corespondentul 
agenției France Presse arată, printre 
altele : „în această ultimă partidă a 
sa în cadrul grupei preliminare, Ar
gentina și-a confirmat poziția de li
der al seriei. înscriind două goluri 
identice grație detentei de verita
bili baschetbalist! a lui Valdano și 
Burruchaga, după centrări perfecte 
executate de Cucioffo și de inevita
bilul Maradona. E-adevărat insă că 
echipa Bulgariei a avut mai mult 
balonul, dar a fost prea puțin peri
culoasă în fața porții. Fotbaliștii 
bulgari păstrează — cu 2 puncte șl 
o diferență de golaveraj minus 2 — 
șanse de a se califica, depinzînd 
acum de jocul rezultatelor din cele
lalte grupe.

în ce-i privește, Italienii au tre
murat pină la sfîrșit în meciul cu 

’Coreea de Sud. dar Altobelli și-a 
făcut din nou datoria, înscriind pri
mele două goluri vale formației sale 
și contribuind, prin presing, la 
punctul victoriei, marcat, in proprie 
poartă, de Chong Kwang Rae. Cla
samentul grupei a stabilit și prima 
intilnire Sigură a optimilor de fi
nală : Italia — Franța".
• Ieri, în ultimele două meciuri 

din grupa B. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Mexic — Irak 
1—0 (0—0), Belgia — Paraguay 2—2 
(1—0). Iată clasamentul final al gru
pei : 1. Mexic — 5 puncte ; 2. Pa
raguay — 4 puncte ; 3. Belgia — 3 
puncte ; 4. Irak — 0 puncte.

La închiderea ediției, celelalte 
două partide ale zilei (Polonia — 
Anglia și Maroc — Portugalia) 
erau în curs de desfășurare.

Astăzi, ultimele două meciuri din 
grupa D : Brazilia — Irlanda de 
Nord și Spania — Algeria.

l
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In întreaga lume continuă acțiunile în favoarea realizării dezarmării, i 

în principal a dezarmării nucleare, pentru destinderea încordării și so- i 
luționarea stărilor conflictuale pe calea negocierilor. Oameni de bună- .' 
credință își ridică glasul pentru adoptarea de măsuri concrete de dezar- ț 
mare și pentru alocarea fondurilor irosite pe înarmări pentru finanța
rea programelor de dezvoltare social-economică a statelor.

Inițiativele României privind dezvoltarea 
colaborării în Balcani

— prezentate la Conferința comisiilor naționale UNESCO 
din țările balcanice

ORIENTUL MIJLOCIU R.S.A.

Apel la unitatea de acțiune a militant antiapartlieidNEW YORK 11 (Agerpres). — La 
New York s-au încheiat lucrările 
seminarului nord-american organizat 
sub egida O.N.U. cu tema „Dreptu
rile inalienabile ale poporului pales
tinian". la care au participat experți 
din S.U.A., Canada, din țări din Asia 
și Europa.

Delegații s-au pronunțat fn favoa
rea convocării unei conferințe inter
naționale de pace privind Orientul 
Mijlociu.

Totodată, au adoptat o serie de re
comandări în care se subliniază că 
interesele menținerii securității in
ternaționale și instaurării păcii in 
Orientul Mijlociu impun reglemen
tarea de urgență â conflictului din 
regiune prin recunoașterea drepturi
lor legitime la autodeterminare ale 
poporului palestinian.

BEIRUT 11 (Agerpres). — în noap
tea de marți spre miercuri au con
tinuat luptele in toate sectoarele de 
confruntare din Beirut și in zona a- 
diacentă. Ciocnirile cele mai violen
te s-au produs in zona taberelor de 
refugiați palestinieni Sabra. Shatila 
și Bourj El Barajneh. intre comba
tanții palestinieni și milițiile orga
nizației politico-militare Amai, unde 
șapte persoane*au fost ucise și 15 
au fost rănite.

Ca urmare a eforturilor întreprin
se de un trimis guvernamental ira
nian la Beirut, miercuri s-a permis 
intrarea unei echipe medicale și a 
unui convoi de opt ambulante în 
tabăra de refugiați palestinieni Bourj 
El Barajneh pentru evacuarea a 30 
de răniți. Aceștia sint primii răniți 
care au putut fi evacuați din cele 
trei tabere de la declanșarea lupte
lor în zonă, la 19 mai.

Potrivit surselor poliției libaneze, 
alte șase persoane au fost ucise și 
14 rănite in cursul schimburilor de 
focuri cu mortiere și grenade auto
propulsate dintre forțele libaneze 
opuse la linia de demarcație dintre 
estul și vestul Beirutului si de pe 
înălțimile ce domină orașul.

După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, miercuri la 
prinz, ciocnirile la Beirut s-au re
dus ca intensitate.

BEIRUT 11 (Agerpres). — în 
timpul bombardamentului cu artile
ria efectuat de forțele israeliene de 
ocupație din sudul Libanului asupra 
satelor libaneze Majdal Zoun și 
Boyout El-Siyyad, de lingă Tyr, șase 
persoane, intre care patru copii, au 
fost ucise. informează agenția 
KUNA. Un purtător de cuvint al 
U.N.I.F.Î.L. a precizat că ofițerilor 
din cadrul forțelor O.N.U. li s-a in
terzis să viziteze satele bombardate.

LUSAKA 11 (Agerpres). — Con
gresul Național African (C.N.A.) a 
adresat un apel „tuturor forțelor 
iubitoare de pace și libertate" din 
Republica Sud-Africană, chemin- 
du-le să sfideze măsurile represive 
și interdicția guvernului și, intr-o 
strînsă unitate de acțiune, să parti
cipe la comemorarea la 16 iunie a 
evenimentelor de la Soweto din 
1976. „Numai printr-o unitate de 
acțiune vom sprijini lupta noastră 
de eliberare, pentru desființarea sis
temului de apartheid", a declarat la 
Lusaka Tom Sebina. purtător de 
cuvint al C.N.A. Interdicția privind 
comemorarea revoltei de la Soweto 
— soldată cu zeci de victime — a 
fost impusă de autoritățile de la 
Pretoria săptămîna trecută. •

Conducerea Frontului Unit Demo
cratic, cea mai largă coaliție mul- 
tirasială din Republica Sud-Africa

nă, grupînd aproximativ 400 de or
ganizații din întreaga țară, a reafir
mat că obiectivele largii mișcări na
ționale constau in eliminarea apart
heidului, in realizarea unui stat uni
tar, democratic și nerasial. U.D.F. 
consideră că in momentul de față, 
cind comunitatea neagră, precum și 
categorii sociale ale albilor se pre
gătesc să comemoreze 10 ani de la 
masacrul comis de poliție împotriva 
tinerilor din Soweto, condițiile sint 
schimbate. în urmă cu 10 ani, lupta 
patrioților sud-africani se rezuma la 
îmbunătățirea sistemului educațional 
in favoarea populației negre frustrate 
și la respingerea politicii de bantus
tanizare. Astăzi, această luptă a că
pătat un caracter radical, in centrul 
ei aflîndu-se abolirea apartheidului și 
obținerea de drepturi politice cores
punzătoare pentru poporul negru, 
majoritar — a declarat Frontul Unit 
Democratic.

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
au început lucrările celei de-a XH-a 
Conferințe a comisiilor naționale. 
UNESCO din țările balcanice, care 
dezbate probleme privind intensifi
carea cooperării in domeniul educa
ției, științei, culturii și comunicării 
în interesul popoarelor din această 
zonă, al promovării păcii și colabo
rării balcanice.

Delegația română a prezentat pe larg 
concepția și inițiativele României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind dezvoltarea colaborării bila
terale și multilaterale din Balcani, 
ca parte integrantă a procesului edi
ficării cooperării și securității pe 
continentul european. în acest con
text, au fost evidențiate propunerile 
președintelui României pentru dez
voltarea încrederii și cooperării in
tre toate țările balcanice și reali
zarea în această regiune a unei zone 
a păcii și bunei vecinătăți, fără arme

nucleare și chimice, fără baze mili
tare străine. A fost înfățișată, de 
asemenea, bogata - activitate pe plan 
național și internațional a Comite
tului național român „Oamenii deî î î
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țele cu arma atomică ar constitui i 
un prim pas important în direcția ’ 
evitării Izbucnirii unui cataclism ț 
nucl^pr.

R.D. GERMANA : Chemare adresată savanților 
din întreaga lume

BERLIN. — Oamenii de știință 
din R. D. Germană au adresat un 
apel savanților din întreaga lume 
să sprijine acțiunile vizind interzi
cerea totală a experiențelor cu 
arma nucleară. După cum infor
mează agenția A.D.N., Ia încheie
rea unui simpozion organizat de 
Comitetul pentru problemele salv
gardării păcii și pentru dezarmare,

in colaborare cu Comitetul Execu
tiv al sindicatelor oamenilor de ști
ință din R.D.G., a fost adoptată o 
declarație în care se subliniază că 
renunțarea completă la experien-

prezidat de 
inginer Elena

BELGIA: Guvernul 
de arme chimice

BRUXELLES. — Guvernul Bel
giei a împuternicit pe reprezentan- 

i tul său permanent la sediul 
’ N.A.T.O. să înștiințeze conducerea 
j acestei alianțe și toate țările mem

bre că guvernul belgian nu va 
permite amplasarea de arme chi
mice pe teritoriul țării sale, rela
tează agenția T.A.S.S. Această ho-
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refuză amplasarea 
pe teritoriu] țării
tărîre a fost adoptată, după cum i 
s-a mai anunțat, prin rezoluția a- ‘ 
doptată în ședința Camerei Repre- i 
zentanților a parlamentului bel- / 
gian de la 4 iunie 1986. Documentul ) 
respectiv reflectă opoziția crescin- ț 
dă a populației Belgiei față de 
tențiile N.A.T.O. de a dezvolta 
mele chimice.

R.F. GERMANIA : Pentru măsuri concrete 
de prevenire a primejdiei nucleare

BONN. — Johannes Rau, prim- 
ministru al landului Rhenania de 
Nord-Westfalia, candidat din par
tea Partidului Social Democrat la 
funcția de cancelar al R.F.G., a 
subliniat din nou necesitatea unei 
strategii pentru prevenirea războ
iului, a realizării destinderii și 
dezarmării. De asemenea, S.U.A. 
trebuie să ia parte la negocieri 
pentru un tratat de interzicere a 
experiențelor nucleare, a spus 
J. Rau, care s-a pronunțat, în a- 
celași timp, pentru un acord de re
nunțare la folosirea forței militare

știință și pacea", 
academician doctor
Ceaușescu, exemplu remarcabil de 
angajare și participare a cercetăto
rilor și savanților în acțiunea pen
tru înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
consolidarea păcii și securității in 
Europa și întreaga lume, în asigu
rarea dreptului suprem al popoare
lor, dreptul la viață, libertate, inde
pendență și pace.

Delegația română a făcut, totodată, 
unele propuneri vizind sporirea con
tribuției UNESCO la aprofundarea 
cooperării tehnico-științifice regiona
le și internaționale, la soluționarea 
unor probleme globale care stau 
fața omenirii.

în
Cereri de Instituire a unor sancțiuni economice 

împotriva regimului de la Pretoria
DAR ES SALAAM 11 (Agerpres). 

— într-un interviu acordat agenției 
tanzaniene Shihata, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert Mu
gabe, s-a pronunțat pentru institui
rea urgentă de sancțiuni economice 
contra R.S.A. Atît timp cît regimul 
de la Pretoria intensifică represiuni
le împotriva populației africane ma
joritare din țară și actele agresive 
împotriva țărilor africane indepen
dente vecine, pacea și liniștea nu pot 
fi instaurate în sudul continentului, a 
spus el. Totodată, el a făcut apel la 
unirea eforturilor statelor africane 
progresiste in vederea găsirii unor 
căi de soluționare a situației din a- 
ceastă parte a Africii.

r WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Comitetul pentru relații externe al 
Camerei Reprezentanților a Congre

sului S.U.A. a adoptat un proiect de 
rezoluție in care cere din nou a- 
doptarea de sancțiuni economice ne- 
intirziate împotriva regimului rasist 
de la Pretoria — informează agen
ția United Press International. în 
pofida obiecțiilor formulate de Casa 
Albă, documentul se pronunță, in e- 
sență, împotriva „alimentării meca
nismului de apartheid" din Africa de 
Sud prin intermediul investițiilor a- 
mericane, precum și pentru interzi
cerea importurilor de materii prime 
provenite din R.S.A. 'Proiectul cere, 
totodată, eliberarea liderului popu
lației de culoare Nelson Mandela și 
angajarea de negocieri intre guvern 
și reprezentanții populației negre 
majoritare.

Documentul urmează să fie supus 
Ia vot in plenul Camerei Reprezen
tanților săptămina viitoare.

revizuirea condițiilor 
datoriei externe
Referindu-se la problema soluțio

nării datoriei externe a țării, care 
totalizează 99 miliarde dolari, pre
ședintele a spus că Mexicul a ajuns 
la concluzia necesității revizuirii 
condițiilor care urmează să fie în
deplinite în legătură cu această pro
blemă. Noi considerăm, a spus el, că 
problema achitării datoriei externe 
trebuie soluționată pomindu-se de 
la evaluarea reală a actualelor con
diții.

Totodată. Miguel de la Madrid a 
subliniat intenția țării sale de a 
participa activ la eforturile „Grupu
lui de la Contadora" in direcția re
glementării pe cale negociată a si
tuației din America Centrală.

Mexicul preconizează 
de rambursare a

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — Mexicul nu va abdica de 
la principiile de politică externă 
promovate pină acum și nici nu va 
ceda presiunilor de ordin politic și 
economic ale vreunui stat, a declarat 
președintele Miguel de la Madrid 
într-un interviu transmis de tele
viziunea mexicană. Subliniind că 
țara sa nu va renunța la respectarea 
intereselor sale naționale, președin
tele mexican a relevat că intențio
nează să promoveze față de Statele 
Unite relații bazate pe bună vecină
tate, egalitate fn drepturi, respect 
reciproc și neamestec in treburile 
interne ale altor state.
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între statele membre ale N.A.' 
și ale Tratatului de la Varșovia.

Johannes Rau și-a afirmat cu 
hotărire poziția de respingere a 
programului militar american de
numit „războiul stelelor" și a 
atras atenția asupra pericolului 
denunțării tratatelor existente in 
domeniul controlului armamente
lor. El a susținut, in același timp, 
ideea începerii de negocieri pri
vind reducerea numărului rachete
lor cu rază medie de acțiune in 
Europa și crearea unei zone fără 
arme chimice pe continent.

MAREA BRITANIE : Laburiștii se opun producerii 
de noi arme de exterminare îți masă _

LONDRA. — Comitetul executiv 
național al Partidului Laburist din 

■ Marea Britanie s-a. pronunțat îm- 
l potriva producerii de către S.U.A. 
, a noi tipuri de arme chimice și 
‘ amplasării lor pe teritoriile țărilor î î î 
l WASHINGTON.

de luptă pentru pace a remeuor 
ț din California a adresat adminis

trației americane un apel în care 
cere încetarea imediată a experien
țelor nucleare. în document se 
arată importanța adoptării cit mai 
urgente a unei asemenea măsuri.

a 
al 
un

La o reuniune 
de conducere 
reafirmat că 
laburist „nu va ac-

Grevă a muncitorilor portuari din Republica Dominicană

S.W.A.P.O. își intensifică lupta de eliberare națională

vest-europene, 
acestui organ 
partidului s-a 
viitor guvern 
cepta amplasarea de arme chimice 
americane pe pămîntul britanic".

SANTO DOMINGO 11 (Agerpres). 
— Aproximativ 15 000 de muncitori 
din porturile din Republica Domi
nicană se află în grevă pe termen 
nelimitat, cerind îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă. Reprezen
tanții sindicatelor docherilor au de
clarat că lucrul nu va fi reluat pină 
cînd revendicările lor nu vor fi sa
tisfăcute.

în Republica Dominicană, salarii
le au rămas neschimbate de mai 
multi ani, in timp ce preturile au 
cunoscut o creștere permanentă. Tot
odată. autoritățile guvernamentale 
au instituit o serie de măsuri de 
austeritate și au redus mult cheltu
ielile sociale.

PHENIAN 11 (Agerpres). — R.P.D. 
Coreeană sprijină ferm lupta dreaptă 
a poporului namibian pentru elibe
rare și independentă națională, fiind 
convinsă că. in pofida tuturor difi
cultăților. cauza sa va triumfa — a 
declarat Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
cu prilejul primirii la Phenian a de
legației Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest, condusă de Sam 
Nujoma, președintele S.W.A.P.O. La

rîndul său, Sam Nujoma a subli
niat că, în condițiile actuale, cînd 
Africa de Sud iși intensifică poli
tica de sfidare a opiniei publice in
ternaționale. încercind să transforme 
Namibia intr-un cap de pod al ac
țiunilor sale agresive împotriva sta
telor din regiuhe și invocînd pre
texte care nu au nici o legătură cu 
accesul la independență a poporu
lui namibian, S.W.A.P.O. nu are 
decit alternativa intensificării luptei 
de eliberare națională.

„Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru crearea 
de noi arme!"

. — Organizația 
de luptă pentru pace a femeilor

1^
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ca prim pas spre realizarea dezar
mării generale. Se relevă, de ase
menea, necesitatea alocării pentru 
finanțarea unor programe de dez
voltare social-economică a fondu
rilor destinate creării de noi tipuri 
de arme.

In sprijinul încetării experiențelor nucleare
VIENA. — într-o declarație fă

cută la Viena, președintele 
al Austriei, Kurt Waldheim, 
pronunțat pentru încetarea 
periențelor nucleare. " 
liniat, în

El
context, că

ales 
s-a 
ex- 

sub- 
avut

în 
al

a 
a 

aceeași poziție fată de experiențele

nucleare si atunci cînd s-a aflat 
postul de secretar general 
O.N.U. Kurt Waldheim a subliniat, 
de asemenea, importanta unei po
litici care șă ducă 6pre destindere 
in relațiile Est-Vest.

Program de austeritate 
adoptat de guvernul australian

CANBERRA 11 (Agerpres). — 
într-un discurs televizat, primul 
ministru al Australiei, Robert Haw
ke, a cerut cetățenilor țării să spri
jine programul de măsuri de 
austeritate elaborat de guvern — 
care se va solda cu reducerea 
nivelului de trai — in vederea depă
șirii problemelor economice tot mai 
grave, relatează agenția Reuter. 
Subliniind că in prezent Australia 
depășește din punct de vedere al 
consumului propriile mijloace, prer 
mierul a spus că majorările salariale 
vor fi foarte limitate în acest an,

iar reducerile de taxe pe venituri, 
programate pentru septembrie, vor 
fi aminate.

Din cauza reducerii prețurilor la 
produsele de export — in special 
lină, griu, cărbune și minereu de fier 
— dublată de creșterea costurilor la 
importuri, balanța de plăți a tării a 
înregistrat un deficit de 13 miliarde 
dolari in ultimele 12 luni, iar dato
ria externă a ajuns la 52 miliarde 
dolari, reprezentînd 25 la sută din 
P.N.B. Inflația s-a dublat, atingind 
9.2 la sută, iar dolarul australian 
s-a devalorizat cu 20 la sută.

LA GENEVA a avut loc. 
miercuri, din inițiativa părții so
vietice. o ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocie
rile bilaterale consacrate armamen
telor nucleare si cosmice, transmi
te agenția T.A.S.S. în aceeași zi. in 
cadrul negocierilor s-a desfășurat 
ședința grupului pentru problemele 
armamentelor strategice ofensive.

ÎN CAPITALA ETIOPIANA a 
fost dat publicității proiectul unei 
noi constituții, care urmează să fie 
supus spre aprobare prin referen
dum. Proiectul de constituție pre
vede instituirea Conferinței Națio
nale, care va avea ca sarcină adop
tarea de decizii de interes național, 
intre care crearea unui Consiliu de 
Stat ce va alege președintele și 
vicepreședinții țării, precum și gu
vernul. Consiliul de Stat va fi or
ganul permanent al puterii de stat, 
Conferința Națională reunindu-se 
numai in sesiuni anuale.

DIVERGENȚE. Vicepreședintele 
Statelor Unite. George Bush, a 
început o vizită in Canada, consi
derată de observatorii de la 
Washington ca avînd scopul să 
contribuie la diminuarea fricțiuni
lor care au afectat in ultimul timp 
schimburile bilaterale. Volumul 
anual al. schimburilor dintre S.U.A. 
și Canada este evaluat la 120 mi
liarde dolari, precizează agenția 
Reuter.

^AGENȚIILE de PRESA 
ggy - pe scurt

RAPORT. Acțiunile teroriste în
treprinse. anul trecut, de grupări 
extremiste au crescut simțitor în 
R.F.G.. se arată_într-un raport al 
Ministerului ve^t-german de Inter
ne. Numărul atentatelor a ajuns la 
221. acestea pricinuind daune de 35 
milioane mărci. De asemenea, 
aceleași grupări teroriste sint învi
nuite că au săvîrsit 1 600 delicte, 
față de 1 269 in anul precedent.

CONVORBIRI CANADIANO- 
ITALIENE. Președintele Italiei, 
Francesco Cossiga. a sosit intr-o 
vizită oficială de sase zile la 
Ottawa, informează agenția Reuter. 
El va avea convorbiri cu primul 
ministru canadian. Brian Mulroney, 
în centrul cărora se vor afla pro
bleme ale relațiilor bilaterale, pre
cum și unele aspecte ale relațiilor 
internaționale.

ACCIDENT. Un avion de linie 
aparținînd companiei egiptene

„Air Sinai", venind de la Alexan
dria. s-a prăbușit in . apropierea 
aeroportului international din 
Cairo, informează agenția M.E.N. 
Potrivit unui prim bilanț, 21 de 
persoane și-au pierdut viata si alte 
cinci au fost transportate in stare 
gravă la spital. menționează 
agenția.

CONGRESUL STATELOR UNITE 
a început examinarea raportului 
Comisiei prezidențiale de anchetă 
asupra cauzelor accidentului surve
nit la naveta spațială „Challen
ger", soldat cu moartea celor 7 
membri ai echipajului, la 28 ianua
rie. După cum s-a mai anunțat, Co
misia prezidențială de anchetă, în 
raportul prezentat președintelui 
Ronald Reagan, afirmă că explozia 
propriu-zisă are la origine arderea 
garniturilor de etanșeitate de la 
racheta purtătoare, defecțiune care 
a antrenat o scurgere de gaze in
candescente, ceea ce a făcut să ex

plodeze rezervorul suplimentar al 
cargoului spațial.

ÎN CHILE, marea majoritate a 
sindicatelor a hotărît să participe 
la greva națională programată 
pentru zilele de 2 și 3 iulie in 
sprijinul forțelor de opoziție, care 
cer măsuri de democratizare a vie
ții politice și sociale din Chile — 
transmite agenția A.D.N. Președin
tele Adunării naționale civice. Luis 
Gonzales, a anunțat că în nu
meroase zone ale țării au fost în
ființate organizații de sprijinire a 
cererilor populare. El a apreciat că 
la grevă vor participa aproximativ 
3 milioane de persoane.

ALEGERE. în cadrul primei sate 
reuniuni după recentul congres al 
Partidului Democrat-Creștin Ita
lian. Consiliul Național al P.D.C, 
l-a ales în calitate de președinte 
al său pe Arnaldo Forlani, vice- 
prim-ministru în guvernul de coa

liție, condus de Bettino Craxi 
(P.S.I.). Forlani ii succede lui Fla- 
minio Piccoli, ales recent pre
ședinte al Internaționalei demo- 
crat-creștine, informează agenția 
A.N.S.A.

STATISTICI. Economia vest-ger- 
mană și-a încetinit ritmul de dez
voltare in primul trimestru al aces
tui an, potrivit unor date oficiale 
citate de agenția Reuter. O serie 
de economiști consideră că este po
sibilă și o anumită tendință de re
dresare pînă la sfîrșitul anului. 
Produsul național brut a scăzut cu 
1 la sută în perioada amintită față 
de ultimul trimestru din 1985, după 
cum relevă Oficiul federal de Sta
tistică. Statisticii^ relevă că rata 
șomajului se menține ridicată, fiind 
de 8,5 la sută din totalul forței de 
muncă active.

CONSULTĂRI. La Paris au avut 
loc convorbiri între miniștrii de 
externe ai Franțe.i și Marii Britanii 
— Jean-Bernard Raimond și, res
pectiv, Geoffrey Howe. Ei au exa
minat în special modul în care ță
rile C.E.E. își vor materializa inten
ția de a institui restricții Ia o serie 
de exporturi agricole comunitare 
destinate pieței americane, infor
mează agenția Reuter. Miniștrii au 
examinat, de asemenea, aspecte ale 
relațiilor Est-Vest și politica ce 
trebuie urmată de către „cei 12“ 
față de regimul rasist de Ia Pre
toria.

(din actualitatea politică)
Franja: feste ale noii formule 

instituționale
Treptat, după o perioadă de tato

nări prelungite, noul guvern fran
cez. rezultat din majoritatea alcătui
tă in urma alegerilor legislative din 
16 martie, a trecut la aplicarea pro
gramului său politic, economic și-So- 
cial. Relativa „încetineală" pe care a 
manifestat-o in acest sens cabinetul 
condus de premierul Jacques Chirac 
se datorează situației inedite ivite pe 
scena politică a Franței, cind un pre
ședinte socialist urmează să „coabi
teze" cu un guvern liberaJo-centrist, 
de o orientare opusă, cel puțin pină 
la scrutinul prezidențial din 1988. Pe 
de altă parte, noua echipă guverna
mentală dispune în Adunarea Națio
nală numai de 277 de mandate și 
are nevoie de sprijinul celor 14 de- 
putați (care au candidat ca politi
cieni independenți de dreapta) pen
tru a depăși — cum notează agenția 
France Presse — „pragul fatidic al 
majorității in cadrul celor 577 de 
locuri ale parlamentului francez". Dar 
și această majoritate este formată din 
grupări politice distincte : Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.), dă orien
tare neogaullistă, a premierului 
Chirac ; Uniunea pentru Democrația 
Franceză (U.D.F.k de orientare libe
rală, condusă de fostul președinte 
Valery Giscard d'Estaing și Centrul 
Democraților Sociali (C.D.S.), care 
sprijină pe fostul premier Raymond 
Barre — grupări coalizate, ce-i drept, 
pentru a obține în alegeri o victorie 
asupra Partidului Socialist, dar care 
își mențin și își promovează totuși 
interese și strategii politice proprii. 
Este suficient de amintit că liderii 
celor trei formații intenționează să 
candideze in alegerile din 1988 pen
tru funcția de șef al statului, deci 
vor fi. nu peste mult timp, in postu
ra de concurenți.

în această situație, guvernul a so
licitat un vot de încredere chiar din 
momentul prezentării declarației de 
politică generală, atit pentru a evita

orice „defecțiune" sau „infidelitate" 
in cadrul majorității, cit și pentru a 
reduce la minimum dezbaterile par
lamentare in jurul noilor proiecte de 
lege. în acest din urmă scop, pre
mierul Chirac, invocind un articol- 
din Constituție, a angajat responsa
bilitatea guvernului in vederea adop
tării unui proiect de lege permițin- 
du-i să legifereze prin ordonanțe mă
surile inițiate in domeniul economic 
și social. Procedura răpește opoziției 
posibilitatea de a prelungi dezbate
rile parlamentare, de a prezenta 
amendamente și creează condițiile 
adoptării unui text de lege fără a 
mai fi pus la vot, în fapt reduce ro
lul și funcțiunile Adunării Națio
nale.

După aceste pregătiri prealabile, 
ritmul concretizării intențiilor gu
vernului s-a accelerat pe plan eco
nomic și politic. Șeful guvernului s-a 
angajat să acționeze „cu fermitate și 
tenacitate pentru a redresa situația 
economică a Franței" și a făcut apel 
la „un consens național'1, solicitînd 
atît înțelegerea patronatului, cit și a 
salariaților. Pentru a încuraja prima 
categorie, măsurile preconizate con
feră proprietarilor de întreprinderi 
„o mai mare posibilitate de a jongla 
cu efectivele lor" (A.F.P.), adică fa
cilitează concedierile ; prevăd tre
cerea in sectorul particular a 65 în
treprinderi naționalizate nu numai în 
perioada ultimilor cinci ani de gu
vernare socialistă, ci și in anii de 
după 1945 ; și, in fine, acordă ace
lorași patroni facilități sub forma re
ducerii impozitelor sau înlăturării 
controlului prețurilor. în apelul adre
sat „ansamblului muncitor", respec
tiv salariaților, aceștia sint îndem
nați să renunțe la revendicări pen
tru că — se afirmă —- „prioritate 
trebuie acordată problemei de a da 
de lucru celor ce nu au", recunos- 
cindu-se că în prezent „10 tineri din 
35 in virstă de 25 de ani sînt șo

meri". „Nu există nici o justificare 
— a precizat J. Chirac — pentru 
aceasta". într-o primă evaluare a 
efectelor acestor măsuri, cercurile 
sindicale apreciază că deocamdată ele 
vor determina pierderea imediată a 
80 000 locuri de muncă. în timp ce 
persistă serioase indoieli asupra „re
luării activității de investiții a pa
tronatului pentru frinarea șoma
jului".

Consecvent acestei maniere de rea
lizare a programului său, guvernul a 
trecut și la modificarea legii electo
rale bazate pe sistemul proporțio
nal, introdus de socialiști, prin re
venirea la scrutinul majoritar. în 
pregătirea proiectului de lege respec
tiv, intre partenerii coaliției guver
namentale au apărut divergențe pro
nunțate referitoare la „decuparea" 
celor 577 circumscripții electorale. 
Aplanarea acestor dispute interne a 
necesitat . „citeva săptămîni de ne
gocieri strinse, încheiate cu un acord 
tacit" (A.F.P.), pentru a evita o even
tuală surpriză la votarea moțiunii 
de cenzură prezentate de deputății 
socialiști, cind ar fi fost de ajuns ca 
patru deputați ai majorității să se 
asocieze sprijinitorilor acestei mo
țiuni spre a-i asigura succesul. Graba

cu care s-a trecut la modificarea sis
temului electoral se explică prin fap
tul că împuternicirile președintelui 
republicii nu-i permit dizolvarea 
parlamentului și convocarea unor noi 
alegeri decit la un an de Ia consu
marea ultimului scrutin electoral.

tn aceste condiții, formula coabi
tării se dovedește de la inceput — 
potrivit majorității observatorilor — 
o sursă de fricțiuni inevitabile intre 
președintele socialist și guvernul li- 
beralo-centrist. Constituția oferă șe
fului statului prerogative importan
te : președintele este cel care promul
gă legile in perioada de 15 zile 
care urmează transmiterii de către 
guvern a textelor definitiv adoptate, 
înaintea expirării acestui termen, el 
poate cere inițierea unei noi dezba
teri parlamentare asupra legii pro- 
priu-zise sau a unor articole. „Ar fi 
preferabil ca parlamentul să ducă la 
bun sfirșit dezbaterile sale" — a de
clarat Franțois Mitterrand. „Nicioda
tă — a adăugat el — o republică n-a 
adoptat un mod de scrutin prin or
donanțe". Pe acest plan constituțio
nal se va purta, după cum se contu
rează de pe acum lucrurile, bătălia 
politică intre partenerii coabitării.

Petre STANCESCU

Paraguay: Intensificarea mișcării
pentru un curs
„Situația politică din Paraguay 

cunoaște o creștere bruscă a tensiu
nii..." transmitea recent de la Asun
cion agenția France Presse, adăugind 
că „pe străzile capitalei circulă nu
meroase patrule ale poliției și arma
tei, care controlează toate vehicu
lele...". Știrile de acest gen au fost 
curind succedate pe teleimprimatoa
rele marilor agenții de presă de de
clarații semnificative pentru „febra 
social-politicâ" ce a cuprins întreaga 
tară in ultimele săptămîni. „Ne aflăm 
într-un adevărat proces de criză so- 
cial-politică și economică internă, 
guvernul refuzind să participe la un

nou, democratic
dialog național", declara, de pildă. 
Waldino Ramon Lovera, președintele 
Mișcării Populare Colorado, în timp 
ce Angel Roberto Seifart, deputat, 
membru al conducerii Partidului 
Colorado — de guvernămint — pro- 
nuntindu-se pentru „un program po
litic nou, cu oameni noi la cirma ță
rii", arăta că „in țară se conturează 
o alternativă". Declarațiilor le-au 
urmat amplele manifestări de pro
test împotriva regimului militar dic
tatorial al guvernului Alfredo Stroes- 
sner. Convocate de alianța forțelor 
democratice populare, reunite in 
„Acordul Național", acțiunile des

fășurate la Asuncion și in alte orașe 
ale țării, in cadrul „Zilei dc protest 
național impotriva regimului dicta
torial. pentru revenirea țării Ia de
mocrație", au fost reprimate cu 
brutalitate, forțele polițienești ares- 
tind numeroși manifestanți.

Convulsiile politice și sociale din 
această țară, cu o suprafață de 
406 752 km pătrați și o populație de 
trei milioane de locuitori, claustrată 
în interiorul emisferei sudice, nu nu
mai datorită condițiilor sale geogra
fice, ci și a celor impuse de regimul 
militar cyctatorial ce dăinuie de 
peste trei decenii, își au cauze' pro
funde, decurgind din evidentul pro
ces de dezagregare și destabilizare a 
sistemului politic in vigoare, din de
teriorarea gravă a economiei para- 
guayene.

Starea de asediu cvasipermanentă, 
represiunea, restricțiile impuse acti
vităților politice, prin scoaterea par
tidelor în afara legii și exilarea li
derilor politici, considerați pericu
loși sau indezirabili — intr'-un cu
vint, climatul de teroare ce a domi
nat _ viața națională paraguayană 
după 1954, cînd s-a instalat la putere 
generalul Alfredo Stroessner. a lăsat 
opoziției o foarte îngustă marjă de 
acțiune. Mai mult de un milion și 
jumătate de paraguayeni trăiesc în 
afara granițelor țării, din rațiuni po
litice sau economice. Doar două gru
pări politice sint reprezentate in 
parlament după „liberalizarea" din 
1963 : Partidul Liberal (P.L.) și Par
tidul Radical Liberal (P.R.L.), in 
afară de Partidul Colorado, de gu
vernămint, unul dintre principalii 
factori ai puterii alături de forte'e 
armate. Alte patru partide tolerate 
— Partidul revoluționar febrerist 
(social-democrat), ' democrat-creștin, 
liberal-radical autentic și Mișcarea 
populară Colorado, formațiune disi
dentă a partidului de guvernămint, 
au format in 1978 alianța „Acordul 
Național", avind ca obiectiv instau
rarea unui regim democratic. în 
1984, „Acordul Național" și-a formu
lat mai clar programul ; incluzînd 
și obiective de ordin economic și so
cial, a reușit ca, pe parcursul ulti
melor luni, să coalizeze in jurul

ideii de schimbare diferite pături 
sociale/ gata — cum au arătat-o re
centele manifestații — să înfrunte 
represiunea și teroarea.

Fără îndoială, la această stare de 
spirit s-a ajuns și datorită situației 
tot mai grave din economie. Șomajul 
afectează nlâj mult de 20 la sută din 
populația activă a țării (1,7 milioa
ne), ridieîndu-se pină la 40 la sută 
la Asuncion. Inflația a devenit ga
lopantă : 17 la sută in 1983 ; 30,5 la 
sută în 1984 și peste 40 la sută in 
1985. Recesiunea economică a antre
nat o prăbușire a produsului intern 
brut, care a> înregistrat indici nega
tivi in 1982 (—2 la sută) și 1983 (—3,7 
la sută). Agricultura — ramură prin
cipală a economiei paraguayene — 
se confruntă cu probleme grave, da
torită perpetuării structurilor ana
cronice in care latifundiile (130 de 
mari proprietari dețin peste 50 la 
sută din suprafața cultivabilă a ță
rii) coexistă cu minifundiile. O dată 
cu adincirea crizei economice, ță
rani disperați, care beneficiază doar 
de un petic de pămint sau nu-1 au 
nici pe acesta, pentru a-și asigura 
subzistența, au ocupat peste 360 000 
de hectare aparținînd latifundiari
lor. Anul trecut, mai mult de patru 
mii de țărani s-au reunit la Ca- 
aguazu pentru a dezbate problema 
pămintului. „Prin amploarea sa — 
scria -LE MONDE DIPLOMA
TIQUE»- — această adunare a apărut 
ca cea mai importantă din ultimii 
ani". în orașe. între timp. Mișcarea 
intersindicalâ a muncitorilor (M.I.T.), 
care se sprijină pe șase organizații, 
ocupă un loc tot mai important in 
viața muncitorilor și a altor pături 
sociale.

în acest context general, convul
siile politice și sociale, de pe scena 
paraguayană, inclusiv tensiunile și 
divizările apărute în chiar sinul 
partidului de guvernămint Colorado, 
dobindesc dimensiunile cetei mai 
puternice crize care confruntă ac
tualul regim de dictatură militară, 
rîndurile forțelor de opoziție, anga
jate in promovarea unui curs nou, 
democratic devenind tot mai largi.

Valentin PAUNESCU

Climat de tensiune socială 
in Haiti

PORT-AU-PRINCE 11 (Agerpres). 
— în Haiti persistă climatul de 
tensiune socială. Agențiile interna
ționale de presă relevă că de marți 
se desfășoară o grevă la nivel na
tional in sprijinul unor revendicări 
privind măsuri de democratizare si 
in favoarea păturilor sărace ale 
populației. în capitala tării. Port-au- 
Prince. școlile si magazinele si-au 
închis porțile, iar cea mai mare parte 
a muncitorilor de la diverse între
prinderi nu s-au prezentat la lucru. 
O situație similară se semnalează și 
în alte localități haitiene.

în ultimele zile au avut Ioc de
monstrații in care se cerea restruc
turarea actualei administrații. în 
cursul incidentelor, două persoane au 
fost ucise, iar cinci rănite.

în vederea restabilirii calmului în 
tară, autoritățile de la Port-au- 
Prince au făcut cunoscut, recent, că 
in noiembrie 1987 vor avea loc ale
geri legislative, primele din ultimii 
28 de ani.

______________

VENEZUELA 

Dezastru provocat 
de o maree neagră

CARACAS 11 (Agerpres). — O 
maree neagră, care s-ar putea do
vedi cea mai gravă scurgere de țiței 
din lume, a acoperit marele lac 
Maracaibo, unde se află principalul 
centru de producție de petrol din 
Venezuela. Această maree neagră a 
fost provocată de ruperea canaliză
rii centrului de producție Ban- 
chaquero al companiei de stat 
„Petroven". Aproximativ 200 de teh
nicieni și cinci vase, dintre care unul 
este o „cisternă-aspirator", acționea
ză pentru a controla dezastrul.

Pentru specialiști, pagubele pro
vocate sistemului ecologic sint in
calculabile. Tone de pește mort au 
fost scoase din lacul infestat. Mai 
mult de zece mii de persoane, care 
trăiesc in această zonă numai din 
pescuit, vor fi. in mod sigur, afectate 
de mareea neagră.
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