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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT 1N CAPITALĂ

BERLIN 29 (Agerpres). — Vineri, 
29 mai, la Berlin s-a Încheiat Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

1NTÎLNIREA CONDUCĂTORILOR DELEGAȚIILOR STATELOR PARTICIPANTE LA TRATAT
BERLIN 29 (Agerpres). — Condu

cătorii delegațiilor la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia s-au întîlnit vineri la 
Berlin. La întîlnire au luat parte to
varășii Todor Jivkov, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist

CU PRIVIRE LA DOCTRINA MILITARĂ 
A STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
Ibt PAGINA A III-A

In ședința de închidere a fost 
adoptat Comunicatul Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Erich Honec
ker, secretar general al C.C. al

Conducătorii delegațiilor partici
pante la consfătuire au semnat 
documentul „Cu privire la doc
trina militară a statelor parti-

Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 

\ciplraia la Tratatul de la Var
șovia".

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și colaborare 
tovărășească.

Populare Polone, Nicolae Ceaușescu, 
secretar genenal al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Jănos Kâdăr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, M. S. Gor- 
baciov, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a Înapoiat, vi
neri seara, în Capitală, venind de la 
Berlin, unde, in fruntea delegației 
țării noastre, a luat parte la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
conducătorul partidului și statului 
nostru a fost salutat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de membri șl mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. ai P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului.

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 28—29 mai 1987 a avut 

loc, la Berlin. Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală.

La consfătuire au participat :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, conducătorul delega
ției ; Gheorghi Atanasov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B. ; Dobri Djurov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul apărării populare al R.P.B. ; 
Milko Balev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B. ; 
Petăr Mladenov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe al R.P.B. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace —- tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, conducătorul delegației; 
Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președintele 
Guvernului R.S.C. ; Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C. ; Milos Jakes, mem
bru al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. ; Bohuslav Chnoupek, mem
bru al C.C. al P.C.C., ministrul afa
cerilor externe al R.S.C. ; Milan 
Vaclavik, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul apărării 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 ; Willl 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 ai C.C. al P.S.U.G. ; Egon 
Krenz, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G. ; Heinz Kessler, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul apărării naționale al 
R.D.G. ; Gilnter Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al R.D.G.; Oskar Fischer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul afacerilor externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovărășul Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C.C. ai Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, conducă
torul delegației ; Zbigniew Messner, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.P. ; Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P. ; Marian Orze- 
chowski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.. ministrul aface
rilor externe al R.P.P. ; Florian Si- 
wicki, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul apărării 
naționale al R.P.P. ; 

de membri ai C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și ai guvernului, de 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești.

Au fost de față Însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii De

ar
La plecarea din Berlin, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost salutat, cu deosebită 
căldură, de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger-

Din partea Republicii Socia
liste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politia Executiv al C.Q. 
al P.C.R., prim-minlstru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România ; 
Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politia 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 ; loan Totu, 
membru șupleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România ; Gheorghe 
Caranfil, ambasadorul Republicii 
Socialiste România ta Republica 
Democrată Germană ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Jănos Kâdăr, 
șecretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, conducăto
rul delegației ; Gyorgy Lâzăr, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.U. ; Mătyâs Sziirbs, 
secretar ai C.C. al P.M.S.U. ; Peter 
Vărkonyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul afacerilor exter
ne al R.P.U. ; Ferenc Kărpătl, 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. Gorbaclov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, conducătorul delega
ției ; A. A. Gromiko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; N. I. Rîjkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
el 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 
afacerilor externe al U.R.S.S. ; S. L. 
Sokolov, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul apărării al U.R.S.S. ; V. A. 
Medvedev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice, V. G. Kulikov, 
comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, șl Herbert 
Krolikowski, secretar general al Co
mitetului Politic Consultativ, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate 
Germane.

1. Partidpanțll la consfătuire au 
examinat in mod aprofundat situația 
din Europa și din. lume tn ansamblu. 
S-a apreciat că evoluția evenimente
lor Internaționale, schimbările inter
venite tn relațiile dintre state, in
terdependența crescîndă din lume, 
progresele tn domeniul științei șl 
tehnicii, crearea de noi armamente 
cu o putere de distrugere fără pre
cedent Impun o nouă concepție, o 
nouă abordare a problemelor păcii șl 
războiului, dezarmării șl a celorlalte 
probleme Internaționale complexe, 
globale șl regionale, renunțarea cu 

mocrate Germane la București, mem
bri ai ambasadei.

Pionieri români și germani au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

★
mane. Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns miinile cu 
prietenie, s-au îmbrățișat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, de asemenea, de ceilalți 
membri ai conducerii de partid șl de 
stat a R. D. Germane.

Erau prezenți Gheorghe Caranfll, 
ambasadorul țării noastre la Berlin, 
și membri ai ambasadei.

desăvîrșire la concepția descurajă
rii nucleare, după cane armele 
nucleare ar asigura securitatea 
statelor. Intr-un război nuclear nu 
vor putea exista învingăitori. A fost 
reafirmată convingerea partâcipanțl- 
lor că problema fundamentală o con
stituie preîntimpinarea războiului șl 
eliminarea definitivă a acestuia din 
viața omenirii, menținerea păcii pe 
pămint, tncetarea cursei Înarmărilor 
și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rtnd de dezar
mare nucleară, Îndreptate spre în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Pentru aceasta sînt necesare 
unirea eforturilor tuturor statelor, 
ele forțelor iubitoare de pace de 
pretutindeni, întărirea încrederii In 
raporturile dintre state, tn special 
între oele aparținînd unor sisteme 
sociale diferite și între alianțele lor 
polltico-militare, înțelegerea oorectă 
a îngrijorărilor, scopurilor și inten
țiilor în domeniul militar, existente 
și la o parte și la alta.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia declară din nou că doc
trina lor militară are caracter defen
siv, pornește de la necesitatea men
ținerii echilibrului forțelor militare 
la un nivel cit mal redus, de la 
oportunitatea reducerii potențialelor 
militare pină la limitele necesare 
pentru apărare. In această problemă, 
la consfătuire s-a adoptat un docu
ment care se dă publicității.

2. Participant!! la consfătuire con
sideră că, pentru a opri mersul ome
nirii spre catastrofa nucleară, tn 
prezent există posibilitatea de a se 
întreprinde următoarele măsuri con
crete tn domeniul dezarmării nu
cleare :

— încheierea neîntîrziată a unul 
acord privind lichidarea tuturor ra
chetelor americane și sovietice cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
pe baza Înțelegerii de principiu de 
la Reykjavik. După semnarea aces
tuia, vor fi retrase din R.S.C. șl
R. D.G., de comun acord cu guver
nele acestor țări, rachetele sovietice 
amplasate ca măsură de răspuns la 
instalarea tn Europa occidentală a 
rachetelor americane cu rază medie 
de acțiune.

— Lichidarea concomitentă a ra
chetelor operativ-tactlce sovietice 
șl americane din Europa și desfășu
rarea de negocieri asupra rachetelor 
de acest tip din partea de est a Uni
unii Sovietice șl de pa teritoriul
S. U.A.

— Soluționarea problemelor mij
loacelor nucleare tactice din Europa, 
Inclusiv a rachetelor tactice, tn ca
drul unor negocieri multilaterale, ta 
spiritul inițiativei adoptate la Buda
pesta de statele participante la Tra
tatul de la Varșovia.

— Realizarea unei înțelegeri pri
vind reducerea radicală a armamen
telor strategice ofensive și consoli
darea, tn mod concomitent, a regi
mului tratatului privind apărarea 
antirachetă. Statele socialiste se pro
nunță pentru reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor strategice ofensive 
ale U.R.S.S. și S.U.A. în decursul 
unei perioade de 5 ani și pentru ne
gocieri tn vederea reducerii lor ta 
continuare.
(Continuare tn pag. a IlI-a)
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CALITATE IREPROȘABILA LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR!
SIBIU

/ —------------—------------------------------------------------------------------------
A

NEAMȚ: In condiții climatice deosebite, 
măsuri corespunzătoare

După un lung șir de zile posomo
rite, cu ploi, de joi timpul este fru
mos, astfel incit lucrările agricole 
s-au putut desfășura din plin. Ca 
urmare, peste 30 000 de țărani au 
ieșit în cimp, muncind cu spor la 
prășit, pentru a recupera întârzie
rile la efectuarea acestei lucrări. Po
trivit datelor furnizate de direcția 
agricolă, s-a încheiat prima prașilă 
mecanică și manuală la sfecla de 
zahăr și la rădăcinoasele furajere, 
dar la porumb lucrarea abia a în
ceput (8 la sută manual și 16 la sută 
mecanic), iar la sfecla de zahăr pra- 
șila a doua atit mecanic, cit și ma
nual se află de-abia Ia jumătate. De
sigur, temperaturile scăzute si frec
venta precipitațiilor înregistrate in 
județ Jn cursul lunii mai au întâr
ziat răsărirea culturilor, îndeosebi la 
porumb și la cartofi. Deși numeroa
se, ploile căzute au fost slabe, ast
fel incit deficitul de apă din sol 
este de 900 mc la hectar. Deși cu 
întârziere, culturile au răsărit bine. 
Densitățile prevăzute în tehnologii 
s-au realizat. Așadar, acum esțe in 
actualitate executarea cit mai răpidă 
a prasilelor mecanice si manuale, in 
condiții de calitate care să asigure 
atit înlăturarea completă a buruieni
lor,. cit și densitatea corespunzătoare 
a plantelor.

La comitetul județean de partid 
am fost informați că, în scopul in
tensificării lucrărilor agricole de se
zon, activiștii de partid și ai orga
nelor agricole se află acum la sate, 
unde asigură aplicarea măsurilor sta
bilite pentru această perioadă de co
mandamentul județean pentru agri
cultură. Iată cîteva dintre măsurile 
amintite. In toate unitățile s-a ge
neralizat repartizarea suprafețelor 
de întreținut atit pe echipele de coo
peratori, cit si pe fiecare mecaniza
tor, urmărindu-se zilnic de către 
conducerile fermelor șl organizațiile > 
de partid participarea la lucru a 
turor locuitorilor buni de muncă, 
clusiv familiile funcționarilor 
comună. Pentru a spori calitatea 
crărilor, recepția acestora se face in 
fiecare seară, pe bază de proces 
verbal. De asemenea, la executarea 
lucrărilor de întreținere se folosesc 
integral toate cultivatoarele mecani
ce. Pentru a se obține o viteză spo
rită la prașilele mecanice, precum și 
o calitate superioară a lucrărilor, 
specialiștilor și șefilor de brigadă 
din unități le-au fost prezentate, cu 
prilejul unor instruiri special orga
nizate, cîteva variante de echipa
mente pentru diverse culturi si sta
dii de vegetație.

tu- 
in- 
din 
lu-

ȚĂRII-CIT MAI MULT ȚIȚEI! <i»
Operativitatea intervenției la sonde 

— sursă de sporire a producției
Intr-o schelă de producție petrolieră, numărul formațiilor de interven

ție și. mai ales, activitatea acestora condiționează in mod nemijlocit rea
lizarea sarcinilor de plan. Oricit de bine ar funcționa o sohdă. la un 
moment dat este inevitabilă oprirea ei pentru schimbarea pompei de 
adîncime. a unei tije de pompare ori pentru înlocuirea unei curele. Din 
momentul opririi și pînă în clipa repunerii sondei în producție trece un 
anumit timp. Iar cu cît timpul acesta este mai scurt, cu atât se poate 
produce mai mult. Totodată, lucrarea trebuie să fie de o asemenea cali
tate incit perioada de funcționare a sondei între două opriri să fie cît 
mai lungă.

Iață prin urmare două mari probleme care trebuie să stea permanent 
în atenția muncitorilor și specialiștilor, cadrelor de conducere din schelele 
de producție : operativitatea intervențiilor Ia sondele oprite și calitatea 
lucrărilor efectuate. Cit trebuie să dureze de fapt o intervenție ? Pentru 
fiecare operație există o normă de timp, dar durata efectivă a interven
ției depinde în primul rînd de iscusința meseriașilor, de operativitatea 
cu care se ajunge la sonda oprită din pompaj, de utilajele cu care se 
lucrează. Dacă unitatea este dotată cu instalații de automatizare, atunci 
avariile se constată cu maximum de rapiditate și se poate interveni 
prompt. Dar cite unități de extracție sînt dotate cu asemenea aparatură? 
Destul de puține, și tocmai de aceea problema perfecționării organizării 
si modernizării producției trebuie să preocupe în mai mare măsură pe 
specialiștii din schele si din trusturile de foraj-extracție.

Cit de Importantă este activitatea 
formațiilor de intervenție o demon
strează rezultatele obținute de două 
din schelele de producție petrolieră 
cu mare pondere în planul național 
de extracție a țițeiului —. Clejani și 
Poeni — din cadrul Trustului de 
foraj-extracție Bolintin, care, după 
aproape cinci luni au acumulat o 
restantă de aproape 50 mii tone de 
țiței tocmai din cauza nefuncționării 
timp îndelungat a unui mare număr 
de sonde. Este posibilă recuperarea 
acestor restanțe ? Iată opiniile celor 
doi directori ai schelelor amintite.

* Ing. Aurel Brașov, directorul 
Schelei de producție petrolieră Cle
jani: „Este posibil să recuperăm res
tanțele și să'realizăm integral sar
cinile pe acest an cu condiția să 
luăm măsuri mai ferme pentru îm
bunătățirea activității echipelor de 
intervenții. Știm că avem încă un 
număr mare de sonde oprite care 
așteaptă intervenții, reparații sau 
probe de producție. De aceea, in ulti
ma perioadă am luat măsuri energice 
pentru punerea lor rapidă in pro
ducție. Am alcătuit un program spe
cial pentru fiecare sondă in parte, 
astfel ca timpul necesar pentru efec
tuarea lucrărilor de intervenții să fie 
redus la jumătate. Totodată, am .ac
ționat pentru creșterea afluxului de 
țiței, în special la sondele care se 
află în combustie. De mai mult timp 
ne confruntăm în cadrul formațiilor 
do intervenții cu o serie de abateri 
de la ordine și disciplină, înregis- 
trindu-se un mare număr de absențe. 
Sintem hotărîți să punem stavilă 
acestor acte de indisciplină, luind 
măsuri concrete la fiecare formație 
în parte. Noi am mai fost într-o ast
fel de situație cu cițiva ani în urmă 
și atunci am adoptat o atitudine 
fermă, declarînd limpede : «Cine lip
sește, ne părăsește». Toți comuniștii, 
muncitorii cu o înaltă conștiință pro
fesională au acționat la fiecare loc 
de muncă și, de la o restantă la 16 
mil tone de țiței, am încheiat anul 
cu o producție suplimentară de 4 000 
tone. O experiență care a dovedit 
forța colectivului cînd se mobilizează 
pentru întronarea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă. Așa 
vom proceda șl de acum înainte și 
nu greșesc dacă afirm că recupera
rea restanțelor și realizarea integrală 
a planului pe acest an sînt perfect 
posibile pentru unitatea noastră".

9 Ing. Neculai Gavril, directorul 
Schelei de producție petrolieră Poeni: 
„Da. este posibil și vom recupera 
toate restantele pentru că știm unde 
șl cum să acționăm. Am hotărît in 
cadrul comitetului de partid și in 
consiliul oamenilor muncii să ne 
concentrăm atenția mai mult asupra

a tehnolo- 
agricole și 
răritul 
aflată 
numai

sfe- 
abia 
ma- 
fap- 

de

Se urmărește, de ' asemenea, si 
aplicarea măsurilor menite să asi
gure respectarea strictă 
giilor. Astfel, organele 
specialiștii au stabilit ca 
clei de zahăr — lucrare 
la jumătate — să se facă 
nual, mai ales avînd în vedere 
tul că aproape 2 500 hectare 
sfeclă de zahăr au primit sămîntă 
monogermă. din care mai bine de 
jumătate cu semințe drajate. De ase
menea, la prășitul acestei culturi se 
lucrează numai cu săpăliga. interzi- 
cîndu-se folosirea sapei 
Blagpvici).

mari. (C.

Prâșitul sfeclei de zahăr la C.A.P. Țuțora, județul lașiPrășitul mecanic al porumbului pe ogoarele I.A.S. Mă- 
rășești, județul Vrancea

Foto : D. Constantincscu

Tn ultima perioadă, în județul Satu 
Mare vremea s-a ameliorat simți
tor. facilitând astfel desfășurarea in
tr-un ritm mai susținut a lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoare. 
La direcția agricolă județeană am 
fost informați că, practic, nu poate 
fi vorba de exces de umiditate în 
județ. In sol rezerva de apă pe a- 
dîncimea de un metru este cuprinsă 
între 1 000 și 1 500 mc la hectar, con
siderată ca satisfăcătoare pentru cul
turile .de toamnă și deosebit de fa
vorabilă pentru dezvoltarea semănă
turilor de primăvară. Sub aspect ter
mic, lucrurile se prezintă, ce-i drept, 
mai puțin favorabil, înregistrindu-se 
în ultimele zile temperaturi scăzute. 
Acum, vremea este in curs de încăl
zire, factor deosebit de favorizant 
în dezvoltarea vegetației. Ca atare, 
comitetul județean de partid a indi- 

formațiilor de intervenții. Vom mări 
numărul oamenilor care lucrează în 
aceste formații cu o serie de me
seriași din secțiile auxiliare ale 
schelei și cu specialiștii veniți din 
alte unități economice din județ. 
Avem multe sonde la care trebuie 
efectuate lucrări de denisipare, re
parații capitale și ne vom îndrepta 
atenția, cu precădere, spre sondele 
cu debite mai mari. în al doilea 
rînd. vom cere un sprijin mai sub
stanțial din partea organelor de 
partid județene pentru a rezolva pro
blema amplasamentelor sondelor noi, 
fiindcă, in ciuda existentei unei le
gislații clare cu privire la scoaterea 
pămîntului din circuitul agricol, pen
tru viitoarele sonde întâmpinăm to
tuși destule greutăți din partea unor 
unități agricole. Fără îndoială câ. o 
dată cu punerea în funcțiune a son
delor noi. pe a căror producție con
tăm, trebuie să se- îmbunătățească 
activitatea brigăzilor de intervenții. 
Aceasta cu atit mai mult cu cit nici 
una din formațiile de intervenții din 
schela noastră nu iși realizează nor
mele de muncă. Intr-adevăr, nivelul 
de calificare al oamenilor este cu 
mult sub cerințele impuse de activi - 
tatea la sonde, dar cred că ar trebui 
să- se analizeze cu mai multă atenție 
și normele stabilite pentru efectua
rea unor operații Ia intervenții. Spun 
acest lucru deoarece nici cele mai 
bune echipe pe care le avem nu-și 
pot realiza normele de muncă".

Nu vom comenta opiniile celor doi 
specialiști, buni cunoscători ai pro
blemelor extracției de țiței, dar ele 
ne îndreptățesc să afirmăm că de 
activitatea formațiilor de intervenții 
depinde în mare măsură realizarea 
sarcinilor de plan la producția de 
țiței șj gaze naturale. Rămîne acum 
de văzut cum vor fi respeotate an
gajamentele luate și ce eficiență vor 
avea acțiunile intreprinse.

Ne-am referit la activitatea oame
nilor. a formațiilor de intervenții. 
Dar oamenii, fără o serie de insta
lații speciale, nu pot mișca nimic la

• Activitatea formațiilor de intervenție condiționează în mod nemij
locit buna funcționare a întregului parc de sonde. Pornind. de la aceasta 
realitate, munca trebuie astfel organizată incit toate lucrările să poată t1 
executate cu maximă operativitate.

• Calitatea' lucrărilor de intervenții trebuie să stea permanent în 
atentia cadrelor de conducere, a specialiștilor din schelele de producție 
și trusturile de foraj-extracție. Ca atare, se impune organizarea unor 
cursuri de ridicare a calificării tuturor oamenilor din formațiile de in
tervenție.

• Trebuie să se dea o mai mare atenție Întreținerii și reparării in
stalațiilor de intervenție. Din investigațiile efectuate rezultă că una este 
scris in scriptele unor unități și alta este realitatea din cimpurile petro
lifere, ceea ce impune luarea unor măsuri ferme pentru desfășurarea în 
condiții cit mai bune a activității în industria extractivă a țițeiului.

Petre CRISTEA

în agricultura județului Sibiu 
există diferente mari intre unitățile 
agricole învecinate în ce privește 
proporția în care au fost efectuate 
lucrările de întreținere a culturilor 
prășitoare. E adevărat, ploile căzute 
in ultima vreme au încetinit ritmul 
lucrărilor, dar nu în măsura în care 
să justifice diferentele mari înregis
trate. Pentru că precipitațiile și tem
peratura au fost aceleași. De aici se 
desprinde concluzia că ritmul lucră
rilor este determinat, în primul rînd, 
de organizarea muncii, de implicarea 
factorilor de răspundere in desfă
șurarea 
început, 
tate cu 
cadrul . _____ _______ ___ .
Dumbrăveni,

Felul în care se prezintă culturile 
— răsărire, talie.

activităților agricole. Pentru 
exemplificăm această reali - 
două situații constatate in 
consiliului agroindustrial

densitate — in ca-

SATU MARE: Unii prășesc de- >
cat și a stabilit măsuri energice ca pre
tutindeni, în toate unitățile agricole, 
să se treacă cu toată hotărirea la 
efectuarea și încheierea primei pra- 
șile mecanice și manuale la toate 
culturile, formulîndu-se, totodată, 
critici severe la adresa acelor specia
liști și cadre care încearcă să jus
tifice întârzierile prin insuficienta 
dezvoltare a plantelor. In toate uni
tățile s-a trecut la prășitul manual 
al culturilor, în scopul distrugerii 
vetrelor de buruieni.

Potrivit datelor oferite de 
agricolă, stadiul întreținerii 
lor la data de 28 mai se 
astfel : la sfecla de zahăr, 
prașilă mecanică și manuală a fost 
efectuată pe întreaga suprafață de 
4 700 hectare, iar la porumb această 
lucrare s-a făcut în proporție de 65 

direcția 
culturi- 
prezintă 

prima

gura sondei. Se pune deci întreba
rea : sint instalațiile din dotarea 
schelelor de producție petrolieră in 
perfectă stare dc funcționare ? Fă- 
cind un sondai in acest sens, am 
primit răspunsuri cu totul surprin
zătoare. La un moment dat. la în
ceputul lunii aprilie, la Schela de 
producție petrolieră Clejani. din 55 
de instalații I.C.-5. erau in stare de 
funcționare numai 28. celelalte fiind 
ori în reparații capitale, ori defecte, 
ori descompletate. Se mai putea pune 
problema unor intervenții operative 
și de bună calitate la sonde ? Evi
dent, nu. Un alt exemplu semnifi
cativ : la Schela de producție petro
lieră Titu, din 42 de instalații de in
tervenție erau in funcțiune nu
mai 23...

Așadar, în afara unei griji deo
sebite pentru organizarea formații
lor de lucru, pentru ridicarea califi
cării oamenilor, se impune o mal 
mare grijă și pentru întreținerea în 
stare bună de funcționare a tuturor 
instalațiilor. La schela din Titu, de 
pildă, 19 instalații sint inutilizabile 
pentru că lipsesc o serie de piese de 
schimb, cum sint : curelele trapezoi- 
dale. anvelopele, acumulatorii, uleiul 
hidraulic și altele. Situația este și 
mai gravă la schelele din Brăila, 
Berea, Stoina, unde nu numai că 
lipsesc o serie de piese de schimb, 
dar multe instalații au devenit 
inutilizabile, fie pentru că și-au de
pășit cu mult durata de exploatare, 
fie pentru că sint deteriorate sau 
descompletate. Neajunsurile manifes
tate in aprovizionarea tehnico-mate- 
rială a unităților de extracție sînt, 
de fapt, consecințele slabei preocu
pări a serviciilor de aprovizionare 
atit din schelele respective, cit si 
de la trusturi și. mai ales, de la 
Centrala-departament a petrolului și 
gazelor, care nu se implică in su
ficientă măsură in soluționarea pro
blemelor cu care se confruntă sche
lele de producție.

In același context, ar trebui anali
zate cu mai mare răspundere moda
litățile de ridicare a calificării oa
menilor cuprinși in formațiile de in
tervenție. Este cu totul anormal ca 
în momentul de față să nu existe 
nici o formă de pregătire a specia
liștilor in intervenții, fie la nivelul 
schelelor, fie al trusturilor ori al 
Centralei-departament a petrolului și 
gazelor. Oare nu se simte nevoia 
unei calificări superioare a celor 
care lucrează pe instalațiile de in
tervenții ? Faptul că un mare număr 
de formații de intervenții nu-și rea
lizează normele de muncă nu este un 
lucru accidental, ci un fenomen 
care impune luarea unor măsuri 
eficiente. întreaga problematică a 
formării, pregătirii și dotării tehnice 
a formațiilor de intervenții trebuie 
să se bucure de o mai mare atenție 
din partea forurilor competente, toc
mai pentru câ de buna activitate a 
acestora depinde intr-o foarte mare 
măsură realizarea sarcinilor de pian 
la producția de țiței și gaze naturale.

Diferențe nejustificate
drul C.A.P. Saroș (inginer-șef loan 
Duda) reprezintă un certificat 
calitate a muncii și a modului 
organizare a întregii activități la 
mânat și întreținere a culturilor 
această primăvară. In imediata 
propiere, pe suprafețele 
Mălincrav (inginer-șef Guiță Vinti- 
lă) culturile sînt slab dezvoltate. 
Puse față în față, aceste două situa
ții vorbesc de la sine despre gradul 
de implicare a cadrelor de condu
cere din cele două unități si. nu in 
ultimul rind, a specialiștilor coope
rativelor agricole menționate.

Situații similare la întreținerea 
culturilor se constată si în alte uni
tăți agricole. Bunăoară în cadrul 
consiliului agroindustrial Axente Se
ver. la cooperativa agricolă Micăsasa, 
lucrările de întreținere se efectua
seră pe 50 la sută din suprafețe, in

de 
de 

se- 
din 
a- 

C.A.P.

Foto : E. Dichiseanu

zor, alții caută explicații
55 Ia sută manual, 
rezultate în între- 
se prezintă unită-

la sută mecanic și 
Cu cele mai bune 
ținerea culturilor 
țile agricole cooperatiste Petrești, 
Sanislău, Foieni, Urziceni (consiliul 
agroindustrial Sanislău), Andrid și 
Tiream (consiliul agroindustrial Ti- 
ream), Ardud și Beltiug (consiliul 
agroindustrial Ardud) și altele, unde, 
ca urmare a masivei mobilizări a 
forțelor de către organizațiile de 
partid și consiliile populare, a bu
nei organizări a muncii în acord 
global pe formații de cooperatori și 
mecanizatori, pe cimp sînt sute și 
sute de oameni.

Nu același lucru se poate spune 
despre cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Turț și 
Supur, unde mai persistă încă men
talitatea comodă că „mai este timp

Aspect de la întreprinderea metalurgică din Drobeta-Turnu Severin 
Foto : S. Cristian

Ciulind soluții pentru valorificarea
materialelor refolosibile...

Așa cum este si fi
resc. un produs nou 
care urmează să intre 
in fabricație este 
tnainte de toate ex
perimentat în labora
toare. testat și anali
zat. astfel tncît să 
existe certitudinea că 
se încadrează în pa
rametrii tehnlco-aoli- 
cativi. în consumurile 
stabilite, intr-un cu- 
vint, că este competi
tiv. Nu de puține ori 
insă, proiectantii nu 
reușesc — dintr-un 
motiv sau altul — să 
întrevadă toate posi
bilitățile. toate rezer
vele existente pentru 
creșterea eficientei 
economice, a perfor
mantelor noului pro
dus. Așa se face că 
pe parcursul transpu
nerii proiectului in 
practică, al pregătiri
lor de fabricație, in 
secții sau ateliere, 
produsul respectiv se 
dovedește perfectibil. 
Iar în unele situații 
perfecționarea lui de
vine o cerință ex
presă.

Cu o aștfel de si
tuație — aflată sub 
semnul urgentei — 
s-a confruntat si tână
rul colectiv al între
prinderii de contac- 
toare Buzău. Inițial. 
|a introducerea in fa
bricație a transfor
matorului pentru lăm
pile fluorescente, ni
meni nu a avut nici 
o obiecție cu privire 
la performantele aces
tui nou produs. Ime
diat s-a observat însă 
că din procesul de 
producție rezultă un 
straif destul de mare 
din tablă, sub forma 
literei H : „tola H“. 
Era limpede că se 
produce o risipă de 
materiale si trebuie 
găsită o soluție pen
tru valorificarea aces
tor straifuri de tablă. 
Ca atare, muncitorii, 
tehnicienii. inginerii

din întreprindere au 
fost invitați, într-o 
manieră inedită, să 
participe la un con
curs. tn holul de la 
intrarea în unitate a 
fost lipit, alături de 
afișele cu spectacole 
si manifestări spor
tive. un anunț mai 
puțin obișnuit. care 
de la o zi la alta a 
captat atentia tutu
ror. prin care se ofe
rea un premiu pentru 
elaborarea unei solu
ții de valorificare a 
6traifurilor din tablă

0 IDEE
Șl VALOAREA 

El
rezultate din fabrica
ția transformatorului 
pentru lămpi fluores
cente. „Concursul" era 
deschis tuturor. Se 
menționa numai că 
trebuie să se ofere o 
soluție concretă pentru 
realizarea unui produs 
din resturile de tablă 
care să poată fi pre
zentat si supus anali
zelor. probelor, calcu
lelor de eficientă si. 
Implicit, să fie solici
tat pe piață.

..Tola H“ a pus pe 
ginduri multă lume. 
După cîteva zile au 
apărut primele răs
punsuri la ineditul 
apel. Asa cum fuse
seră cerute, sub forma 
unor proiecte de pro
duse. Concluzia, plină 
de semnificații si în
vățăminte pentru vi
itor. tinind seama de 
promptitudinea răs
punsurilor. era că 
oamenii îsl puseseră 
mai înainte ei insisi 
întrebarea cum să re
cupereze aceste ma
teriale. Multi aveau 
deta unele soluții teo
retice care așteptau

largă a tuturor locuitori- 
la efectuarea lucrărilor 
Toma Dragomir. ingine- 
consiliului agroindustrial 
spune că ploile care au

timp ce la cooperativa agricolă Va
lea Viilor aceste lucrări nu începu
seră. De asemenea, în consiliul agro
industrial Basna, cooperativa agri
colă Blăjel a trecut pe toate supra
fețele la lucrările de întreținere, în 
timp ce la cea din Bratei aceste lu
crări nu au început. O situație total 
necorespunzătoare din acest punct de 
vedere se înregistrează în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Birghiș.

In raidul nostru, efectuat în uni
tăți din 
Avrig și 
Șelimbăr 
meroasă 
Ploile care au căzut au favorizat 
creșterea rapidă a buruienilor. A- 
ceasta impune, cu atit mai mult, o 
mobilizare 
lor satului 
de prășit, 
rul-șef al 
Avrig. ne 
căzut nu au împiedicat desfășurarea 
lucrărilor și. cu toate 
turile de porumb sînt 
iar oamenii lipsesc de 
întreaga suprafață de 
repartizată pe echipe in acord global.

Acum, cînd timpul s-a Încălzit, 
urgența urgențelor rămîne intensifi
carea ritmului la lucrările de între
ținere. Pentru aceasta comitetele co
munale de partid, organele agricole 
județene, conducătorii și specialiștii 
din unitățile agricole trebuie să in
tervină rapid și eficient pentru mo
bilizarea cooperatorilor la executarea 
lucrărilor de întreținere în condiții 
de înaltă calitate, ca o condiție hotă
râtoare a obținerii unor recolte mari 
în acest an. (I. O. Nemeș).

consiliile agroindustriale 
Tălmaciu. doar la C.A.P. 
am întilnit o prezență nu
la prășitul porumbului.

acestea, cul- 
Imburuienate. 
pe cîmp. deși 
porumb este

•9

>
pentru prășit". La indicația comite
tului județean de partid, s-au alcă
tuit colective de specialiști și acti
viști care au trecut la efectuarea de 
controale la fața locului, luind mă
surile politioo-organizatorice cuve
nite spre a asigura intensificarea 
acțiunii in unitățile unde se depla
sează. Deplasările efectuate la fața 
locului de specialiști ai direcției 
agricole pun în evidență cu claritate 
că stadiul dezvoltării culturilor per
mite, pe însemnate suprafețe, efec
tuarea prașilei manuale. O dată cu 
antrenarea cît mai puternică a forței 
umane la prășitul manual, 
să fie folosite cît mai intens 
țele mecanice, avîndu-se în 
volumul mare de lucrări de 
tat la întreținerea culturilor.
Grumeza).

vedere 
execu-

(O.

doar confirmarea 
practică. Asa cum an
ticipase consiliul oa
menilor muncii, unde 
se născuse ideea con
cursului. s-au făcut 
numeroase propuneri, 
din cele mai diferite 
sectoare ale întreprin
derii. tn final au fost 
reținute cinci soluții, 
toate ingenioase si 
care încorporau se
rioase investiții de 
gîndire tehnică pro
prie. Cu aplicabilitate 
Imediată a fost con
siderată ideea prezen
tată de ing. Gheorghe 
Obreia. prin aplicarea 
căreia ..tola H“... a 
dispărut. Preocupat de 
valorificarea acestpr 
straifuri de tablă, tâ
nărul specialist a ajuns 
<ă reproiecteze produ
sul initial, astfel incit, 
prin realizarea lui. să 
se valorifice la maxi
mum materia primă.

...De citeva zile 
„tola H“ nu mai exis
tă. nu mai constituie o 
problemă.

— In luna mai. ne 
precizează ing. Cris
tian Gonțescu, direc
torul întreprinderii, 
transformatorul pentru 
lămpi fluorescente — 
reproiectat după noua 
idee, care asigură in 
același timp reduce
rea consumului oe 
produs cu 0.69 kg ban
dă silicioasă, 0.060 kg 
cupru și a cheltuieli
lor totale cu 24,60 lei, 
precum și micșorarea 
gabaritului — va ieși pe 
piață. Noul produs nu 
numai că asigură so- 
lutio narea integrală a 
problemelor cu care 
ne-am confruntat oină 
acum, dar are si per
formante superioare, 
ce 11 situează la nive
lul celor mai compe
titive pe plan mon
dial.
Stelian CHIPER 
corespondentul 
„Scinteii"

în cercetare —soluții concrete, 
măsuri eficiente pentru

PERFECTIONAREA 
ECHIPAMENTELOR ENERGETICE

Creștereo ponderii cărbunilor și, îndeosebi, a ligniților inferiori in 
balanțo energetică a țării reprezintă un obiectiv economic de o deose
bită importanță, subliniat, în repetate rînduri, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in acest sens, în țara noastră, 
conform unui vast și cuprinzător program, au fost construite o serie de 
mari termocentrale, cum sînt și cele de la Rovinari și Turceni, menite 
să valorifice lignitul rezultat din exploatările de suprafață din bazinul 
Olteniei.

Ca urmare a constatărilor făcute 
pe parcursul cîtorva ani de exploa
tare a celor două termocentrale, cînd 
au fost puse în evidență unele ca
rențe în funcționarea lor, secretarul 
genera] al partidului a analizat, in 
vara anului 1985, împreună cu foru
rile competente, măsurile de redre
sare a stării de lucru din energetica 
pe cărbune. Cu acest prilej au fost 
elaborate programe de fiabilizare a 
echipamentelor energetice ale celor 
două centrale, coroborate și cu mă
suri care să conducă la o mai bună 
exploatare a instalațiilor energetice, 
precum și la asigurarea necesarului 
de cărbune la parametrii calitativi 
bine precizați. A rezultat, se înțe
lege. o acțiune de mare amploare, 
care a necesitat unirea eforturilor 
unui mare număr de specialiști din 
domeniul concepției, proiectării și 
construcției de echipamente și a ce
lor din termocentrale și întreprin
deri furnizoare de utilaje aparținînd 
celor trei ministere constructoare de 
mașini.

Cum s-a acționat pentru înfăptui
rea acestor programe ? Care este 
stadiul lor de realizare ? Ce rezulta
te concrete au fost obținute pînă în 
prezent ? în legătură cu aceste preo
cupări am avut o convorbire cu ing. 
Adrian Popa, directorul Institutului 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru echipamente e- 
nergetice din București.

— Preocupările „la zi'" sînt legate, 
evident, de înfăptuirea programelor 
prioritare din domeniul energeticii. 
Vă rugăm să ne prezentați stadiul 
realizării acestor programe, subli
niind astfel aportul institutului la 
modernizarea termocentralelor de la 
Turceni și Rovinari.

— Se poate spune că acum, fiind 
pe punctul de a finaliza reparațiile 
capitale și modernizările grupurilor 
nr. 1 de la C.E.T. Turceni și'nr. 6 de 
la C.E.T. Rovinari, ne aflăm, efectiv, 
în fața unui moment de bilanț al a- 
cestei acțiuni de mare amploare. 
Altfel spus, cele trei ministere im
plicate sînt datoare să demonstreze 
că măsurile ce le-au adoptat sînt și 
eficiente.

— tntr-adevăr, asta intenționăm să 
aflăm și noi...

— Pentru a mă referi doar la mă
surile care vizau direct activitatea 
institutului nostru — proiectant de 
specialitate al echipamentelor ener
getice — voi enumera cîteva din mo
dernizările constructive cu efect deo
sebit asupra fiabilizării agregatelor, 
implicit asupra disponibilizării ener
getice a grupurilor de 330 MW pe 
lignit de la Turceni și Rovinari. Este 
vorba, în primul rînd, de înlocuirea 
vaporizatorului inițial din țevi cu 
platbandă sudată cu vaporizator cu 
aripi laminate, soluție ce va evita 
spargerea țevilor, cauză principală a 
opririi cazanelor. Această măsură, 
pusă în operă la cazanele nr. 1 Tur
ceni și nr. 6 Rovinari, urmează să 
se aplice, în cursul acestui an, și la 
cazanele nr. 2 și 3 de la Turceni și 
nr. 5 de la Rovinari. O altă măsură 
menită să evite opririle repetate ale 
cazanelor a avut in vedere înlocuirea 
economizoarelor erodate cu economi- 
zoare noi. din oțel aliat, cu soluții 
îmbunătățite de protecție împotriva 
eroziunii datorate cenușii din cărbu
ne. Asemenea înlocuiri au și fost o- 
perate la cazanele 1 și 2 de la Tur
ceni și nr. 6 de la Rovinari. urmînd 
să se aplice in acest an și la grupu
rile nr. 3 de la Turceni și nr. 4 și 5 
de la Rovinari. Specialiștii noștri, 
prezenți zi de zi la cele două termo
centrale, au urmărit în permanență 
funcționarea unor instalații conexe, 
au putut trage concluzii privind cau
zele ce determină apariția unor de
fecte și să adopte măsuri corespun
zătoare de remediere. Astfel, prin 
montarea unui cîmp suplimentar Ia 
electrofiltre s-a putut obține o creș
tere a capacității de desprăfuire a 
gazelor de ardere cu un conținut ri
dicat de cenușă, asigurînd în acest 
fel o bună funcționare a ventilatoa
relor. Soluția a fost aplicată la ca
zanul nr. 1 de la Turceni și este pla
nificată a se extinde în 1987 si la ca
zanele nr. 2 și 3. De asemenea, o se
rie de măsuri aplicate, încă din anul 
trecut, cu bune rezultate la toate 
ventilatoarele de gaze arse au con
dus la rigidizarea lagărului inferior 
și consolidarea paletelor ventilatoa
relor. în scopul evitării apariției vi
brațiilor. fisurării și desprinderii pa
letelor.

Cît privește fiabilitatea în funcțio
nare a turbinelor au fost adoptate și 
aici o serie de perfecționări. S-a ge
neralizat soluția segmenților de etan- 
șare cu joc mărit la capete in difu
zorul ventilelor de reglaj, cit și im
plementarea unei pompe suplimen
tare pentru uleiul de ungere la la
gărele turbinei, aplicată la toate gru
purile din centrala Rovinari și in 
curs de generalizare la Turceni.

Nu mai puțin importante sînt și 
alte soluții ce au în vedere înlocui
rea cutiilor de lagăr din fontă cu 
piese confecționate din oțel turnat ; 
racordarea unei injecții cu condens 
principal la conducta de aspirație a 
pompelor de alimentare ; înlocuirea 
sistemului de excitație al turbogene- 
ratoarelor cu excitație statică cu 
componente din țară etc. Toate aces
tea sint în curs de experimentare 
sau omologare pe unele din grupu
rile de la C.E.T. Turceni, urmind a 
fi apoi generalizate.

— Soluțiile propuse, modernizările 
aduse grupurilor energetice de Ia 
cele două mari termocentrale se apli
că concomitent cu lucrările de re
parații capitale. Cum se corelează 
cele două activități ?

— In vederea scurtării ciclurilor 
de reparații capitale cu cele de mo
dernizări, se simte nevoia unei con
lucrări mai bune între institutul 
nostru, întreprinderile furnizoare de 
echipament și unitățile de montaj 
din cadrul Centralei industriale de 
utilaj energetic, precum și între 
acestea și institutele de profil și cen
tralele termoelectrice din cadrul Mi
nisterului Energiei Electrice. O con
tribuție deosebită și-a adus — și este 
chemat să aducă în continuare — 
Ministerul Industriei Metalurgice.

— Apreciind prin prisma disponi
bilizării grupurilor la care soluțiile 
au fost aplicate, se constată totuși 
că, nu mai departe decît in acest an, 
rezultatele nu sînt mulțumitoare. Se 
înregistrează încă un mare număr de 
avarii și opriri accidentale. De ce ?

— Aceste programe trebuie abor
date sub toate aspectele. Moderniza
rea echipamentelor este doar unul 
dintre ele. Ea trebuie însă sincroni
zată cu acțiunile ce au în vedere 
asigurarea termocentralelor cu căr
bune în banda de calitate stabilită, 
precum și cu măsuri care să conducă 
la o bună exploatare a agregatelor 
energetice. Numai cînd acești trei 
factori vor acționa concertat rezul
tatele vor fi cu adevărat cele aștep
tate.

— In ce privește cărbunele, el este 
cel pe care îl știm, iar minerii fac 
eforturi pentru a-1 livra la parame
trii de calitate ceruți. Ce ne puteți 
spune despre neajunsurile existente 
în modul de exploatare a grupurilor 
energetice ?

— Subliniind necesitatea exploată
rii tn bune condiții a acestor agre
gate ce înmagazinează valori impor
tante și a căror indisponibilizare 
conduce la pagube mari in multe 
sectoare ale economiei naționale, 
conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu au dispus 
elaborarea unui act normativ privind 
durata de viață a principalelor echi
pamente și subansamble ale acestora, 
document elaborat în comun de mi
nisterele furnizoare și Ministerul 
Energiei Electrice. Prin acest act 
normativ s-au stabilit unele condiții 
limitative de exploatare care să 
înlăture riscul avariilor ce conduc la 
durate mari de indisponibilizare.

— Precizați, vă rugăm, cîteva din 
aceste condiții.

— în acest act normativ este pre
văzut ca un cazan să funcționeze în 
mod constant cu 4—5 mori de cărbu
ne în scopul eliminării variațiilor 
mari, bruște de sarcină. Doar în cea 
mai nefavorabilă situație se acceptă 
funcționarea cu 3—4 mori cvasi- 
simetrice. Prevedere ce nu se 
respectă ; au fost situații cînd ali
mentarea s-a făcut chiar cu o singu
ră moară. Consecința : spargerea țe
vilor și indisponibilizarea cazanului. 
De asemenea, se stipulează prin 
acest act nepermiterea funcționării 
grupului la frecvențe sub 48,5 hertzi. 
Or, cum bine se știe, sistemul nostru 
energetic a funcționat lungi perioade 
de timp și cu frecvențe sub 47 hertzi. 
Nu mai puțin importantă este și pre
vederea ce interzice funcționarea 
grupurilor fără instalația AMCR, 
pentru a evita rămînerea fără apă a 
vaporizatorului, depășirea tempera
turii aburului la ieșire din supra- 
încălzitoare, depășirea gradienților 
de temperatură admiși. Fără respec
tarea acestor măsuri minimale in 
exploatare, eforturile corpului tehnic, 
ale muncitorilor din atâtea unități 
de cercetare-proiectare, întreprinderi 
ale construcției de utilaj greu, ale 
unităților de montaj se transformă 
într-o risipă de importante capaci
tăți de forță de muncă, de resurse 
materiale. 1

— Se pare că, pentru extinderea 
C.E.T. Turceni cu noi grupuri de 
330 MW, s-a adoptat o nouă variantă 
constructivă a cazanelor. Despre ce 
este vorba ?

— Concomitent cu preocupările 
pentru fiabilizarea grupurilor ener
getice s-a căutat o soluție nouă pen
tru concepția de ansamblu a schemei 
energetice a cuplării unui grup de 
330 MW cu două cazane de 510 tone 
abur pe oră. Această opțiune — 
izvorîtă în urma indicațiilor secre
tarului general al partidului date cu 
ocazia unor consfătuiri cu specialiș
tii institutului nostru și cei din Mi
nisterul Energiei Electrice — are 
următoarele avantaje : asigură o mai 
mare elasticitate a grupului, acesta 
funcțiorund cu o sarcină de 50 la 
sută, chiar în cazul opririi unui 
cazan ; se realizează o creștere a 
disponibilității grupului, deoarece 
cazanul de 510 t/h, avînd prin con
strucție țevi cu meandre, dă posi
bilitatea dilatării în interiorul ca
zanului, spre deosebire de cazane
le de 1 035 t/h de construcție tip turn, 
cu pereți membrană, la care dilată
rile mari pot conduce la avarii frec
vente. Noul cazan are și alte dotări 
și perfecționări, ceea ce va determi
na o funcționare superioară în cazul 
utilizării ligniților inferiori din țară. 
Proiectate în concepție proprie, de 
specialiștii institutului, și avînd la 
bază experiența unor cazane simila
re aflate la C.E.T. Ișalnița, cazanele 
de 510 t/h sînt realizate la întreprin
derea „Vulcan" București, primele 
două unități fiind destinate grupului 
nr. 8 de la C.E.T. Turceni, investiție 
în curs de realizare.

Proiectantii, constructorii, monto- 
rii, ca de altfel și beneficiarul, 
așteaptă cu încredere afirmarea per
formanțelor scontate după punerea 
în funcțiune a acestor cazane.

Vlalcu RADU

u



SCINTEIA - sîmbătă 30 mai 1987 PAGINA 3

z

CU PRIVIRE LA DOCTRINA MILITARĂ A STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

în situația actuală crește însemnătatea 
înțelegerii corecte a telurilor și inițiativelor 
in domeniul militar ale statelor și alianțe
lor politi'CO-militare, intruchipate in doc
trinele lor militare. Recunoscind aceasta și 
pornind de la necesitatea inlăturării defi
nitive a războiului din viața omenirii, opri
rii cursei înarmărilor, excluderii folosirii 
forței militare, întăririi păcii și securității 
și realizării dezarmării generale și totale, 
statele participante la Tratatul de la Var
șovia au hotărît să expună principiile esen
țiale ale doctrinei lor militare, care stau Ia 
baza activității Tratatului de la Varșovia 
și reflectă elementele comune ale obiecti
velor politico-militare ale statelor partici
pante și ale doctrinelor lor militare națio
nale.

1. Doctrina militară a Tratatului de la 
Varșovia, ca și a fiecărui stat participant, 
este subordonată obiectivului neadmiterii 
războiului nuclear, cit și convențional. Prin 
natura orinduiril Jor socialiste, aceste state 
nu și-au legat și nu își leagă viitorul de 
soluționarea pe cale militară a probleme
lor internaționale. Ele se pronunță pentru 
rezolvarea tuturor problemelor internațio
nale litigioase numai pe cale pașnică, prin 
mijloace politice.

în secolul nuclear-cosmic, lumea a de
venit prea fragilă pentru un război și pen
tru o politică de forță. în condițiile în care 
s-au acumulat cantități uriașe de arma
mente dintre cele mai ucigătoare, omenirea 
se confruntă cu problema supraviețuirii. 
Un război mondial, și cu atît mai mult un 
ră'zboi nuclear, ar avea urmări catastrofale 
nu numai pentru țările direct implicate în 
conflict, dar și pentru Însăși viața pe pă- 
mint.

Doctrina militară a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia este strict de
fensivă, pornește de la faptul că, in con
dițiile actuale, recurgerea la calea militară 
pentru rezolvarea oricărei probleme liti
gioase este de neconceput.

Esența ei constă in următoarele :
— Statele participante la Tratatul de Ia 

Varșovia niciodată și în nici o împrejurare 
nu vor iniția acțiuni militare împotriva 
vreunui stat sau alianțe de state, dacă ele 
insele nu devin obiectul unui atac armat ;

— Ele niciodată nu vor folosi primele 
armele nucleare ;

— Ele nu au pretenții teritoriale față de 
nici un stat din Europa sau din afara Eu
ropei ;

— Ele nu consideră dușman nici un stat, 
nici un popor ; dimpotrivă, sînt Rata să-și 
edifice relațiile cu toate țările lumii, fără 
excepție, pe baza luării reciproce în consi

derare a intereselor securității, a coexisten
tei pașnice.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia declară că relațiile lor internațio
nale se bazează ferm pe respectarea prin
cipiilor independentei și suveranității na
ționale, nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, inviolabilității frontierelor 
și integrității teritoriale, soluționării pe 
cale pașnică a conflictelor, neamestecului 
în treburile interne, egalității în drepturi 
și a celorlalte principii și scopuri prevă
zute în Carta O.N.U. și în Actul final de 
la Helsinki și a normelor unanim recunos
cute ale relațiilor internaționale,

Acționînd pentru realizarea de măsuri de 
dezarmare, statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sînt puse în situația de a-și 
menține forțele armate într-o asemenea 
componență și la un astfel de nivel care să 
le permită respingerea oricărui atac din 
afară. împotriva oricărui stat participant la 
tratat.

Forțele armate ale statelor aliate sînt 
menținute la capacitatea de luptă pînă la 
limita care să nu permită să fie luate prin 
surprindere : în cazul în care asupra lor va 
fi comisă totuși o agresiune, ele vor da o 
ripostă zdrobitoare agresorului.

Statele participante la Tratatul de la Var
șovia niciodată nu au tins si nu tind să 
dețină forțe armate și armamente decît atit 
cit sînt necesare pentru aceste scopuri. în 
felul acesta ele se mențin în mod riguros 
în limitele necesare pentru apărare, pentru 
respingerea unei eventuale agresiuni.

2. Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră că sarcina primordială 
pe care o au fată de popoarele lor o repre
zintă asigurarea securității acestora. Sta
tele socialiste aliate nu au pretenții la o 
securitate mal mare ca a altor state, dar 
nu acceptă nici ca aceasta să fie diminua
tă. Echilibrul strategic-milltar existent în 
prezent rămîne un factor hotărîtor pentru 
prevenirea războiului. Cu toate acestea, 
creșterea în continuare a nivelului echili
brului nu duce, după cum arată experiența, 
la o mai mare securitate. De aceea, ele vor 
continua să depună eforturi pentru păstra
rea echilibrului forțelor armate la un nivel' 
cit mai scăzut. în aceste condiții, încetarea 
cursei Înarmărilor și realizarea unor măsuri 
de dezarmare efectivă capătă cu adevărat 
o importanță istorică. în zilele noastre sta
tele nu au altă cale decît realizarea de în
țelegeri privind reducerea radicală a nive
lului confruntării militare.

Statele participante la Tratatul de la Var
șovia acționează cu hotărire de pe aceste 
poziții. în deplină concordantă cu esența 

defensivă a doctrinei lor militare, ele mili
tează in mod statornic pentru realizarea 
următoarelor obiective fundamentale :

în primul rind. încetarea urgentă, gene
rală și completă a experiențelor nucleare, 
ca o măsură prioritară In domeniul opririi 
dezvoltării, producției și perfecționării ar
mamentelor nucleare, reducerii pe etape și 
lichidării lor totale. opririi extinderii 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic ;

în al doilea rind. interzicerea și lichidarea 
armelor chimice și a altor arme de distru
gere in masă ;

în al treilea rind, reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor convenționale din 
Europa, pînă la nivelul la care nici una din 
părți, asigurîndu-și apărarea, să nu aibă 
mijloace pentru un atac prin surorindere 
asupra celeilalte părți, pentru desfășurarea 
unor operațiuni ofensive în general :

în al patrulea rind, un control strict asu
pra tuturor măsurilor de dezarmare, bazat 
pe Îmbinarea mijloacelor tehnice naționale 
cu proceduri internaționale, inclusiv cre

area de organe internaționale corespunză
toare, schimb de informații militare, efec
tuarea de inspecții la fața locului ;

în al cincilea rînd. crearea de zone libe
re de arme nucleare și chimice și, de ase
menea, a unor zone cu o concentrare re
dusă a armamentelor și cu o încredere 
sporită în diferite regiuni ale Europei și 
în alte părți ale .lumii ; înfăptuirea unor 
măsuri militare de creștere a încrederii în 
Europa, pe bază de reciprocitate, și reali
zarea unor înțelegeri cu privire la ase
menea măsuri și în alte regiuni ale lumii, 
precum și pe mări și oceane. Renunțarea 
reciprocă de către statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările membre 
ale Alianței Nord-Atlantice la folosirea for
ței militare și asumarea obligației de a în
treține relații pașnice ; desființarea baze
lor militare de pe teritoriile altor state ; 
retragerea trupelor în limitele granițelor 
naționale ; retragerea reciprocă din zona 
de contact nemijlocit dintre cele două ali
anțe militare a celor mai periculoase tipuri 
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de armamente ofensive, precum si redu
cerea concentrărilor in această zonă a for
țelor armate și armamentelor pînă la un 
nivel minim convenit.

în al șaselea rînd. considerind anacroni
că continuarea divizării Europei in blocuri 
militare opuse, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia se pronunță pentru 
desființarea .simultană a alianței lor și a 
Alianței Nord-Atlantice și, ca un prim pas, 
lichidarea organizațiilor militare ale aces
tora, crearea, în ultimă instanță, a unui 
sistem cuprinzător de securitate internațio
nală.

★
Statele participante la Tratatul de la Var

șovia propun statelor membre ale Alianței 
Nord-Atlantice organizarea de consultări în 
scopul comparării doctrinelor militare ale 
celor două alianțe, analizării caracterului 
lor, examinării in comun a direcțiilor evo
luției lor viitoare, urmărindu-se eliminarea 
suspiciunilor și a neîncrederii reciproce, 
acumulate de-a lungul anilor, pentru reali

zarea unei mai bune înțelegeri a inten
țiilor celuilalt, pentru ca concepțiile și 
doctrinele militare ale <;elor două blocuri si 
ale participanților la acestea să se bazeze 
pe elemente defensive.

Obiectivul consultărilor l-ar putea consti
tui, de asemenea, dezechilibrele și asime- 
triile care s-au creat în ceea ce privește 
unele tipuri de armamente și categorii de 
forțe ale armatei, căutarea căilor pentru 
înlăturarea acestora, pe baza efectuării 
unor reduceri de către partea aflată în 
avans, urmînd ca asemenea reduceri să 
conducă la niveluri tot mai scăzute.

Statele socialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia propun organizarea unor 
asemenea consultări la un nivel corespun
zător de experți, cu participarea specialiș
tilor militari ai țărilor celor două părți. Ele 
sînt gata pentru efectuarea unor ‘astfel de 
consultări chiar în cursul anului 1987. Con
sultările ar putea avea loc la Varșovia sau 
Ia Bruxelles ori, .prin alternantă. în ambele 
orașe.

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

— Interzicerea completă a expe
riențelor cu arme nucleare, ca o mă
sură de oprire a dezvoltării produc
ției și perfecționării armamentelor 
nucleare, de reduoere și lichidare a 
acestor arme. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia propun în
ceperea neintirziată de negocieri cu
prinzătoare în vederea realizării de 
înțelegeri corespunzătoare în aceste 
domenii.

Participants la consfătuire se pro
nunță cu hotărire împotriva ampla
sării de arme în spațiul cosmic, 
pentru respectarea strictă a trata
tului privind apărarea antirachetă, 
realizarea de înțelegeri cu privire 
la interzicerea sistemelor antisatelit 
și a armamentelor din clasa 
„Cosmos-Pămint“, la preîntîmpinarea 
cursei înarmărilor în Cosmos, pentru 
folosirea acestuia exclusiv în scopuri 
pașnice și pe baze rationale, ca bun 
al întregii omeniri.

Conducătorii statelor socialiste 
aliate s-au pronunțat pentru elabo
rarea unor ..prevederi fundamen
tale" ale acordurilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. referitoare la armamentele 
strategice ofensive, consolidarea re
gimului tratatului privind apărarea 
antirachetă și la experiențele nu
cleare care. împreună cu semnarea 
tratatului privind rachetele cu rază 
medie de acțiune, ar putea constitui 
obiectul unei înțelegeri între U.R.S.S. 
și S.U.A. la nivel inalt și baza pre
gătirii unor acorduri sovieto-ameri- 
cane obligatorii din punct de vedere 
juridic.

Participanții la consfătuire consi
deră important ca toate statele euro
pene, și în primul rind cele parti
cipante la alianțele militare, să con
tribuie activ la procesul de dezar
mare nucleară, la asigurarea succe
sului negocierilor respective. Statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia vor face totul pentru reali
zarea unor înțelegeri concrete, pq. 
bază de dialog bi și multilateral, în 
scopul lichidării armelor nucleare 
și a altor arme de distrugere în 
masă pină la sfîrșitul secolului.

3. Statele reprezentate la consfă
tuire se pronunță pentru lichidarea 
cit mai urgentă a armelor chimice 
și reafirmă că sînt gata să finali
zeze, încă în acest an, elaborarea 
convenției internaționale privind in
terzicerea acestora, distrugerea stocu
rilor existente de astfel de arme și 
a bazei industriale pentru produ
cerea lor. Ele reamintesc declarația 
pe care au adoptat-o in această pro
blemă. la Moscova, Ia 25 martie 1987.

4. Au fost examinate căile de 
realizare a programului de reducere 
a forțelor armate și armamentelor 
convenționale, cu 25 la sută pînă în 
anul 1990. propus de statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, in 
iunie 1986. Aceste reduceri ar urma 
să se înfăptuiască concomitent și țn 
complex cu mijloacele nucleare tac
tice. O dată cu înfăptuirea reducerilor 
propuse, statele reprezentate la con
sfătuire consideră necesară elabo
rarea de noi măsuri pentru a se 
trece în continuare la reducerea și 
mai substanțială a forțelor armate, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare pînă în anul 2000.

în concepția statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, procesul 
de reducere a tensiunii militare in 
Europa trebuie Să fie continuu și să 
asigure în fiecare etapă a acestuia 
echilibrul, la un nivel cit mai 
scăzut. Avînd în vedere asimetria 
forțelor armate ale celor două părți 
în Europa, formată ca urmare a 
unor factori istorici, geografici și de 
altă natură, ele sint gata ca, în 
cursul reducerilor, să înlăture ine
galitatea existentă în unele domenii, 
prin efectuarea de reduceri cores
punzătoare de către partea aflată în 
avans. Procesul de reducere a efec
tivelor și armamentelor ar urma să 
fie însoțit de reducerea corespunză
toare a cheltuielilor militare ale 
statelor.

Statele reprezentate la consfătuire 
adresează tuturor statelor participan
te la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa propunerea de 
a se organiza o intilnire a miniștrilor 
afacerilor externe, care să adopte 
hotărîrea cu privire la începerea de 
negocieri ample în scopul reducerii 
radicale a forțelor armate, armamen
telor convenționale și armelor nu
cleare tactice în Europa și în mod 
corespunzător a cheltuielilor milita
re. La aceste negocieri ar urma să 
fie examinate și o serie de măsuri 
prioritare în legătură cu reducerea 
tensiunii militare și prevenirea pe
ricolului unui atac prin surprindere, 
cu retragerea reciprocă a celor mai 
periculoase categorii de arme ofen
sive din zona de contact nemijlocit 
dintre cele două blocuri militare, 
precum și cu privire la reducerea 
concentrărilor de forțe armate și ar
mamente in aceste zone, la un nivel 
minim convenit.

Forumul cel mai indicat pentru 
examinarea acestor probleme l-ar 
constitui cea de-a doua etapă a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa. Sînt posibile și alte 
modalități de examinare a probleme
lor dezarmării, în primul rînd în ca
drul procesului general european, in
clusiv prin convocarea unui forum 
special.

Statele socialiste aliate acordă o 
mare importanță consultărilor neofi
ciale care au loc la Viena între re
prezentanții țărilor N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia, chemate 
să contribuie^la elaborarea mandatu
lui viitoarelor negocieri.

Ca o expresie a bunelor lor intenții 
și in interesul asigurării celor mai 
bune condiții pentru viitoarele ne
gocieri. statele participante la Tra
tatul de la Varșovia declară că sint 
gata să manifeste maximă reținere 
in ce privește dezvoltarea potențiale
lor lor militare, pe bază de recipro
citate. să nu sporească forțele armate 
și armamentele convenționale, să 
instituie un moratoriu de 1—2 ani 
asupra creșterii cheltuielilor militare. 
Ele cheamă țările N.A.T.O. să proce
deze în mod similar.

5. Statele socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia acordă o 
mare importanță măsurilor de dimi
nuare a Încordării militare. întăririi 
securității in diferite regiuni ale Eu
ropei, creării de zone libere de arme 
nucleare și chimice în Balcani, in 
centrul și în nordul continentului. 

Ele își reafirmă hotărîrea de a ac
ționa pentru înfăptuirea propunerilor 
avansate în acest domeniu de Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria, Republica. So
cialistă Cehoslovacă și Republica De
mocrată Germană.

Din zona denuclearizată de-a lun
gul liniei de contact dintre Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O.. cu lăți
mea de 300 km (cite 150 km de fie
care parte), propusă de R.S.C. și 
R.D.G., ar urma să fie retrase, pe 
bază de reciprocitate, toate armele 
nucleare — munițiile nucleare, inclu
siv minele nucleare, rachetele opera- 
tiv-tactice și tactice, artileria atomi
că, avioanele purtătoare din aviația 
tactică de lovire, precum și com
plexele de rachete sol-aer, apte pen
tru utilizarea armelor nucleare.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță, de aseme
nea, pentru continuarea și adîncirea 
dialogului multilateral privind crea
rea în Balcani a unei zone li
bere de arme nucleare si chimice.

Statele reprezentate la consfătuire 
sprijină pe deplin planul propus de 
R.P. Polonă cu privire la reducerea 
armamentelor șl creșterea încrederii 
în Europa centrală. Realizarea aces
tuia ar constitui un factor impor
tant de întărire a păcii și stabilității 
pe continent.

6. înfăptuirea unor măsuri de 
dezarmare s-ar garanta printr-un 
sistem eficient de control, care să 
corespundă conținutului măsurilor 
de dezarmare, mergînd pînă la 
inspecții la fața locului. Pornind de 
la faptul că, in procesul trecerii la 
dezarmarea reală, oontrolul devine 
unul din mijloacele cele mai im
portante de asigurare a securității, 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia se pronunță pentru ela
borarea unui ansamblu de măsuri 
cit mai stricte de control în toate 
etapele reducerii armamentelor.

în ce privește reducerea armelor 
racheto-nucleare. trebuie să se asi
gure un control corespunzător pre
tutindeni — la locurile de demontare 
și lichidare a rachetelor. în poli
goanele și bazele militare, inclusiv 
in terte țări, în centrele de instruire, 
depozitele și uzinele producătoare, 
atît de stat, cit și particulare.

In domeniul armamentelor con
ventionale, pe lingă măsurile de 
control asupra procesului propriu- 
zis de reducere, ar urma să fie 
supuse observării și activitățile mi
litare ale trupelor rămase după re
ducere.

7. Examinînd desfășurarea lucră
rilor Reuniunii de la Viena a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coope
rare in Europa, oare a trecut la faza 
importantă de elaborare a înțelege
rilor general acceptabile, statele 
reprezentate la consfătuire declară 
că sînt hotărâte să contribuie pe 
deplin la incheierea cu succes a 
acesteia, prin adoptarea la reuniune 
de măsuri echilibrate, de substanță, 
care să conducă la progrese reale în 
domeniul dezarmării, să contribuie 
la întărirea încrederii și dezvoltarea 
relațiilor între statele participante, 
pe plan politic, economic și umani
tar, pe baza fermă și trainică a 
principiilor Actului final de la

•
Helsinki. Ele se pronunță împotriva 
divizării continentului în blocuri' 
militare opuse, pentru desființarea 
concomitentă a acestora, pentru 
bună vecinătate și colaborare pe 
plan general european.

Statele reprezentate la consfătuire 
își exprimă convingerea că intîl- 
nirea propusă a miniștrilor afaoeri- 
lor externe ai statelor (participante 
la C.S.C.E. ar putea contribui nu 
numai la începerea negocierilor cu 
privire la reducerea forțelor armate 
și armamentelor convenționale în 
Europa, ci și la solutionarea altor 
probleme ale securității și cooperării 
europene.

Participanții la consfătuire au 
apreciat că o pace trainică și coope
rarea bazată pe bună vecinătate în 
Europa pot fi asigurate numai in 
condițiile respectării realităților te- 
ritorial-politice existente pe conti
nent. Activitatea forțelor revanșarde, 
în primul rind din Republica Fede
rală Germania, și încurajarea revan- 
șismului, oriunde s-ar manifesta, 
contravin intereselor destinderii șl 
securității. Actului final de la 
Helsinki. Asemenea acțiuni vor primi 
o ripostă hotărâtă și în viitor.

Interesele păcii, ale creării unul 
climat de încredere, respect reciproc 
și prietenie între popoare cer să se 
pună capăt politicii de învrăjbire 
între acestea, încercărilor de promo
vare a anticomunismului, a rasismu
lui, de folosire a oricăror forme de 
discriminare, de propovăduire a unor 
teze șovinist-naționaliste.

8. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sint gata să caute căi 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice reciproc 
avantajoase cu toate țările, se pro
nunță pentru eliminarea obstacolelor 
din calea schimburilor comerciale și 
economice, pentru adîncirea rapor-

' turilor economice între statele parti
cipante la C.S.C.E., ceea ce ar con
tribui la întărirea destinderii, secu
rității și păcii în Europa.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță pentru o 
largă colaborare în domeniul uma
nitar. După convingerea lor. trebuie 
făcut totul pentru asigurarea drep
turilor omului la viață și la muncă, 
în condiții de pace și libertate, pen
tru înfăptuirea deplină a drepturilor 
lui politice, civile, economice, sociale 
și culturale, în complexitatea și in
terdependența lor, cu respectarea 
suveranității statelor.

9. Statele reprezentate la consfă
tuire își reafirmă hotărîrea de a 
acționa pentru crearea unui sistem 
cuprinzător de pace și securitate 
internațională, care să includă do
meniile militar, politic, economic și 
umanitar. O parte componentă a 
acestuia ar fi și conlucrarea în do
meniul ecologic. Un asemenea sis
tem de securitate ar duce la edifi
carea unei lumi denuclearizate. din 
care să fie excluse forța și amenin
țarea cu forța, iar relațiile dintre 
popoare să se edifice în spiritul 
respectului reciproc, prieteniei și 
colaborării. Inițiativa țărilor socia
liste vizează depășirea cursului spre 
confruntare, introducerea unor norme 
civilizate, promovarea unei atmos
fere deschise, de sinceritate și în
credere în relațiile internaționale.

Participanții la consfătuire au 
salutat schimbul larg de păreri care 
a început în cadrul O.N.U. pe aceste 
probleme. Ei se pronunță pentru 
continuarea și dezvoltarea unui dia
log eficient în toate domeniile și la 
toate nivelurile, în scopul trecerii 
la măsuri concrete de constituire a 
unor garanții materiale, politico- 
juridice și moral-psihologice de pace, 
la asigurarea practică a securității 
pentru toți. Ei exprimă speranța 
că cea de-a 42-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U? va aduce o con
tribuție importantă la aceasta. Orga
nizația Națiunilor Unite ar urma să 

asigure realizarea efectivă a siste
mului cuprinzător de pare și secu
ritate internațională.

Statele reprezentate la consfătuire 
au subliniat din nou necesitatea res
pectării stricte de către toate statele 
a principiilor Independenței șl suve
ranității naționale, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, 
inviolabilității frontierelor și Integri
tății teritoriale, soluționării pe oale 
pașnică a diferendelor, neamestecu
lui în treburile interne, egalității în 
drepturi, a celorlalte principii și sco
puri prevăzute în Carta O.N.U. și în 
Actul final de la Helsinki și a nor
melor unanim recunoscute ale rela
țiilor internaționale.

10. Conducătorii statelor partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia au 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la focarele de încordare și con
flictele existente în lume și au re
afirmat hotărîrea Iot de a contribui 
activ la soluționarea lor justă pe 
cale politică, prin tratative.

O mare importanță pentru reali
zarea unei reglementări globale șl 
asigurarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu ar avea-o organi
zarea unei conferințe internaționale 
sub egida O.N.U., cu participarea 
egală în drepturi a tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — sin
gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian. O măsură prac
tică în direcția convocării unei ase
menea conferințe ar putea-o con
stitui crearea unui comitet pre
gătitor, cu participarea celor cinci 
membri permanent! al Consiliului de 
Securitate al O.N.U., precum și a 
tuturor părților interesate.

încetarea grabnică a conflictului 
dintre Irak și Iran și solutionarea 
problemelor litigioase prin tratative, 
tinind seama de interesele legitime 
ale ambelor state, pe baza normelor 
unanim recunoscute ale dreptului 
international, ar răspunde interese
lor păcii in lume.

Participanții la consfătuire au sa
lutat crearea unei zone fără arme 
nucleare în sudul Oceanului Pacific, 
au exprimat convingerea că întărirea 
păcii în Peninsula coreeană, solu
ționarea prin mijloace politice, pe 
calea tratativelor, a tuturor conflic
telor și problemelor existente în 
Asia de Sud-Est, pe baza respectării 
independentei și suveranității fie
cărei țări, dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare in 
această zonă a lumii ar răspunde in
tereselor securității internaționale. 
S-a exprimat sprijinul față de cursul 
realizării reconcilierii naționale în 
Afganistan, pentru o reglementare 
politică neintirziată a situației, pe 
baza încetării oricărui amestec în 
treburile interne ale acestei țări, 
respectării independentei și suvera
nității ei. S-a exprimat interesul 
pentru realizarea intr-un timp cit 
mai scurt a Înțelegerii sovieto-afgane 
cu privire la retragerea trupelor 
sovietioe din Afganistan. în cadrul 
reglementării politice.

Statele reprezentate la consfătuire 
au reafirmat solidaritatea lor cu 
lupta popoarelor din sudul Africii 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, a politicii rasiste și de 
apartheid, cu lupta poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru eliberarea și independența 
deplină. Ele condamnă cu toată fer
mitatea actele agresive ale Africii 
de Sud împotriva popoarelor Ango- 
lei, Mozambicului și celorlalte state 
independente vecine.

Participanții la consfătuire și-au 
declarat sprijinul deplin pentru 
eforturile îndreptate spre o regle
mentare politică justă în America 
Centrală, s-au pronunțat pentru în
cetarea acțiunilor agresive împotriva 
Nicaraguei, pentru recunoașterea 
dreptului fiecărui popor de a-și alege 
în mod liber, fără amestec din 
afară, calea dezvoltării sale politice 
și economice.

Participanții la consfătuire au 
abordat unele aspecte ale situației 
economice mondiale. în primul rind 
problemele lichidării subdezvoltării 
și instaurării noii ordini economice 
Internaționale.. In legătură cu aces
tea a fost adoptat un document care 
se dă publicității.

11. La consfătuire a avut loc un 
schimb aprofundat de păreri cu pri
vire la dezvoltarea colaborării între 
statele socialiste aliate. S-a dat o 
apreciere pozitivă activității depuse 
de Comitetul miniștrilor afacerilor 
externe și Comitetul miniștrilor apă
rării, după Consfătuirea de la Buda
pesta a C.P.C. și au fost stabilite 
sarcinile lor viitoare.

Examinînd problemele conlucrării 
în cadrul Tratatului de la Varșovia, 
participanții la consfătuire s-au pro
nunțat pentru o colaborare mai di
namică în domeniul politicii exter
ne, perfecționarea în continuare a 
mecanismului acesteia, respectarea 
neabătută a principiilor egalității în 
drepturi și răspunderii reciproce în 
sistemul raporturilor politice între 
statele aliate. Ei consideră impor
tant ca fiecare stat aliat să fie mai 
activ, să aibă mai multă inițiativă în 
problemele internaționale, In Inte
resul promovării cursului convenit 
de politică externă.

In acest context, s-a adoptat hotă
rârea cu privire la crearea grupei 
multilaterale de informare reciprocă 
curentă, formată din reprezentanți ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

S-a hotărât, totodată, crearea unei 
comisii speciale a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia în

Vizita la primăria din Berlin
BERLIN 29 (Agerpres). — Tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a vizitat, vineri, împreună 
cu ceilalți conducători ai delegațiilor 
care au luat parte la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, primăria orașului Berlin 
— Roten Rathaus.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat au fost în- 
tîmpinați de tovarășul Erhard Krack, 
membru al Comitetului Central al 
P.S.U.G., primarul general al capi
talei R.D. Germane, care, în numele

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a consemnat următoarele In 
„Cartea de aur” : „Cu prilejul aniversării a 750 de ani de existență a 
Berlinului, imi face o deosebită plăcere ca, in numele poporului român 
ți al meu personal, să adresez tuturor locuitorilor capitalei Republicii 
Democrate Germane un cordial salut prietenesc ți cele mai calde 
felicitări pentru realizările obținute in anii socialismului In construcția ți 
dezvoltarea acestui oraț multisecular, cu bogate tradiții de civilizație ți 
cultură, de luptă revoluționară.

Intre Berlin ți București - capitala României socialiste - s-au stator
nicit trainice legături prietenești care, in cadrul relațiilor generale de 
prietenie ți colaborare dintre țările noastre, cunosc o dezvoltare continuă, 
in interesul ți spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului ți 
păcii. Urăm o dezvoltare tot mai puternică a acestor relații; urâm 
locuitorilor Berlinului ți intregului popor al R.D. Germane noi succese 
pe calea progresului, prosperității ți păcii*.

DEJUN OFICIAL
Tovarășul Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, a oferit, vineri, 
un dejun oficial în onoarea delega
țiilor participante la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

problemele dezarmării, din care să 
facă parte reprezentanții ministere
lor afacerilor externe și ai ministe
relor apărării naționale. pentru 
schimb de păreri șl informații în 
problemele limitării înarmărilor și 
dezarmării ' . primul find nucleare, 
inclusiv pentru examinarea 1 ‘i-
velor statelor aliate și elabora, 
propuneri comune în acest don 
Crearea comisiei este menită să 
termine o implicare și mai actix 
tuturor statelor participante la Trt 
tul de la Varșovia la eforturile i 
mune în domeniul limitării înarm. 
rilor și dezarmării.

Comitetul Politic Consultativ a 
ascultat raportul comandantului-șef 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia referitor la activitatea practică 
desfășurată de comandament și a 
adoptat o hotărîre în legătură cu 
aceasta.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie șl colaborare 
tovărășească. Ea a demonstrat uni
tatea de vederi în toate problemele 
examinate.

Republica Democrată Germană, ca 
țară-gazdă a consfătuirii, va asigura 
jiifuzarea documentelor acesteia altor 
state și organizații internaționale.

Următoarea consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia va avea loc la Varșovia. 
Pentru perioada următoare, secretar 
general al Comitetului Politic Con
sultativ a fost desemnat reprezen-: 
tantul Republicii Populare Polone, 
Henryk Jarosek, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

tuturor locuitorilor, le-a adresat un 
călduros „Bun venit", exprimînd deo
sebita bucurie de a-i avea ca înalți 
oaspeți ai Berlinului jubiliar — in 
acest an orașul sărbătorind 750 de 
ani de la prima sa atestare docu
mentară oficială. Primarul general 
al Berlinului a prezentat oaspeților 
principalele date privind istoricul 
orașului și al primăriei, preocupări
le și realizările oamenilor muncii 
pentru continua dezvoltare a ora
șului.

Ceremonia primirii a avut loc în 
Sala emblemelor, unde conducătorii 
delegațiilor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au semnat 
în „Cartea de aur".

împreună cu ceilalți conducători ai 
delegațiilor prezente, la dejun au luat 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și mem
brii delegației române.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
cordială.
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Formă de manifestare a inepuizabilului umor popular, brigada artis- 
și-a asumat în ultimii ani nu doar sarcina de a „distra" publicul, 

le a contribui prin mijloace critice și satirice la constituirea unui 
/uros curent de opinie în rindul colectivelor de oameni ai muncii, 

.potriva anacronismelor, mentalităților înapoiate. Spiritul constructiv, 
ritic al acestor animatori ai opiniei publice contra indisciplinei, dezor- 

linii, dezorganizării, risipei, a justificărilor comode, opuse pătrunderii 
noului, acționează în numele eticii și echității. Am asistat, zilele trecute, 
la. o originală și eficientă „analiză" întreprinsă de asemenea formații asu
pra rrțai multor sectoare de activitate dintr-un județ. Să le luăm pe rind :

Sînt gustate „sortimente
le" criticii ? Cu ca ereutăU se 
luptă comerțul, unitățile de diverse 
profiluri care servesc populația ? Ne 
oprim la cîteva, așa cum le-au tre
cut rapid în revistă — în cite 8—10 
minute — echipele reprezentând a- 
ceste colective care, în viața de toate 
zilele, sint „la dispoziția dumnea
voastră" : mentalități anacronice, 
fugă de muncă, înșelătorie, furt, do
sirea mărfii, stoarcerea clientului 
(des) considerat ca o inepuizabilă 
„sursă de venituri", nerespectarea 
programului de lucru, atitudine civi
lizată numai dacă „pică" ceva, re
cord de „evidențieri" în condica de 
sugestii și reclamații. trafic de in
fluență („relație = pilă"), reparații, 
(la frigidere) de slabă calitate, ser
virea consumatorilor cu „musaca de 
carton" (și alte asemenea preparate 
de o vechime muzeală), lacune in 
gospodărirea orașului („ruinele" fos
tului hotel „Victoria"), mica dema
gogie din ședințele formale unde se 
iau fel de fel de angajamente care 
se știe dinainte că nu vor fi respec
tate, risipa de bunuri (formalist și 
simplist combătută de vreme ce, 
fără adresă, critica sună cam așa : 
„Cu risipa s-a sfirșit / Că noi vrem 
economie" 1 sau „Statul a dat lege / 
Cu risipa nu mai merge" !) și, în 
fine, meditații vorbărețe și inutile 
pe marginea vremii irosite In van 
căci „Timpul ce ne este dat / de
parte a zburat" — iată o brigadă 
alunecînd către o ipostază de „filo- 
zoafă", pusă pe dădăceală, cum n-ar 
trebui să fie nici un moment o ast
fel de echipă de șoc percutantă, in
cisivă, apelind la exemple concrete, 
mergind drept la țintă (brigada de 
la I.C.S.M. — Urziceni), Jurnalul 
vorbit al brigăzii consemnează în 
continuare : comportări contondente 
și necinstite față de cumpărători (vîn- 
zătoarea de la alimentara din gară 
a arunoat cu marfa după clientă ; 
cel de la chioșcul din centru uită să 
dea restul etc.), înșelarea bunei cre
dințe a cetățeanului și a dorinței lui 
de mai bine (știați ce diferență este 
între camera de 75 și aceea de 100 
de lei ? V-o spune grupul satiric : 
in cea scumpă, oihul are și o nuie
lușă pentru vînat țînțari), nepotism, 
cocoloșirea vinovaților sub forma 
sancțiunilor rentabile (repetenții la 
examenul cotidian al eticii sint trans
ferați. de zîna lor cea bună, ca șefi 
de sală, în alte localuri), încărcarea 
notei de plată, mituirea în lanț — 
ospătarul pe șeful de sală, acesta pe 
un altul ș.a.m.d... (grupul satiric de 
la C.P.A.D.M. — ^Fetești). Nu este 
cîtuși de puțin în'*.•»♦'"ția noastră 
de a nega marile rea>. din co- 

*?pmițean, progresele de ne- 
/V7*gistrate în diversificarea

v

mal răzbate „gerul" criticii pe care, 
iată, exponenții opiniei publice le-o 
adresează fără încetare, plini de 
speranță și de încredere în resur
sele de redresare ? Injectați mereu 
cu același ser critic, unii au devenit 
imuni la critică. Fără ea ar scădea 
în propriii lor ochi, s-ar simți „des
considerați"...

Nu în culise, ci pe scenă. 
Un spectator mulțumit în fotoliul 
său ar putea obiecta că acestea sînt 
„mărunțișuri", lucruri minore ce ar 
trebui trecute cu vederea și rezol
vate in tăcere. Există și asemenea 
mentalități pudibonde, care consi
deră rușinos să aduci pe scenă 
„rufele murdare". De ce in fața 
sălii, dacă se poate și în culise ? 
Tocmai aici apare rolul brigăzii și 
aceasta e funcția ei socială : de a 
le scoate la suprafață și de a le 
pune sub focul satirei pentru a crea 
împotriva lor acel binefăcător cu
rent de opinie menit să grăbească 
eradicarea lipsurilor și să demaște 
ipocrizia de care o atare mentali
tate se face vinovată. Căci de lip
surile semnalate se fac răspunză
tori nu colectivele „in general", ci 
niște oameni anume, lucrători cer
tați cu morala șl uneori cu legea. 
Ar fi nefiresc, de aceea, să-i lăsăm 
„cufundați" In masa colectivelor res
pective, obligîndu-le pe acestea să 
ia asupra lor răspunderea faptelor 
incritninate : datoria colectivelor 
este, tocmai, de a se împotrivi dise
minării indistincte a răspunderii, 
anonimizării responsabilității. Iar 
aceste formații artistice de mare 
răsunet social întruchipează con
știința morală a colectivității, voința 
acesteia de a nu tolera, pe seama 
răspunderii „globale", pe cei care 
nu-și fac datoria. Este o oportună 
și foarte eficientă formă de delimi
tare și, implicit, de educare, de tre
zire din somnul parazitismului și 
aducere la realitate a celor vinovați.

parație urgentă, pe străzile
Sloboziei ochiul brigăzii vede cum 
pacienți îmbrăcați in halatele spita
lului județean aleargă să se trateze 
(mai bine !) la policlinica cu plată. 
Anomalii sînt și la „Camping" — 
Urziceni. Pentru a obține ață, cata
rame (aduse de la Galați) șl fer
moare trebuie să alergi după șapte 
semnături, inclusiv — arată brigada
— a directorului general. Cind să 
mai lucrezi ? Unitate de rang re
publican, înscrisă în industria de 
vîrf, putîndu-se, de altfel, minări cu 
rezultate remarcabile. întreprinderea 
de ferite nu scapă nici ea de cri
tica constructivă a brigăzii : servi
ciul de proiectare propune ștergerea

■magneților cu ultrasunete, dar tot
„cîrpa și suflatul" constituie metoda 
curentă. Acolo mai sînt și niște 
„meșteri mari", dar nu în beneficiul 
întreprinderii, ci exclusiv al lor : 
lucrează bibelouri și artizanat, fac 
reparații particulare, nu-și realizea
ză planul, iar leafa le merge. Une
ori, „cine țipă mai tare acela e 
șef", arată brigada, dar săgeata cea 
mal ascuțită a criticii este îndrep
tată, pe drept cuvînt, spre „frînarii* 
progresului, al modernizării, cei 
care, de exemplu, transformă într-o 
lungă și costisitoare excursie — 
plimbări de la un serviciu la altul
— propunerea de invenție a unei 
fete ingenioase. Este astfel incrimi
nată lipsa de răspundere care duce 
la tergiversarea aplicării inițiative
lor și propunerilor oamenilor mun
cii. Cum se vede, brigada artistică 
nu-și consumă verva pe mize mici, 
ci atacă frontal probleme de mare 
importantă, își înțelege — benefi
ciind și de concursul directorului 
însuși, cum ni s-a spus — așa cum 
trebuie misiunea : de a fi expresia 
superioară a conștiinței și răspun
derii muncitorești.

mitate cu știința șl normele agro
tehnice actuale. Cu atît mai anacro
nice apar „simplele" sustrageri de 
la muncă ale acelora ce nu sînt 
întâlniți decit foarte rar sau foarte 
târziu pe tarla ; conducerea unui 
sector al activității C.A.P. de la dis
tanță, prin telefon dă rezultate pe 
măsură : vacile cresc grase și fru
moase pe afișele de pe pereți, pe 
cind în realitate sînt slabe și le 
răstoarnă vjntul. In atare condiții, 
spune brigada, și rapoartele către 
U.J.C.A.P. sînt umflate cu vînt în 
loc să reflecte cinstit subțirimea 
rezultatelor (brigada de la C.A.P. 
Făcăeni). In altă parte, „bîrfitoare- 
le“ sperietori de pe cimp — „pre- 
'zente" zi și noapte la datorie, și 
deci foarte Informate — spun și co
mentează cu un haz amar tot ce 
văd și n-ar vrea să mai vadă : cum 
cutare vine agale la muncă spre 
prînz, cum se fac (prost !) arăturile 
pe unele tarlale, cum se dau rapoar
tele la județ în conformitate cu in
dicațiile primite, cum în zadar cau
tă un fotograf să prindă într-un 
„tablou" o familie întreagă (soți, 
socri, fii, nepoți) de ' cooperatori, 
cum a ajuns țăranul — paznic la 
București — să vină duminica „la 
țară" ca să se refacă după stresul 
citadin, dar și cum a prins rădăcini 
medicul* în satul unde soția este in
gineră la „fabrica noastră de confec
ții" (grupul satiric C.A.P. Dridu).

Cerințele și propunerile cetățenilor
7

la baza activității comisiilor permanente

Stilul de conducere prin... 
indicații telefonice. Deosebit 
de semnificativ este faptul că nici 
satul nu rămîne mal prejos, semn 
sigur că aici exigențele noii revo
luții agrare răscolesc mentalitățile, 
provoacă o tot mai conștientă atitu
dine de respingere a vechiului, de 
neîmpâcare cu anacronismele ce 
grevează conștiința unor oameni. In 
prim plan se află, desigur, atitu
dinea față de muncă in înțelesul ei 
superior : nu doar ca efort fizic, ci 
ca activitate desfășurată în confor-

Un fotoliu rezervat și ne
ocupat. Da sfîrșit, un spectator 
ne-a spus : „Mă. gindesc că o pană 
inspirată, un dramaturg bunăoară, 
ar găsi, poate, în cele înfățișate cu 
curaj și sinceritate, uneori cu stân
găcie, de acești exponent! ai opiniei 
publice, motive demne de resursele 
talentului

Fotoliul 
oaspete 
neocupat

comic și satiric", 
rezervat 

așteptat a
unui astfel de 
rămas, și aici.

sus, scoasa din 
orașelor ialomi-

Subiectele de mai 
realitățile satelor și 
țene, au putut fi urmărite duminică, 
24 mai, pe scena Casei tineretului din 
Slobozia, in excelentul spectacol de 
selecționare a formațiilor artistice 
care vor reprezenta județul Ialomița 
la etapa republicană a celei de-a 
șasea ediții a Festivalului național 
„Cintarea României".

C. STANESCU

tălmă- 
comu- 
partid 
altfel

servirea civilizată și 
llor. Brigada artis- 
să — și bine face 
ule lucruri de pus 

cineva ? Sînt oare 
)ili mereu pe re- 
ustă" ei acest soi 
iica de sugestii și 
că nu întotdeauna 

.idecătoare de vreme 
de un strat gros de 

șată In vreun cotlon și 
>r de aceia care au arun- 

x)lo. Să credem cumva că 
,.e enumerate mal sus. avizate 

programul brigăzii de factorii în 
urept să o facă, sînt așa de vechi 
Incit au devenit cutumiare : un soi 
de plapumă călduroasă prin oare nu

„Frînarii" progresului. In‘ 
dividualizarea răspunderii în numele 
intereselor colective — iată ce face 
din această formație purtătoarea 
unui înalt civism, a unei atitudini 
pline de responsabilitate ce 
cește spiritul revoluționar al 
niștilor, al organizațiilor de 
din fiecare întreprindere. De
trebuie spus, spre lauda lor, că bri
găzile din mediul muncitoresc aduc 
pe scenă un sănătos climat de cri
tică și autocritică deschisă, un umor 
de calitate neîndoielnică, o satiră 
ascuțită ce provoacă rîsul purifica
tor. Este imposibtâ să te' sustragi 
ochiului său scormonitor și vigilent, 
razei de lumină pe care acest ori
ginal instrument al controlului mun
citoresc o aruncă peste locurile căl
duțe, colțurile în care se mai ascund 
„frînarii" progresului, purtătorii 
mentalităților depășite. Acest „re
flector" descoperă, cînd este bine 
mînuit, totul : sustragerea de pro
duse („la magaziile de produse 
finite"), concedii medicale neînteme
iate, „mita" bine conservată, slaba 
calitate a unor produse („bame pie
trificate"), vătuirea criticii deschise 
(în audiență : „poți spune deschis 
orice, căci acolo nu te aude ni
meni"), lipsa de vigilență a 
C.T.C.-ului pe sub ochii căruia sca
pă produse ce compromit marea 
fabricii (brigada I.P.I.L.P. Fetești). 
La Unirea meșteșugarilor — Urzi
ceni, arată brigada, se întâmplă să 

. aștepți chiar și un an pentru o re

tv
14,45 Săptămtna politici
15,00
19,00
19,20
19,50

închiderea programului
Telejurnal
Teleenclclopedia (color)
Film artistic (color). „Casa Ri
co rdl"

21,50 Telejurnal
22.00 Melodii Îndrăgite (color)
22,30 închiderea programului

13.00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă (parțial 

color) Casa de cultură din Suceava Foto : E. Dichiseanu

In exercitarea atribuțiilor ce Ie re
vin privind organizarea, îndrumarea 
și controlul activității economico-so- 
ciale din zona lor teritorială, consi
liile populare se bazează pe colabo
rarea strînsă cu cetățenii — aceasta 
fiind condiția hotăritoare a unei 
rodnice activități și, totodată, o eloc
ventă expresie a democratismului 
orinduirii noastre socialiste. Așa cum 
prevede Legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare, aces
tea, chiar in prima sesiune de con
stituire, își aleg — dintre deputați
— comisiile permanente pe ramuri 
și domenii de activitate : industrie, 
comerț, sănătate, construcții ș.a., po
trivit specificului și nevoilor locale. 
Principala menire a comisiilor per
manente este aceea de. a întreprinde
— fie din proprie inițiativă, fie la 
cererea comitetului executiv 
dii social-econbmice. 
propuneri de 
melor care 
din unitatea 
lă respectivă.

Propunindu-ne redarea cîtorva as
pecte privind modul de funcționare 
al acestor comisii în municipiul 
DROBETA-TURNU SEVERIN, discu
tăm mai întîi cu președintele comi
siei permanente pentru fnvățămînt, 
cultură, sănătate, Ion Rovența.

— Comisia de care răspund colec
tează informații privind aceste do
menii din dezbaterile care au loc în 
adunările cetățenești, din cadrul 
„Tribunei democrației" și, bineînțe
les, din sesiunile consiliului popu
lar. Toate acestea ne oferă posibili
tatea de a cunoaște direct și opera
tiv diversele cerințe și sesizări ale 
cetățenilor, problemele mai stringen
te. Deputății care fac parte din co
misiile permanente ascultă ce spun 
cetățenii, le studiază propunerile și 
acționează pentru soluționarea lor, 
beneficiind din plin de sprijinul 
obștii.

— Vă rugăm să exemplificați.
— E vorba de mal multe linii da 

acțiune. Din rîndul problemelor cu
rente, în ultimul timp ne-am preo
cupat de problemele de aproviziona
re a cantinelor din școli, de întreți
nerea școlilor — în special de mobi
lier — dar și de probleme privind 
Igienizarea orașului. In același timp, 
am întreprins și unele studii mai 
ample și mai îndelungate privind 
probleme de mai mare complexitate. 
De exemplu, deoarece, numeric, 
populația se dezvoltă diferit de la un 
cartier la altul, am propus comite
tului executiv al consiliului popular 
reamplasarea dispensarelor sanitare, 
înființarea altora noi, proporțional 
cu evoluțiile demografice. Propune
rea a fost acceptată și astfel au luat 
ființă sau sînt în curs de deschidere 
15 dispensare noi, de cartier și de 
întreprindere : in cartierele „Crihala" 
și „Lunca Văii", la întreprinderea 
de anvelope, la unitatea minieră din 
localitate, la trustul de construcții 
etc. Trebuie remarcat sprijinul larg 
de care ne-am bucurat în toate ac
țiunile din partea cetățenilor, în spe
cial din partea comitetelor de cetă
țeni, a comitetelor de părinți, cadre
lor sanitare, care au sărit, cum se 
spune, „ca unul" să ne ajute : între
prinderile — cu materiale și mese
riași, cetățenii — cu muncă volunta
ră. Astfel au fost economisite pînă 
acum de la buget 2 milioane de 
lei. Avem în studiu și în lucru și alte 
probleme de larg interes cetățenesc : 
pentru igienizarea orașului — con
struirea de rampe unde se vor depo
zita resturile menajere, terminarea 
secției de recuperare a forței de 
muncă pentru întreprinderea minie
ră și altele.

stu- 
încheiate cu 

măsuri, asupra proble- 
interesează cetățenii 

administrativ-teritoria-

...Caracterul larg democratic al ac
tivității comisiilor permanente se re
flectă nu numai în faptul că la baza 
studiilor și analizelor lor se află pro
punerile cetățenilor, ci și în dezvol
tarea unor relații de colaborare în
tre aceste organisme ale consiliilor 
populare și specialiștii din diverse 
sectoare de activitate — arhitecți, in
gineri, medici — care, prin expe
riența lor, pot aduce o 
de seamă la realizarea 
consiliului popular.

Iată cîteva amănunte 
un alt deputat, Ștefan Chiliban, pre
ședintele comisiei permanente pen
tru gospodărie comunală și locativă.

— Deoarece și în orașul nostru lu
crările de înfrumusețare sînt în toi, 
mă voi referi în special la ele. La 
cererea comitetului executiv, comi
sia permanentă de specialitate a stu
diat și a găsit noi soluții pentru în-

contribuție 
sarcinilor

relatate de

frumusețarea, în acest an, a muni
cipiului Drobeta-Turnu Severin.

— Ce studiu a făcut comisia per
manentă ?

— Mai întîi. am cercetat propune
rile și sesizările cetățenilor. Multe 
se refereau la necesitatea stringentă 
de a se reface zonele verzi din car
tierele noi ale municipiului. Altele, 
la grăbirea plantărilor de arbori și 
arbuști. Cei mai multi dintre gospo
dari se refereau însă la un alt lucru 
care, In final, a devenit o temă gos
podărească propusă de noi consiliu
lui popular, pe care am Intitulat-o 
„Readucerea tn starea inițială a tu
turor suprafețelor afectate de lucră
rile de termoficare a municipiului".

Relativ la această ultimă propu
nere a comisiei permanente de gos
podărire și Înfrumusețare trebuie 
arătat că, împreună cu secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular, a fost urmărit pas cu pas 
circuitul liniilor termoficării ; calcu- 
lîndu-se suprafața de teren afectată 
— garduri dărimate, spații verzi de
teriorate, străzi parțial distruse — s-a 
stabilit că este vorba de o suprafață 
de 30 000 mp ! Propunerea comisiei 
permanente, materializînd dorința 
cetățenilor, s-a bucurat de acordul 
deplin al consiliului popular, de aju-

torul tehnic de specialitate, de spri
jin material. Mii de cetățeni au par
ticipat la muncă 
dind o deosebită 
dragoste față de 
trăiesc.

— Se mai cunosc 
le-a lăsat instalarea

— Da, dar numai prin faptul că 
acum această porțiune, nouă și tână
ră, e mai frumoasă decît restul ora
șului !

Aflăm in continuare că întreaga 
suprafață verde a orașului se întin
de pe 105 ha. Din această suprafață, 
cetățenii, la îndemnul și cu asistența 
tehnică a comisiei permanente, au 
ales trei zone pe care au hotărît să 
le transforme în trei parcuri publi
ce : unul pe Calea Timișoarei, altele 
pe Calea Craiovei și în zona Spita
lului județean.

...Iureșul de lopețl și cazmale care 
putea fi zărit de întreg orașul, pe 
linia urmată de termoficare, se poate 
vedea și acum, mai ales în zilele de 
duminică, in toate parcurile și zo
nele verzi ale municipiului.

Pină in prezent, cetățenii, mobili
zați de comisia permanentă de gos
podărire și înfrumusețare, au săpat 
aproximativ 60 hectare și au sădit 
11 000 de arbori și peste 50 000 de ar
buști, orașul căpătând noi elemente 
de frumusețe, sănătate și civilizație.

în încheiere, l-am întrebat pe 
prim-vicepreședintele comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular, Vasile 
Nistor, ce ne poate spune despre co
laborarea dintre comisii.

— Toate comisiile colaborează cînd 
consiliul popular are nevoie de or
ganizarea anumitor controale mai 
complexe. Un exemplu : în prezent 
orașul are 24 000 apartamente noi. 
Consiliul popular a hotărît să afle 
cum sînt întreținute acestea de chi
riași, dacă e legală sau nu ocuparea 
lor etc. Sarcina de a controla aces
te lucruri a primit-o comisia perma
nentă de gospodărie locativă. Con
trolul putea dura luni și luni de 
zile, poate un an, însă a fost obținut 
sprijinul celorlalte comisii ale con
siliului popular și, unite, au termi
nat analiza în scurt timp, controlul 
dovedindu-se oportun și eficace.

Consiliul popular al municipiului 
Drobeta-Turnu Severin are nu nu
mai două comisii permanente. Acti
vitatea, lor scoate în evidență cît de 
folositoare este această modalitate 
de lucru a consiliului popular, ca de 
altfel tot ceea ce emană de la cetă
țeni și se realizează împreună cu ei.

Gh. GRAURE 
Virqlliu TATARU 
corespondentul „Scînteii*

obștească, dove- 
conduită civică, 
orașul în care
urmele pe care 
termoficării ?

OBIECTUL ABSENT

TINEREȚEA UNEI TRADIȚII
De la Oradea, șoseaua taie o cim- 

pie întinsă ca-n palmă, mărginită în 
stingă de o pădure verde-albastră. 
Ajungi repede la Salonta, cochetul 
oraș cu 22 000 de locuitori, situat în 
inima Cimpiei Crișurilor. Clădiri 
vechi, unele impunătoare, cu deco
rații baroce sau eclectice, monumen
te de artă feudală stau lingă elegante 
construcții noi. Arhitectura modernă 
e vizibilă și aici. Dincolo de calea 
ferată, pe o stradă largă cît un 
bulevard, reține atenția un șir de 
construcții identice, cu spații egale 
între ele. Sînt laboratoarele și cabi
netele Liceului agroindustrial Salon
ta, una dintre unitățile-model ale 
lnvățămîntului românesc de azi. Prac
tic, el ocupă o stradă întreagă. Clă
direa centrală, înaltă, are un cert 
aspect de fermă : scări exterioare 
metalice, funcționale, proporții in 
deplin echilibru cu spațiul ambien
tal. Curtea școlii chiar este o micro- 
fermă de 10 ha, cu alei croite eco
nomic și geometric, cu cele 22 de 
clădiri răsărind din frumoasa livadă; 
o fermă în miniatură, dotată însă cu 
tot ceea ce trebuie agriculturii mo
derne și mai ales cu tot ce e ne
cesar însușirii la nivel competitiv a 
tehnologiei agricole.

Școala din Salonta are o vechime 
și o tradiție apreciabile. Bazele în- 
vățămîntului agricol s-au pus aici 
puțin după 1900. Dar bazele tradi
ției de excepție a acestei școli, deja 
reper în învățămîntul mediu de pro
fil, ca și liceele similare din județul 
Olt, de la Huși, Craiova, Șimleu 
Silvaniei, de la Ciacova, Slobozia 
sau Alexandria, au tinerețea a două 
decenii. Aproape 2 700 de elevi la 
cursurile de zi și seral sînt pregă
tiți de peste 100 de cadre didactice. 
„Marca Salonta" a devenit bine
cunoscută. „Faci liceul la Salonta, 
Intri sigur la facultate", spun cei

mal tineri specialiști. In 1986, la 
întâlnirea de 10 ani a promoției, din 
32 de absolvenți, 21 erau cu studii 

numai un astfel 
elocventă

superioare. Și nu 
de exemplu e elocvent ; 
rămîne calitatea deosebită a munci
torilor agricoli care ies de pe băn
cile școlii ; rezultatele lor la locurile 
de muncă. Să încercăm să „develo
păm" acest „secret".

Prima explicație este solida bază 
tehnico-materială a liceului șl mai 
ales felul In care este ea folosită.

10 ha legumicultura. O suprafață de 
50 ha este irigată. Sectorul zootehnic 
cuprinde peste 60 de taurine, aproa- ’ 
pe 400 de porci, 450 de oi, găini, 
iepuri de casă, rațe, familii de albi
ne etc. Animalele sînt atît de bine 
întreținute incit par pregătite pentru 
o expoziție. Hala de reparații, cele 
patru ateliere mecanice asigură con
diții bune pentru întreținerea mași
nilor agricole — toată sistema da 
mașini necesare.

Despre pedagogia practicii, aspect

Reținem oa pe o emblemă această 
frază. Ea ne urmărește pe tot 
parcursul vizitei. înregistrăm că. în 

toate sectoarele, producțiile sînt 
peste cifrele planificate. Iar cifrele 
nu sînt deloc mici : 4 700 kg griu și 
9150 kg porumb la hectar, 2 300 kg 
soia, 700 
hectar, 20 
la hectar, 
anual pe 
Producția 
sacul de furaje a fost

kg semințe de cînepă la 
tone de legume, in medie, 
4 000—4 300 litri de lapte 

cap de vacă furajată etc. 
anului 1986, firește. Nece- 

depășit cu

Din activitatea Liceului agroindustrial Salonta, județul Bihor

Școala din Salonta a devenit o ve
ritabilă întreprindere agricolă : bo
gata ei producție — cantitativ și ca
litativ — atestă nivelul înalt al pre
gătirii. Una dintre „cheile" acesteia, 
cea mai importantă, e. desigur, de
plasarea firească și lesnicioasă a ac
tivităților didactice de la lecția pre
dată in clasă, la scara cunoașterii 
reale a proceselor de producție. 
Elevii sînt implicați direct și per
manent. Nu poți învăța agricultură 
doar prin exemplificări periodice. 
Liceul agroindustrial din Salonta 
dispune de o fermă didactică de 300 
ha, deservită, tot timpul anului, de 
elevi. E 
în care 
speciile 
nei, dar 
fitotehnică (10 ha), cu toate speciile 
de plante din țara noastră. In ca
drul ei, 2—3 ha sînt destinate unor 
valoroase experiențe ou plante spe
cifice Cîmpiei Crișurilor : diferite 
soiuri de grîu, orz, hibrizi de po
rumb, sorg, floarea-soarelui. Aces
tora li se adaugă o livadă, o vie,

un vast „laborator natural" 
sînt cultivate anual toate 
de plante caracteristice zo- 
în care există și o colecție

esențial, vorbim cu Ing. Ioan Balog, 
director o îndelungată perioadă, spe
cialist binecunoscut și apreciat aici, 
om devotat trup și suflet acestui 
liceu, ale cărui rezultate de astăzi 
i se datoresc în bună măsură. „Fer
ma proprie, ne spune, reprezintă 
cheia succesului în pregătirea viito
rilor muncitori. Aici, elevii participă 
sistematic și eficient la întreaga 
gamă de lucrări, de la semănat și 
erbicidat pînă la recoltat. Mai mult, 
noi avem toată 
ceea ce nu se 
într-o unitate 
anual aproape _ _ ._____
In sectorul zootehnic, elevul parti
cipă de asemenea la toate lucrările". 
Graficul de practică este în așa fel 
întocmit, aflăm de la prof. Gh. Her- 
dean, directorul liceului. încit, fără 
a afecta desfășurarea cursurilor teo
retice, elevii să poată efectua inte
gral aceeași lucrare de cel puțin 
două ori în timpul școlarizării.

„Vedeți, intervine ing. Ion Matiu, 
fost elev al școlii, într-un liceu 
agroindustrial noi nu predăm griul, 
ci tehnologia griului".

paleta 
Intim plă, 
agricolă. 

30 specii

de culturi, 
de regulă. 

Cultivăm 
de plante.

10—15 la sută la fiecare sortiment. 
Spiritul gospodăresc e vizibil in 
orice colț al fermei, în care totul e 
aranjat, „dichisit", grajdurile strălu
cesc de curățenie. In impecabile ha
late albe, elevii de serviciu în sec
torul zootehnic își fac cu prisosință 
datoria. Totul este organizat și func
ționează ireproșabil, în curtea fermei 
nu poți surprinde un singur elev- 
muncitor care să nu aibă ceva con
cret de făcut. Un cuptor țărănesc în 
care se ard resturile provenite din 
gospodărie e o soluție economică de 
a încălzi maternitatea de porcine. 
Și exemplele ar putea continua.

întorși din cîmp. intrăm în cîteva 
din cele 64 de laboratoare și cabi
nete. Tehnologiile cele mai noi sînt 
pregătite prin experiența de labo
rator. Liceul constituie, totodată, un 
nucleu valoros de cercetare. Rasa de 
porci Mangalița de Salonta a fost 
creată aici, în serele școlii (500 metri 
pătrați) există o adevărată întrecere 
pentru producția timpurie și extra- 
timpurie. Pe aceeași suprafață se 
obțin 3—4 recolte de legume pe an.

Una dintre clădiri ascunde un 
excelent cabinet de agrofitotehnie, 
în care ne conduce ing. Bertăk Eli- 
sabeta. Panoplii cu profiluri de sol, 

cu principalele culturi de grîu, sin
teze ale rezultatelor experimentate, 
ierbare, o etuvă pentru determinarea 
umidității solului, planșe și alte ex
ponate de strictă specialitate. Ele 
par a fi materialul de studiu al 
unei stațiuni experimentale dintre 
cele mai modern?. Sau, poate, cabi
netul de cercetare al unei facultăți 
de profil. Timp de 3 ani, de exem
plu, a fost urmărită comportarea a 
25 soiuri de grîu pentru a fi reco
mandate culturii in fermă. Un amă
nunt. poate. Alături. în cabinetul 
de fitotehnie; elementul aplicativ 
este, încă o dată, relevant : elevii 
cunosc aici profilurile solurilor de pe 
suprafața fermei, colecțiile — ample 
— de plante provin. firește, din 
cîmpul fitotehnie al liceului. Școlile 
de 10 ani cu profil agricol din județ 
beneficiază în mod direct de colabo
rarea cu colectivul de cadre didac
tice de la Salonta. Așa sînt cele de 
la Delureni, Nojorid, Giriș, Cefa, 
Ținea. Directorul școlii din Ținea, 
prof. Nicolae Betea, aflat in acea 
zi în liceu pentru probleme curente, 
ne vorbește despre ajutorul, material 
și metodic (materiale didactice, mu
laje, unelte agricole, machete și, 
ceea ce e și mai prețios, asistență 
de specialitate), primit de la Liceul 
agroindustrial Salonta. Elevii care 
absolvă cursurile lui sînt nu numai 
tineri cu larg orizont de cunoștințe 
în domeniu, ci si — fapt esențial — 
oameni cu o experiență agricolă. O 
experiență dintre cele mai fruc
tuoase.

Costln TUCHILA 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii*

Procurorul D. I. Mi- 
rescu, protagonistul 
anchetei deschise in
tr-un caz de rară hul- 
pavitate (dosarul fiind 
in curs de elucidare, 
vom spune doar că 
este vorba de averea 
strînsă de gestionarul 
unui magazin de me
zeluri și brinzeturi), 
remarcă stupoarea pe 
care a produs-o rela
tarea sa și o comple
tează cu un test sui- 
generis :

— Ei bine, un obiect 
totuși lipsea din cele 
patru imobile „agoni
site" de acest individ 
rapace. Ați remar
cat ce ?

— Poate ceva cu to
tul extravagant, cum 
ar fi un excavator sau 
un picamer...

. — Nu. Ceva de folo-
\ sință casnică. Foarte 
< obișnuit in orice gos- 
* podărie.

*

*

*

( Curios ! Ce poate să î lipsească dintr-un in-

*

ț
L

ventar casnic cuprin- 
zind. bunăoară, 51 hai
ne de piele, 145 de că
măși (majoritatea noi), 
peste 200 de maiouri, 
165 perechi de pantofi 
(fără cei ai copiilor), 
33 de covoare, 137 ha
late de protecție, pes
te 150 de prosoape...

— ...Cumva... că
ciuli ?

— Avea 16. Numai 
de astrahan. Noi.

— Pălării ?
— Intr-o singuri zi 

și-a cumpărat
— Baticuri ?
— Cincizeci ! 
Să fie dintre 

tele tehnice de 
sință îndelungată? Ra
diouri — 8... picupuri 
— 6... televizoare — in 
fiecare cameră... boxe 
stereo — 16 (toate
marca Akai)...

— ...Poate n-avea 
casetofon !

— Avea nouă. Unele 
de mare valoare.

— Blitzuri ?
— Sase.
— A ! Piese de 

zervă pentru mașinile 
sale 1

— Avea două mo
toare In plus.

— Ori ca să vop
sească tăblăria...

— ...Cinci pistoale 
de vopsit.

— Rucsacuri, genți 
de voiaj ?

sase.

oblec- 
folo-

re-

— Douăzeci și două !
— Instrumente mu

zicale ?
— Nu vă amintiți 

imaginea pianului ? 
Cu capacul ridicat și 
notele desfăcute, chiar 
dacă nimeni nu atin
sese vreodată clapele?

— Cărți !
— Aș ! Avea cele 

mai căutate apariții 
in cite două exempla
re. Bineînțeles, cu 
banderolele nedesfă
cute și filele neatinse.

(De alimente parcă 
n-aș întreba, 
acuză cele 117 
le mucegăite, 
totuși :)

— Nu i-or fi 
bomboanele...

— Treizeci de kilo
grame !

— ...Sau 1
— Opt sute 

de vin !
Rememorez 

nobilele liste 
ventar, 
procurorului, 
minții se 
traseul 
înecate tn lux și prost 
gust... Unsprezece lus
tre grele, b&roce... 
gresia și faianfn pre
zente pină și-n sufra
gerie, pină și in deba
ra, pînă-n tavan, pînă 
și pe hota de* deasu
pra aragazului... chiu
vetele susținute de 
amorași dolofani, par
că indopați cu cele 30 
kilograme de 
boane... Ceva 
gindul tn zona căzilor 
de baie, in care tona
litatea bleu-ciel se 
războia cu certitudi
nea necurățirii...

— Sprayuri ?
— Ei, asta-i bună ! 

Avea două sute.
— Nu-mi dau seama,
— Vă dați bătut ?

Prea 
f rânze - 
Încerc
plăcut

băutura... 
! de litri

intermi- 
de in- 

relatarea 
Ochii 

întorc pe 
încăperilor

bom- 
atrage

— Mașină de spălat!
Asta lipsea. Șocan

tă excepție din hircio- 
gărescul paradis. Acest 
individ, căruia, după 
ce a placat cu gresie 
și faianță tot qeea ce 
se putea placa, i-au 
mai rămas ori și-a mai 
procurat un plus de 
1 200 de plăci, el, pe 
care numai cazarea 
mozaicarilor în cel 
mai bun hotel din 
Bușteni l-a costat a- 
proape 18 000 de lei, 
n-a investit pentru o

mașină de spălat rufe 
nici cit cheltuia intr-o 
singură lună numai cu 
plata telefoanelor.

— Folosea serviciile 
„Nufărului" ?

— Vai de mine !
— Angajase 

toreasă ?
— Nu.
— Atunci ?
— Pur și simplu nu 

avea nevoie. Purta ru
fele... o singură dată !

O explicație aparent 
logică, dacă logica își 
poate face loc prin în
grămădelile de lu
cruri din cotloanele 
impopoțonate cu gre
sie și amorași, faianță 
și mobilă Chippendale. 
Dar numai aparent. 
Criteriul necesarului, 
fie și al necesarului 
maximal, era demult 
abandonat in, scuzați i 
cuvintul, „gindirea" a- / 
cestui individ căruia 1 
prea multa încălță- i 

ii mucegăia '

spălă-

*
i

*

prea 
minte 
înainte de a o pune in 
picioare. De altfel in 
casă 
casele 
spălau 
tau 16 
Deci 
obiectelor dicta colec
ționarea lor. De ce 
atunci nu și-a luat și 
mașină sau mașini de 
spălat ?

Este de presupus că 
nutrea o repulsie sub- 
conștientă față de 
orice inamic al insa
nității. Pentru că mai 
sînt lucruri pe care nu 
s-a grăbit să le procu
re cu toptanul: 
mături, fărașe, perii, 
aspiratoare... Sprayuri
— cu sutele, săpunuri
— mai puține... Să fie 
o simplă coincidență ? , 
Mai curlnd regăsim. ) 
prin această categorie 1 
de obiecte, singurele ’ 
neîndrăgite de el, „lo- l 
glea" și simbolul exis
tentei vizuinare. In 
care curățenia repre 
zintă un pericol d 
moarte, iar prezer 
obiectelor de cură
un fel de cobe. Un 
de prezicere a 
rățeniei generale"

Deznodămint 
mai devreme s 
tirziu. este in 
Așa cum arat 
zul respectiv

— rectificăm, 
sale 1 — nu se 
rufe, dar exis- 
fiare de călcat.
nu utilitatea

Serqiu

*

*
**
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CONSTANȚA: Un nou 
ansamblu arhitectonic

Cu un nou bloc pus zilele aces
tea La dispoziția locatarilor din 
orașul Constanța, in apropierea 
stațiunii Mamaia, noul și moder
nul ansamblu Faleza Nord, a cărui 
construcție a început anul trecut, 
însumează în prezent 17 blocuri cu 
înălțimi intre 5 și 11 niveluri. Con
structorii au inceput lucrările și în 
partea de sud a noului ansamblu, 
în imediata apropiere a plajei Mo
dern, unde s-au turnat fundațiile 
primelor blocuri. In toată zona 
s-au executat lucrări de consoli
dare a malului și diguri de pro
tecție perpendiculare în mare, pen
tru devierea curenților și lărgirea t 
plajelor prin depuneri de nisip. ’ 
Noul ansamblu Faleza Nord din 
Constanța va avea în final 6 500 
de \apartamente, spații comerciale 
și unități prestatoare de servicii 
la parterul blocurilor.

Pină în prezent, colectivele Trus
tului de antrepriză generală pentru 
construcții-montaj Constanța au 
predat în acest an 585 de aparta
mente, urmind ca pină la sfirșitul 
anului să realizeze un total de 
5 300 de locuințe noi în orașele 
Constanta, Năvodari, Medgidia, 
Mangalia și Cernavodă. (George 
Mihăescu).

MOTRU : Locuințe pentru 
mineri

Constructorii din Motru au fi
nalizat de curind noi blocuri 
cu peste 100 de apartamente mo
derne, funcționale, astfel că nu
mărul locuințelor din fondul de 
stat puse la dispoziția minerilor se 
ridică în prezent lâ 5 600. Tot m 
aceste zile a fost dat în folosință 
edificiul unui complex meșteșugă
resc. (Dumitru Prună).

tamente pe care această unitate Ie 
are de realizat în acest an. (Octav 
Grumcza).

VĂ INFORMAM DESPRE
IAȘI : Se extinde 

rețeaua comercială
In perioada care a trecut de 

începutul anului și pînă în prezent
au luat ființă 12 unități comerciale: 
magazine alimentare cu auto
servire, textile-încâlțăminte, me- 
talo-chimice și altele. Pină la sfîr- 
șitul anului vor mai fi date in fo
losință alte 50 de noi unități comer
ciale cu o suprafață de 35 000 metri 
pătrați. (Manole Corcaci).

BACĂU : Pentru specialiștii 
de la sate

Poduri noi pe albia reînnoită a Dîmboviței
La cronica tot mai bogată a noi

lor ctitorii bucureștene s-au adău
gat în ultima vreme numeroase 
obiective edilitar-urbanistice. Sint 

acestea, 
strinsă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprimăm sincere mulțumiri pentru telegrama de compasiune adresată 
In legătură cu gravul incendiu de pădure din zona Daxinganling, situată In 
nord-estul țării noastre.

ZHAO ZIYANG
Secretar general interimar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Cronica zilei

BUZĂU : Materiale 
reintroduse in circuitul 

productiv
în perioada care a trecut din a- 

cest an, la întreprinderea de turnă
torie piese din fontă pentru ma- 
șini-unelte Rimnicu Sărat au fost 
reintroduse în circuitul productiv 
peste 10 tone de șpan, 8 tone ștrai- 
furi de tablă decapată, precum și 
450 tone nisip de turnătorie. (Ste- 
lian Chiper).

SATU MARE : Tehnologii 
noi pe șantierele 

edilitare

La Tirgu Trotuș, Ungureni, Dea- 
lu Morii, Măgirești și in alte co
mune din județul Bacău au fost 
construite șl date in folosință noi 
blocuri de locuințe pentru spe
cialiștii de la sate. La parter au 
fost amenajate spații comerciale și 
de servire. Pînă în prezent. în sate
le și comunele județului au 
înălțate 
aproape 
locuiesc 
dactice 
ințe s-au construit în 
centre agroindustriale Sascut și 
Podu Turcului. Asemenea locuințe 
se află în construcție la Răchitoa- 
se, Răcăoiuni. Huruiești, Cociu. iar 
pînă la finele anului vor fi înăl
țate și la Helegiu. Bogdănești, Ghi- 
meș-Făget, Ardeoani, Agăș etc. 
(Gheorghe Baltă).

fost 
blocuri care însumează 

800 de apartamente. în care 
medici, ingineri, cadre di
ete. Cele mai multe locu- 

viitoarele 
agroindustriale Sascut

Colectivul întreprinderii de ma
teriale de construcții Satu Mare 
a elaborat noi tehnologii care se 
concretizează în trecerea la fabri
carea primelor elemente prefabri
cate finisate pentru noile aparta
mente. Alexandru Jenei, directorul 
întreprinderii, ne spune : Colecti
vul nostru a preluat tehnologia 
de construire a pereților exteriori 
din cămămizi BCA. Am trecut la 
confecționarea lor în unitatea 
noastră, executînd inclusiv finisa
jul. Unitatea beneficiară — între
prinderea de antrepriză construc- 
ții-montaj — îi transportă pe șan
tier, la locul unde aceștia se mon
tează. De asemenea, tot în luna 
mai, am introdus, pentru prima 
oară, finisajul — prin mozaicare — 
a unor elemente prefabricate pen
tru locuințe, cum sint scările și plă
cile de balcoane. Toate acestea se 
răsfrîng favorabil în activitatea pe 
șantiere, nu numai prin sporirea 
productivității muncii, dar și prin- 
tr-o substanțială reducere a chel
tuielilor materiale, prin eliminarea 
unor transporturi cu mari consu
muri de carburanți, evitarea unor 
manipulări de materiale pe șan
tiere. In acest fel vor fi executate 
peste 60 la sută din cele 1 800 apar-

MUREȘ : Construcții 
sociale în zone forestiere
In zona de exploatare a lemnu

lui din sectoarele silvice Răstolița 
și Lunca Bradului — unde activea
ză numeroși lucrători forestieri — 
se acordă o atenție deosebită îm
bunătățirii continue a condițiilor lor 
de muncă și viață. Astfel, pe locu
rile unde altădată muncitorii fores
tieri erau cazați în barăci au fost 
înălțate 124 de apartamente și un 
cămin de nefamiliști. Totodată, la 
dispoziția acestora au fost puse 23 
noi puncte de aprovizionare. 
In zonele de la Pîriul Adine, 
Blidăreasa, Iod, Mocear și Se- 
cuieu au fost construite, în ultima 
perioadă, cabane de locuit confor
tabile, iar pentru asigurarea ilumi
natului, în centrele de exploatare 
Donca, Tireu și Șestina au fost 
construite trei noi microhidrocen- 
trale. La aceste realizări, se cuvi
ne subliniat și faptul că in marile 
sectoare de exploatare a lemnului 
de pe valea superioară a Mu
reșului au fost înființate dispensare 
medicale, școli, creșe și grădinițe, 
precum și unităti prestatoare de 
servicii către populație. (Gheorghe 
Giurgiu).

de consemnat, printre 
darea in folosință, într-o 
succesiune, a unor pasaje denive
late, a unor trasee majore în trafi
cul orășenesc, unele prevăzute și 
cu linii de tramvai, precum și a 
mai multor poduri din cadrul am
plelor lucrări de amenajare com
plexă a rîului Dimbovița pe terito
riul Capitalei. Ne vom opri, în cu
prinsul acestor rinduri, la ultimele 
patru poduri dimbovițene deschise 
circulației. Nu înainte insă de a 
aminti că ele au fost precedate de 
realizarea altor obiective de acest 
fel. Astfel, incă în cursul anului 
trecut, au fost date în exploatare 
podurile Roșu, Insula și Chiajna, 
din amonte de barajul 
Ciurel și Grozăvești 
marea acumulare de 
reșteană, iar in primele luni ale 
anului curent — podurile Eroilor 
și Timpuri Noi. în sfîrșit, în struc
tura orășenească au fost inserate, 
devenind funcționale la începutul 
lunii mai, alte patru poduri : Izvor, 
Opera, Opereta și Mărășești, pre
cum și frumoasa pasarelă Politeh
nica.

Pe noul 
amănunte 
Andoniu, 
antrepriză 
ții căi ferate (C.A.G.C.C.F.), uni
tate care răspunde de realizarea a 
13 dintre podurile care vor impo- 
dobi matca cea nouă a rîului.

■ — înainte de toate, doresc să 
precizez că lucrările edilitare care 
revin centralei noastre sint impuse 
de amenajarea complexă a Dîmbo
viței de-a lungul celor 10 kilometri 
cit măsoară albia pe traseul bucu- 
reștean, de la Ciurel la șoseaua 
Vitan-Birzești. Declanșată cu nu
mai un an in urmă, acțiunea a fă
cut necesară dezafectarea poduri
lor existente și crearea, pe vechea 
albie complet asanată, a unui canal 
colector pentru deversarea apelor 
reziduale, precum și reconstruirea 
podurilor la alți parametri ceruți 
de soluția regularizării Dîmboviței. 
Configurația noilor poduri permite 
amplasarea in deschiderea lor cen
trală A casetei de ape uzate. Noua 
matcă din beton, construită deasu
pra casetei, lasă vederii doar luciul 
de apă limpede și curată, perma
nent primenită a Dîmboviței.

Așadar, pină la sfirșitul primu
lui trimestru al anului, centrala 
terminase mai mult de jumătate 
din obiectivele de investiții ce cad 
In sarcina sa. Sint poduri cu di
mensiuni variate, cu funcțiuni mul
tiple — destinate transportului 
greu preorășenesc — este cazul celor 
de la Chiajna și- Roșu, sau doar

Lacul Morii, 
din aval de 
apă bucu-

pod Opereta, solicităm 
inginerului Constantin 

reprezentantul Centralei 
generală de construc-

agrementului, cel de pe Lacul 
Morii, ori transportului orășenesc, 
fie pretonal și rutier, fie mixt, adi
că pietonal, rutier și cu tramvai. 
Dar sînt, in primul rînd, punți de 
unire a splaiurilor, servind deci 
revitalizării circulației între cele 
două părți ale orașului despărțite 
de albia rîului.

— Ce soluții stau la baza aces
tor construcții inginerești și arhi
tectonice, cu un rol atît de impor
tant in viața Capitalei ?

— Trebuie să precizez mai lntîl 
că la proiectarea acestor poduri au 
fost antrenate mai * multe unități 
de specialitate. Soluțiile adoptate 
pentru poduri sînt cu fundații in
directe pe coloane de beton armat 
avind diametrul de un metru. Su
prastructurile lor sînt tratate atît 
cu fișii de beton armat cu goluri, 
prefabricate, cit și cu grinzi con
tinue de beton armat precompri- 
mat turnate la fața locului. Unele 
poduri au o singură deschidere și, 
în acest caz. lungimea in jur de 30 
de metri, altele au trei deschideri, 
cea centrală de 12 pînă la 14 metri, 
cele laterale de 6 pînă la 8 metri. 
Lățimea părții carosabile variază 
intre 21 și 28 metri, iar a trotuare
lor între 1,5 și 4 metri. Pentru 
traversarea albiei complet reprofi
late a Dîmboviței și facilitarea 
circulației între splaiuri, podurile 
se corelează cu lărgimea străzilor 
adiacente, așa cum prevăd proiec
tele de sistematizare.

Este de subliniat faptul că noi 
construim mai mult poduri boltite, 
cu o înălțime de maximum 2 
metri deasupra oglinzii de apă. 
Unele tronsoane ale albiei rîului 
vor permite și agrementul nautic, 
între stăvilarele nou create.

oprim la podurile re
in circuitul funcțional

laterale pentru descongestio- 
traficului în zonă.

cinema . 14 75 46) :
18 : (sala Grădina 
: Dimineața pierdu-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul cuprins intre 30 mai, 
ora 20—2 iunie, ora 20. tn țară : 
Vremea va ti in genera! instabilă, dar 
relativ caldă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, care vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină, mai 
ales in prima parte a intervalului, in 
sud-vestul și centrul țării, unde, pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 
15 litri pe metrul pătrat. In 24 de ore. 
In a doua parte a Intervalului, pre
zența ploilor va fl mat mare In zo
nele deluroase din nordul târli. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
7 șl 17 grade. Izolat mal coborîte în 
depresiunile intramontane, iar cela 
maxime se vor situa, în general. în
tre 18 șl 28 de grade, tn București : 
Vremea va fi ușor instabilă, dar nor
mal de caldă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
12 și 15 grade, Iar cele maxime între 
25 șl 28 de grade.

• Cucoana Chirita: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19. CULTURI' . 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; .15,45; 18; 
20,15
• Omagiu romanței — Ioana Radu
— 19,30; 20,30, Love story — 9; 11; 13 
15; 17; SCALA (11 03 72).
• Recital in grădina cu pitici : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 13; 15, VI
ITORUL (10 67 40) — 15: 17; 19
• Gheața verde : DRUMUL SĂRII
— 17: 19
• O zl la București : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.15, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20
• Primăvara bobocilor : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
9 Haiducii lui Șaptecai :
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17;
• Trenul de aur : COSMOS
— 9: 12: 15,30; 18.30 
e Focurile : TIMPURI NOI
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Intilnire de gradul III î
FARUL ............. . * "
16.45; 19.30
• O farsă pentru cuscrul 
MICA A PALATULUI — ” 
LUMINA (14 74 16) — 9;
17; 19
• Pădureanca : STUDIO 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19

• Jandarmul șl jandarmerlțele 
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30 
18; 20,15, EXCELSIOR (65 49 45) 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, BUCUREȘ'J 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Severino : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19
• Program special pentru copil șl
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
• Du-te și vezi : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30
• Mărturisire tîrzie : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19

teatre

ARTA 
: 19 
(27 54 95)

tis 61 10)

LUCEA-
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14;

SALA 
17.15: 19.30, 
ii: 13: 15;

(59 53 15) —

• Teatrul National (14 71 71, sala 
Mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Fata clin Andros — 14 : Intre 
patru ochi (A) — 18 ; (sala Studio- 
99) : Pe pirtu de rouă — 16
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
harpă Stana Bunea — 17,30 ; (la Mu
zeul de artă) : Recital de plan Da
niela Crăciun — 18 ; (Ateneul Ro
mân) : Recital de violă Sanda Cră
ciun. La pian Andrei Tănăsescu — 19
• Opera Română (13 18 57) ; Ion 
Vodă cel Viteaz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la 
sala Mică a Teatrului National) : 
Văduva veselă — 18,30

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra'
(sala Schitu Măgureanu, —
Neinsemnații — 
Icoanei, 11 95 44) 
tă — 18
• Teatrul Mic 
ranl — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
titoarea — 19
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala Studio) : Cinci romane de 
amor — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 19 ; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Jocuri crude — 18,30
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (15 56 78. la Palatul sporturilor șl 
culturii) : Concert extraordinar cu 
Margarita Hranova și formația TRIC 
(R. P. Bulgaria) — 18
• Teatrul evreiesc (20 39 70) : Și to
tuși o mare iubire — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9; Vrăjitorul din 
Oz — 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77) : „Săptămlna teatrelor 
de păpuși și marionete". Teatrul de 
păpuși Brașov „Aventurile lui Tali
on" — 10 ; Teatrul „Țăndărică" : Vi
tejii cetăfii Bade-Bade (premieră) — 
12,20 ; (sala Cosmonautilor, 11 12 04) : 
Colocviu „Teatrul pentru copil — 
mesaj și participare" — 17,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 
19

(14 70 81) : Niște ță-

— Să ne 
cent intrate 
orășenesc.

— Cel- pe .
ta. are, ca și podul Opera, o des
chidere centrală de 13 metri și 
două deschideri marginale de cîte 
8.40 metri. Partea carosabilă mă
soară 28 metri lățime, la care se 
adaugă trotuare de cîte 4 metri lă
țime. Podul fzvor are aceeași arhi
tectură. insă dimensiuni ceva mai 
mici — carosabil de 21 și trotuare 
de cite 4 metri lățime. Podul Mă- 
rășești, care a fost executat în e- 
tape — datorită problemelor de 
dezafectare a podului vechi — și 
pe baza unei tehnologii mai com
plicate, se aseamănă din punct de 
vedere constructiv cu cel de la 
Grozăvești. Suprastructura ambe
lor poduri este realizată in tehnica 
posttensionării cablurilor care stră
bat structura de beton. Ele au des
chideri ample și un carosabil mai 
mare, de 26 metri lățime, pentru 
cîte două benzi de circulație pe 
sens, linie dublă de tramvai, tro
tuare de cîte 3,50 metri, precum și

care pe aflăm, Opere-

benzi
narea ________..._____

...In continuarea Podului Mără
șești a fost construit pasajul subte
ran cu același nume. Cele două o- 
biective fac parte dintr-un nou și 
important traseu de circulație bucu- 
reșteană. Mai rămin de construit, 
de către aceeași centrală. Podul 
Mihai Bravu, aici executindu-se în 
prezent coloanele de beton armat 
pentru fundație, și Podul Vitan- 
Birzești.

Majoritatea podurilor s-au con
struit pe amplasamentul vechi, da
torită, desigur, tramei stradale exis
tente. Din acest motiv, ne spuneau 
constructorii, a fost necesară demo
larea elevațiilor și a fundațiilor 
vechi, care a pretins mult efort. 
Apoi, numeroasele rețele edilitare 
aflate pe vechile poduri au trebuit 
deviate pe pasarele metalice spe
cial construite, lucrare efectuată de 
posesorii de rețele electrice, de te
lefoane, apă, canalizare, gaze și 
termoficare. Totul s-a efectuat însă 
menținîndu-se în exploatare aceste 
rețele. Pentru scurtarea -duratei de 
execuție, au fost 
forțe mecanice și 
Îndestulătoare, ci 
răspundă tuturor 
trala concentrînd aici mai ____
din unitățile sale de execuție — 
Antrepriza căi ferate București, 
Antrepriza poduri București, An
treprizele drumuri și poduri Bucu
rești și Brașov, precum și Antre
priza poduri dunărene Fetești, 
lucrat Intens, in condițiile 
terni reci și prelungite, ale 
primăveri capricioase, dar 
brigăzile angajate au mtincit cu 
dăruire, zi și noapte, fiecare om 
fiind conștient că și de el depinde 
reluarea cu o clipă mai devreme a 
traficului tn tona dezafectată pa 
durata îonstructiei.

Podurile dimbovițene sînt gîndita 
nu numai să faciliteze circulația, 
dar și să tnfrumusețeze cursul 
Dîmboviței. Astfel, cele deschise 
de curind circulației au parapeții 
construiți din stilpi de beton intre 
care se află grilaje metalice avind 
în interior 
tive. Pe 
stilpi de . 
lampadare 
duri vor fi placate cu travertin 
sau marmură. Prin toate aceste 
elemente decorative, arhitecții au 
căutat să creeze un efect deosebit, 
după cum deosebită va fi ambianța 
din jurul podurilor. Toate rețelele 
edilitare au fost mascate tn spa
țiile practicate in corpul masiv al 
podurilor. Nici o conductă, nici un 
cablu nu vor afecta estetica aces
tor construcții, care trebuie să re
prezinte podoabe arhitecturale de 
marcă ale peisajului urban reînnoit.

Sub genericul „Ateneele cărții", la 
Biblioteca centrală universitară din 
Capitală a fost inaugurată vineri o 
expoziție documentară care reunește 
peste 400 de volume, documente, pu
blicații tehnico-științifice vizind, jn 
principal, creativitatea științifică și 
tehnică.

Un loc central în expoziție îl 
ocupă operele 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu privire la dezvoltarea științei 
și tehnicii naționale, a activității de 
cercetare științifică.

Sînt prezentate, de asemenea, lu
crări științifice în domeniul chimiei 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

După inaugurarea expoziției, au 
fost audiate expuneri care au relie
fat aspecte importante ale dezvoltă-

tovarășului

rii cercetării științifice tn domeniile 
electrotehnicii și chimiei.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Italiene, vineri a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străină- 

. tatea și Asociația de prietenie 
româno-italiană. Au fost prezentate 
impresii de călătorie din această țară 
și s-au vizionat filme documentare 
italiene.

Au luat parte membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-italiene, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

A fost prezent 
ambasadorul Italiei

Sergio Cattanl, 
la București.

(Agerpres)
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circulațieDirecția

aduse pe șantier 
umane nu numai 
și, capabile să 
cerințelor, cen- 

multe

S-a 
unei 
unei 
toate

diferite motive decora- 
parapeți sînt montați 
iluminat prevăzuți cu 
ornamentale. Unele po- 

placate cu
Prin

Gabriela BONDOC

Atenție la derapaj I
Ploile din ultimele zile, ceața și 

prezența unor porțiuni de drum alu
necoase au creat dificultăți în trafi
cul rutier din unele zone, în special 
pentru șoferii mai puțin prevăzători. 
In localitatea Bănișor, județul Sălaj, 
automobilistul Ioan Pop nu a redus 
viteza 
perită 
a fost 
Tirgu 
mului 
în condiții de ploaie, a derapat, a ur
cat pe trotuar și a lovit un pieton. 
Este de semnalat că mașina fusese 
împrumutată. Se atrage atenția auto- 
mobi'liiștilor asupra riscurilor pilotă
rii unor mașini cărora nu le cunosc 
încă bine caracteristicile, mai ales în 
condiții meteorutiere nefavorabile, 
cînd o asemenea imprudență, asociată 
cu excesul de viteză, poate avea con
secințe dintre cele mai grave. Depla
sarea în siguranță cu autovehiculul 
presupune nu numai respectarea re
gulilor de circulație, ci și anticipa
rea pericolelor care se pot Ivi tn tra
fic, capacitatea de a reacționa 
prompt tn situații dificile create de 
imprudența unor parteneri de drum. 
Precauția de oare a dat dovadă, re- 
ducînd viteza la observarea unul 
grup de copil, care se jucau în apro
pierea drumului tn Florești. județul 
Mehedinți, l-a permis lui Constantin 
Gheorghiescu. aflat la volanul au
toturismului l-MH-643, să prevină 
lovirea a două fetițe care au țîșnlt 
brusc în fața mașinii. Analiza acci
dentelor datorate imprudenței pieto
nilor, mai ales a copiilor, pune în 
evidență faptul că o mare parte din
tre acestea nu s-ar fi produs dacă 
șoferii implicați ar fi dat dovadă de 
mai multă prudență. Este necesar ca 
pe tronsoanele alunecoase șoferii să 
reducă din timp viteza și să evite 
acționarea frinei de serviciu sau ro
tirea bruscă a volanului pentru a nu 
risca deraparea. Așa, de exemplu, în 
curbe, unde porțiunile de carosabil 
alunecos nu pot fi observate de la 
distanță, trebuie să se intre cu vi
teză redusă, folosindu-se frîna de 
motor. Maximă atenție se impune 
pe carosabilul umed în efectuarea 
manevrelor de schimbare a direcției 
de mers, îndeosebi a virajelor și de-

pășirilor. Dat fiind gradul redus de 
vizibilitate în condiții de ploaie, ma
nevrele de depășire trebuie să fie 
precedate de q temeinică asigurare.

pe o porțiune de drum aco- 
cu' mîzgă, mașina a derapat și 

grav rănită o persoană. La 
Jiu, conducătorul autoturis- 
3-GJ-3569 nu a adaptat viteza

Pietonii și traversările
O prezență permanentă în tabloul 

cotidian al circulației o constituie 
pietonii. Mai numeroși în aoest se
zon, majoritatea acestora respectă 
disciplina rutieră. Cu toate acestea, 
aproape zilnic 2—3 pietoni cad vic
time propriei imprudențe, în princi
pal grabei cu care unii se hazar
dează în traversarea drumurilor 
fără să se asigure. La Reșița, pieto
nul Mihai Albu, care a traversat 
strada neatent, ar fi fost lovit 
autobasculanta 31-CS-922 în fața 
reia s-a ivit pe neașteptate, dacă 
ferul acesteia nu ar fi prevenit 
cidentul. Pe timp de ploaie. în con
diții de vizibilitate redusă și carosa
bil umed, cînd oprirea bruscă a 
autovehiculelor este extrem de difi
cilă, pietonii trebuie să dea dovadă 
de maximă prudență. Atît pietonii 
adulți, cit și copiii. Imprudența cu 
care micii pietoni traversează strada 
în fugă, fără a privi în jur, se soldează 
uneori cu consecințe dintre cele mai 
grave. La Rădăuți, o fetiță de 6 ani, 
strigată de o rudă de pe trotuarul 
celălalt, s-a smuls din mina mamei 
sale și a alergat prin fața autoturis
mului l-SV-642. Omul de la volan a 
reușit, cu mare greutate, să , 
cidentul. Este necesară mai 
preocupare din partea i 
pentru Supravegherea copiii

de 
că- 
șo- 
ac-

ACTUALITATEA SfO^TIVA
'Ț «

HANDBAL : începe Campionatul mondial universitar

o competiție sportivă studențească de prestigiu

Astăzi se deschide Campionatul 
mondial universitar de handbal, iar 
miine, la Timișoara, lași, Cluj- 
Napoca și Galați, vor avea loc cele 
dinții meciuri din grupele prelimi
nare, la care vor lua parte 16 re
prezentative naționale studențești 
din Europa, Africa, Asia și Ame
rica.

Este pentru a doua oară cînd Fe
derația Internațională a Sportului 
Universitar (F.I.S.U.) încredințează 
U.A.S.C.R. organizarea acestui 
campionat mondial studențesc de 
larg răsunet in lumea sporturilor.

Cele 16 reprezentative naționale 
studențești sint : Elveția, Nigeria, 
Bulgaria, România (grupa A — Ti
mișoara), Iugoslavia, Maroc. Polo
nia, Turcia (grupa B — Cluj-Na- 
poca), U.R.S.S., S.U.A., Japonia,
Israel (grupa C — Iași), R.F. Ger
mania, Ungaria, Austria, Coreea de 
Sud (grupa D — Galați). Jocurile 
preliminare vor avea loc între 31 
mai și 2 iunie. Primele două clasa
te din fiecare grupă se vor califica 
in faza semifinală. Echipele semi- 
finaliste vor fi împărțite in două 
grupe — cele calificate din „A“ și 
„B“ vor juca meciurile la Timi
șoara. iar cele din „C“ și ,.D“ vor 
juca la Iași. Partidele din faza se
mifinală se vor 
de 4 și 5 iunie.

desfășura în zilele 
Ciștigătoarele gru-

pelor semifinale ișl vor disputa 
titlul mondial universitar in ziua 
de 7 iunie, avind in deschidere 
partida pentru locurile 3—4 și me
daliile de bronz ale. competiției. 
Aceste meciuri finale vor avea loc 
la Palatul sporturilor și culturii din 
București. •

Reamintim că echipa noastră stu
dențească a cucerit titlul mondial 
la ultimele cinci ediții și că a mai 
ciștigat o dată medaliile de argint 
și de două ori pe cele de bronz. 
Handbaliști români de frunte au 
evoluat in reprezentativa noastră 
universitară, pe vremea cină aceștia 
erau studenți, de la portarul 
Cornel Penu, pină la cel mai spec
taculos jucător de cimp, Cristian 
Gațu, ambii in prezent ingineri și 
activiști sportivi. Din echipa noas
tră care a ciștigat ediția preceden
tă a C.M.U. (R.F. Germania — 
1985) ti regăsim in rindurile for
mației ce iși va apăra in 
titlul suprem pe Buligan, 
Marian Dumitru, Ghimeș, 
tin Petre, Măricel Voinea, 
cu, Porumb, Berbece și

Urăm bun venit tuturor oaspeți
lor și mult succes handbaliștilor 
din reprezentativa studențească a 
României !

prezent 
Petran, 

Constan- 
Dogăres- 
Mocanu.

Valeriu MIRONESCUr
TG. MUREȘ : Un reușit festival sportiv

La Tirgu-Mureș, sub egida „Dacia- 
dei“ s-a desfășurat ieri un reu
șit concurs pentru șoimi ai pa
triei și pionieri, intitulat „Festivalul 
jocurilor în mișcare". Este vorba 
despre o întrecere pe ștafete la di
ferite jocuri dinamice, organizată de 
Consiliul județean al Organizației 
Pionierilor și C.J.E.F.S. Mureș, in

trecere destinată preșcolarilor tn 
virstă de-4 și 5 ani, precum și șco
larilor din clasele " “ .1
Au luat parte 11 formații din Tg. 
Mureș, Tirnăveni, * ’
șoara. O inițiativă 
bui să se repete, chiar săptămînal, 
cu echipe din cit mai multe locali
tăți ale județului.

I—II și III—IV.
Luduș și Sighi- 

bună care ar tre-

★ ★
de armă 

din cadrul 
de tir de

11_6 (3—2, 1—1, 4—1, 3—2) formația 
Bulgariei. Alte rezultate : Iugoslavia 
—Grecia 6—2 ; U.R.S.S.—RtS.S. Gru
zină 12—7.

ȘAH. După cum se anunță din 
Lucerna, de la secretariatul Federa
ției internaționale de șah, meciul 
pentru titlul mondial dintre Gări 
Kasparov, actualul campion al lu
mii, și șalangerul său Anatoli Karpov 
se va desfășura în anul acesta, cu 
începere de la 12 octombrie, în ora
șul spaniol Sevilla. Meciul va cuprin
de 24 de partide.

CICLISM. Disputată pe traseul 
Rieti—Roccaraso (205 km), etapa a 
7-a a Turului ciclist al Italiei a re
venit rutierului italian Moreno Ar- 
gentin, cronometrat în 5h 28’ 22”, ur
mat. cu același timp de compatriotul 
său Franco Chioccioli și olandezul 
Van der Vaelde. Lider al clasamen
tului general se menține irlandezul 
Stephen Roche.

FOTBAL. Selecționata de fotbal a 
Braziliei și-a încheiat turneul în 
Europa jucind la Helsinki în compa
nia echipei Finlandei, pe care a în
vins-o cu scorul de 3—2 (1—1). Go
lurile au fost marcate de Romario 
(min. 43), Valdo (min. 50), Miiller 
(min. 57), respectiv, Hjelm (min. 15) 
și Lius (min. 88). In celelalte trei 
meciuri susținute, fotbaliștii brazi
lieni cîștigaseră cu 2—0 în fața 
Scoției, pierduseră cu 0;—1 la Irlanda 
și terminaseră la egalitate : 1—1 cu 
Anglia • In meci contînd pentru 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal (grupa a 7-a), se
lecționata Irlandei a învins în de
plasare, cu scorul de 2—0 (1—0), 
echipa Luxemburgului. In clasamen
tul grupei conduce echipa Bulgariei 
— 8 puncte, urmată 
Belgiei și Irlandei 
puncta

de formațiile
— cu cîte 7

de la RolandTurneul
continuat cu primele par- 
turul al doilea in care

TIR. Proba feminină 
standard, poziția culcat, 
concursului internațional 
la Suhl (R.D.G.) a fost cîștigată de 
sportiva româncă Roxana Lămășanu 
cu 595 puncte.

La pistol liber, pe primul loc s-a 
clasat concurentul Xu Haifeng (R.P.

Chineză) — 659 puncte, iar la armă 
cu aer comprimat a terminat în
vingător Viktor Vlasov (U.R.S.S.) 
— 696,2 puncte.

POLO. In turneul internațional de 
polo pe apă de la Tbilisi, echipa 
României a întrecut cu scorul de

TENIS.
Garros a 
tide din 
campionul cehoslovac Ivan Lendl l-a
întrecut cu 3—6, 6—1, 6—1, 6—2 pe 
americanul Jonathan Canter, spa
niolul Emilio Sanchez a dispus cu 
6—3, 6—1, 6—1 de australianul Paul 
McNamee, iar francezul Thierry 
Tuiasne l-a eliminat cu 6—2, 6—3, 
6—3, pe suedezul Jan Gunnarsson.

Și bicicliștii trebuie să w 
regulile de circulați

Precauția cu care șoferul . 
culantei 31-BN-l 644 circul, 
stradă din Beclean a făcut 
vină accidentarea biciclistulu 
Ștefan, care s-a dezechilibrat 
zut la mică distantă în faj șinii.

Mijloc de transport ieftin r 
demina tuturor, bicicleta nț 
lipsi din peisajul rutier i 
Foarte agreat, mai ales de ( 
neri, aoest vehicul impune ce 
îl folosesc respectarea strict! 
gulilor de circulație. Prima 
mai importantă este asiguri 
semnalizarea la efectuarea vil 
îndeosebi spre stînga. Majo. 
evenimentelor rutiere în cane a 
implicați bicicliști au avut la o 
astfel 
Jos, 
Voi cu 
stînga 
vit de
Este necesar ca în apropierea 
cliștilor conducătorii auto să rec 
viteza și să-i avertizeze din timp 
aceștia asupra intenției de a-i 
păși. La rindul lor, bicicliștii s 
datori să circule cit mai aproape 
marginea din dreapta a drumul 
sau chiar pe acostamente, să evi 
traseele cu trafic intens șt deplasi 
rile nocturne ori în condiții meteci 
rutiere nefavorabile. De asemenea 
ei sînt obligați să-șl echipeze bici
cletele cu accesorii și elemente re
flectorizante, care au menirea de a-i 
proteja.

de manevre. La Munte 
județul Ialomița, bicit 
Ștefan, virînd brusc 
fără să se asigure, a fos 
un camion, pierzîndu-și v

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport programează perio
dic trageri care întrunesc un 
mare număr de opțiuni. O ac
țiune care se înscrie în acest 
context este și TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO prevă
zută a se organiza duminică, 31 
mai 1987. Prin cîștigurile impor
tante pe care le atribuie — mari 
sume de bani, autoturisme și 
excursii peste hotare — această 
tragere este așteptată cu viu in
teres de participant. Reamin
tim că se efectuează 7 extra
geri „legate", în 2 faze, cu un 
total de 66 de numere, existînd 
posibilitatea de a se cîștiga și 
cu 3 numere din 24 șl, respec
tiv, 18 extrase. Biletele de 25 de 
lei au acces la ambele faze și, 
implicit, la toate cele 13 cate
gorii de cîștiguri. Ultima zi 
pentru a se juca numerele fa
vorite este simbătă.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 29 MAI 1987
Extragerea I : 50 39 37 63 48 15 

6 77 74.

Extragerea a
25 72 2 61.

Fond total de 
din care, 40 518 
ria 1.

cîștlgurl : 957 54? lei, 
lei report la catego-

X



Acțiuni și luări de poziție
pentru încetarea cursei înarmărilor

La aniversarea Partidului de Stingă
— Comuniștii din Suedia

*
*

„Medicii lumii pentru preîntîmpinarea 
unui război nuclear"

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
S. Morcovescu transmite : La Mos
cova au început lucrările celui 
de-al VII-lea Congres al mișcării 
internaționale „Medicii lumii pen- 

. tru preîntîmpinarea unui război 
) nuclear". La actuala ediție a aces- 
1 tui forum participă peste 2 500 de 
* medici și alți oameni de știință din 
l 60 de țări, între care și România. 
’ în afară de medici, care repre

zintă grupările afiliate la această 
mișcare internațională, participă 
oameni politici, reprezentanți ai 
cultelor și ai vieții publice, oameni 
de știință, scriitori, ziariști.

*
*
î ț l

**
l nat, transmite agenția EFE. 
’ ticipanții la acțiune și-au ex 
Î

**
*______
l P.S.D. (
) Glotz, înj
*

Congresul are ca moto cuvintele 
lui Albert Einstein: „Trebuie să gă
sim un mod cu totul nou de a gîndi 
dacă vrem ca omenirea să supra
viețuiască".

Timp de patru zile, participantii 
vor dezbate un larg cerc de pro
bleme de ordin medical și biologic, 
consecințele catastrofale ale unui 
război nuclear pentru viata ne pla
neta noastră, precum și căile și 
mijloacele de prevenire a izbucnirii 
unei conflagrații nucleare.

IM. S. Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a adresat un 
mesaj participanților la congres.

In sprijinul întăririi încrederii reciproce 
între statele participante la C.S.C.E.

VARȘOVIA. — Agenția P.A.P. 
informează că. în cursul unei con
ferințe de presă, la Varșovia a fost 
prezentată o inițiativă comună a 
grupului de lucru al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și Parti
dului Social-Democrat din R.F. 
Germania, privind convocarea unui 
consiliu european pentru întărirea 
încrederii. El ar urma să fie des-

chis tuturor statelor participante la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa (C.S.C.E.), fâră 
a fi organ al conferinței. Consiliul 
este menit să contribuie la întă
rirea încrederii reciproce între sta
tele participante la C.S.C.E. pe ca
lea schimbului de păreri regulat în 
probleme actuale privind securita
tea europeană, arată agenția P.A.P.

Pentru o dublă „opțiune zero" în problema 
rachetelor din Europa

BONN. — în R.F.G. se intensi
fică acțiunile în sprijinul păcii 
și dezarmării. Circa 200 de mili- 
tanți ai mișcării pacifiste au blocat 
baza militară a S.U.A. de la 
Hasselbach, landul Renania-Palati- 

. Par- 
__ . exprimat 

de dislocarea la 
96 de rachete nu- 

"„Cruise". Ei au 
timp distrugerea 

cu rază medie

protestul față 
această bază a 
cleare de tipul 
cerut în același 
tuturor rachetelor 
de acțiune amplasate în Europa.

La Bonn a fost difuzată o decla
rație a secretarului federal al 

din R.F. Germania, Peter 
i care se subliniază că gu

vernul R.F. Germania trebuie să 
se pronunțe fără echivoc pentru 
dezarmare și să sprijine „opțiunea 
zero" atît în ce privește rachetele 
cu rază medie de acțiune, cît și 
rachetele operativ-tactice din Eu
ropa. în declarație se subliniază că

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje a avut 
loc la Stockholm între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Lars Wemer, președintele 
Partidului de Stînga — Comuniștii 
din Suedia.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către tovarășul 
Lars Werner a tovarășului Dumitru 
Ghișe, membru al C.C. al P.C.R., re
prezentantul partidului nostru la fes
tivitățile organizate cu ocazia împli
nirii a 70 de ani de la crearea Parti
dului de Stingă — Comuniștii din 
Suedia.

Manifestări consacrate 
României

în diferite țări continuă să albă loc manifestări consacrate zilei 
de 9 Mai, care a înmănuncheat trei aniversări scumpe poporului ro
mân : Ziua independenței de stat a României, Ziua victoriei asupra 
fascismului și Ziua eroilor patriei.

î
I
I I I ț *

i
*
* i 
I

soclal-democrațil cer guvernului ț 
federal să abordeze în mod con- i 
structiv propunerile statelor partl- * 
cipante la Tratatul de la Varșovia.

STOCKHOLM. — Activitatea pen- ț 
tru realizarea dezarmării și redu
cerea pericolului unei catastrofe 
nucleare reprezintă o coordonată 
de bază a politicii externe sue
deze, a afirmat primul ministru al 
Suediei, Ingvar Carlsson, intr-un 
articol publicat în ziarul „Dagens 
Nyheter". Suedia militează pentru 
realizarea unui acord care să ducă 
la eliminarea rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa, a afirmat șeful guvertiulul 
suedez. Pronunțîndu-se pentru tra
ducerea în viață a Ideii de a crea 
în Europa centrală un coridor liber 
de arme nucleare, el a subliniat că 
acesta ar constitui un pas impor
tant pe calea eliberării Europei de 
spectrul distrugerii atomice.

*

In orașul San Francisco (S.U.A.), circa 70 000 de persoane au participat l 
la o ampla demonstrație pentru pace, cerind oprirea cursei înarmărilor , 
și folosirea fondurilor astfel eliberate în vederea creării unor noi locuri | 

de muncă ț
1u.

PHENIAN 29 (Agerpres). — La 
conferința de presă organizată la 
Phenian, de către Ambasada Româ
niei in R.P.D. Coreeană, a fost 
prezentată semnificația istorică a 
proclamării independenței de stat a 
țării noastre in contextul luptei 
permanente a poporului român 
pentru afirmarea $i apărarea ființei 
sale naționale.

Au fost trecute in revistă mă
rețele realizări ale României din 
anii edificării socialiste, îndeosebi 
in anii de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceausescu", obiectivele dez
voltării economico-sociale in ac
tualul cincinal și in perspectivă. 
Au fost reliefate dtnamismul poli
ticii externe românești, activitatea 
internațională a tovarășului 
Nicolae Ceausescu dedicată pro
movării idealurilor de pace si cola
borare în lume.

Au fost prezentate, cu acest pri
lej, filme documentare românești.

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
La Centrul școlar „Sundbyberg 
Skolan" din Stockholm a fost pre
zentată o expoziție documentari 
care a reliefat marile succese ob
ținute de poporul nostru in anii so
cialismului, iar intr-o amplă pre
legere au fost trecute in revistă 
momentele cele mai semnificative 
din istoria poporului român, fiind 
relevate adevărurile fundamentale 
legate de existența sa neîntreruptă 
pe pămintul pe care locuiește. In 
context, au fost evocate momentele 
care au condus la cucerirea inde
pendenței de stat a României tn 
urmă cu 110 ani.

Prezentarea filmului „Românta — 
țară in plină dezvoltare" a în
cheiat manifestarea dedicată țării 
noastre.

MADRID 29 (Agerpres). — In 
Spania s-au desfășurat „Zilele cul
turii românești in Salamanca", or
ganizate in colaborare cu universi
tatea din localitate.

In alocuțiunile pronunțate au 
fost evidențiate semnificația pro
clamării independentei de stat a 
României pentru dezvoltarea ulteri
oară a țării, lupta de neatirnare 
dusă de poporul român si evoluția 
relațiilor romăno-spaniole,

Expoziții de fotografii pe teme 
Istorice si de actualitate, expoziții 
de carte românească, de filatelie, 
de turism, proiecții de filme, pre
cum și audiții muzicale au întregit 
programul manifestării, la a cărei

inaugurare au participat reprezen
tanți ai guvernului regional Castilia 
y Leon, ai partidelor politice, cadre 
didactice, ziariști.

Posturile de radio spaniole „An
tena 3", „Radio Cadena Espanola" 
și „Radio Popular" au dedicat emi
siuni speciale României și impor
tanței actului de la 9 Mai 1877 in 
istoria poporului român, iar ziare
le „La Gaceta" și „El Norti de 
Castilia" au publicat articole evo- 
cind lupta poporului român pentru 
unitate și independență națională.

SAN JOSE 29 (Agerpres). — La 
San Jose, la Colegiul federal al in
ginerilor și arhitecților din Costa 
Rica a avut loc vernisajul expozi
ției de fotografii „România ’87", in- 
fățișind aspecte semnificative ale 
dezvoltării multilaterale a tării 
noastre, o ilustrare amplă cunos- 
cind construcția ‘de locuințe.

In expunerile prezentate au fost 
evocate realizările deosebite obți
nute de poporul român, după 23 Au
gust 1944, îndeosebi de cind tova
rășul Nicolae Ceaușescu se află la 
conducerea partidului și a țării.

Expunerile, panourile fotografice 
și diapozitivele au fost urmărite cu 
deosebit interes.

OTTAWA 29 (Agerpres). — La 
primăria orașului Grambi din Ca
nada a fost organizată o festivi
tate, in cadrul căreia parlamentari, 
prefectul departamentului și prima
rul orașului au evocat cursul 
ascendent al relațiilor româno-ca- 
nadiene pe diferite planuri.

A fost evidențiată contribuția ho- 
tăritoare a convorbirilor româno- 
canadiene la nivel înalt pentru dez
voltarea pe mai departe a acestor 
relații.

PARIS 29 (Agerpres). — La Lec
toratul de limbă română de la Sor- 
bona a fost organizată o seară cul
turală, in cadrul căreia au fost re
levate semnificațiile evenimentelor 
din 1877. Proiectarea unor diapozi
tive oglindind lupta pentru inde
pendență în opera unor artiști plas
tici români a completat programul 
serii. O expunere consacrată eve
nimentului aniversat și evocării 
luptei poporului român pentru li
bertate a fost prezentată și la Uni
versitatea din Strasbourg.

De asemenea, la universitățile din 
Lyon și Saint-Etienne au avut loc 
spectacole de muzică și poezie ro
mânească și franceză.

Pentru soluționarea pașnică 
a situației conflictuale 
din America Centrală

BOGOTA 29 (Agerpres). — în ca
pitala Columbiei au început lucrările 
unei reuniuni a Grupului de la Con- 
tadora și Grupului de sprijin, consa
crate continuării eforturilor de pace 
în America Centrală — transmite 
agenția Prensa Latina. Dezbaterile, 
care se desfășoară la nivel de ex- 
perți, au fost deschise de ministrul 
columbian al relațiilor externe, Ju
lio London Paredes.

SAN SALVADOR 29 (Agerpres).
— Frontul Farabundo Marți pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) —
Frontul Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) din Salvador au dat publi
cității o nouă propunere de nego
cieri ' cu reprezentanții autorităților 
guvernamentale, în vederea norma
lizării situației din țară și realizării 
reconcilierii naționale — transmit 
agențiile Prensa Latina și EFE. S-a 
propus data de 15 iulie pentru re
luarea dialogului dintre forțele de
mocratice insurecționale și guvern.

într-o declarație făcută postului 
Salvadorian de radio „Venceremos", 
Joaquin Villalobos, membru al con
ducerii F.M.L.N., a precizat că pro
punerea F.M.L.N.—F.D.R. vizează, 
între altele, suspendarea imediată a. 
ostilităților dintre cele două părți 
aflate în conflict șl inițierea de ne
gocieri privind realizarea reconcilie
rii naționale, redresarea economică 
a țării și îmbunătățirea nivelului de 
viață al poporului Salvadorian.

★
MANAGUA 29 (Agerpres) . — în 

cursul confruntărilor cu grupările 
contrarevoluționare, înregistrate în- 
cepînd din 19 mai în diferite re
giuni din nordul, centrul și sudul 
Nicaraguei, Armata Populară San- 
dinistă a scos din luptă 214 agresori
— se arată într-un comunicat al Mi
nisterului nicaraguan al Apărării, 
citat de agenția Prensa Latina. Cele 
mai puternice ciocniri au avut loc 
în departamentele Chontales și Ji- 
notega.

Convorbiri economice româno-sovietice
BERLIN 29 (Agerpres). — Tova

rășul Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit, la Berlin, cu 
Nikolai Rîjkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

în conformitate cu înțelegerile de 
principiu în problemele extinderii 
și adîncirii colaborării româno- 
sovietice. realizate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Mihail Gorba
ciov în cursul vizitei efectuate de 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
în Republica Socialistă România, au

fost examinate sarcinile practice ce 
decurg pentru ambele părți din 
aceste înțelegeri. Șefii de guvern 
eu convenit măsurile concrete care 
trebuie luate pentru transpunerea in 
viață mai eficientă a programului 
de lungă durată privind dezvoltarea 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica Socia
listă România și U.R.S.S. pe peri
oada pînă în anul 2000, precum șl 
pentru Intensificarea activității în 
extinderea și adîncirea cooperării șl 
specializării în producție.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate si înțelegere 
reciprocă.

Lucrările Consiliului Economic și Social al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), aflat în sesiu
ne la New York, a încheiat exami
narea problemelor dezvoltării socia
le. în dezbateri s-a relevat, intre 
altele, legătura strînsă care există 
între eforturile în direcția păcii și 
dezarmării și soluționarea princi
palelor obiective ale progresului eco
nomic și social al națiunilor.

A fost adoptată o rezoluție privind 
situația socială fn lume în care, în
tre altele, toate statele sînt chemate 
să adopte măsuri eficiente pentru re
ducerea încordării internaționale, 
pentru încetarea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, urmînd ca 
resursele astfel eliberate să fie orien
tate spre promovarea dezvoltării eco

nomice și sociale. în document se 
relevă necesitatea sprijinirii mai 
eficiente a eforturilor de progres ale 
țârilor in curs de dezvoltare. De 
asemenea, se subliniază nevoia con
centrării tuturor eforturilor pentru 
eliminarea unor asemenea factori de 
frinare a dezvoltării economico-so
ciale cum sint colonialismul ji neoco- 
lonialismul, rasismul și discrimină
rile rasiale, apartheidul, agresiunea 
și ocupația străină, dominația, inega
litatea și exploatarea popoarelor, 
precum și terorismul. Rezoluția a 
reafirmat dreptul suveran al fiecărui 
popor de a-și alege liber sistemul 
economic și social pe care-1 consideră 
cel maj potrivit pentru condițiile 
concrete din țara respectivă.

BELGRAD: Plenara
BELGRAD 29 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
plenarei Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia. 
Au fost dezbătute o serie de pro
bleme privind dezvoltarea sectorului

CC. al U.C.I.
agroindustrial, creșterea contribuției 
acestuia la progresul economico-so- 
cial al tării.

în cursul lucrărilor a luat cuvin- 
tul Milanko Renovița, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., transmite 
agenția Taniug.

ORIENTUL MIJLOCIU

Un nou act agresiv al rasiștilor 
sud-africani împotriva Mozambicului

Atacarea unor clădiri din Maputo

Argentina va avea 
o nouă capitală 

Hotărîrea parlamentului 
argentinian

BUENOS AIRES 29 (Agerpres) — 
Congresul Național argentinian — 
parlamentul — a adoptat proiectul 
transferului capitalei țării în locali
tatea Viedma, din sudul Argentinei, 
proiect elaborat de puterea executi
vă la inițiativa președintelui Argen
tinei, Raul Alfonsin. El a fost 
dezbătut și avizat favorabil în se
siunile anterioare ale Camerei De- 
putaților și Senatului.

Transferul capitalei argentlniene 
Intr-o localitate din regiunea pata- 
gonică argentiniană, la peste 1 000 
km sud de Buenos Aires, a fost pre
conizat ca o măsură de eliminare a 
polarizării tuturor activităților Im
portante ale vieții social-politice șt 
economice naționale în Buenos Aires, 
cu consecințe negative în sensul 
creșterii aglomerării urbane și apa
riției unor probleme specifice greu 
de soluționat, precum și ca o nece
sitate a programului guvernamental 
de punere în valoare a resurselor 
potențiale ale regiunii de sud a 
Argentinei.

Proiectul guvernamental s-a bucu
rat de sprijinul majorității forțelor 
politice argentiniene.

• In sudul Libanului sltuatla se menține Încordată • Un apel 
al președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 29 (Agerpres). — în re
giunea sudică libaneză au fost în
registrate noi incidente între forțele 
israeliene de ocupație și luptătorii 
libanezi din rezistență. Agenția 
Q.N.A. relevă că patrioții libanezi au 
inițiat o acțiune de luptă împotriva 
pozițiilor din sectoarele central și 
estic ale regiunii, deținute de mili
tarii israelieni și milițiile așa-zisei 
„Armate a Libanului de Sud" — 
creată și finanțată de Israel.

Mai multe persoane au fost ucise 
sau rănite.

TUNIS 29 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a lansat un apel 
populației palestiniene din afara șl 
din interiorul teritoriilor ocupate de 
Israel, chemînd la continuarea luptei 
Împotriva forțelor de ocupație. în
tr-un mesaj difuzat de agenția 
WAFA, citată de FANA, liderul pa
lestinian a arătat că pacea In Orien
tul Mijlociu va putea fi realizată nu
mai prin recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la autode
terminare.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — Peste 
100 de personalități israeliene au 
semnat un apel care cheamă la ac
țiuni pentru găsirea unei soluții jus

te problemei Orientului Mijlociu. 
Semnat de oameni politici, scriitori, 
ziariști și artiști, documentul rele
vă că ocuparea teritoriilor arabe de 
către Israel în 1967 nu a adus nici 
pace, nici securitate poporului israe- 
lian și nici nu a putut determina po
porul palestinian să renunțe la drep
turile sale și la lupta pentru edifi
carea unul stat propriu, informează 
agenția A.D.N.

LONDRA 29 (Agerpres). — Situa
ția din Orientul Mijlociu este deose
bit de complexă, a afirmat, într-o 
conferință de presă, Denis Healey, 
însărcinat cu probleme de politică 
externă în cadrul Partidului Labu
rist. în context, el a spus, după cum 
relatează agenția KUNA, că în cazul în 
care partidul său va ieși cîștigător în 
alegeri, noul guvern britanic va sus
ține dreptul poporului palestinian la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat al său, independent Convocarea 
Unei conferințe internaționale în pro
blema Orientului Mijlociu ar consti
tui un pas pozitiv în reglementarea 
situației din regiune, care se va răs- 
frînge în mod direct și asupra Euro
pei occidentale. în aceeași ordine de 
Idei, reprezentantul Partidului Labu
rist a afirmat necesitatea unei recu
noașteri internaționale a dreptului 
Israelului la existență.

MAPUTO 29 (Agerpres). — Un 
grup de teroriști sud-africani înar
mați au debarcat, joi noaptea, pe 
teritoriul Mozambicului și au pă
truns în capitala țării, ataclnd cî- 
teva clădiri din centrul orașului. în 
urma atacului, cel puțin trei persoa
ne au fost ucise. Printre clădirile

atacate se află și reprezentanța Con
gresului Național African din Mapu
to. Potrivit agenției mozambicane de 
presă AIM, citată de T.A.S.S., la a- 
ceastă acțiune agresivă au luat par
te cel puțin 16 persoane înarmate, 
care au venit dinspre mare la bor
dul unei ambarcațiuni.

.. — (din actualitatea politică')

Africa își intensifică eforturile 
pentru depășirea dificultăților economice

SEUL

Continuă manifestațiile 
antiguvernamentale

SEUL 29 (Agerpres). — La Seul au 
continuat manifestațiile antiguver
namentale. Mii de studenți de la 
principalele colegii din acest oraș au 
protestat împotriva politicii de re
presiune a guvernului, denunțînd ac
tele de tortură din închisorile în 
care sint deținuți militanțil demo- 
crați. Ei au cerut înlăturarea ime
diată a actualului regim dictatorial, 
modificarea constituției și desfășu
rarea de alegeri libere.

Poliția a intervenit utilizînd bom
be cu gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc. S-au produs ciocniri sol
date cu răniți.

Datoria externă-o grea povară pentru țările 
In curs de dezvoltare

MONTEVIDEO 29 (Agerpres). — 
Președintele Uruguayului, Julio Ma
ria Sanguinetti, a transmis un me
saj primului ministru al Italiei, 
Amintore Fanfani, președintele vi
itoarei întîlniri la nivel înalt a șe
filor de stat sau de guvern din 
principalele șapte state occidentale 
industrializate, in care sînt consem
nate pozițiile țărilor debitoare lati- 
no-americane față de problema da
toriei externe — informează agenția 
Prensa Latina. Mesajul — remis în 
numele țărilor membre ale Consen
sului de la Cartagena (ce reunește 
11 state ale regiunii cu cele mai 
mari datori! externe) — evidențiază 
legătura strînsă existentă între da

toria externă latino-americană și ca
racteristicile actuale ale comerțului 
internațional, care ar trebui să fie 
mai just, mai liber și fără discrimi
nări și măsuri protecționiste, factori 
ce exercită o influență negativă asu
pra eforturilor de dezvoltare ale 
națiunilor debitoare.

YOMUSSUKRO 29 (Agerpres). — 
Cote d’Ivoire a anunțat că nu va 
putea plăti ratele și dobînzile sca
dente la datoria sa externă, infor
mează agenția M.A.P. Această situa
ție este determinată de deteriorarea 
termenilor de schimb la produsele 
tradiționale de export ale țării. Cote 
d’Ivoire are o datorie externă de 6,5 
miliarde dolari.

în ultima vreme, la sediul Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.l 
din Addis Abeba, ca si în alte ca
pitale ale Africii, au avut loc o se
rie de reuniuni care au examinat 
din nou situația economică a acestei 
regiuni a globului. Dezbaterile des
fășurate cu acest prilej, documentele 
adoptate au evidențiat necesitatea 
unei intensificări a eforturilor tine
relor state africane pentru accelera
rea procesului — început în cursul 
anului 1986 — vizind depășirea gra
vei crize economice prin care trec, 
în acest scop. în completarea pro
gramelor adoptate de reuniunea 
O.U.A. la nivel inalt din 1985 și de 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. din mai anul trecut, 
au fost stabilite o serie de măsuri 
îndreptate spre valorificarea mai 
eficientă a resurselor materiale si 
umane ale fiecărei țări.

Așa cum arăta secretarul executiv 
al Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Africa. Adebayo Adedeji. cu pri
lejul uneia dintre multiplele reuni
uni din această primăvară, in 1986 
continentul a evoluat „de la o situa
ție dezastruoasă generală spre o 
anumită ameliorare". în aproape 30 
de țări s-a înregistrat un ritm de 
creștere a producției de 5 la sută. 
Pentru prima dată de peste un de
ceniu si jumătate producția de ce
reale a crescut cu 3 la sută. înregis- 
trîndu-se pe ansamblul continentu
lui o recoltă de 83 milioane de tone. 
Aceste rezultate promițătoare au 
fost favorizate de mai multi factori, 
ca. de exemplu. îmbunătățirea con- 

Idițiilor meteorologice, după o lungă 
perioadă de secetă, si sporirea aten
ției acordate de guvernele diferite
lor state problemelor agriculturii. Cu 
toate acestea — sublinia Adebayo 
ădedeji — criza economică pe care 
I traversează Africa este departe de 

fi luat sfirsit. Ea continuă să se 
ani feste sub cele mai diferite for- 
e. afectînd viata a milioane de lo- 
itori ai continentului. între altele, 

poate fi trecut cu vederea faptul 
în unele zone ale Africii nu nu

mai că nu s-a obținut o creștere a 
producției, dar s-a înregistrat o in
voluție. în cursul reuniunii de la 
Addis Abeba din aprilie a.c. a Co
mitetului interguvernamental al sta
telor africane cel mai puțin dezvol
tate din punct de vedere economic 
s-a arătat că numărul țărilor al că
ror venit este sub 200 de dolari pe 
cap de locuitor a crescut in loc să 
scadă.

Desigur, cauzele acestei situații 
sînt multiple. Ele pornesc de la 
greaua moștenire a anilor de domi
nație colonială — care a făcut ca o 
serie de state să rămină într-o stare

1982. a depășit 20 miliarde în 1985. 
Or. așa cum arăta președintele în 
exercițiu al O.U.A.. Denis Sassou 
Nguesso. această situație afectează 
grav procesul de dezvoltare a state
lor de pe continent, in condițiile 
cind. ca urmare a „foarfecii preturi
lor", veniturile în devize ale conti
nentului au scăzut de Ia 60,6 miliar
de dolari. în 1985. la numai 44.3 mi
liarde in 1986.

Iată de ce. majoritatea țărilor 
africane, adine neliniștite de situația 
existentă, se preocupă pe diverse căi 
pentru înlăturarea cauzelor. Acțio- 
nînd, alături de alte state ale lumii,

Pe marginea unor recente reuniuni interafricane
de subdezvoltare acută, fără o In
dustrie proprie, cu o economie axată 
pe monocultură — fiind amplificate 
și adîncite de persistenta unor fac
tori negativi în viata economică in
ternațională. Este vorba de practicile 
discriminatorii din comerțul mon
dial. de scăderea continuă a preturi
lor la materiile prime exportate, con
comitent cu creșterea prețurilor la 
mărfurile prelucrate importate ; în 
sfîrșit, și mai ales, de nivelul tot mai 
apăsător al datoriei externe. în- 
tr-adevăr, potrivit datelor publicate de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Africa, datoria externă a continentu
lui a crescut de la 150 miliarde do
lari în 1983 la aproape 200 miliarde 
dolari în 1986. Chiar dacă este mai 
mic decît cel al țărilor latino-ameri- 
cane. acest volum reprezintă o po
vară zdrobitoare pentru economia ță
rilor africane. Trebuie avut în ve
dere că suma respectivă echivalează 
cu o datorie de 350—400 dolari de 
fiecare locuitor pe ansamblul conti
nentului, cifră cu mult mai mare de
cît venitul pe locuitor în multe țări 
africane. Serviciul datoriei (plata do- 
bînzilor plus ratele scadente), care 
reprezenta 13 miliarde de dolari în

pentru Instaurarea unei noi ordini e- 
conomice Internaționale, care să ducă 
la lichidarea inechităților ce carac
terizează economia mondială. cu 
efecte atît de grave pentru ansam
blul continentului african, ele se 
străduiesc, totodată, să-și Intensifice 
colaborarea pe plan regional. în ve
derea depășirii cu eforturi unite a 
dificultăților. Acesta este, de altfel, 
și principalul scop al multora dintre 
reuniunile regionale africane din ul
tima vreme. Astfel, participantii la 
conferința la nivel înalt a țărilor 
Comunității economice vest-africa- 
ne. ținută Ia Nouakchott. Ia sfîrșitul 
lunii aprilie, au hotărît să concentre
ze apreciabile forte si fonduri pen
tru realizarea unor proiecte comune 
de dezvoltare. Un accent deosebit pe 
extinderea conlucrării — respectiv 
între statele din sudul continentului 
— a fost pus și la reuniunile inter- 
africane de la Luanda. Lusaka si Ga- 
berone.

Greutățile prin care trec multe 
dintre statele Africii sînt determinate 
si amplificate si de existenta unor 
conflicte si disensiuni între anumite 
țări africane, ceea ce a dus la atra

gerea părților Implicate în virtelul 
cursei înarmărilor, diminuînd și mai 
mult resursele — si așa puține — 
pentru satisfacerea nevoilor civile.

Un rol din cele mai nefaste îl joa
că. totodată. politica agresivă a 
cercurilor rasiste de la Pretoria, care 
constituie o permanentă amenințare 
la adresa păcii In zonă. întreținerea 
unor forte contrarevoluționare sau 
acțiunile militare periodice împotriva 
statelor ..din prima linie", cum a fost 
incursiunea din 21 mai a unor uni
tăți aeropurtate, care au pătruns 
adine in interiorul Angolel. dinami- 
tind in mai multe locuri o cale fera
tă importantă, vizează destabilizarea 
situației interne din aceste state, ur
mărind să instaureze controlul 
R.S.A. asupra Întregii regiuni. Po
trivit calculelor efectuate de dife
rite foruri internaționale, pe lingă 
marele număr de victime omenești 
(numărul celor uciși în urma Inter
vențiilor repetate ale rasiștilor sud- 
africani este apreciat la cîteva sute 
de mii), pagubele materiale se ridi
că la circa 60 miliarde de dolari ! In 
aceste împrejurări se înțelege că di
ficultățile economice ale statelor 
respective, în general ale Întregului 
continent. în loc să se atenueze se 
mențin, si în unele cazuri chiar se 
adincesc.

Tocmai de aceea, concomitent cu 
măsuri pe plan internațional, ca sta
bilirea unor raporturi mai echitabile 
între prețurile materiilor prime 6i 
cele ale produselor industriale, eli
minarea barierelor protectioniste. 
ușurarea poverii datoriilor externe 
sau chiar anularea acestora In cazul 
țărilor celor mai sărace, precum și 
paralel cu intensificarea colaborării 
regionale, soluționarea gravelor pro
bleme economice impune acțiunea 
hotărită a întregii comunități mon
diale pentru eliminarea permanen
tului focar destabilizator pe care 11 
reprezin'tă politica regimului rasist 
de la Pretoria.

Nicolae N. LUPU

ILE DE PRESA
e scurt

TRATATIVE SOVIETO-AMERI-
CANE. Săptămîna aceasta, in ca- 

I drul tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și 

I cosmice au continuat negocierile tn
toate cele trei grupe de lucru — 
privind rachetele nucleare cu rază 

I medie de acțiune, armele cosmice
și armele strategice ofensive. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., se 
desfășoară cu intensitate dezbate- 

Irile din cadrul grupului ce anali
zează problema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune. Tot 

Ila Geneva s-a Încheiat, vi
neri. cea de-a 5-a rundă de nego
cieri sovieto-americane, la nivel 
de experți, în problemele lncetă- 

I rii experiențelor cu arma nucleară.
ORAȘE ÎNFRĂȚITE. Un acord

I privitor la înfrățirea orașelor 
Meissen, din R.D. Germană, șl
Fellbach, din R.F. Germania, a fost 
semnat de primarii celor două mu- 

Inicipalități — informează agenția 
A.D.N.

| ZBORUL COMPLEXULUI SPA
TIAL „MIR". A început a șapte-

I sprezecea săptămînă de cind cosmo
nauta sovietici Iuri Romanenko si

I Aleksandr Laveikin se află in zbor 
cosmic orbital, relatează agenția
T.A.S.S. Ultimele zile au fost con-

I saccate de echipaj, in cea mai mare 
parte, descărcării materialelor, apa
ratelor și alimentelor aduse pe or-

Ibită de nava cosmică de transport 
„Progress-30“. tn vederea sporirii 
puterii sistemului de alimentare cu

I________________ _

energie electrică, cosmonauta au 
instalat in blocul de bază al com
plexului spatial incă o baterie de 
acumulatoare și au conectat-o la 
refea. tn cadrul explorărilor medi- 
co-biologice s-au realizat noi expe
riențe. Zborul orbital al complexu
lui „Mir" se desfășoară normal.

REUNIUNE CONSACRATA COM
BATERII TERORISMULUI. La 
Paris s-au Încheiat lucrările reu
niunii miniștrilor de interne ai 
principalelor state occidentale in
dustrializate, consacrată combaterii 
terorismului. Participantii — mi
niștrii de resort din R.F.G., Belgia, 
Canada, Danemarca, Statele Uni
te, Franța, Italia, Japonia și Marea 
Britanie — au analizat probleme 
privind extinderea cooperării Intre 
organele de Interne tn combaterea 
terorismului șt intensificarea coor
donării acțiunilor lor comune tn a- 
cest domeniu.

RAPORT. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
dat publicității un raport tn care 
s-a referit la rolul dominant al 
sectorului economic de stat tn pro
cesul creșterii economice a țărilor 
tn curs de dezvoltare. Raportul sub
liniază că, tn ultimii ani. țările tn 
curs de dezvoltare au acumulat o 
mare experiență In legătură cu ac
tivitatea sectorului economic de 
stat, fiind tn prezent necesare a- 
naliza și difuzarea unor Informații 
privind experiența acumulată pen

tru activizarea dezvoltării econo
mice și sociale a acestor state.

UN AMPLU MITING DE PRO- * 
TEST Împotriva realizării uniunii 
vamale a Ciprului cu Piața comu
nă s-a desfășurat în fața clădirii | 
Parlamentului cipriot. Participantii 
la miting au subliniat că realizarea i 
acestei uniuni subminează suvera
nitatea Ciprului și politica de neu
tralitate urmată de această țară . 
duce la creșterea șomajului și la 
stagnarea industriei și agriculturii. I 
Ei au adresat o rezoluție președin
telui Kyprianou in care se cere I 
convocarea unui referendum națio- | 
nai pentru a se hotărî în această 
problemă. .

AVALANȘE. Ca urmare a creș- I 
terii bruște a temperaturii in Alpii 
austrieci s-au produs o serie de 
avalanșe, care au acoperit cu un | 
strat de clțiva metri de zăpadă mai 
multe șosele din zonă. A fost aco- • 
perită, de asemenea, pe o distanță 
de circa 50 de metri, principala 1 
autostradă din vestul țării.

ȘOMAJ. Rata șomajului a atins | 
fn Japonia, luna trecută, nivelul 
record de 3 la sută din populația i
activă. 1,9 milioane persoane fiind 
fără slujbe — se arată Intr-un 
sondaj guvernamental difuzat la .
Tokio, citat de agenția China
Nouă. I

PLOI ABUNDENTE, însoțite de I
căderi de grindină, s-au abătut 
asupra capitalei mexicane, provo- 
cînd moartea a șase persoane. Nu- , 
meroase acoperișuri s-au prăbușit, 
iar cîteva cartiere au fost inunda- ' 
te. Un purtător de cuvînt al Crucii . 
Roșii locale a declarat că grindina 
a avut diametrul de pînă la 3 cm, • 
precipitațiile fiind apreciate ca cele 
mai abundente din ultimii zece 
ani, transmite agenția EFE,
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