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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a înapoiat, 
simbătă. in Capitală, venind de la 
Varșovia, 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 și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, de reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Pionieri români șl polonezi au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu

*
La plecarea din Varșovia, tova

rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, a fost salutat de to
varășii Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, 
Zbigniew Messner, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri,

și tovarășei Elena Ceaușescu buchel 
de flori.

Au fost de față ambasadorul R< 
publicii Populare Polone la Buci 
rești, membri ai ambasadei.

★

Jozef Czyrek, membru al Biroul, 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.I 
Boguslav Kolodziejczyk, membr 
al Secretariatului C.C. al P.M.U.f 
Florian Siwicki. membru al Birouli 
Politic al C.C.' al P.M.U.P.. mini: 
trul apărării naționale. Tadeui 
Olechowski. ministrul afacerilor e> 
terne.

Au fost prezenți ambasadorul R< 
publicii Socialiste România la Varși 
via și membri ai ambasadei.

COMUNICATUL
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Sîm- 

bătă, 16 iulie, la Varșovia s-a în
cheiat Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Ședința de Închidere s-a desfă
șurat sub președinția tovarășului

1NTÎLNIREA CONDUCĂTORILOR DELEGAȚIILOR STATELOR PARTICIPANTE LA TRATAT
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — După 

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, condu
cătorii delegațiilor statelor partici
pante — Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul

DECLARAȚIA
statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia cu privire la negocierile 
pentru reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa

Consecințele cursei înarmărilor asupra
mediului înconjurător și alte aspecte ale securității ecologice
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Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. >. . ...

Conducătorii delegațiilor partici
pante la consfătuire au semnat „De

garia, Milos Jakes, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 

clarația statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia cu privire la 
negocierile pentru reducerea forțelor 
armate și armamentelor convențio
nale in Europa". Au fost adoptate 
documentul „Consecințele cursei 
înarmărilor asupra mediului încon

Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polo
ne, Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, Karoly Grosz, secretar 
general al Partidului Muncitoresc So

jurător șl alte aspecte ale securi
tății ecologice" și Comunicatul con
sfătuirii.

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

cialist Ungar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, Mihail Gorbaciov. secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, — au avut 
o întîlnire separată și convorbiri 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească.

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

In zilele de 15—16 iulie 1988 a avut 
loc, la Varșovia, Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare și asis
tență 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. ; 
Petăr Mladenov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe al R.P.B. ; Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al P.C.B ;

Din partea Republicii Socialista 
Cehoslovace — tovarășul Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, conducă
torul delegației ; Gustav Husak, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace ; Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului R.S.C. ; Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.C. ; Bohuslav 
Chnoupek, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul afacerilor externe al R.S.C.; 
Milan Vaclavik, membru al C.C. al 
P.C.C., ministrul apărării naționala 
al R.S.C. ;

Din partea Republicii Democrata 
Germane — tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
conducătorul delegației ; Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. ; Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. ; Heinz Kessler, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul apărării națio
nale al R.D.G. ; Egon Krenz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G. ; 
Giinter Mittag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G. ; Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare Po
lone — tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, conducătorul dele
gației ; 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. ; Florian Siwicki, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul apărării naționale al R.P.P.; 
Boguslav Kolodziejczyk, membru al 
Secretariatului C.C. al P.M.U.P., șeful 
Cancelariei Secretariatului C.C. a] 
P.M.U.P. ; Tadeusz Olechowski, mi
nistrul afacerilor externe al R.P.P.;;

Din partea Republicii Socialiste 
România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, conducătorul delegației ; 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-minisțru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România ; 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România ■; loan Totu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România ; Ion Teșu, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Karoly Grosz, 
secretar general al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, președintele 
Consiliului de Miniștri al'Republicii 
Populare Ungare, conducătorul dele
gației ; Matyas Szuros, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. ; Peter Varkonyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe al R.P.U. ; 
Ferenc Karpati, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării al R.P.U.;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul 
M. S. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, conducătorul delega
ției ; A. A. Gromîko, membru al Bi
roului 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. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; E. A. Șevard- 
nadze, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. : D. T. Iazov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul apără
rii al U.R.S.S. ; V. A. Medvedev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, mareșalul Uni
unii Sovietice, V. G. Kulikov, co- 
mandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, și Henryk 
Jaroszek, secretar general al Comi
tetului Politic Consultativ, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone.

1. Participanții la consfătuire au 
relevat că în viața internațională, ca 
rezultat al eforturilor țărilor socia
liste, popoarelor, opiniei mondiale 
largi, realismului manifestat de di
verse cercuri politice și guverna
mentale, se observă unele tendințe 
favorabile. Aceasta se manifestă in 
începutul diminuării încordării, în 
intensificarea contactelor dintre sta
te din Est și din Vest, în crearea de 
premise mai bune pentru oprirea 
cursei înarmărilor, reducerea cheltu
ielilor militare și soluționarea con
flictelor regionale.

în același timp, nu s-a produs încă 
o cotitură radicală spre mai bine. 
Situația în lume continuă să se men
țină gravă și contradictorie ; rămîn 
în continuare uriașe cantități de 
arme nucleare, continuă experiențele 
nucleare, se produc noi tipuri de 
arme. Pericolul distrugerii omenirii, 
a înseși vieții pe planeta noastră nu 

a fost înlăturat. Statele reprezenta 
la consfătuire vor face și în viitc 
tot ceea ce este posibil pentru de; 
voltarea proceselor favorabile di 
viața internațională și conferiri 
unui caracter ireversibil acestora 
adresează tuturor țărilor chemare 
de a-și uni și intensifica eforturi 
în direcția întăririi securității și pi 
cii, înfăptuirii dezarmării, creării cl 
matului care să faciliteze un lai 
dialog și democratizarea vieții intei 
naționale.

2. De comun acord s-a apreciat < 
problema fundamentală a contempt 
raneității o constituie preîntîmp 
narea războiului, oprirea cursei înai 
mărilor și trecerea hotărită la dezai 
mare, în primul rînd la dezarmat 
nucleară.

Statele reprezentate la consfătu 
re reafirtnă atașamentul lor fată d 
idealurile unei lumi libere de arm 
de distrugere în masă și făr 
războaie, bazate pe principiile secu 
rității egale și reciproce, conviețui 
rii democratice, colaborării echitabi 
le largi. Ele se pronunță pentru im 
plicarea tuturor statelor în soluție 
narea problemelor majore ale con 
temporaneității. în relațiile inter 
statale ele vor acționa astfel inc; 
acestea să corespundă în cea mi 
mare măsură necesităților și aspira 
țiilor comunității mondiale, să icon 
tribuie la dezvoltarea liberă și in 
dependentă a tuturor țârilor și po 
poarelor.

3. Participanții la consfătuire a 
făcut un schimb de informații ț 
păreri cu privire la dezvoltarea in 
ternă și transformările din țările loi 
S-a subliniat necesitatea unei abor 
dări creatoare a teoriei și practic' 
construcției socialiste, luării in con 
siderare a mutațiilor care au loc i 
lume, valorificării celor mai semni 
ficative realizări ale altor popoare 
La consfătuire au fost relevate ro 
Iul țărilor socialiste în viața inter 
națională, importanta contribuție 
fiecărei țări socialiste la cauza ge 
nerală a progresului, întărirea pă 
cii, securității și colaborării. Parti 
cipanții la consfătuire pornesc de 1. 
interdependenta crescîndă existent; 
în lume, de la necesitatea afirmări 
în relațiile dintre toate statele 
valorilor general umane.

4. Statele participante la Tratatt 
de la Varșovia salută intrarea în vi 
goare a Tratatului sovieto-americai 
privind lichidarea rachetelor cu raz; 
medie și mai scurtă de acțiune 
Ele .consideră acest tratat ca o pri 
mă măsură importantă de dezar 
mare reală, care trebuie urmată d< 
alte acorduri în acest domeniu, îi 
primul rînd privind reducerea sub 
stantială a armamentelor nucleare 
pînă la eliminarea lor totală.

în legătură cu aceasta, participan
ții la consfătuire au remarcat ci 
Îngrijorare acțiunile care pot frîn; 
și complica procesul de dezarmare 
Un astfel de pericol îl constituie ît 
special planurile de „compensare' 
a rachetelor cu rază medie și ma 
scurtă de acțiune supuse lichidării 
pe calea acumulării și modernizări 
altor armamente, a căror înfăptuiri 
este de natură să ducă la o nou; 
spirală a cursei înarmărilor.

5. Statele participante la Tratatu 
de la Varșovia au subliniat însem-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI
Organizarea științifică a teritoriului • reportaje • însemnări •

- contribuție esențială la ridicarea calității vieții
Din punct de vedere istoric, există 

o strinsa interdependență între ca
racteristicile sociale, economice, cul
turale, politice ale unei societăți și 
formele ae organizare a spațiului 
geografic ocupat de acea societate, 
a teritoriului său. In această desfă
șurare spațială se manifestă multe 
dintre particularitățile de civiliza
ție, cultură și sistem productiv ale 
societății respective.

Toate țările avansate din punct 
le vedere economic au cunoscut și 
mnosc in continuare procese pri
cind modernizarea localităților, pro- 
:ese generind contradicții, pe care 
e-au rezolvat sau încearcă să le 
ezolve conform capacităților și par
ticularităților lor. Sînt contradic
ții intre sat si oraș, de fapt 
intre dezvoltarea localităților ur
bane și răminerea în urmă a 
telor rurale. Din acest punct de ve- 
iere nu există rețete universale. 
2hiar pe teritoriul uneia și aceleiași 
ări rezolvarea contradicțiilor gene- 
■ate de procesul dezvoltării impune 
loluții adaptate condițiilor locale, 
:onfigurațiilor zonale de factori so- 
:iali, economici, culturali și istorici.

Centrele urbane, mari, intens 
îopulate, constituie poli de atracție 
i populației. In schimb, unele părți 
lin teritoriul național „păstrează" 
> perioadă mai îndelungată un nivel 
ie trai mai scăzut, o viață culturală 
nai autarhică și înregistrează un 
rroces de modernizare mai lent de
nt în centrele urbane. Desigur, ase- 
nenea decalaje sînt determinate de 
icțiunea obiectivă a legilor econo- 
nico-sociale ale societății respective. 
3 cerință esențială o constituie însă 
itimularea și dezvoltarea conștientă
i unor .mijloace de acțiune directă 
?i indirectă, atît centralizate, cît și 
inînd de structurile locale și regio- 
îale, în așa fel încît decalajele, 
nevitabile intr-un proces de dezvol- 
are, să nu se transforme într-o 
negalitate socială sau de altă na- 
ură. De aceea, numeroase țări sînt 
>reocupate de căutarea și funda- 
nentarea unor strategii de acțiune 
n acest domeniu, esențiale pentru 
lezvoltarea națională și locală.

In țara noastră, în cei dintîi ani 
Ie dezvoltare pe calea Socialismului, 
nvestițiile industriale și cele desti- 
îate creșterii fondului de locuințe 
:i dotări social-culturale au fost 
irientate cu precădere spre acele 
:one care ofereau șanse mai mari 
le fructificare eficientă a fondurilor 
nvestite. In condițiile specifice ace- 
or ani, nu existau posibilități prac- 
ice de a dezvolta dintr-o dată toate 
ionele țării. In aceste circumstanțe, 
i-a investit mult în orașele mai 
nari, in unele zone favorizate prin 
rrezența materiilor prime de bază
ii în unele lucrări majore de com- 
iletare a căilor de transport, în așa 
'el încît acele părți ale țării rămase 
rarecum izolate să fie conectate la 
>rocesul general de dezvoltare.

O etapă nouă, superioară în struc- 
urarea socîal-administrativă a spa
țiului național a constituit-o noua 
rrganizare administrativă a te
ritoriului, întreprinsă în anul 
968, din inițiativa tovarășului 
*Iicolae Ceaușescu. înscriindu-se 
irept una dintre cele mai impor- 
ante acțiuni din epoca deschisă de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
3in perspectivă economică și poli

tică, noua organizare administrativă 
a țării a contribuit la reducerea nu
mărului verigilor intermediare in 
procesul de decizie și dezvoltare, 
prin desființarea fostelor raioane, la 
o apropiere a nivelurilor de bază de 
factorii de decizie și la crearea con
dițiilor unei dezvoltări echilibrate și 
armonioase a tuturor județelor, in
clusiv a zonelor mai puțin dezvol
tate în trecut. După douăzeci de ani 
de la acest complex de măsuri, per
fecționat în timp, putem spune cu 
deplin temei că strategia aleasă s-a 
dovedit eficientă, corespunzătoare 
mijloacelor de care a dispus socie
tatea în tot acest interval, și că în 
acest mod au fost stimulați princi
palii factori economici, culturali, so
ciali ai dezvoltării naționale și 
locale.

De 23 de ani încoace, după cum 
este bine cunoscut, țara noastră a 
parcurs un drum important pe calea 
dezvoltării economico-sociale. Capa
citatea de producție a economiei 
țării a crescut considerabil, reparti
zarea forțelor de producție și a fon
dului locativ modernizat în terito
riu au cunoscut mutații importante. 
O parte considerabilă a populației 
rurale a continuat să fie atrasă că
tre centrele urbane, în așa fel incit 
în unele așezări rurale numărul 
populației a scăzut sau â rămas con
stant în ciuda sporului demografic. 
Pe de altă parte, s-au făcut simțite 
anumite contradicții între nivelul 
general de dezvoltare a țării, ritmul 
general al progresului economico- 
social și nivelul de dezvoltare a co
munităților locale și a nivelului de 
trai material și spiritual în unele 
zone și localități rurale ale țării. 
Cum am arătat deja, acestea sînt 
fenomene oarecum inevitabile, dar 
puterea constructivă a unei socie
tăți se măsoară prin capacitatea de 
a răspunde diferitelor solicitări ale 
necesităților obiective ale evoluției, 
în sensul celor arătate, este de sub
liniat faptul că procesul dezvoltării 
din ultimele două decenii a contri
buit atît la creșterea populației și 
la sporirea fondului locativ și al 
dotărilor social-culturale în unele 
localități rurale, cît și la scăderea 
populației și relativa deteriorare a 
fondului locativ și vieții de comuni
tate în alte așezări de acest tip. Este 
un proces firesc de selecție pentru 
dezvoltare a așezărilor umane, care 
arată faptul că acțiunea legilor 
obiective ale evoluției social-econo- 
mice nu este nici omogenă, nici uni
formă. Este deci necesară interven
ția societății pentru a evita ca si
tuațiile obiective să se transforme în 
elemente generatoare de procese ne
gative din punct ele vedere social și 
economic. Cercetările sociologice 
desfășurate în ultimele două decenii 
au arătat că s-au manifestat inega
lități atît între mediul rural și me
diul urban, cît și între diferitele 
tipuri de localități și comunități 
rurale. In cadrul general al auto- 
conaucerii, autogestiunii economlco- 
financlare- și autogospodăririi unită
ților administrativ-teritoriale, solu
țiile locale de dezvoltare depind 
într-o mare măsură de gradul de 
participare, spiritul de inițiativă, 
competiție și întreprindere econo
mică dovedite de populație și de or
ganele locale de conducere.

In tara noastră, „răspunsul" social 

față de contradicțiile firești și obiec
tive ale procesului de dezvoltare 
teritorială se referă în primul rind 
la necesitatea de a asigura o calitate 
a vieții și a muncii cit mai echili
brată pentru toți locuitorii țării, în 
forme adecvate mediului de rezi
dență și celorlalte caracteristici so
ciale, culturale și economice. Totuși, 
mijloacele economice ale unei socie
tăți la un moment dat sînt oarecum 
limitate, nu sînt infinit de mari și 
nu pot fi utilizate după dorință. 
Trebuie cu orice preț să evităm vo
luntarismul unor decizii din trecut, 
care au determinat irosirea parțială 
a unor importante resurse de dez
voltare. Din acest motiv, în ultimii 
23 de ani a fost elaborat — sub 
directa conducere și îndrumare a 
secretarului general al partidului — 
un concept integrat și echilibrat al 
dezvoltării economice și sociale în 
teritoriu, concept care decurge din
tr-o evaluare judicioasă a situației 
rurale și a cuantumului de mijloace 
pe care societatea le are la dispo
ziție. Iar în actuala etapă s-a tre
cut Ia elaborarea unui program de 
organizare științifică a teritoriului, 
care nu se referă numai la sistema
tizarea teritorială, ci înscrie un an
samblu de măsuri care vizează per
fecționarea formelor sociale de exis
tență pe întregul teritoriu al patriei 
noastre. Programul de organizare a 
teritoriului are drept componente 
definitorii : gospodărirea fondului 
funciar în mod rațional, la nivelul 
celor mai noi cuceriri științifice, res
pectiv asigurarea unor producții 
agricole mari și stabile, protecția 
generală a mediului înconjurător, 
regularizarea cursurilor de apă, re
facerea și creșterea fondului silvic 
etc. ; modernizarea și urbanizarea 
rețelei de așezări rurale în așa fel 
incit acele localități rurale care în 
decursul procesului de dezvoltare au 
dovedit capacitate de retenție a 
populației, posibilități obiective de 
creștere și evoluție să poată bene
ficia de investițiile necesare unei 
evoluții favorabile accelerate In vii
tor ; dezvoltarea economiei locale 
prin utilizarea resurselor locale, ea 
și a participării mai intense la va
lorificarea secundară a unor resurse 
ale industriei republicane ; creșterea 
producției agricole, în condițiile 
autogospodăririi și autoconducerii; 
construcția de locuințe și de dotări 
social-culturale necesare populației 
rurale pentru asigurarea treptată a 
creșterii confortului de locuire și 
activitate.

Din simpla enumerare a compo
nentelor acestui program se observă 
că nu este vorba de o acțiune uni
laterală, ci de un complex de mă
suri întemeiat pe o analiză realistă 
a situației existente, a resurselor 
utilizabile șl a obiectivelor generale 
care trebuie atinse. Problema care 
se pune acum este — așa cum subli
niază în repetate rînduri secretarul 
general al partidului — aceea de a 
găsi mijloacele și căile cele mai 
potrivite pentru realizarea acestui 
program științific de organizare a 
teritoriului național. La definirea și 
punerea în practică a soluțiilor pen
tru fiecare caz în parte, unitate 
economică, localitate rurală, comuni
tate rurală sau urbană, o contribuție 
de seamă — și adesea hotărîtoare —
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o au specialiștii In sistematizare, 
cercetătorii, cadrele locale de con
ducere și cu deosebire cetățenii fie
cărei localități în parte.

în ultimii ani s-au reliefat anu
mite componente ale acțiunii prac
tice, care pot și trebuie să fie inte
grate în procesul general de dezvol
tare, cum ar fi : asigurarea în toate 
județele țării a unei rețele armoni
oase de localități urbane și rurale : 
marile investiții în locuințe și dotări 
social-culturale (peste o sută de mii 
de locuințe în mediul rural sînt 
prevăzute a fi realizate din fondu
rile statului în cincinalul 1986—1990); 
modernizarea tuturor localităților 
urbane conform cerințelor vieții mo
derne și la nivelul capacităților con
structive mari de care dispune so
cietatea noastră în acest moment ; 
orientarea investițiilor în mediul 
rural spre așezările cu un anumit 
volum de populație, în care sînt 
deja amplasate unități productive 
agroindustriale, dispunînd de forță 
de muncă și de căi de transport de 
bună calitate, multe dintre aceste 
localități fiind totodată sediul 
C.U.A.S.C.-urilor respective. In acest 
fel se poate stimula dezvoltarea unei 
rețele de localități rurale cu carac
teristici urbane, ce pot deveni cen
tre polarizatoare pentru mai multe 
comune din jurul lor, asigurîndu-se 
astfel, pe de o parte, posibilități de 
dezvoltare pentru aceste comune, 
dar și degrevarea rețelei urbane de 
o parte a cantității de mărfuri și 
servicii furnizate populației rurale 
din localitățile înconjurătoare. Nu 
este deci vorba, în nici un fel, de a 
opri forțat evoluția unor așezări ru
rale, ci, dimpotrivă, de a stimula 
evoluția și dezvoltarea acelor locali
tăți rurale care s-au dovedit adevă
rate puncte nodale ale rețelei de 
așezări. Este prin urmare un act de 
decizie politică, întemeiat pe consi
derente de natură economică și în 
special de natură socială, contribu
ind la creșterea calității vieții și la 
apropierea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare a tuturor zonelor și loca
lităților, în conformitate cu obiecti
vele majore de evoluție a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Nicolae GHEORGHE 
Ion Andrei POPESCU
Centrul de cercetări sociologice 
al Universității București

Cu 6 metri pe secundă 
aleargă benzile magistrale. 
De la punctul zero, unde 
lucrează excavatorul mare, 
cu rotor, tip 1 400, prima 
bandă transportoare (ca și 
celelalte, avînd o lățime de 
1 800 mm) este cea cu nu
mărul 100. Preia sterilul 
banda nr. 101, Înclinată, 
apoi 201, 102, 103, pină la 
106 care îl duce la mașina 
de haldat. Este un uruit 
teribil și, de sus, de lingă 
banda 103, care trece prin 
livezi, prin grădinile oame
nilor, ai clar imaginea pe 
care acestea o desenează : 
un poligon uriaș care îm
brățișează un bazinet cu o 
rază de 10 km, la mijloc, la 
cota 45, sticlind și un fel 
de lac de acumulare. Sîn- 
tem înconjurați de Munții 
Baraolt, întorsura Bu
zăului, de Munții Bobo
cului (Ia sud-est se vede 
și platforma industrială a 
orașului Sf. Gheorghe), 
înălțimile, pădurile impu- 
nînd. cu toate datele speci
fice unui bazin intracarpa
tic, un climat continental, 
cu schimbări surprinză
toare, neașteptate de tem
peratură. Dar, mai exact 
spus, sîntem în Valea Cri- 
șului, unde se află cariera 
Sfîntu Gheorghe, alături 
de Vîrghiș, Racoș-puț, Ba
raolt I și II, Bodoș •—al
cătuind sectoarele între
prinderii miniere Căpeni 
(județul Covasna). Cariera 
Valea Crișului deci, una 
dintre cele mai tinere ca
riere ale țării, cu exploa
tare la suprafață, dotată cu 
utilaj modern. Lucrează 
brigada I la excavatorul 
cu rotor, brigada a Il-a la 
cariera propriu-zisă (folo
sind excavatoarele clasi
ce), și toți acei șoferi, ma- 
șiniști, mecanici care for
mează secția de transport 
auto și ateliere. Uruitul de 
care vorbeam intră în o- 
bișnuință și, treptat, benzi
le transportoare, mașinile, 
excavatoarele devin detalii 
tehnice, iar privirea se 
fixează, firesc, spre adîn- 
cul carierei. Este ca o in
cizie dură în adîncul pă- 
mîntului care, de ce să nu 
recunoaștem, impresionea
ză. Se vede acoperișul stra
tului format din pietriș 
gros și argile galbene, a- 
poi acoperișul direct com
pus din marne cenușii fo- 
silifere, apoi de-abia stra
tul de cărbune compact, 
negru, de peste 20 de 
metri. Și îndrăgostiții, pa- 
sionații în Cercetarea pă- 
mîntului, geologii, vorbesc 
de întîlnirea fantastică 
dintre căldura soarelui de 
azi și cea strînsă de-a lun
gul a 3,5 milioane ani in 
toată această materie or
ganică savant organizată, 
despre energia solară acu

LA CARIERA DE LIGNIT VALEA CRIȘULUI

Oameni, exigente, calitate
mulată în straturile de 
cărbune născute prin era 
pliocenă... La vedere, alt
fel spus, un acumulator u- 
riaș, „cartea" deschisă a 
pămîntului, în care fiecare 
strat este o filă... Dar 
benzile transportoare a- 
leargă, excavatorul acțio
nează. Sterilul trebuie de
pozitat undeva, la peste 
6 km, unde își împlinește 
misiunea mașina de haldat. 
Se văd treptele tăiate în 
pămînt — 5 la număr — 
între prima și ultima păs- 
trîndu-se pentru stabilita
tea terenului între 250—300 
metri. Se vede cum ex
ploatarea înaintează spre 
sud, spre Arcuș, frapează 
peretele de cărbune ras, 
șlefuit. Pe o latură a „po
ligonului" flutură steagul 
șantierului județean al 
tineretului. Se lucrează fe
bril în Valea Crișului, la 
cariera de lignit Sfîntu 
Gheorghe, și fiecare cupă 
de pămînt, fiecare tonă de 
lignit înseamnă un răspuns 
afirmativ, angajant al su
telor de oameni de aici la 
marele efort care s-a fă
cut pentru modernizarea 
carierei ; respectiv 3 mi
liarde lei investiții !

Cum se traduc con
cret în viața minei in
vestițiile ? Simplu : „Mai 
intîi s-au realizat tranșeele 
de deschidere a carierei — 
explică inginerul-șef F. Pe- 
rini. Apoi s-au montat ex
cavatorul cu rotor, mașina 
de haldat, benzile magis
trale care se desfășoară pe 
o suprafață de șase kilo
metri și jumătate. S-a al
cătuit și autoparcul. Iar în 
continuare este vorba de 
punerea în funcțiune a u- 
nui alt excavator, tip 470, 
a unei magistrale de căr
bune de 3,5 km, care va 
deversa lignitul la o vii
toare platformă". „Nu pu
tem vorbi de toate acestea 
— completează geologul 
Zoltan Kisgyorgy, secreta
rul de partid al carierei, 
un pasionat cercetător care, 
cu imagini meșteșugite îți 
descrie istoria, secretul 
fiecărui strat — fără să ne 
aducem aminte de anul 
1980, cînd, în luna mai, s-a 
ridicat prima cupă de pă
mînt ! Eu sînt din Arcuș 
și pot să spun că pe aici, 
prin jurul orașului Sfîntu 
Gheorghe, pe Valea Po
rumbele, straturile de lig
nit dintotdeauna au fost 
la vedere. Și sînt recunos
cute zăcămintele de căr
bune din Țara Birsei, adi
că zăcămintele de lignit 
existente în acest bazin in
tracarpatic,' pentru că șl în 
secolul trecut au fost ex
ploatate în zona Baraoltu- 
lui, la Ilieni, la Vlădeni 
etc., dar cercetătorii au 

trebuit azi, mai mult ca 
oricînd, să-și spună cuvîn- 
tul. în 1979, secretarul ge
neral al partidului s-a pro
nunțat asupra cercetării și 
valorificării ligniților inte
riori. Astfel, întreprinde
rea de prospectări și ex
plorări geologice — secția 
Sfintu Gheorghe — a tre
cut imediat la cercetarea 
bordurii estice a Munți
lor Baraolt, confirmind 
existența cărbunelui -de la 
16 la 24 metri grosime. Și, 
la scurt timp, s-a deschis 
această „exploatare la zi", 
la suprafață. în 1982 am 
avut o producție de 46 000 
tone pe an, iar ținta noas
tră, față de marea investi
ție care s-a făcut aici, în 
acest sector al întreprinde
rii miniere Căpeni, este de 
1 milion 250 mii tone pe 
an, la sfîrșitul cincinalului! 
Nu este simplu, înseamnă 
un permanent efort, o înal
tă conștiință profesională, 
dăruire, abnegație, res
ponsabilitate politică' față 
de misiunea pe care o 
avem de îndeplinit".

De la punctul zero, ben
zile transportoare, șer
puind, duc sterilul în fugă 
la stația de haldare. Tot de 
la punctul zero, autobascu
lantele de 16 tone încarcă 
lignitul pentru ca să-l 
transporte la platforma 
Bodoc, de unde pleacă la 
termocentrala Borzești, la 
termocentralele din nordul 
Moldovei. Iași și Suceava. 
Lucrează excavatoriști, mi
neri de suprafață, suprave
ghetori de taluz, buldoze- 
riști. Vorbim cu ei și, me
reu, ca un laitmotiv, se 
pronunță cuvîntul „cali
tate".

— încă din anul trecut — 
povestește Marius Mîntu- 
lescu — s-a aplicat, cu a- 
jutorul excavatoarelor mici, 
al buldozerelor mici, ex
ploatarea selectivă. S-a 
introdus și metoda clauba- 
jului — alegerea manuală 
a sterilului de pe banda 
transportoare. Astfel, s-a 
reușit îmbunătățirea cali
tății cărbunelui cu ' peste 
180 kcal./kg, realizindu-se, 
în total, peste 1 240 kcal,/kg. 
în zonele mai adinei, la 
45 m, folosim excavatoa
rele clasice cu cupă. Nu de 
mult a intrat în funcțiune 
excavatorul cu rotor care 
lucrează la descopertare. 
Tot ce ne înconjoară în
seamnă efort material, in
vestiții importante la care 
trebuie să răspundem cu 
efort, acționind conștiin
cios, disciplinat. Imaginea 
carierei se va schimba me
reu. In viitor, benzile 
transportoare pot avea alt 
circuit. Sterilul va fi depo
zitat în urma excavațiilor. 
Și, sperăm, calitatea căr

bunelui, în continuare, să 
fie imbunătățită.

In Valea Crișului, în gar
dul Oltului, „cartea" pă
mîntului este deschisă, la 
vedere, pentru cine știe 
s-o citească, să-i deslu
șească energia milioanelor 
de ani, taina acelor trepte 
inferioare săpate în argile 
și marne. Se lucrează aici 
pe orice vreme. Dacă 
plouă, buldozerele atacă 
nivelurile cu pietriș. Cînd 
este senin, se coboară în 
adîncime. Pe platformă 
tocmai se montează exca
vatorul mic tip 470, care, 
o dată cu căderea frunze
lor, va acționa sub 20 de 
metri. în parcul auto se 
pregătește intrarea schim
bului II. „Zece curse pe zi 
trebuie să facem, cel puțin 
— se confesează conducăto
rul auto Attila Peto — și 
avem un traseu de 13 km. 
Dacă totul este în regulă, 
dacă mașinile merg, dacă 
nu plouă, nu este compli
cat. Oricum, avem grijă, 
de la o zi la alta, să com
pensăm eventualele pier
deri de timp".

— Totuși, tovarășe in- 
giner-șef, imaginea parcu
lui auto nu-i prea convin
gătoare. De fapt, cite bascu
lante aveți și cite merg ?

— Da, aceasta este pro
blema. Din 240 de bascu
lante, cam 80 merg. Veșni
ca poveste : lipsa piese
lor de schimb, lipsa unor 
motoare electrice pentru 
utilajele noi și mai este 
ceva : stringenta califică
rii oamenilor. Electricienii 
trebuie să învețe automa
tizarea, mașiniștii — rula
rea utilajelor de terasa- 
ment greu. Se fac cursuri 
pentru sudorii electrici, 
chiar acum, dar tot timpul 
se ivesc alte și alte pro
bleme. Modernizarea, teh
nica de vîrf impun înalta 
calificare a oamenilor.

13 kilometri aleargă căr
bunele (încărcat în auto
basculante) pînă la plat
forma Bodoc. Șase kilo
metri jumătate aleargă ste
rilul pe spinarea benzilor 
transportoare pînă la sta
ția de haldare. Pleacă 
lignitul la termocentrale, 
pleacă sterilul la depozita
re. Excavatorul cu cupă 
coboară pînă la adîncimea 
de 45 de metri. Excavato
rul cu rotor acționează rit
mic la descopertare. în Va
lea Crișului, „exploatarea 
la zi" înseamnă efort zil
nic. înseamnă conștiință 
profesională, înseamnă 
tone de lignit și, mai ales, 
bătălia pentru CALITATE.

Smaranda OȚEANU 
Constantin TIMARU

MUREȘ : O comună pe calea urbanizării
După numărul locuitorilor, peste 

10 000, Sărmașu este, alături de 
Iernut, cea mai mare comună din 
județul Mureș. Cu ani în urmă, sin
gurul eveniment notabil în viața lo
cuitorilor de aici (agricultori din 
tată în fiu) erau tîrgurile săptămî- 
nale de animale. Azi, comuna este 
de nerecunoscut. Au fost construite, 
între altele, o secție a întreprinde
rii de prelucrare a lemnului 
„23 August" din Tîrgu Mureș, care 
execută mobilier pentru export, o 
fermă a I.A.S. Zau de Cîmpie, s-a 
extins rețeaua cooperației cu acti
vități de producție și prestări ser
vicii in care lucrează peste 700 de 
oameni, au fost înălțate magazine 
specializate. Acestora li se adaugă 
cele două cooperative agricole din

Sărmașu și Balda, o ingrășătorie 
de porci, baza de producție a Sche
lei de foraj și extracție gaze na
turale Tîrgu Mureș. Sărmașu dis
pune de o școală generală și un 
liceu agroindustrial in care învață 
peste 2 000 de elevi, un dispensar 
uman cu 4 secții, blocuri cu peste 
150 apartamente. Acum nivelul de 
viață al locuitorilor se apropie tot 
mai mult de cel de la oraș. Aceas
ta ilustrează faptul că Sărmașu, 
asemenea tuturor localităților pa
triei, este o așezare în care anii de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului și-au pus adînc amprenta a- 
supra dezvoltării economice și ur
banistice fără precedent in intreaga 
sa istorie. (Gheorghe Giurgiu).

Noi construcții de locuințe în municipiul Oradea Foto : E. Dichiseanu

TOTUL PENTRU OM, PENTRU BUNĂSTAREA SA
— o politică consecventă, ilustrată convingător 

de noile majorări ale retribuțiilor și pensiilor
Binele fiecărei familii fate parte 

din binele întregii țări
Prin intermediul rîndurilor de față. 

Împreună cu miile de oameni ai 
muncii care lucrăm în Combinatul 
chimic din Rîmnicu Vilcea, modernă 
ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
unitate-etalon a chimiei românești, 
îmi exprim profunda recunoștință 
partidului, secretarului său general 
pentru grija părintească, statornică 
pe care o poartă ridicării continue a 
bunăstării oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor.

Fără îndoială, noua majorare a 
retribuțiilor oamenilor muncii, a 
pensiilor pentru limită de virstă și a 
pensiilor invalizilor de război a fost 
posibilă datorită succeselor pe care 
le-am obținut in dezvoltarea econo
mică a țării. De menționat este faptul 
că aceste măsuri de creștere a veni
turilor oamenilor muncii din patria 
noastră au loc în condițiile în care 
pe plan mondial se simte o acută 
lipsă de locuri de muncă și o di
minuare a veniturilor celor ce mun
cesc. o înrăutățire a condițiilor de 

' viață ale multor oameni ai muncii.
Așa cum arăta secretarul general 

al partidului, la noi majorarea re
tribuțiilor și pensiilor are loc în con
dițiile menținerii stabilității prețuri
lor Ia bunurile de consum, ale păs
trării neschimbate a chiriilor pentru 
locuințe ' și a drepturilor de alo- 

i cație de stat pentru copii. Ase

menea măsuri demonstrează ca
racterul sănătos al economiei noas
tre naționale, superioritatea econo
miei socialiste față de economia de 
piață capitalistă.

Trăim într-o țară liberă și suve
rană, condusă de un partid al cărui 
țel principal îl constituie creșterea 
continuă a bunăstării întregului po
por. Edificăm în România o socie
tate nouă cu noi și pentru noi. in 
care binele fiecărei familii face par
te din binele întregii țări. Deci 
tot noi trebuie să fim cei care prin 
munca noastră de fiecare zi și de 
fiecare ceas să răspundem, prin în
semnate fapte de muncă, exigențelor 
actuale ale dezvoltării economice 
a țării, asigurind ritmic beneficia
rilor din țară și partenerilor de peste 
hotare produse de cea mai bună ca
litate, așa cum se prevede în con
tractele ce le avem.

Pe primele 6 luni care au trecut 
din acest an, la producția-marfă am 
realizat planul în proporție de 102 
la sută, cu o depășire valorică de 
148 milioane lei. Sarcina de crește
re a productivității muncii a fost 
depășită cu 2,4 la sută, iar la export 
am livrat suplimentar produse în 
valoare de 8 milioane lei.

Avem însă și unele răminerî în 
urmă, neimplinirl în munca șl acti

vitatea noastră. Sîntem hotărîțl ca, 
în scurt timp, să le lichidăm. Puter
nic mobilizați de noile măsuri de 
majorare a retribuțiilor, vom acțio
na cu și mai multă responsabilitate 
și dăruire spre a ne îndeplini exem
plar sarcinile de plan pe anul în 
curs și pe întregul cincinal, spre a 
ridica întreaga activitate economică

Dovadă concludentă a grijii 
pentru tinăra generație

Lucrez într-una dintre modernele 
Întreprinderi ale industriei ușoare 
românești — Filatura de lină piep
tănată din Miercurea-Ciuc. E tinără 
întreprinderea, este tînăr și colectivul 
ei de muncă, format in mare parte 
din absolvenți ai școlii profesionale, 
tot din acest oraș. împreună cu ce
lelalte aproape 450 de tinere mun
citoare am primit cu bucurie și re
cunoștință măsurile luate de condu
cerea partidului de creștere a retri
buției oamenilor muncii și a pensii
lor.

Sîntem la început de drum în pro
fesie, dar trăim, datorită grijii pă
rintești pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu o poartă tinerei generații 
din patria noastră, sentimentul de
plinei afirmări profesionale, al îm
plinirii personalității noastre. Apre
ciem din toată inima noile măsuri 
privind majorarea retribuției perso
nalului muncitor și a pensiilor, adop
tate din inițiativa tovarășului 

la un nivel superior de calitate și e- 
ficiență. contribuind astfel la asigu
rarea unei temelii trainice pentru 
ridicarea bunăstării noastre și a în
tregului popor.

Gheorqhe POPA
operator chimist
Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea

Nicolae Ceaușescu, ca expresia cea 
mai elocventă a grijii partidului față 
de noi, tinerii. Incepind cu luna 
august, împreună cu celelalte tinere 
muncitoare din întreprinderea noas
tră vom beneficia de un însemnat 
spor de retribuție. Acestui nou efort 
pe care îl face partidul și statul 
pentru creșterea bunăstării noastre 
materiale sîntem hotărîți să-i răs
pundem prin muncă însuflețită, prin 
eforturi stăruitoare pentru realiza
rea unor produse de cea mai bună 
calitate.

întreprinderea noastră a încheiat 
primul semestru al anului cu bune 
rezultate, depășind planul produc- 
ției-marfă și planul la export. De 
asemenea, ponderea produselor de 
calitate superioară este de 93,3 la 
sută din totalul producției, față de 
84 la sută cît era planificat. Secția 
de bobinaj la care lucrez a contri
buit din plin la aceste rezultate. Dis
punem de posibilități de sporire în 
continuare a producției, de ridicare 

a calității acesteia. In unitatea noas
tră se desfășoară largi acțiuni de 
perfecționare a organizării și de mo
dernizare a producției. In secția bo
binaj, spre exemplu, s-a trecut, de 
curînd, la înlocuirea cuplajelor me
canice, la unele agregate, cu cuplaje 
hidraulice, la obținerea de fire 
dublate-răsucite pe o singură mași
nă, la înlocuirea inelelor la mași
nile de filat — toate acestea in- 
fluențînd direct creșterea producti
vității muncii. Sîntem preocupați,

Răsplata muncii împlinite
Lucrez într-un sector de mare im

portanță al Schelei de producție pe
trolieră Boldești-Scăeni, anume la 
brigada de reparații capitale, care 
lună de lună și-a îndeplinit exemplar 
sarcinile de plan. Cu toții sîntem pu
ternic antrenați în realizarea unor 
producții superioare de țiței, con- 
știenți fiind că aceasta depinde și de 
munca noastră, a celor din sectorul 
de reparații. De aceea, principalul 
obiectiv pe care-1 urmărim este ri
dicarea calității reparațiilor capitale 
la sonde, astfel încît ele să funcțio
neze la parametri cît mai înalți. De 
la începutul anului, brigada noastră 
a reparat 20 de sonde, cu o capaci
tate de 50 tone de țiței pe zi, ceea 
ce a ajutat la obținerea unei pro
ducții sporite, superioare celei reali
zate in aceeași perioadă a anului 
trecut. în continuare ne angajăm ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să realizăm, 
peste plan, reparații capitale la 5 
sonde.

Măsurile adoptate de partidul șl 
statul nostru privind creșterea retri
buției, grija deosebită pe care secre

Puternic stimulent pentru depășirea 
sarcinilor de plan

Mă număr printre cei 1 800 tineri trepriză generală de construcții-mon- 
constructori din cadrul Trustului an- taj al județului Argeș, care au marea

de asemenea, de obținerea de noi 
tipuri de fire care să mărească 
gama celor 50 de sortimente create 
pînă acum. Este răspunsul nostru 
concret, al tinerelor întreprinderii, 
față de grija pe care partidul și sta
tul nostru o are față de tinăra ge
nerație a țării.

KERESZTES Edit 
muncitoare, Filatura de lină 
pieptănată Miercurea-Ciuc, 
județul Harghita

tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă față de 
toți petroliștii țării ne mobilizează și 
mai mult, ne întăresc convingerea 
că trebuie să facem mai mult pentru 
a ridica pe o treaptă nouă, superioa
ră, întreaga activitate pe care o des
fășurăm. Folosesc acest prilej pentru 
a da glas hotărîrii noastre, a tuturor 
sondorilor prahoveni, de a nu pre
cupeți nici un efort și a da tării cît 
mai mult țiței, exprimînd totodată 
cele mai calde mulțumiri și adînca 
noastră recunoștință față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu pentru tot 
ceea ce a făcut și face spre binele 
poporului, al fiecărui om al muncii, 
pentru consecvența cu care urmă
rește ca fiecare cetățean al României 
să se bucure de o viată demnă, li
beră și prosperă.

Ion ANDRONACHE
sondor-șef,
Schela de producție petrolieră 
Boldești-Scqeni, județul Prahova 

bucurie de a beneficia încă din acest 
an de majorarea retribuției persona
lului muncitor — expresie elocventă 
a preocupării constante a conducerii 
partidului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii din 
patria noastră.

Noua măsură întreprinsă reflectă, 
în fapt, legătura directă între muncă 
și venituri, constituind și pentru noi 
un puternic stimulent în realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan ce ne 
revin. Aceasta înseamnă că muncind 
mai bine, mai spornic și de calitate, 
creștem forța și puterea economiei 
taoastre naționale, mărind astfel po
sibilitățile de sporire a bunăstării 
tuturor.

La dezvoltarea neîntreruptă a eco
nomiei județului acționează cu înaltă 
răspundere și colectivul nostru de 
constructori. în cei 23 de ani care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, trustul de construcții în 
care lucrez a înălțat în Pitești și in 
celelalte localități argeșene peste 
80 000 apartamente, alte obiective 
economice și sociale, care au schim
bat diu temelii înfățișarea județului. 
Pentru meritele deosebite în munca 
desfășurată anul trecut, trustul nos
tru a fost distins recent cu ..Ordinul 
Muncii" clasa I, situîndu-se pe pri
mul loc în întrecerea socialistă.

Stimulați de noile majorări de re
tribuții, vom răspunde, in continuare, 
prin noi și angajante fapte de mun
că, rezultatele bune obținute pe pri
mul semestru urmind să fie conso
lidate prin noi depășiri de plan.

Viorel PĂUN
muncitor-constructor,
Trustul antrepriză generală 
de construcții-montaj 
din județul Argeș
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DECLARAȚÎA
statelor participante la Tratatul de la Varșovia cu privire la negocierile 

pentru reducerea forțelor armate și armamentelor convenționale în Europa
Statele participante la Tratatul de la 

Varșovia consideră că interesele securității 
europene și generale reclamă în mod im
perios trecerea la reducerea substanțială a 
forțelor armate și armamentelor conven
ționale în Europa, de la Atlantic la Urali. 
Ele se pronunță ca negocierile pe această 
temă să înceapă cit mai curînd posibil, incă 
în anul 1988.

Statele aliate sînt convinse că sarcina 
prioritară a acestor negocieri o constituie 
reducerea substanțială a potențialelor mili
tare ale ambelor alianțe, realizarea pe con
tinent a unei asemenea situații, in care ță
rile N.A.T.O. și ale Tratatului de la Var
șovia să dispună de forțe și mijloace ne
cesare pentru apărare, dar insuficiente 
pentru lansarea unui atac prin surprindere 
și desfășurarea de operațiuni ofensive. 
Aceasta ar întări securitatea și stabilitatea 
politico-militară în Europa, în condițiile 
aplicării Tratatului sovieto-american cu 
privire la lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune și ar con
tribui la înregistrarea de noi progrese pe 
calea dezarmării, întăririi încrederii și di
minuării pericolului de război.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia pornesc de la faptul că reducerea 
forțelor armate și armamentelor convențio
nale va fi însoțită de reducerea corespun
zătoare a cheltuielilor militare.

Acționind în concordanță cu programul 
comun de reducere a forțelor armate și ar
mamentelor convenționale în Europa, inițiat 
de ele la Budapesta în iunie 1986 și com
pletat la Berlin in mai 1987, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia se pro
nunță pentru soluționarea, pe parcursul 
primei etape a acestor negocieri, a urmă
toarelor probleme :

1. Realizarea unor niveluri 
egale mai scăzute

Scopul final al primei etape a negocieri
lor să-1 constituie realizarea unor niveluri 
colective aproximativ egale (echilibrate) din 
punct de vedere al efectivelor forțelor ar
mate și al cantității armamentelor conven
ționale pentru statele care fac parte din 
cele două alianțe politico-militare. Aceste 
niveluri ar urma să fie mai reduse decît 
cele de care dispune în prezent fiecare 
Parte.

Procesul realizării unor astfel de niveluri 
«ă se desfășoare pe etape, la scară general- 
europeană și regională. Ar fi necesar ca 
atenția să fie concentrată în primul rind 
asupra lichidării reciproce a dezechilibrelor 
și asimetriilor pe diferite tipuri de arma
mente convenționale și categorii de forțe 
armate ale celor două alianța politico- 
militare în Europa.

Eliminarea dezechilibrelor șl asimetriilor 
să se realizeze prin retragerea din zona de 
reducere a trupelor și desființarea lor ul
terioară sau desființarea pe loc, precum 
și prin aplicarea altor măsuri. Armamen
tul și tehnica de luptă supuse reducerii să 
se distrugă în locuri special stabilite sau, 
prin înțelegere, să se transfere pentru fo
losire in scopuri pașnice. S-ar putea pre
vedea și depozitarea temporară a unei părți 
din armamente și tehnică ; locurile de de
pozitare vor fi supuse unui control inter
național permanent.

Realizarea scopului final al primei eta
pe ar asigura posibilitatea trecerii ulteri
oare la reduceri reciproce substanțiale de 
trupe și armamente. In etapa a doua, for
țele armate ale fiecăreia din părți să fie 
reduse cu aproximativ 25 la sută (de exem
plu cu cîte 500 000 de oameni) împreună 
cu armamentul din dotare ; in a treia eta
pă ar urma să se înfăptuiască noi redu
ceri substanțiale ale forțelor armate și 
armamentelor convenționale, astfel incit 
forțele armate ale ambelor părți să aibă, 
in final, un caracter strict defensiv.

Statele participante la Tratatul de Ia 
Varșovia consideră necesar ca toți parti- 
cipanții la negocieri, din momentul înce
perii acestora și pînă la intrarea în vigoa
re a înțelegerilor care vor fi convenite, 
să nu întreprindă nici un fel de măsuri 
care să contravină scopului negocierilor și, 
în special, să nu își sporească forțele ar
mate și armamentele convenționale, de la 
Atlantic la Urali.

La intrarea în vigoare a înțelegerilor, 
toți participanții la negocieri să-și asume 
obligația de a nu-și spori forțele armate 
și armamentele convenționale pe teritori
ile nesupuse reducerilor inițiale.

2. Preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere

O parte componentă inseparabilă a pro
cesului de reducere a forțelor armate și 
armamentelor convenționale în Europa o 
constituie măsurile de reducere și înlătu
rare a pericolului unui atac prin surprin
dere.

în acest »cop, lnceplnd cu prima etapă, 
de-a lungul liniei de contact dintre cele 
două alianțe politico-militare să se creeze 
fîșii (zone) cu nivel redus de armamente, 
din care să fie retrase sau lichidate in 
întregime cele mai periculoase și destabi
lizatoare tipuri de armamente convențio
nale. Ca urmare, în aceste fîșii (zone) s-ar 
menține un asemenea nivel al potențialului 
militar, care ar permite numai operațiuni 
de apărare și ar exclude posibilitatea lan
sării unui atac prin surprindere.

Adîncimea fișiilor (zonelor) cu nivel re
dus de armamente ar putea fl pusă de 

acord pe baza factorilor geostrategici, a ca
racteristicilor tehnico-tactice ale princi
palelor tipuri de armamente și a altor 
criterii.

Acești pași ar urma să fie însoțiți de 
măsuri convenite de întărire a încrederii, 
prin care s-ar limita activitatea militară în 
fîșiile (zonele) respective,, prevăzindu-se 
măsuri mai severe, în «raport de apropie
rea de linia de contact. Aceste măsuri ar 
avea in vedere în mod deosebit amploa
rea, durata și frecvența aplicațiilor mili
tare. numărul aplicațiilor, simultane, in
terzicerea aplicațiilor de mare amploare, 
precum și limitarea transferurilor de 
trupe.

3. Schimbul de informații 
și control

Pentru stabilirea raportului de forte între 
cele două alianțe politico-militare si iden
tificarea dezechilibrelor și asimetriilor în 
domeniul forțelor armate si armamentelor 
convenționale, la scară general-europeană 

Pentru Republica Populară Bulgaria 
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria

Pentru Republica Socialistă Cehoslovacă 
MILOS JAKES

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Pentru Republica Democrată Germană 
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Pentru Republica Populară Polonă 
WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone

și regională, la Începutul negocierilor, sau 
în cazul în care va fi posibil si pină la 
începerea acestora, să se efectueze un 
schimb reciproc de țlate inițiale.- necesare 
pentru desfășurarea negocierilor. Tot
odată, s-ar prevedea posibilitatea veri
ficării acestor date de la începutul nego
cierilor prin inspecții la fața locului.

Ar urma să se prevadă crearea unui 
sistem eficient de control asupra respec
tării înțelegerilor realizate in cadrul ne
gocierilor prin folosirea mijloacelor tehni
ce naționale și procedurilor internaționale, 
inclusiv inspecții la fața locului fără drept 
de refuz. S-ar crea puncte de control de 
intrare/ieșire atit de-a lungul și în inte
riorul fișiet (zonei) cu un nivel scăzut al 
armamentelor, cît si în zona de reducere 
(la stațiile și nodurile de cale ferată, pe 
aeroporturi. în porturi).

Controlul s-ar efectua asupra procesului 
de reducere, lichidării (demontării) și de
pozitării armamentelor, desființării mari
lor unități și unităților, precum și asupra 
activității trupelor si a nedepășirii nive

lului forțelor armate șl armamentelor ră
mase după reducere.

S-ar putea crea o comisie internațională 
de control, învestită cu prerogative largi 
(observare, inspecție, examinarea proble
melor litigioase etc.).

★
Statele participante la Tratatul de la 

Varșovia apreciază că reducerea substan
țială și ulterior lichidarea armamentului 
nuclear tactic, inclusiv a muniției nu
cleare pentru mijloacele cu dublă între
buințare. ar reprezenta o măsură impor
tantă. de natură să ducă la diminuarea 
pericolului de război, la crearea unei si
tuații mai stabile in Europa. Ele reafirmă 
propunerea lor de a începe in cel mai 
scurt timp negocieri corespunzătoare Si de 
a le purta în scopul încheierii unui acord 
reciproc acceptabil.

Statele participante la Tratatul de_ la 
Varșovia pornesc de la faptul că există o 
strînsă interdependență între procesul re
ducerii forțelor armate si armamentelor 
convenționale de la Atlantic la Urali și 
dezvoltarea și extinderea pe mal departe 

Pentru Republica Socialistă România 

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Pentru Republica Populară Ungară 

KAROLY GROSZ
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

Pentru Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

a măsurilor de întărire a încrederii si secu
rității în Europa. în cadrul C.S.C.E. Ele 
apreciază că in cea de-a doua etapă a 
Conferinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in Europa 
trebuie continuate examinarea problemelor 
rămase nesolutionate in timpul primei eta
pe a conferinței, mai ales a celor referi
toare la cuprinderea în aceste măsuri de 
încredere a activității forțelor aeriene și 
maritime militare, ca si convenirea unui 
nou ansamblu de măsuri de încredere, in
clusiv de măsuri cu caracter limitativ. 
Toate aceste măsuri ar contribui la dimi
nuarea pericolului unui atac prin surprin
dere. la lărgirea cunoașterii și informării 
reciproce și a previzibilitătii in domeniul 
militar.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia sînt gata să discute și alte mă
suri și propuneri, care să ducjî la creșterea 
stabilității în Europa la un nivel tot mai 
scăzut al forțelor armate și armamentelor, 
cu respectarea . principiilor egalității si 
securității egale și asigurarea unui control 
eficient asupra acordurilor realizate.

Consecințele cursei înarmărilor COMUNICATUL
asupra mediului înconjurător și alte 

aspecte ale securității ecologice
Statele participante la Tratatul d« 

la Varșovia constată cu profundă în
grijorare înrăutățirea continuă a stă
rii mediului înconjurător. Deteriora
rea echilibrului natural a atins ase
menea proporții care pot avea ur
mări imprevizibile, de natură să sub
mineze baza materială a dezvoltării 
social-economice a omenirii, să pună 
în pericol însăși existența acesteia.

Profund convinse de faptul că una 
din cele mai periculoase surse de 
deteriorare a mediului înconjurător 
o constituie cursa înarmărilor, în 
primul rînd a celor nucleare, statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via consideră că soluționarea proble
melor ecologice este strîns legată de 
întărirea păcii, securității internațio
nale și de dezarmare.

Direcția principală în lupta pentru 
apărarea mediului înconjurător a 
fost și rămîne prevenirea războiului 
nuclear, a cărui urmare inevitabilă 
ar fi o catastrofă ecologică totală. 
Mari daune aduc mediului înconju
rător orice fel de conflicte armate. 
Cursa înarmărilor distruge perma
nent și intr-o măsură tot mai mare- 
mediul înconjurător, contravine efor
turilor pentru protecția naturii, îm
piedică soluționarea nobilei sarcini 
de creare pe Pămînt â unui echilibru 
armonios între societate, tehnică și 
natură.

Producția, depozitarea șl transpor
tul diferitelor tipuri de arme, con
strucția de obiective militare, desfă
șurarea de activități militare au o 
influență negativă directă asupra 
mediului înconjurător.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia atrag atenția îndeosebi 
asupra pericolului pe care îl repre
zintă pentru mediul înconjurător, 
pentru însăși viața pe planeta noas
tră, acumularea de armamente nu
cleare, care conține în sine pericolul 
distrugerii totale a omenirii prin fo
losirea lor deliberată, din eroare de 
calcul sau accident. Continuarea ex
periențelor nucleare, marile stocuri 
de arme chimice și producerea neîn
treruptă de substanțe toxice, precum 
și crearea de sisteme de arme ba
zate pe principii noi pot avea urmări 
ecologice imprevizibile și profund 
dăunătoare. Extinderea cursei înar
mărilor în spațiul extraatmosferic ar 
compromite posibilitatea utilizării 
rationale a acestuia in scopuri paș
nice. Irosirea in scopuri militare a 
unor resurse neregenerabile are con
secințe grave asupra naturii pe Pă- 
mint. Consecințe ecologice serioase 
ar avea și încercările de utilizare a 
mediului inconjurător în scopuri mi
litare sau alte scopuri ostile.

Salutind unele tendințe favorabile 
intervenite in ultima vreme în rela
țiile internaționale, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
consideră că oprirea cursei înarmă
rilor și adoptarea unor măsuri efec
tive de dezarmare ar contribui la 
întărirea păcii și securității — con
diție hotărîtoare pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale în cele 
mai diverse domenii, inclusiv pentru 
menținerea și îmbunătățirea calității 
mediului înconjurător. Aceluiași 
scop i-ar servi înfăptuirea inițiati
velor lor, prezentate individual sau 
in comun, in domeniul dezarmării, 

al măsurilor de întărire a încrederii 
și securității.

Este necesar ca unele progrese 
care se conturează în domeniul de
zarmării să fie folosite în vederea 
intensificării eforturilor de protecție 
a mediului inconjurător. Orice pas 
în domeniul dezarmării trebuie să 
fie însoțit de măsuri concrete de 
protecție a naturii. Dezarmarea ar 
elibera uriașe resurse financiare, 
naturale și umane, ce ar putea fi 
folosite și pentru îmbunătățirea si
tuației ecologice pe plan regional și 
global.

O îngrijorare crescândă pro
voacă înrăutățirea stării mediului 
înconjurător ca urmare a activității 
pașnice a omului. Activitatea eco
nomică care se desfășoară fără 
luarea în considerare a factorilor e- 
cologici provoacă poluarea oceane
lor și atmosferei, transferarea din
colo de granițe a substanțelor po
luante, degradarea solului, deșerti- 
ficarea și despădurirea, modificarea 
condițiilor climaterice, dispariția 
unor întregi specii biologice, acumu
larea în biosferă de substanțe dău
nătoare și multe alte fenomene ne
gative din natură, care deteriorează 
mediul ambiant al omului.

Existența în continuare a perico
lului unei catastrofe nucleare, cala
mitățile ecologice tot mai frecvente, 
distrugerea echilibrului din natură 
atestă interdependența crescîndă pe 
plan ecologic a tuturor statelor lumii. 
Viața însăși reclamă imperios unirea 
eforturilor comunității mondiale pen
tru soluționarea .eficientă, în comun, 
a problemelor mediului înconjurător.

Ieșirea din situația creată o con
stituie elaborarea și realizarea con
secventă a unei concepții privind 
securitatea ecologică mondială pe 
baza celei mai largi și deschise co
laborări internaționale. Securitatea 
ecologică internațională — chema
tă să contribuie la dezvoltarea sta
bilă și în condiții de securitate a 
tuturor statelor și la crearea unor 
condiții favorabile de viață pentru 
fiecare popor și pentru fiecare om 
— presupune existența unor ase
menea relații internaționale care să 
asigure menținerea, folosirea rațio
nală, reproducția și creșterea cali
tății mediului înconjurător.

In acest scop, statele participan
te la Tratatul de la Varșovia se 
pronunță pentru folosirea creatoare 
și dezvoltarea a tot ceea ce s-a 
realizat de către comunitatea inter
națională în domeniul protecției 
mediului înconjurător. Ele dau o 
înaltă apreciere activității Organi
zației Națiunilor Unite și mai ales 
a organului său specializat — Pro
gramul O.N.U. pentru mediul in
conjurător, precum și activității des
fășurate de Comisia internațională 
pentru mediul înconjurător și dez
voltare, care a propus examinarea 
problemelor ecologice nu în mod 
izolat, ci în interdependență cu 
problemele războiului și păcii, 
dezarmării și dezvoltării, lichidării 
înapoierii și sărăciei, asigurării unei 
vieți demne, sănătoase și în depli
nă securitate pe Pămînt.

Realizarea securității ecologice 
internaționale necesită adoptarea de 
principii și norme obligatorii de con
duită a statelor, precum și defini

rea direcțiilor principale ale colabo
rării internaționale în domeniul e- 
cologic. Este necesar ca aceste prin
cipii, norme și orientări să fie ela
borate în comun, pe baza unui dia
log internațional amplu și construc
tiv. Un document juridic interna
țional corespunzător ar putea fi 
adoptat in anul 1992, cu prilejul ce
lei de-a 20-a aniversări a Conferin
ței O.N.U. pentru mediul înconjură
tor. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia sint gata să treacă 
neîntîrziat la elaborarea proiectului 
unui asemenea document.

Oa state ale Europei, care resimt 
deosebit de puternic consecințele 
unor activități ce prejudiciază me
diul înconjurător, participanții la 
Tratatul de la Varșovia consideră că 
este de importanță vifală adoptarea 
de măsuri urgente, care ar face din 
continentul european un exemplu 
de colaborare in domeniul ecologic. 
Preocuparea pentru echilibrul eco
logic, pentru sănătatea oamenilor, 
pentru asigurarea purității aerului și 
apei ar deveni o problemă comună 
a tuturor țărilor europene și ar o- 
cupa un loc corespunzător în pro
cesul general-european. Aceasta ar 
corespunde într-o mai mare mă
sură ideii unei Europe unite, a păcii 
și colaborării, a căminului general- 
european. în acest context, statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via consideră că propunerile lor, 
care urmăresc asigurarea protecției 
mediului înconjurător în Europa și 
în diferitele regiuni ale acesteia, își 
păstrează întreaga actualitate. Ele 
se pronunță pentru un schimb larg 
de informații iii problemele eco
logice, pentru acordarea reciprocă a 
accesului neîngrădit la cele mai a- 
vansate tehnologii care asigură 
protecția mediului natural, pentru 
stabilirea unui sistem riguros de in
formare de către state în legătură 
cu activitatea lor de protejare a 
naturii și cu accidentele ecologice 
care au avut loc pe teritoriul lor 
sau care au fost preintimpinate. In 
interesul unei dezvoltări mai dina
mice și al adîncirii colaborării în 
domeniul ecologic, se propune orga
nizarea unei consfătuiri general-eu- 
ropene a miniștrilor care răspund de 
protecția mediului inconjurător și ela
borarea în cadrul acesteia a unui 
program de acțiuni comune.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia declară că sînt gata să 
contribuie activ la soluționarea pro
blemelor stringente ale protecției 
mediului înconjurător și punerii a- 
cestuia la adăpost de pericolul 
războiului și de consecințele cursei 
înarmărilor. Ele se adresează in
sistent tuturor statelor și popoare
lor lumii cu chemarea de a-și uni 
eforturile in scopul protejării și în
sănătoșirii mediului înconjurător, in 
numele asigurării prezentului și vi
itorului nostru. Omenirea, care dis
pune de un uriaș potențial crea
tor, constructiv, este capabilă să o- 
prească procesul degradării me
diului înconjurător. Colaborarea in
ternațională, pe bază multilaterală 
și bilaterală, in domeniul protejării 
naturii — izvor și păstrător al vieții 
— constituie o îndatorire a tuturor 
statelor față de generațiile pre
zente și viitoare.

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

(Urmare din pag. I)
nătatea dialogului constructiv din
tre țările socialiste și celelalte țâri 
ale lumii, a vizitelor și întîlnirilor 
la nivel înalt, a acordurilor înche
iate, care servesc cauzei înțelegerii 
și păcii. Participanții la consfătuire 
au apreciat pozitiv dezvoltarea dia
logului sovieto-anlerican și au 
reafirmat poziția statelor lor în 
sprijinul acțiunilor Uniunii Sovie
tice și totodată hotărirea lor de a 
face totul pentru ca negocierile la 
nivel inalt să ducă la incheierea de 
noi acorduri de substanță în dome
niul dezarmării, la adoptarea în 
continuare de măsuri practice de 
întărire a păcii și securității inter
naționale.

Statele reprezentate la consfătuire 
declară că fiecare dintre ele va in
tensifica și in viitor contactele și 
colaborarea cu alte țări, în interesul 
îmbunătățirii situației internaționa
le, întăririi păcii în Europa și în 
lume.

Pornind de la faptul că înfăptui
rea dezarmării preocupă întreaga 
omenire, s-a subliniat necesitatea 
participării tuturor statelor intere
sate ia negocierile de dezarmare. 
S-a relevat că în actualele împreju
rări se impune să se dezvolte noul 
mod de gindire și abordare a pro
blemelor păcii și războiului, în in
teresul asigurării trainice a securi
tății internaționale, a dreptului po
poarelor la viață, ia existență libe
ră. independentă și demnă.

6. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia se adresează din nou 
statelor membre ale N.A.T.O., țări
lor participante la C.S.C.E., întregii 
comunități internaționale cu chema
rea de a-și intensifica eforturile în 
scopul încheierii cit mai curind po
sibil a unor importante înțelegeri 
privind reducerea armamentelor și 
a forțelor armate, întărirea secu
rității și stabilității, de a se abține 
de la orice fel de acțiuni care pot 
să creeze greutăți în înaintarea pe 
această cale.

între obiectivele prioritare . în do
meniul dezarmării, ele evidențiază :

— încheierea Tratatului privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive ale U-R-S.S. 
și S.U.A., cu respectarea strictă a 
Tratatului privind apărarea antira- 
chetă, in forma în care a fost sem
nat in anul 1972, și nerenunțarea 
la el în decursul unui termen 
convenit ;

— Interzicerea totală și completă 
a experiențelor cu arma nucleară și, 
ca prim pas spre acest scop, înche
ierea înțelegerilor referitoare la 
măsuri efective de control în vede
rea ratificării cît mai curînd posibil 
a acordurilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. din anii 1974 și 1976, precum 
și încheierea înțelegerilor privind 
diminuarea în continuare a puterii 
și numărului experiențelor nucleare 
ale U.R.S.S. și S.U.A. ;

— încheierea Convenției privind 

Interzicerea completă a armei 
chimice și distrugerea stocurilor 
acesteia ;

— Reducerea forțelor armate și 
armamentelor convenționale in Eu
ropa și in mod corespunzător a 
cheltuielilor militare.

Sumele eliberate in procesul dez
armării trebuie să fie folosite în 
scopul dezvoltării economico-sociale.

7. Participanții la consfătuire au 
subliniat că la Viena se definitivea
ză elaborarea mandatului negocieri
lor referitoare la reducerea forțelor 
armate și armamentelor convențio
nale în Europa și se deschid per
spective pentru reluarea lucrărilor 
Conferinței pentru măsuri de întă
rire a încrederii și securității și 
pentru dezarmare în Europa.

Participanții au menționat actuali
tatea propunerilor statelor lor făcute 
țărilor membre ale N.A.T.O. cu pri
vire la schimbul de date referitoare 
la forțele armate și armamentele 
convenționale din Europa. In inte
resul avansării rapide și eficiente la 
viitoarele negocieri, un astfel de 
schimb ar putea avea loc la înce
putul negocierilor sau, în cazul în 
care va fi posibil, și înainte de în
ceperea acestora, prevăzindu-se ve
rificarea datelor furnizate pe calea 
inspecțiilor la fața locului, o dată cu 
începerea negocieților.

Statele socialiste aliate reafirmă 
hotărirea lor de a se realiza înche
ierea, intr-Un termen cît mai scurt 
posibil, a unei asemenea convenții 
care ar duce la lichidarea asimetri
ilor și dezechilibrelor existente atît 
pe plan general european, cit și în 
diferite regiuni ale continentului, la 
reducerea substanțială a forțelor, ar
mate și armamentelor convenționale 
în Europa, care ar exclude capaci
tatea efectuării unui atac prin sur
prindere și desfășurării de opera
țiuni ofensive.

Statele reprezentate la consfă
tuire se pronunță pentru dezvolta
rea și lărgirea măsurilor întreprinse 
pentru întărirea încrederii și secu
rității, în paralel cu' elaborarea unui 
nou ansamblu de astfel de măsuri, 
incluzînd limitarea activității mili
tare în Europa și a activității de 
sine stătătoare a forțelor militare 
aeriene și maritime.

La consfătuire a fost adoptat un 
document cu privire la negocierile 
pentru reducerea forțelor armate și 
armamentelor conventionale în Eu
ropa.

Acțiunile îndreptate spre întărirea 
stabilității pe continentul european 
trebuie să fie completate cu măsuri 
de diminuare a activității militare 
pe întinderile mărilor și oceanelor 
care înconjoară Europa, a confrun
tării militare în nordul Europei și în 
Arctica, de transformare a Mării 
Mediterane într-o zonă a păcii și 
colaborării.

Participanții la consfătuire rea
firmă propunerea lor referitoare la 
efectuarea de către reprezentanții 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și membre ale N.A.T.O. 

a comparării doctrinelor militare, cu 
luarea în considerare a aspectelor 
lor tehnico-militare, in scopul de a 
conferi un caracter exclusiv defen
siv doctrinelor și concepțiilor mili
tare ale ambelor alianțe militare și 
participanților la acestea.

Statele reprezentate la consfă
tuire reamintesc propunerile lor re
feritoare la începerea de negocieri 
directe intre statele participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O. privind în
ghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare, precum și Ia instituirea, pe 
bază de reciprocitate, a unui mora
toriu de 1—2 ani asupra creșterii 
cheltuielilor lor militare.

8. Statele socialiste aliate conside
ră că începerea într-un viitor apro
piat de negocieri separate privind 
reducerea și, ulterior, lichidarea ar
melor nucleare tactice din Europa, 
incluzînd componentele nucleare ale 
mijloacelor cu dublă întrebuințare, 
ar corespunde întăririi stabilității și 
diminuării pericolului unui război 
pe continent.

9. Statele participante la Tratatul 
de la Varșovia pornesc de la faptul 
că procesul întăririi încrederii, secu
rității și dezarmării în Europa tre
buie să contribuie și la rezolvarea 
problemelor specifice aje securității 
în diferite alte regiuni. In acest con
text, ele reafirmă însemnătatea de
osebită a realizării propunerilor care 
au fost avansate în comun și indivi
dual și care vizează Balcanii, cen
trul Europei, nordul Europei, zona 
de-a lungul liniei de contact între 
cele două alianțe pe continent.

10. Statele reprezentate la con
sfătuire au relevat că, deși la cea 
de-a IlI-a sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării nu s-a reușit adoptarea 
unui document final, aceasta a de
monstrat că majoritatea statelor se 
pronunță pentru măsuri hotărîte de 
oprire a cursei înarmărilor și de 
dezarmare în toate domeniile. in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru o nouă abordare a probleme
lor dezarmării. Este important ca 
numeroasele propuneri constructive 
avansate în cadrul sesiunii speciale 
să fie folosite la negocierile de de
zarmare. Participanții la consfătui
re se pronunță pentru intensificarea 
eforturilor tuturor statelor în scopul 
sporirii eficienței procesului acestor 
negocieri, perfecționării mecanismu
lui lor, creșterii rolului O.N.U. în 
acest domeniu.

11. Statele reprezentate Ia consfă
tuire sint călăuzite de ideea edifi
cării în comun a unei Europe unite 
a păcii și colaborării, a căminului 
european. în care să se afirme un 
climat de încredere și bună vecină
tate. La baza acestui proces trebuie 
să stea prevederile Actului final de 
la Helsinki, precum și ale Docu
mentului reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, a căror strictă 
respectare servește întăririi înțele

gerii reciproce si colaborării coi 
structive între statele europen 
Aceluiași scop îi servește Si stabil 
rea de relații oficiale intre Consili 
de Ajutor Economic Reciproc și C 
munitatea Economică Europeană.

La consfătuire s-a reafirmat p 
ziția statelor participante la Tratat 
de la Varșovia în favoarea lichid; 
rii concomitente a alianțelor mii 
tare.

Statele reprezentate la consfătul 
au subliniat că o condiție a păcii 
securității trainice in Europa o coi 
stituie inviolabilitatea frontierele 
respectarea actualelor realități ter 
torial-politice. a suveranității si ii 
tegrității teritoriale a statelor, a c 
lorlalte principii și norme de reia’ 
interstatale. Orice încercări de 
contesta aceste realități și inviolah 
litatea lor contravin intereselor de 
tinderii și securității. tratatelor 
acordurilor încheiate în anii ’70, A 
tului final de Ia Helsinki — și v 
primi o ripostă hotărită.

12. Participanții la constă*"*' 
s-au pronunțat pentru încheier 
cel mai scurt timp a Reuniun.,’’ 
la Viena prin adoptarea unui doc 
ment de substanță si echilibrat. I> 
țelegerile de la Viena trebuie ; 
servească consolidării principii! 
relațiilor reciproce dintre state 
participante la C.S.C.E.. să dea d 
namism procesului de întărire a îi 
crederii și de dezarmare, să contt 
buie la dezvoltarea unei Iar 
colaborări in toate domeniile. St; 
tele reprezentate la consfătui 
cheamă toți participanții la Reunii 
nea de la Viena să manifeste i 
partea finală a acesteia voință p; 
litică și eforturi constructive sust 
nute pentru găsirea de soluții 
problemele încă nereglementate, j 
ce le privește, ele vor acționa 
acest mod. Ele se pronunță pent) 
încheierea reuniunii la nivelul m 
niștrilor afacerilor externe.

13. Statele socialiste aliate reafi 
mă hotărirea lor de a participa 
edificarea unui sistem cuprinzăt 
de pace și securitate internațional 
pe baza respectării stricte a Cart 
O.N.U. și traducerii în viață a pr 
vederilor cuprinse in aceasta, 
elaborarea in acest scop de măsu 
de încredere și de colaborare 
toate domeniile — politic, milits 
economic, umanitar, ecologic.

Participanții la consfătuire s-t 
pronunțat ca. în cadrul celei de 
43-a sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U., să fie intensificată căutări 
de abordări comune ale statelor 
unor aspecte concrete ale asigur; 
rii securității generale, cum si 
sporirea eficienței O.N.U. și a org; 
nelor ei principale, a rolului seen 
tarului general al O.N.U.. inclus 
în ce privește soluționarea prin tr 
tative.^bune oficii, mediere sau coi 
ciliere a conflictelor dintre stat 
mai larga folosire a instituți 
observatorilor militari și forte! 
militare O.N.U. pentru mențineri

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

PRODUCȚIA FIZICĂ, EXPORTUL
ÎNDEPLINITE INTEGRAL!

Perioada care a trecut din cel 
de-al doilea semestru al anului 
marchează in mod evident, in toa
te sectoarele de activitate, o in
tensificare a ritmurilor de lucru, o 
amplă mobilizare a forțelor pentru 
îndeplinirea in cit mai bune con
diții a sarcinilor de plan la pro
ducția fizică, și in primul rind la 
export, la toți indicatorii calitativi, 
de eficiență. Și este firesc ca acti
vitatea productivă să cunoască 
acum o dinamică ascendentă intru- 
cit și prevederile de plan înregis
trează o creștere pronunțată in 
partea a doua a anului. In acest 
context, rezultatele superioare ob
ținute in producție de colectivele 
de oameni ai muncii din numeroa
se unități economice reprezintă ex-

a 
a

presia cea mai concludentă 
înaltei conștiințe muncitorești, 
hotărîrii cu eare se acționează 
în spiritul sarcinilor și orientărilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, al tezelor din aprilie 
pentru plenara C.C. a! I’.C.R. — 
în vederea realizării ritmice, inte
grale, la toți indicatorii a planu
lui pe acest an și 
cincinal.

Anchetele-sondaj 
efectuate de redac
ție acum, la înce
putul semestrului 
al doilea al anulpi, 
prin care s-au so
licitat opiniile unor 
cadre cu munci de 
răspundere din ca
drul comitetelor 
județene de partid 
Teleorman, Botoșani, Mureș, Su
ceava. Iași, Constanta și Ma
ramureș au pus in evidență 
faptul că problemele realizării pla
nului sint cele mai arzătoare pro
bleme ale activității economice. 
Practic, așa cum au menționat 
secretarii cu problemele economice 
ai comitetelor județene Constanța, 
Suceava. Iași ale P.C.R.. ceilalți 
factori de răspundere care au parti- 
cipat la sondaj, activitatea cadrelor 
de conducere și 
a activiștilor de 
turor oamenilor 
obiectiv prioritar 
rioadă 
nului la producția fizică, 
primul rind la export. în 
sens, in fiecare județ, organele și 
organizațiile de partid au stabilit 
programe concrete de acțiune me
nite să întărească spiritul de Ordi
ne și disciplină, răspunderea per
sonală și colectivă a factorilor de 
conducere, a muncitorilor și spe
cialiștilor din întreprinderi. în felul 
acesta s-a reușit ca pe ansamblul 
unor județe să se realizeze și să se 
livreze suplimentar însemnate can
tități de minereuri, energie elec
trică. utilaje tehnologice, prefabri
cate din beton armat, cherestea și 
mobilier, confecții, încălțăminte și 
multe alte produse.

Totuși, așa cum rezultă din răs
punsurile primite la redacție, 
fiecare județ există o serie 
sortimente — 
brut, ciment, 
ce, țesături, diferite mașini și uti
laje — la care planul la producția 
fizică nu a fost îndeplinit integral. 
Desigur, cauzele acestor rămineri 
ta . urmă sint multiple, di
feră de la un județ la altul, de 
la o unitate la alta. Dincolo însă de 
caracterul inerent limitat al son
dajului efectuat, nu se poate da 
curs acelor opinii, exprimate și cu 
alte prilejuri de o serie de cadre 
de conducere, potrivit cărora răs
punderea pentru nerealizarea pla
nului se situează in afara unităților, 
indieîndu-se de obicei o serie de 
neajunsuri ce aparțin centralelor

pe întregul

sau ministerelor. Trebuie precizat 
în acest sens, așa cum de altfel 
rezultă și din Legea privind sta
tutul juridic al unităților socialiste 
pe baza principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii cco- 
nomico-financiare, adoptată recent 
de Marea Adunare Națională, că 
oamenii muncii, in calitate de pro
prietari, producători și beneficiari 
ai tuturor bunurilor materiale și 
spirituale ale societății, participă 
nemijlocit la conducerea și bunul 
mers al întregii activități in unită
țile din care lac parte și poartă 
întreaga răspundere pentru gospo
dărirea eficientă, judicioasă a pa
trimoniului acestora.

în spiritul acestor prevederi cla
re trebuie gindită și in unele locuri 
regindită întreaga activitate pro
ductivă, întreaga muncă de organi
zare din întreprinderi. Iar punctul 
de pornire trebuie- să-1 constituie 
întărirea răspunderii personale și 
colective față de modul cum sint 
realizate sarcinile ce revin fiecărui 
om al muncii, fiecărui activist de 
partid, fieeărui cadru de conducere, 
fiecărui consiliu al oamenilor mun
cii. Desigur, unele sint problemele

Cîteva concluzii la anchetele-sondaj 
efectuate acum, la începutul semestrului II

pe acest an. dacă una din proble
mele esențiale ale activității pro
ductive — încheierea contractelor 
de aprovizionare și desfacere — nu 
era rezolvată în mod corespunză
tor ? Sînt întrebări la care este 
greu de dat un răspuns, cu atit 
mai mult cu cit prevederile legale 
precizează limpede că toate con
tractele economice trebuie înche
iate cu cel puțin o jumătate de an 
înainte de începerea anului de plan, 

încheierea contractelor eco
nomice reprezintă numai Una 
din condițiile necesare — 
desigur foarte importantă — pen
tru desfășurarea normală a activi
tății productive. La fel de impor
tant este însă ca fiecare contract 
încheiat să fie și riguros respec
tat. Facem această subliniere — 
care, de fapt, ar putea să pară 
inutilă dacă avem In vedere con
ținutul și sensul contractelor eco
nomice — deoarece din investigațiile 
făcute rezultă că in multe unități 
se întîmpină greutăți în desfășu
rarea normală a producției din 
cauîa unor furnizori care nu lși 
respectă obligațiile ferme asumata 
prin contractele încheiate și nu li- 

_ la timp 
în cantitățile 

materiile 
materialele 

semifabricatele

♦

RITMURI ÎNALTE LA SECERIȘUL GRIULUI,
LA EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRI DE SEZON

ialomița; prjn bună organizare
viteze de lucru sporite

specialiștilor, 
partid-, a . tu- 

muncii are ca 
în această pe- 

indeplinirea ritmică a pla- 
și ta 
acest

in 
de 

printre care țiței, oțel 
îngrășăminte chimi-

care trebuie soluționate la nivelul 
locurilor de muncă, al atelierelor și 
secțiilor de fabricație, altele ia ni
velul Întreprinderilor și altele la 
nivelul centralelor sau ministere
lor. Esențial pentru bunul mers al 
producției este însă ca fiecare om 
al muncii, potrivit atribuțiilor 
pe care le are, să iși îndeplineas
că in mod exemplar, cu înalt pro
fesionalism sarcinile ce ii revin. Alt
fel spus, in fiecare unitate, la fle
care nivel organizatoric, muncă 
trebuie astfel organizată incit să se 
asigure controlul riguros și rezol
varea, optimă a tuturor probleme
lor de care depinde realizarea rit
mică a producției, fie că este vor
ba de încheierea la timp a con
tractelor de aprovizionare și desfa
cere, de asigurarea bazei tehnico- 
materiale, de folosirea intensivă a 
mașinilor*și utilajelor sau a timpu
lui de lucru.

Insistăm asupra acestor aspecte, 
asupra necesității precizării 
întăririi răspunderii, 
dul unei angajări 
tuturor cadrelor de 
și specialiștilor în 
atribuțiilor ce le 
cît — așa cum 
sondajele efectuate 
ora actuală probleme nerezolvate, 
pentru care soluțiile nu trebuiau 
căutate acum, la mijlocul anului, 
ci exact în urmă cu un an, cînd 
se conturau proiectele de produc
ție pentru acest an și se încheiau 
contractele economice. Așa. de pil
dă, este cu totul Inexplicabil fap
tul că acum, la jumătatea anului, 
în unele județe și întreprinderi se 
mai invocă — intre cauzele nerea- 
lizârii integrale a planului la unele 
produse și sortimente — neacope- 
rirea in totalitate a prevederilor cu 
contracte de aprovizionare sau 
desfacere. Cum și-au îndeplinit 
atunci centralele industriale atribu
țiile ce le revin ca titulare de 
plan ? Cum s-au desfășurat și 
cum s-au analizat in aceste con
diții in adunările generale de la 
st'irșitul anului trecut măsurile ne
cesare pentru realizarea planului

și 
pe fon- 

efective a 
conducere 

îndeplinirea
revin. întru- 

a rezultat din 
> — există și la

vrează 
sau 
stabilite 
prime, 
și 
necesare. Exemple
le stat mult prea 
numeroase și nu 
intenționăm să ne 
referim la ele. Este 
însă cazul să in- 
necesității întăririi 

fiecare
sistăm asupra 
disciplinei contractuale în 
unitate economică, a îmbunătăți
rii relațiilor de cooperare in
tre întreprinderi, astfel incit acti
vitatea productivă pe ansamblul 
economiei naționale să se poată 
desfășura fluent, la nivelul și în 
ritmurile stabilite, cu înaltă efi
ciență economică.

De altfel, realizarea planului la 
producția fizică — asupra căruia 
am insistat mai mult — nu poate 
fi despărțită de îndeplinirea celor
lalți indicatori calitativi, de efi
ciență. Planul fiecărei unități eco
nomice este unitar, armonizat șt 
corelat între diferitele lui capitole: 
producție fizică, export, cheltuieli 
materiale, productivitate, benefi
cii ș.a. în virtutea acestei unități 
structurale, planul nu poate fi so
cotit realizat decit in condițiile in 
care prevederile lui se înfăptuiesc 
Ia fiecare indicator in părte, Este 
necesar prin urmare ca realizarea 
planului la producția fizică să nu 
se facă, așa cum se mal întîmplă 
în unele unități, în detrimentul sau 
fără să se țină seama de ceilalți 
indicatori, și cu deosebire de nive
lul cheltuielilor materiale și de for
ța de muncă. Practic, indicatorii 
calitativi sînt indicatori rezultați 
din modul cum e organizată acti
vitatea productivă, din calitatea teh
nologiilor aplicate, din nivelul de 
pregătire al forței de muncă. Așa
dar, măsurile luate pentru reali
zarea planului la producția fizică 
— apreciată ca o activitate curen
tă. de zi cu zi. care absoarbe mult 
din timpul cadrelor de conducere 
și al specialiștilor — trebuie Să se 
îmbine cu soluționarea probleme
lor de perspectivă ale întreprinde
rilor, cu înfăptuirea programelor 
de modernizare. Iată de ce. in fie
care unitate, în fiecare sector de 
activitate sarcinile trebuie astfel 
repartizate și soluționate incit pro
ducția să se poată desfășura și 
realiza normal, ritmic, la nivelul 
cantitativ și calitativ prevăzut, in 
concordanță cu cerințele actuale ale 
dezvoltării intensive a economiei 
naționale.

Ion TEODOR

Secerișul griului în județul Ialo
mița se desfășoară acum pe ulti
mele 20 000 hectare din cele 82 480 
de hectare. Pină aseară producția 
a fost strînsă de pe 80 la sută din 
suprafața cultivată și s-au luat toate 
măsurile pentru ca in toate unitățile 
ritmurile zilnice stabilite să fie în
deplinite. In paralel cu recoltarea se 
acționează la transportul producției 
la bazele de recepție și livrarea 
cantităților contractate la fondul de 
stat. Prin măsurile adoptate de 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură in vederea eliminării de
calajelor existente intre unitățile 
fruntașe și cele care au restanțe, 
recoltarea griului va fi încheiată in 
2 zile bune de lucru, inclusiv 
de pe loturile semincere. în
tre măsurile 
dovedesc 
și aceea 
ale zilei 
canicii de 
liștii din 
nizare și stațiunilor pentru 
zarea agriculturii. Aceasta 
ca producția să se strîngă

lucru, 
semincere.

adoptate, și care-și 
din plin eficienta, este 
ca în anumite perioade 

pe combine să lucreze ine- 
atelier, maiștrii și specia- 
cadrul secțiilor de meca- 

mecani- 
permite 
de pe 7

TELEORMAN

hectare cu fiecare com- 
mai mari suprafețe au

și chiar 8 
bină. Cele 
fost recoltate în unitățile din consi
liile 
vila, Fetești, Gura Ialomiței și Slo
bozia, unde realizările sint cuprinse 
între 85—95 la sută din suprafețele 
cultivate. Este necesar ca și in uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Sinești, Fierbinți și Horia, printr-o 
organizare riguroasă a întregii acti
vități de la arii, ritmurile zilnice să 
crească, iar restanțele să 
recuperate.

Acum, cînd secerișul 
de sfîrșit. din unitățile 
cesta este avansat, 
deja un grafic pentru 
diat ce lucrarea va fi 
combinele să fie urgent trimise în 
ajutorul unităților rămase in urmă. 
Prin întrajutorare, spirit gospodă
resc și folosirea fiecărei zile bune 
de lucru, strîngerea producției de 
griu va fi efectuată în cel mal scurt 
timp și fără pierderi.

Mihai VISOIU
corespondentul „Scîrtteii"

agroindustriale Țăndărei, Mo-

fie grabnic

apropie 
care a- 

făcut 
ime-

se 
in 
s-a

ca. .
încheiată.

Baze... de pierdere a timpului
si risipire a recoltei?

în unitățile agricole din județul 
Teleorman, recoltarea griului s-a e- 
fectuat. pînă vineri seara, pe 58 la 
sută din suprafața cultivată. In a- 
ceastă perioadă de maximă intensi
tate a secerișului, o atenție deose
bită trebuie acordată preluării ope
rative a producției din cîmp, livrării 
cantităților contractate la fondul de 
stat si depozitării ta cele mai bune

condiții a întregii recolte. Pornind 
de la asemenea cerințe, am urmărit, 
pe parcursul unei zile, modul in 
care se desfășoară activitatea la Daza 
de recepție unde este transportată 
producția de griu de la unitățile a- 
gricole din zona Alexandria.

Am reținut, mai întîi. de la șeful 
bazei de recepție. Traian Heroiu, 
măsurile deosebite întreprinse din

timp pentru ca pe perioada campa
niei de vară prteluarea recoltei să se 
facă cit mai operativ.

în general, se poate aprecia că. în 
prima parte a zilei, activitatea s-a 
desfășurat in bune condiții. Mijloa
cele de transport venite din unități, 
începînd cu ora 7. au fost descărca
te cu operativitate. Și ar fi de re
marcat faptul că de la cooperativele 
agricole din Piatra. Moșteni-Voivoda, 
Călinești și Furculești. de la fermele 
I.A.S. Alexandria mașinile au sosit 
în mod ritmic, ceea ce atestă preo
cuparea conducerilor unităților res
pective pentru efectuarea unui nu
măr cît mai mare de curse pe zi.

în partea a doua a zilei, incepind 
cu ora 14, activitatea în bază s-a 
desfășurat însă mai anevoios, dato
rită afluxului mare de mijloace de 
transport (peste 55 in medie la in
tervale de două ore. aproape dublu 
față de ritmul înregistrat pînă 
atunci), dar. așa cum vom vedea și 
din cauza unor probleme de orga
nizare. Am însoțit autocamionul 
31-TR-3470 condus de Ștefan Dima, 
care se afla la a treia cursă cu griu 
de la C.A.P. Poroschia. De la intra
rea in bază, unde au fost luate pro
bele pentru analizele de 
continuînd 
punctul stabilit.
cintărirea mașinii goale și plecarea 
spre locul de recoltare, a trecut a- 
proape o oră. De ce ? Pentru că la 
buncărele de preluare a producției, 
unul din transportoarele <?u racleti 
nu funcționa de mai multe ore. Cu 
toate acestea, nu a intervenit nimeni 
din personalul aflat aici. Cum la in
trarea în bază nu se știa de această 
defecțiune, mijloacele de transport 
erau dirijate cu prioritate spre bun
cărele respective, in timp ce la cele
lalte două puncte de descărcare a re
coltei nu se afla nici o mașină. Iată 
dar cum probleme mărunte de orga
nizare influențează asupra operati
vității preluării griului.

Ne-a atras atenția in apropierea 
bazei de recepție o coloană mare de 
mijloace de transport care așteptau 
să descarce grîul la unul din punc
tele de depozitare aparținînd cen
trului județean pentru contractarea, 
achiziționarea șl păstrarea semințe
lor. Șoferul Virgil Iacob, primul din-

laborator, 
cu deplasarea spre 

apoi descărcarea,

tre cei aflați aici, adusese intr-un 
autocamion cu două remorci 20 tona 
de griu de la C.A.P. Lăceni. Ajun
sese aici la ora 12 și nu descărcase 
încă nici Ia ora 16,40. „Avem un 
singur buncăr de descărcare a cărui 
bandă transportoare merge mai încet, 
deoarece concomitent cu preluarea 
griului se face și precurățirea semin
țelor — ne spune tehnicianul Iulian 
Prună, șeful punctului de depozitare. 
Acestea sînt condițiile...". Așa să fie 
oare 1 După intervenția noastră, a a- 
părut un utilaj cu ajutorul căruia 
semințele ajungeau mai repede in 
buncărul de descărcare ; s-au pus 
în funcțiune și benzile transportoare 
din dotare pentru preluarea griului 
din alte mijloace 
în.magazii.

Semnalăm, de 
mare de griu pe 
aici (griu de sămînță I). boabele fiind 
împrăștiate peste tot de la intrarea 
in punctul de depozitare și mai de
parte pe căile de acces.

O altă problemă. în bazele de re
cepție din județ există cantități a- 
preciabile dc recoltă care, potrivit 
repartiției organelor centrale de spe
cialitate, trebuie să ajungă în alte 
județe. Așa cum ne spunea directo
rul întreprinderii pentru contracta
rea, achiziționarea și păstrarea pro
duselor agricole, Teodor Drâgu, pen
tru a fi onorate livrările către alte 
județe este nevoie de o capacitate 
de transport pe C.F.R. de 3 000 tone 
zilnic. Or, nu se asigură decît 30 la 
sută din această capacitate. în afară 
de faptul că aceste cantități sînt aș
teptate în județele respective, se 
creează dificultăți în ceea ce privește 
capacitatea proprie de depozitare, 
dacă avem in vedere făptui că ur
mează a fi preluat din cimp în con
tinuare un mare volum de producție. 
De această problemă se ocupă înde
aproape comitetul județean de, 
partid, însă asigurarea vagoanelor, 
în vederea transportării producției 
de cereale păioase.
stituie o 
nele de 
județele

de transport direct

asemenea, risipa 
care am întîlnit-o

trebuie să con- 
și pentru orga- 
și chiar pentru

preocupare 
specialitate, 
beneficiare.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii
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Acțiunile de interes comun 
pot fi rezolvate numai m comun

?!

Pe bună dreptate se afirmă că lo
cul viilor este pe dealuri, acolo unde 
strugurii se pîrguiesc cel mai bine în 
bătaia razelor soarelui. ,\Programul 
privind cultura viței de vie și 
a pomilor fructiferi în perioada 
1986—1990" prevede amplasarea plan
tațiilor viticole numai în zoneie de 
deal, urmînd ca pe această bază să 
se treacă la defrișarea treptată, pe 
măsură ce-șl încheie durata de pro
ducție normată, a celor din zona de 
șes. Această 
îndeaproape 
tre stat a 
efectuării în 
combatere a 
timii ani au 
largi, după o concepție nouă, 
suprafețe de teren care au fost apoi 
plantate cu viță de vie. Totuși, a- 
ceastă orientare, de extindere a viței 
de vie in arealul ei tradițional, adi
că pe dealuri, nu s-a materializat 
pe suprafețele prevăzute la nivelul 
cerut. în nici unul din cei trei ani 
ai actualului cincinal, programul de 
plantări la vița de vie nu a fost 
îndeplinit, restanțele insumind aproa
pe 13 000 hectare. La acestea se a- 
daugă și unele deficiențe în ce pri
vește organizarea și desfășurarea 
lucrărilor curente In plantațiile de 
vii, lucrări de care depinde nivelul 
recoltei de struguri.

în luna aprilie, la Ministerul Agri-

orientare este sprijinită 
prin suportarea de că- 
investițiilor destinate 

complex a lucrărilor de 
eroziunii solului. In ul- 
fost amenajate in terase 

mari

culturii s-a analizat modul cum s-au 
îndeplinit prevederile din programul 
de plantări la vii și pomi fructiferi 
în primăvara anului 1988. In cazul 
viței de vie, constatîndu-se restanțe 
mari la plantări și în anii precedenți. 
s-a' stabilit ca după campania de 
primăvară Trustul viticulturii din 
Ministerul Agriculturii, împreună cu 
Centrala vinificării băuturilor dife
rite și produselor spirtoase din Mi- 
-1-*—j industriei Alimentare să 

toate problemele lega- 
de îndeplinirea programului

nisterul
Analizeze
te . _
de plantări în viticultură și cele 
de care depinde sporirea pro
ducției de struguri și. împreu
nă, să stabilească măsurile ce 
se impun a fi luate șl aplicate. Ini-

pondere viticolă acestea asigură efec
tuarea a 6—7 stropiri, în alte județe 
— Arad, Botoșani, Alba, Bihor, Me
hedinți — materialele existente' sint 
insuficiente. Evident, intr-un an 
ploios, umiditatea ridicată in aer fa
vorizează apariția manei, ceea ce im
pune aplicarea numărului prevăzut 
de stropiri, astfel incit să se prevină 
această boală de natură să diminueze 
recolta de struguri.

Nerealizarea suprafețelor prevă
zute a se planta cu viță de vie, pre
cum și neajunsurile care există in ce 
privește efectuarea lucrărilor cu
rente în plantațiile viticole este de 
natură să îngrijoreze în egală mă
sură și unitățile producătoare, și în
treprinderile de vinificație — bene-

Produsele contractate - pregătite in avans cu cel puțin o lună
Nicicînd colectivele de muncă din 

cadrul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Bacău n-au 
cunoscut o perioadă mai dificilă de 
lucru decit cea care a trecut din 
acest an. Zăpezile mari din lunile 
de iarnă, ploile abundente din pri
măvară au distrus sute de kilometri 
de drumuri forestiere, au dus in 
puhoi la vale suprafețe mari de pă
dure, au diminuat capacitatea de 
producție a utilajelor și instalațiilor 
din parchetele de exploatare. Cu 
toate acestea, bilanțul la zi al fo
restierilor băcăuani consemnează o 
serie de succese remarcabile. Astfel, 
planul la productia-marfă industrială 
pe primul semestru a fost depășit 
cu circa -13 milioane Iei. Totodată, la 
producția fizică au lost realizate su
plimentar aproape 18 000 mc bușteni 
de diferite esențe, 8 0(10 mc cheres
tea de rușinoase, mobilier in valoa
re de 13 milioane lei și alte sorti
mente necesare combinatelor de 
prelucrare a lemnului din tară. $i 
tot la capitolul realizărilor se cuvin 
remarcate două lucruri semnificative. 
Primul : întregul spor de produc
ție a fost realizat pe seama creș
terii productivității muncii, indi
cator la care s-a înregistrat o creș
tere de aproape 3 la sută față de 
plan. AI doilea : producția planifi
cată pentru export a fost realizată 
integral și chiar cu unele depășiri. 
Au fost livrate, în plus, aproape 
4 000 mc cherestea de rășinoase și 
fag, precum și 3 000 mc de parchete. 
Aceasta in condițiile in care toate 
comenzile au fost onorate la ter
menele stabilite, iar unele, la cere
rea partenerilor externi, în avans. 
Cum au fost obținute aceste rezul
tate ? Ce acțiuni s-au întreprins in 
mod concret ?

— Așa cum ne-a cerut in repetate 
rînduri conducerea partidului nos
tru, ne spune ing. Toader Balcanu, 
directorul întreprinderii, am pus in 
centrul preocupărilor realizarea rit
mică și integrală, la fiecare sorti
ment. a sarcinilor de plan la pro
ducția fizică și Îndeosebi a celei

destinate exportului, tn întreprinde
rea noastră s-a stabilit de o bună 
perioadă de' timp ca producția de 
export să fie realizată in devans cu 
cel puțin o lună de zile. Aș da un 
singur exemplu : la începutul lunii 
iulie aveam realizată de acum o 
producție destinată exportului în 
valoare de peste 12 milioane lei. 
adică ceva mai mult decit prevedea 
planul pe luna respectivă. Aceasta 
datorită. în primul rînd, dăruirii in 
muncă a oamenilor din exploatările 
forestiere și unitățile de industriali
zare a lemnului, precum și organi-

în prima jumătate a anului un in
dice de folosire de 120 la sută.

Se muncește cu multă hărnicie 
atit in sectoarele de exploatare de 
pe văile Oituzului și Cașihulul. cît și 
în cele de pe văile Asăului și Trotu- 
șului. La Dărmarlești, în Munții CiU- 
cului, unde se află unul dintre cele 
mai mari și grele sectoare de ex
ploatare din întreprindere, oamenii 
fac eforturi deosebite pentru a da 
lună de lună, peste plan, cantități 
tot mai mari de masă lemnoasă. Or
ganizați tn formații complexe, el lu
crează cu înalt randament in par-

I.F.E.T Bacău

zării mai bune a întregii activități, 
pregătirii și urmăririi riguroase a 
producției pe fiecare sortiment în 
parte, folosirii la întreaga capacitate 
a mașinilor și utilajelor de care dis
punem și nu in ultimul rînd finali
zării măsurilor tehnice și organiza
torice înscrise în programul de mo
dernizare a producției.

Din discuțiile purtate cu specialiști 
și muncitori din sectoarele de ex
ploatare, ca și din fabricile de pre
lucrare a lemnului am reținut și 
alte aspecte ale muncii forestierilor. 
Astfel, in acest an s-a extins mult 
tehnologia de exploatare a buște
nilor și a lemnului de mină și celu
loză in parchete mici, ta care acțio
nează formații de lucru judicios di
mensionate. Ca urmare, oamenii sint 
îndrumați îndeaproape, iși organi
zează mai bine munca, mijloacele 
mecanice sint mai bine folosite, iar 
productivitatea muncii sporește sim
țitor. Cîteva cifre sint edificatoare. 
La operațiunile de scos-apropiat in
dicele de folosire a mașinilor și uti
lajelor a sporit cu 18 la sută față 
de plan, iar la macaralele portal și 
încărcătoarele de lemn s-a realizat

chete șl guri de exploatare, Indife
rent de condițiile atmosferice mai 
aspre din aceste zone. Tehnicianul 
Ion Colpoș, șeful sectorului, unul 
din cei mai vechi șl experimentați 
tăietori de lemne din această zonă, 
este de părere că. de fapt, cheia re
zultatelor bune obținute pe ansam
blul întreprinderii se află aici, în 
inima' pădurii. Pentru că de modul 
in care se sortează și se fasonează 
lemnul depinde calitatea cherestelei 
și a celorlalte produse fabricate. De 
aceea, forestierii din acest sector pun 
problema calității mai presus de ori
ce, făcînd din aceasta o datorie de 
conștiință și demnitate.

Succese tot atît de importante ob
țin in producție și forestierii din 
sectoarele de exploatare Moinești, 
Asău etc. De peste tot, funlcularele 
pasagere și tractoarele aduc zi și 
noapte bușteni ta depozite, de unde 
sint incărcați ta mașini cu remorci 
și transportați la fabricile de mo
bilă din Bacău, Comănești, Dărmă- 
nești etc. Și tot oamenii din aceste 
păduri asigură lemnul de celuloză 
pentru combinatele din Bacău și Ad- 
jud, precum și lemnul de mină pen
tru Întreprinderea din Comănești.

O muncă deosebit de rodnică se 
desfășoară și în cele șapte unități de 
prelucrare a lemnului. Peste tot au 
fost organizate formații și linii teh
nologice speciale, care lucrează nu
mai pentru export. Ing. Petru Con
stantin. directorul tehnic al între
prinderii, ne-a vorbit despre unele 
îmbunătățiri tehnice realizate în ca
drul programului de modernizare a 
producției, care au dus la creșterea 
productivității muncii, la obținerea 
unor sporuri însemnate de produc
ție. La fabrica de cherestea Comă
nești. bunăoară, numai prin reorga
nizarea fluxurilor tehnologice și a 
schimburilor de lucru s-a obținut o 
producție suplimentară in valoare de 
peste un milion de lei. Ideea apar
ține economistului Dumitru Cojo- 
caru, iar realizările efective munci
torilor din formațiile conduse de 
inginerul Gheorghe Rusuleț.

Și totuși, realizările Ia export pu
teau fi mult mai mari dacă toate fa
bricile de prelucrare a lemnului lu
crau la nivelul capacităților, al po
sibilităților existente. Pentru că in 
vreme ce la Agăș și Dărmănești pla
nul Ia export a fost realizat in pro
porție de 120—130 la sută, la Onești, 
unde există condiții asemănătoare, 
sarcinile stabilite nu au fost Înde
plinite integral. Și aceasta din cauza 
lipsei de preocupare a conducerii 
unității pentru mai buna organizare 
a muncii și folosirea rațională a ma
șinilor și utilajelor. Directorul în
treprinderii a ținut să precizeze că 
au fost luate toate măsurile pentru 
ca. în această lună, să fie recuperate 
restanțele înregistrate și ca fabrica 
din Onești să se înscrie ta rindul 
celor cu rezultate cel puțin bune, 
dacă nu chiar foarte bune. Șl, cu 
Biguranță, se va reuși acest lucru 
pentru că, după modul în care mun
cesc, forestierii băcăuani dovedesc 
că sint hotăriți să-și îndeplinească 
ta mod exemplar sarcinile ce le re
vin Ia export pe acest an și pe în
tregul cincinal.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii”

țial, cele două organisme — Trustul 
viticulturii și Centrala vinificării 
— au convenit, așa cum de fapt 
era normai, ca această analiză să 
aibă loc in luna iunie la Institutul 
de cercetări pentru viticultură și vi
nificație Valea Călugărească, județul 
Prahova. Dar proiectata ședință 
comună nu a avut loc. Mai exact 
spus, s-au întîlnit separat — la Va
lea Călugărească r- Trustul viticultu
rii, iar la București — Centrala vi
nificării. pentru a discuta și analiza 
in esență aceleași probleme. Ne vom 
opri asupra acestor probleme, insis- 
tind asupra sarcinilor și contribuției 
celor două organe la bunul mers al 
activității în viticultură.

Așa cum arătam, in cei trei ani ai 
actualului cincinal s-au acumulat 
restanțe mari față de prevederile 
din program în ce privește plantarea 
viței de vie. Chiar și in primăvara 
acestui an, față de 10 000 hectare, cît 
prevedea planul de plantări, s-au 
realizat numai 5 458 hectare. în vre
me ce în unele județe — Constanța, 
Vrancea, Vilcea și Mehedinți — au 
fost plantate suprafețe mai mari de- 
cît cele prevăzute in plan, în altele — 
suprafețele plantate sint extrem de 
mici. In județul 
oară, in această primăvară au fost 
făcute plantații __  __ _ __
față de 764 hectare, față de 573 hec
tare cit prevedea planul. în alte ju
dețe — Vaslui, Galați, Dolj, Timiș, 
Botoșani, Bihor, Cluj, Mureș — atît 
in 1988, cit și în anii precedenți pla
nul de plantări la vița de vie nu a 
fost îndeplinit. Cauzele care'au de
terminat această situație : 1) Nu au 
fost terminate la timp lucrările hi- 
droameliorative complexe și nu s-a 
făcut consolidarea unor terenuri a- 
menajate. 2) A întirziat efectuarea 
lucrărilor de desfundare și de pre
gătire a terenului. 3) în unele județe 
a lipsit materialul săditor din soiu
rile prevăzute. 4) Insuficienta pre
ocupare a organelor centrale de 
specialitate pentru aprobarea schim
bării categoriei de folosință a unor 
terenuri destinate viitoarelor plan
tații.

O problemă deosebită o constituie 
asigurarea condițiilor necesare efec
tuării ta timp a lucrărilor In vii. Din
tre acestea subliniem un singur as
pect, cel legat de efectuarea unei im
portante lucrări de sezon in planta
țiile viticole : stropirile contra 
bolilor și dăunătorilor, în principal, 
al manei. Ce se constată 1 Că există 
o mare diferență între județe in ce 
privește asigurarea cantităților de 
substanțe necesare efectuării stropi
rilor. în timp ce în unele județe cu

Constanta, bună-

noi pe o supra-

ficiarul producției de struguri obți
nute in cooperativele agricole și in 
gospodăriile populației.

Dar cum rezolvă cele două organe 
de specialitate — Trustul viticulturii 
și Centrala vinificării — în lumina 
atribuțiilor ce le revin, problemele 
legate de dezvoltarea viticulturii și 
de efectuare a lucrărilor curente în 
vii ? Teoretic, sarcinile sint bine pre
cizate. Trustul viticulturii are obli
gația să asigure dezvoltarea patrimo
niului viticol,’ ceea ce presupune ca 
prin trusturile horticole și stațiunile 
experimentale viticole să identifice 
amplasamentele pentru noile plan
tații. să întocmească documentațiile 
pentru aprobarea schimbării cate
goriei de folosință a suprafețelor 
destinate plantațiilor noi de vii, 
să participe la proiectarea si e- 
fectuarea propriu-zisă a planta
țiilor și, bineînțeles, să coordo
neze executarea tuturor lucrărilor 
curente în vii. Centrala vinificării 
are ca sarcină „să asigure contrac
tarea, îndrumarea tehnică și contro
lul producției de struguri destinați 
industriei vinului". Numai că spre 
deosebire de Centrala zahărului 
din același minister, care „organi
zează, îndrumă și contractează pro
ducția de sfeclă de zahăr", Centrala 
de vinificare are mai mult atribuții 
de control în ce privește dezvoltarea 
viticulturii și sporirea producției de 
struguri. Ca atare, constată și sesi
zează neajunsurile care există in 
ce privește realizarea programului 
de plantări, in asigurarea cu. ma
teriale necesare efectuării trata
mentelor.

La prima vedere, s-ar părea că așa 
este normal ; organele agricole să se 
ocupe de realizarea producției viti-. 
cole, iar cele de vinificație — de in
dustrializarea acesteia. Numai că la 
întreprinderile județene de vinifica
ție, pe lingă specialiștii care se ocupă 
de activitatea de industrializare a 
vinului și produselor spirtoase, există 
și 1—2 oameni a căror sarcină este 
îndrumarea și controlul in viticul
tură. La trusturile horticole județene 
însă nu este nici un om care să răs
pundă direct de acest sector, tocmai 
datorită faptului că, la reorganiza
rea ministerelor respective, ei au 
rămas la întreprinderile județene 
de vinificație. Prin urmare, pentru 
control sînt sute de oameni, iar pen
tru îndrumarea directă a produc
ției — nici unul. De îndrumarea teh
nică a viticulturii se ocupă Insti
tutul de viticultură și vinificație 
Valea Călugărească, iar pe grupe 
de județe — cele zece stațiuni din 
subordonarea acestuia. Evident, este

un lucru de .natură să asigure 
aplicarea mai rapidă în practică 
a cuceririlor științifice. Dar la a- 
mintita consfătuire, unii din cei care 
au luat cuvintul au arătat că s-a pro
dus o anumită denaturare a funcții
lor și răspunderilor acestora, mulți 
specialiști ai stațiunilor în loc să fie 
lăsați că facă în exclusivitate muncă 
de îndrumare practică pe teren 
sint puși să intocmească situa
ții statistice privind acțiunile des
fășurate în viticultură, solicitate de 
organele centrale. Uneori sint nevoiți 
să aștepte la organele județene ore și 
zile intregi pentru a obține semnă
turile necesare pe lucrările respecti
ve. în al doilea rind, prin natura 
funcției lor, cercetătorii nu pot traga 
la răspundere pe cei ce se fac vi- 
novali de nerealizarea lucrărilor 
legate de dezvoltarea viticulturii șl 
sporirea producției de struguri. în 
aceeași ordine de idei se consideră 
că trecerea de la întreprinderile ju
dețene de vinificare la stațiunile ex
perimentale a sarcinilor privind asi
gurarea materialelor necesare stro
pirilor a îngreunat mult distribuirea 
acestora.

Viața însăși a impus realizarea 
unei cooperări între specialiștii de la 
unele întreprinderi județene de vi
nificare — Iași, Olt, Dolj, Vrancea 
—, și cei din cadrul organelor agri
cole. Aceasta s-a realizat pe baza 
unor cerințe impuse de situația con
cretă care reclama acest lucru. Da 
altfel, chiar Centrala vinificării a 
solicitat organelor în drept apro
barea de a prelua sarcina procurării 
și distribuirii materialelor destinate 
efectuării stropirilor in vii, problemă 
rămasă nerezolvată. Vină atunci, unii 
continuă să constate și să relateze 
neajunsurile, iar alții să le recepțio
neze, rezolvind atit cit pot. Semnifi
cativă in această privință este o a- 
dresă trimisă Ministerului Agricultu
rii de Centrala vinificării. din care 
am reținut : „Cantitățile de materiale 
asigurate în stoc și repartiții nu aco
peră decit 1—2 tratamente, iar in ce 
privește .mana și făinarea, situația 
este Cu atît mai gravă cu cît în unele 
județe tratamentele planificate nu 
sint asigurate cu materiale de com
batere. Avem convingerea că bunele 
raporturi de colaborare statornicite 
intre ministerele noastre și organele 
subordonate vor sta și în viitor la 
baza rezolvării tuturor acțiunilor de 
interes comun". în teorie, așa
dar. există ..bune raporturi de co
laborare". dar în realitate... Colabo
rarea la nivel județean între cele 
două organisme — de producție și 
contractare — nu se desfășoară așa 
cum ar fi normal, întrucit, după cum 
faptele Iasă să se înțeleagă, nu func
ționează nici la nivelul celor două 
organe centrale — Trustul viticulturii 
și Centrala vinificării. Nu este de 
neluat in seamă faptul că în loc să 
efectueze împreună o analiză temei
nică nu au găsit — din ce motive nu 
știm — termenii necesari pentru a 
analiza împreună problemele viticul
turii, ținînd ședințe separate, parcă 
ar avea scopuri diferite sau interese 
divergente.

Indiferent de atribuții, precizata 
sau nu în normativele care regle
mentează activitatea celor două or
gane de specialitate — Trustul viti
culturii și Centrala vinificării — ele 
au datoria să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de îndeplinirea 
prevederilor privind dezvoltarea vi
ticulturii. Mai exact spus, să pună 
umărul pentru a urca viile pe dea
luri, acolo unde le este locul, și să 
sporească producția de struguri.

Ioan HERTEG
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păcii, asigurarea primatului dreptu
lui international în relațiile dintre 
state.

La consfătuire s-a relevat impor
tanta contribuției organizațiilor ne
guvernamentale, a mișcărilor oame
nilor de știință și cultură, medicilor, 
reprezentanților cercurilor largi ale 
opiniei publice mondiale în adopta
rea de măsuri concrete pentru opri
rea cursei înarmărilor, trecerea hotă- 
rîtă la dezarmare. în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, înfăptuirea în 
activitatea O.N.U. și a membrilor a- 
cesteia a ideii securității generale, 
asigurarea păcii și colaborării.

Statele reprezentate la consfătuire 
au reafirmat necesitatea respectării 
stricte de către toate țările a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, inviolabilității 
frontierelor și integrității teritoriale, 
soluționării pe cale pașnică a dife
rendelor, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi, a 
celorlalte principii și scopuri înscrise 
în Carta O.N.U., in Actul final de la 
Helsinki, precum și a celorlalte 
norme general recunoscute ale rela
țiilor internaționale.

14. A avut loc un schimb de păreri 
în problemele securității ecologice. 
S-a exprimat convingerea că pro
tecția și îmbunătățirea mediului în
conjurător, folosirea rațională a re
surselor naturale sint strins legate 
de asigurarea securității internațio
nale sub toate aspectele de oprire a 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dez
armării, în primul rînd a dezarmării 
nucleare. Deosebit de gravă este 
problema securității ecologice in 
Europa, continent intens populat, su
prasaturat de arme și cu producții 
dăunătoare și periculoase. Statele re
prezentate la consfătuire s-au decla
rat gata să participe activ la solu
ționarea pe cale multilaterală și bi
laterală a problemelor ecologice, in 
interesul supraviețuirii omenirii, al 
dezvoltării ei continue.

A fost adoptat un document cu 

privire la consecințele cursei înar
mărilor asupra mediului înconjurător 
și alte aspecte ale securității ecolo
gice.

15. Conducătorii statelor reprezen
tate la consfătuire își exprimă con
vingerea că în actuala situație din 
lume o importantă deosebită au în
făptuirea drepturilor omului și cola
borarea internațională în domeniul 
umanitar. S-a subliniat că trebuie 
făcut totul pentru asigurarea dreptu
rilor omului la viață și la muncă in 
condiții de pace și libertate, pentru 
înfăptuirea deplină a drepturilor lui 
politice, civile, economice, sociale și 
culturale și a altor drepturi, în com
plexitatea și interdependenta lor. cu 
respectarea suveranității statelor si 
excluzînd amestecul în treburile lor 
interne,

16. Conducătorii statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia au 
efectuat un schimb de păreri asu
pra conflictelor si focarelor de încor
dare din lume. S-a reafirmat hotări- 
rea statelor lor de a contribui activ 
la reglementarea politică a acestora, 
cu luarea în considerare a intereselor 
legitime ale părților și respectînd 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

Participanții Ia consfătuire salută 
procesul dc reglementare politică 
care a început în Afganistan. Sta
tele reprezentate la consfătuire con
sideră că este necesar să se pună 
capăt oricărui amestec în treburile 
interne ale Afganistanului și să se 
acționeze pentru soluționarea depli
nă a problemei afgane, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității Republicii Afganistan, ne
amestecului în treburile sale in
terne, asigurării dezvoltării libere și 
democratice a țării,

17. Participanții la consfătuire sa
lută rolul pozitiv crescînd al miș
cării țărilor nealiniate în soluțio
narea problemelor internaționale ma
jore. Ei s-au pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor în vederea 
lichidării subdezvoltării, instaurării 
noii ordini economice internaționale, 

reglementării juste a problemei dato
riilor externe, ceea ce ar contribui 
la stabilitatea economiei mondiale și 
dezvoltarea colaborării.

18. La consfătuire a avut loc un 
schimb aprofundat de păreri cu pri
vire la dezvoltarea colaborării între 
statele socialiste aliate. A fost a- 
preciată pozitiv activitatea Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe și a 
Comitetului miniștrilor apărării în 
perioada care a trecut de la prece
denta consfătuire a Comitetului Po
litic Consultativ și au fost stabilite 
sarcinile lor viitoare.

S-a exprimat satisfacția față de , 
activitatea grupei multilaterale de 
informare reciprocă curentă și a 
Comisiei speciale în problemele dez
armării și s-a relevat necesitatea 
îmbogățirii în continuare a conținu- 
'tului și formelor activității acestora.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru intensificarea co
laborării în domeniul politicii ex
terne pe baza egalității, conlucrării 
strînse și răspunderii reciproce, pen
tru perfecționarea în continuare a 
mecanismului acesteia, creșterea e- 
ficienței acțiunilor convenite.

Comitetul Politic Consultativ a 
ascultat raportul comandantului-șef 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia privind activitatea desfășu
rată de comandament și a adoptat o 
hotărire în legătură cu aceasta.

19. Consfătuirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și cola
borare. Republica Populară Polonă, 
ca țară-gazdă a consfătuirii, va asi
gura difuzarea documentelor acesteia 
altor state și organizații, interna
ționale.

Următoarea consfătuire a Comi
tetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia va avea loc la București. 
Pentru perioada următoare, secretar 
general al Comitetului Politic Con
sultativ a fost desemnat reprezen
tantul Republicii Socialiste Româ
nia, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

La invitația Consiliului Politic 
Superior al Armatei Republicii So
cialiste România, în perioada 12—16 
iulie o delegație militară cubaneză, 
condusă de colonel Humberto Her
nandez Garcia, prim-locțiitor al 
șefului Direcției Politice Centrale a 
Forțelor Armate Revoluționare ale 
Republicii Cuba, a efectuat o vizită 
în țara noastră.

Oaspeții cubanezi au fost primiți 
de general-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale. Cu acest 
prilej, au fost evocate legăturile de

tv
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan — „Karino“ — color. 
Producție a studiourilor polone
ze. Episodul 3

12.30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19.20 ,.Cîntarea României* (color) • 

Omagiul țării1, conducătorului 
iubit. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Vîlcea

20.20 Film artistic (color). „Explozia*. 
Producție a Studiourilor cinema
tografice „București". Cu : Radu 
Beligan, Gheorghe Dinică, Toma 
Caragiu, Dem. Rădulescu, Jean

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 17 iulie, ora 20 — 20 iulie 
ora 20. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă șl răcoroasă. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea averse 
locale de ploaie, însoțite și de des
cărcări electrice, frecvența lor fiind 
mai mare în zonele’ deluroase. Pe a- 
locuri, sînt condiții de căderi de grin

prietenie statornicite între partidele, 
popoarele și armaiele noastre, s-au 
identificat noi căi și modalități de 
lărgire a colaborării dintre cele două 
armate. La întrevedere a participat 
Niel Ruiz Guerra, ambasadorul Re
publicii Cuba la București.

Oaspeții au avut convorbiri cu 
o delegație de activiști de partid 
condusă de general-locotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei, 
și au efectuat schimburi de experien
ță la unele organe de partid din co
mandamente și instituții militare de 
învățăm în t.

Domnului SADDAM HUSSEIN
J Președintele Republicii Irak

/ x BAGDAD

Cu ocazia Zilei naționale a Irakului, îmi face plăcere să vă transmit, 
în numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felici
tări, împreună cu alese urări de sănătate și fericire personală, iar poporu
lui irakian prieten pace și prosperitate.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare existente între 
țările noastre se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor român si 
irakian, al cauzei generale a păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Constantin, George Motoi, Toma 
Dimitriu, Colea Răutu, Draga 
Olteanu, Florin Piersic, Mircea 
Diacon u. Cezara Dafin eseu, Mir
cea Bașta, Aurel Cioranu. Sce
nariul : loan Grigorescu. Regia: 
Mircea Drăgan

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 18 IULIE

20.00 Telejurnal
20,25 Congresul al IX-lea al partidului 

— deschizător de eră nouă în 
istoria patriei • Știința la baza 
progresului economico-social. Do
cumentar (color)

20,45 Epoca Nicolae Ceaușescu — Ti
nerețe eroică, revoluționară (co
lor)

21,05 Tezaur folcloric (color)
21,20 Occident ’88 — documentar
21,35 Secvențe irakiene
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

dină. Izolat, cantitățile de apă pot de
păși 25 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări în zona de 
munte și în estul țării, din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse, în general, între 8 și 18 gra
de, iar cele maxime între 18 și 28 de 
grade, mai ridicate în sud-vest. în 
București : Vremea va fi ușor Instabilă 
și răcoroasă. Cerul va fi temporar 
noros și vor cădea averse de ploaie în 
cursul după-amiezelor. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 16 și 18 grade, iar cele 
maxime între 26 și 28 de grade.

Astăzi, poporul ira
kian sărbătorește îm
plinirea a 20 de ani de 
la Revoluția din 17 iu
lie 1968, care a mar
cat un moment de 
mare însemnătate în 
evoluția Irakului con
temporan. Preluind 
puterea politică, Parti
dul Baas Arab Socia
list — inițiatorul re
voluției — a elaborat 
un program amplu de 
dezvoltare economică 
a țării, a cărui tradu
cere în viață și-a gă
sit expresia în înnoi
rea străvechilor me
leaguri irakiene. La 
Bagdad și Mosul, la 
Basra și Kirkuk au 
fost înălțate, în acești 
ani, obiective indus
triale, cartiere de lo
cuințe, instituții so- 
cial-culturale, iar pe 
vastele întinderi din 
valea fluviilor Tigru 
și Eufrat au apărut 
noi exploatări agricole 
ca urmare a fertiliză
rii unor pămînturi a- 
ride. O imagine edifi
catoare a acestui pro
ces înnoitor o oferă 
însăși capitala țării : 
oraș fondat în urmă 
cu peste un mileniu. 
Bagdadul de azi se 
înfățișează ca o me
tropolă modernă (cir
ca 3,5 milioane de lo
cuitori), cu o intensă 
viață economică, poli
tică și culturală. De

la înălțimea celor opt 
poduri de peste Tigru 
și a unor impunătoare 
edificii ridicate în- ul
timii ani. se deschide 
o panoramă largă spre 
sud, unde se profilea
ză siluetele unor im
portante obiective in
dustriale.

Realizările obținute 
de poporul irakian in 
perioada de după re
voluție sînt rezultatul 
direct al valorificării 
în interesul propriu a 
resurselor naturale ale 
țării, in primul rind a 
petrolului, Irakul fiind 
unul din marii produ
cători de aur negru ai 
Orientului Mijlociu. 
Exploatarea acestei 
bogății a început a- 
cum șase decenii, in- 
trînd într-o fază nouă 
după 1968, cînd zăcă
mintele de țiței au 
fost scoase de sub 
controlul monopolu
rilor străine, redeve
nind un bun al țării.

Desigur, traducerea 
în viață a proiectelor 
economice avute în 
vedere de autoritățile 
irakiene presupune 
existența unor condi
ții de liniște șl pace, 
ceea ce implică înce
tarea- escaladării mili
tare a conflictului, o- 
prirea războiului și re
glementarea pe cale 
politică, prin tratative.

a problemelor dintre 
Irak și Iran. Adopta
rea unei astfel de so
luții, în favoarea că
reia România s-a pro
nunțat și se pronun
ță în mod consecvent, 
ar răspunde întru to
tul intereselor celor 
două țări, ar constitui 
o contribuție de sea
mă, la cauza stabili
tății și înțelegerii in 
zona Golfului, Orien
tului Mijlociu și în în
treaga lume.

Așa cum se știe, în
tre Republica Socia
listă România și Re
publica Irak s-au sta
tornicit relații de 
prietenie și colaborare, 
poporul român urmă
rind cu interes și sim
patie eforturile depu
se de poporul irakian 
pentru consolidarea 
independenței, pentru 
progres economic șl 
social. O contribuție 
hotărîtoare la cursul 
ascendent al oonlu- 
crării româno-irakie- 
ne au avut-o întîlniri- 
le dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Saddam 
Hussein, întîlniri care 
au deschis perspective 
rodnice acestei conlu
crări, pe cele mai di
verse planuri, în inte
resul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii 
internaționale.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

• REPOR TAJE • NOTE • INFORMA ȚII

VASLUI UN ORAȘ PENTRU VIITOR
Chiar și pentru cel care 

a mai fost la Vaslui, eu 
numai 4—5 ani în urmă, 
orașul ce se înalță tot 
mai frumos, cu fiecare zi, 
îi apare astăzi de nere
cunoscut. Dacă vine cu 
mașina, noutățile îl în- 
timpină Ia oricare din 
porțile de intrare. Dacă 
vine cu trenul, îl întîm- 
pină noua și moderna 
gară, cu o imensă coper
tină. Pe locul unde se 
afla o gară mică, mică 
de tot, ca-n „Steaua fără 
nume". Rapidul nici nu 
oprea. Nouă și modernă 
este și pasarela rutieră, 
ca un braț uriaș de be
ton aruncat peste păien
jenișul liniilor ferate și 
care face legătura cu zo
na industrială de la Re
diu. Noi sint și înaltele 
coșuri ale centralei de 
termoficare din apropiere.

Imediat însă ce ieși în 
Piața gării, te afli în fața 
altor noutăți. In locul 
vechilor case fără etaj, 
sprijinindu-se bătrînește 
una pe alta să nu cadă, 
îți apar acum, în toată 
splendoarea lor, blocuri 
cu opt și cu zece etaje,

în culori luminoase, pas
telate, arcuind o largă 
piață. „Ne-am obișnuit 
intr-atit cu noul — ne 
șpunea un vasluian — 
incit ni se par acum lu
cruri firești, deși în urmă 
cu două decenii nici in 
vis nu le bănuiam. Im
presionantă este deose
bita animație de astăzi a 
orașului. Dar și mai im
presionantă este prezen
ța la tot pasul a puilor de 
om. A copiilor. Copii 
frumoși și sănătoși, zbur
dalnici și inventivi, ex
plozie de lumină și de 
viață.

— Vasluiul nostru — ne 
spune Grigore Munteanu, 
primarul reintineritului 
municipiu, el însuși tată 
a trei copii — este poate 
singura localitate din 
România în care o treime 
din populația de vîrstă 
școlară o formează copiii. 
Cu alte cuvinte. deși 
multisecular, el este cel 
mai tinăr oraș al țării. 
Atît ca urmare a unui 
înalt indice de natalitate, 
cit și a condițiilor tot mai 
bune de muncă și viață 
pentru părinți, de învăță
tură și educație pentru

copiii lor. Au fost con
struite pină acum 17 009 
apartamente în 8 cartiere 
muncitorești, iar întreaga 
rețea comercială este am
plasată in spații noi.

De aici, din Piața gării, 
se deschide o nouă și 
frumoasă magistrală că
tre centrul orașului, care 
îi conferă acestuia o per
sonalitate proprie, de ne
confundat. Se construiește 
in ritm alert in intersec
ția Ștefan cel Mare — 
Traian — Republicii, rea- 
lizîndu-se blocuri dura
bile și frumoase, în care, 
săptămînal, se mută noi 
familii de oameni ai 
muncii. Dar pentru copii 
ce se face ? — l-am în
trebat pe primar, care 
ne-a răspuns :

— De fapt, tot ceea ce 
facem este pentru ei, 
pentru copii, cetățenii 
mileniului trei. Argumen
te ? întreaga rețea de 
creștere și de ocrotire a 
sănătății copiilor este 
nouă și foarte bine dota
tă. Noi sint ,și cele 28 de 
grădinițe, cămine și creșe 
pentru copii, 9 din cele 12 
școli, toate cele 5 licee

industriale și de matema- 
tică-fizică. Ei, copiii noș
tri, sint prezenți nu nu
mai pe băncile școlilor, in 
parcuri și pe străzile ora
șului, ci și pe scenele 
casei artelor, ale casei de 
editură a sindicatelor, la 
cercurile și activitățile 
casei pionierilor și șoimi
lor patriei, insușindu-și 
noi cunoștințe și deprin
deri, dezvoltîndu-și apti
tudinile creatoare. Ei au 
Ia dispoziție ștrandul o- 
llmpic, cu un bazin nu
mai al lor, sala polivalen
tă a sporturilor, zonele de 
agrement de la Delea și 
Brodoc, tabăra interjude
țeană Poiana Căprioarei, 
numeroasele spații și 
locuri de joacă. In cu- 
rind vor fi, alături de 
părinții lor, beneficiari 
noului teatru de vară, cu 
1 200 de locuri, .pe care îl 
finisăm, ca să zic așa, în 
aceste zile.

După cum se vede, am 
folosit mereu cuvîntul 
nou. Pentru că Vasluiul, 
în întregime, este un oraș 
nou, un oraș pentru vi
itor.

Petru NECULA

FOTBAL. Federația argentiniană 
de fotbal a anunțat că participarea 
echipei olimpice la turneul J.O. de 
vară este incertă. întrucit nu s-a 
ajuns la un acord cu o serie de 
cluburi din străinătate pentru a eli
bera jucătorii argentinieni care evo
luează peste hotare. Este vorba, in 
principal, de cluburile italiene Ve
rona, unde evoluează Pedro Tro- 
glio și Claudio Caniggia, și Lazio, 
care il are angajat pe Gustavo De- 
zotti. „Dacă acești trei jucători nu 
vor putea fi incluși in echipă, par
ticiparea noastră la turneul olimpic 
de fotbal este problematică*1, a de
clarat președintele Comitetului 
Olimpic argentinian, Antonio Ro- 
driguez • in turneul de la Can
ton, pentru „Cupa campionilor Asiei** 
la fotbal, echipa japoneză Yamaha 
a întrecut cu scorul de 9—2 (5—1) 
formația Hong Kong. în clasament 
conduce echipa Wanabo (R.P. Chi
neză) — cu 4 puncte, urmată de 
Yamaha și „25 Aprilie" (R.P.D. Co
reeană) — cu cite 2 puncte etc.

NATAȚTE. în ziua a doua a cam
pionatelor de natație ale U.R.S.S., 
competiție ce se desfășoară în pis
cina de la Complexul „Olimpiskii** 
din Moscova, Mihail Zubkov a sta
bilit un nou record unional în cursa 
de 400 m mixt, cu timpul de 4’25” 
09/100.

POLO PE APA, Intr-un meci in
ternațional de polo pe apă disputat 
la Miinchen, selecționata R.F. Ger
mania a învins cu scorul de 15—13 
(1-2, 3-3, 4-1, 5-3, 1—2, 1-2)
formația Ungariei. Avînd un ca
racter de verificare, partida s-a dis
putat în șase reprize.

TENIS. In turneul internațional de 
tenis de la Nisă, argentiniana Pa
tricia Tarabini a eliminat-o cu 3—6, 
6—3, 6—1 pe Iwona Kucynska (Po
lonia). Alte rezultate : Laura Gar- 
rone (Italia) — Judith Wiesner (Aus
tria) 1—6, 6—3, 6—1 ; Isabelle De- 
mongeot (Franța) — Nathalie Querre 
(Franța) 6—3, 7—6.

CICLISM. Campioana olimpică de 
patinaj viteză, Christa Rothenbur- 
ger, care este și o excelentă ciclistă, 
a stabilit, pe velodromul din Cott
bus, un nou record al R.D. Ger
mane, în proba de 500 m lansat : 
36”146/1 000. Ea a cîștigat și' proba 
de viteză, fiind înregistrată pe ul
timii 200 m cu timpul de 12”41/100.

ȘAH. In turneul final al „Cupei 
campionilor europeni" la șah, ce se 
desfășoară la Rotterdam, conduce 
echipa Ț.S.K.A. Moscova; cu 14,5 
puncte, urmată de Volmaak (Olan
da) — 12 puncte, Solingen (R.F.G.) 
— 11,5 puncte.

teatre
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) ; Scaplno — 18 ; (la 
Expoflora din parcul Herăstrău) : 
„Anotimpul florilor1* (spectacol de 
muzică și poezie) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase** (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară Ia Boema — 19.30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la sala Majestic) ; Sonata kreutzer 
- 18,30

O metodă terapeutică eficientă
Medicamentele au cunoscut o dez

voltare extraordinară, explozivă 
chiar, în ultimele decenii. Este su
ficient să amintim în acest sens că, 
dacă la începutul secolului nostru 
farmacia oferea cîteva zeci de pro
duse de bază, astăzi numărul lor, pe 
plan mondial, a depășit cifra de 
200 000. Paralel cu extraordinara lor 
diversificare, specialiștii au obținut 
medicamente din ce în ce mai ac
tive, mai puternice. S-a constatat 
insă că pe lingă marea lor efica
citate unele produse farmaceutice 
produc efecte secundare nedorite : 
alergii, intoxicații, intoleranță, obiș
nuință^ sau dependență, apariția unor, 
tulburări din cauza asocierii a 2—3 
preparate, chișir și dintre cele maj 
banale. Utilizarea îndelungată sau în 
exces a unor medicamente poate 
duce Ia boli mai grave decît cele 
inițiale pentru care s-a început tra
tamentul. Iată de ce în ultimii ani 
tot mai mulți specialiști, din întrea
ga lume, își îndreaptă atenția spre 
metode terapeutice tradiționale sau 
naturiste, cum sint fitoterapia (tra
tamentul prin plante medicinale), cli- 
matoterapia (terapia prin factori na
turali), balneoterapia, cura de ape 
minerale, de fructe și legume, acu
punctura și. nu în ultimul rînd, ho
meopatia, la care ne vom referi in 
continuare.

Un studiu efectuat de specialiști 
din diferite țări se încheia cu con
cluzia că 50 la sută din actualele boli 
ar putea fi tratate prin homeopa- 
tie, metodă terapeutică bazată pe 
administrarea de substanțe chimice 
in concentrații extrem de diluate. 
Astfel, se aprecia în studiul res
pectiv că din 100 grame de sub
stanță activă se pot face tratamen
te homeopatice timp de un an la 
zeci de mii de pacienți, cu prepa
rate obținute prin diluții din ce în 
ce mai mari.

Facem precizarea că la noi în țară, 
prin cursurile de specializare și per
fecționare a medicilor organizate de 
Ministerul Sănătății, au fost asigu
rate cadre competente pentru uni
tățile de profil existente, iar cele 
peste 200 de preparate în diluții di
ferite sint eliberate, în toată țara, 
de către farmacia nr. 80 homeopa- 
tă, din București.

Dr. Mihai Neagu Basarab. de la 
Institutul medico-farmaceutic din 
București, beneficiind de o astfel de 
specializare, face unele recomandări 
utile pentru cei care doresc să își 
mențină sănătatea prevenind riscu
rile consumului de medicamente.

Aplicată cu discernămînt, homeo
patia reprezintă un ajutor terapeu

tic în numeroase suferințe, în spe
cial în cazurile în care alopatia (ad
ministrarea medicamentelor clasice, 
care acționează direct și ale căror 
efecte sînt proporționale cu doza) 
nu oferă suficiente avantaje în com
parație cu dezavantajele efectelor 
secundare. In homeopatie efectele 
sînt inverse în comparație cu doza 
administrată, organismul beneficiind 
de ameliorări fără riscul efectelor 
nedorite. Spre deosebire de farma
cia alopată, în care efectele sînt pro
porționale cu doza și în care sub
stanțele acționează frecvent direct 
asupra agenților patogeni, metoda 
homeopată, care urmărește obținerea 
de efecte inverse în comparație cu

OMUL Șl 
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doza administrată, acționează în mod 
indirect, stimulînd reactivitatea in
dividuală a organismului.

— Ca psihiatru, contați în trata
mentele pe care le aplicați pe fap
tul că homeopatia acționează mai 
mult psihic, dată fiind diluția ex
tremă a substanțelor farmaceutice 
administrate ?

— Sînt un pasionat cercetător al 
istoriei medicinei și am studiat iz
voarele îndepărtate ale homeopatiei. 
Cu 400 de ani înaintea erei noas
tre Hipocrat cunoștea principiile de 
bază ale homeopatiei și le aplica la 
omul bolnav. în prezent beneficiem 
de cercetări biomedicale și studii 
aprofundate referitoare la teoria mi- 
croelementelor corelată cu teoria 
infinitezimalității care se află la baza 
biologiei celulare. Astfel, dacă în 
urmă cu 50 de ani nu se știa că în 
organismul nostru există zinc, acum 
știm că zincul intervine în cantități 
infime în modelarea activității a 50 
de enzime fără de care organele o- 
mului nu ar putea funcționa. Zin
cul deci, acest element chimic, este 
răspunzător de 50 dintre reacțiile 
vitale pentru buna funcționare a în
tregului organism. Același lucru s-ar 
putea spune și despre celelalte a- 
proximativ 60 de elemente chimice 
din care este alcătuit corpul nos
tru.

Cercetări moderne au confirmat că. 
organismul uman are proprietatea de 
a sesiza cantități infime de sub

stanțe sau elemente chimice și de 
a reacționa la acestea în mod po
zitiv sau negativ. Este un fapt, a- 
parent uimitor, că deși plumbul, ar
senicul, bismutul etc. sint toxice 
pentru organism, homeopații le fo
losesc în cantități extrem de dilua
te tocmai pentru dezintoxicare. Uti
lizarea unor elemente chimice sau 
substanțe care în doze mari pro
voacă anumite simptome, iar admi
nistrate în doze infime suprimă a- 
celeași simptome la persoanele bol
nave reprezintă practica curentă a 
homeopaților, în folosul celor sufe- 
-Kmzi. O problemă controversată o 
constituie tratamentul homeopat in 
infecții. Desigur, nu vom trata o 

■pneumonie, o meningită sau alte 
boli infecțioase acute numai homeo
patic, făcind abstracție de chimiote- 
rapicele antimicrobiene. Dar în in
fecțiile cronice cu germeni rezlstenți 
la antibiotice și alte chimroterapice 
tratamentul homeopatic poate avea 
efecte spectaculare. Am văzut coli- 
baciloze rezolvate homeopatic sau în 
cel mai rău caz puțind beneficia, 
după tratamentul homeopatic, de cel 
cu antibiotice, față de care micro
bul fusese înainte rezistent.

In decursul celor două secole de 
practică, homeopatia a ciștigat tot 
mai mulți adepți datorită faptului ci 
este, in contrast cu tendința gene
rală de tehnicizare a actului me
dical, cea mai apropiată de om. Ad
ministrarea de produse homeopatice 
presupune un lung dialog cu pacien
tul, o cunoaștere foarte exactă a or
ganismului acestuia, a reacțiilor lui 
față de diferiți factori de mediu : 
frig, căldură, mirosuri, preferințe 
etc.

Aplicarea tratarpentulul prin adap
tarea lui de la o etapă la alta și 
urmărirea atentă a reacțiilor orga
nismului consolidează efectele pozi
tive obținute, sporind încrederea pa
cientului în această metodă funda
mentată științific.

Prin rezultatele obținute pînă a- 
cum, homeopatia se impune trep
tat ca un domeniu terapeutic util 
în diferite tulburări funcționale, 
stări de disconfort psihic și fizio
logic, tulburări de creștere și de 
climax, intrucit nu face decit să 
întărească forța de reechilibrare a 
organismului slăbit sau îmbolnăvit. 
Alături de celelalte metode terapeu
tice. homeopatia reprezintă încă o 
cale de luptă cu boala și de con
solidare a sănătății apelînd la căi 
mai apropiate de natura umană.

Elena MANTU

• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver In țara păpușilor 
— 11

cinema
• Să-țl vorbesc despre mine : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
O Drumul oaselor : FERENTARI
(80 49 85) — 15 ; 17 ; 19

• Vulcanul stins : VIITORUL
(10 67 40) — 15 ; 17 ; 19.
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
STUDIO (59 53 15) — 10 : 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Duminică în familie : POPULAR 
(35 15 17) — 15 ; 17 ; 19 .
• Niște băieți grozavi : MUNCA 
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.
• Orele 11 : ARTA (21 31 86) — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : PACEA (71 30 85) — 9 ; 11.
• Reexaminarea : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.

• Memorie regăsită : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15 ; 17 ; 19.
• Legenda lui On Dai : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15 ; 17 : 19, LU
MINA (14 74 16) — 9 ; 11; 13,15;
15,30 ; 17,45 ; 20.
• Pădurea : COTROCENI (49 48 48) 
— 15 ; 17 ; 19.
• Program special pentru copii șl
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 ; 11 ;
13 ; 15.
• Jandarmul și jandarmerițele : U-
NION (13 49 04) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 : 17,30 ; 20.
• Omul de pe bulevardul Capucini
lor : SCALA (11 03 72) — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17,15 ; 19,30.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• CU AJUTORUL CIMPURI- 

) LOR MAGNETICE. Oameni de știln- 
k ță din cadrul Laboratorului pentru cerce- 
<’ țări și producție în domeniul metalurgiei 
k pulberilor și al materialelor compozite din 
i Sofia au realizat o nouă instalație de pre- 
’ lucrare a diferitelor piese confecționate din 
k materiale dure, cu ajutorul cîmpurilor 
i magnetice și al fluxurilor de electroni. 
’ Prelucrarea materialelor prin această rne- 
i todă permite creșterea durității lor de 
J 1,5—2,5 ori. Metoda s-a dovedit a fi deo- 
’ sebit de eficientă mai ales in cazul prelu-

crării diverselor scule așchietoare.

• SCAFANDRU AUTOMAT.
’ în Anglia a fost realizat de curînd un 
( nou robot subacvatic dirijat de la distanță. 

Dotat cu o trusă de module de schimb, el 
poate verifica, bunăoară, pilonii platfor
melor de foraj, iar. în continuare, efectua 
controlul și reparația lor. Motoarele cu 
care este înzestrat îi permit să se depla
seze, dar și să rămînă imobil pină și in 

locuri unde se manifestă curenți puternici.
Informația se transmite la suprafață prin- 
tr-un cablu din fibre optice care garan
tează calitatea imaginii pe ecranul moni
torului și, implicit, preintîmpinarea gre
șelilor in cursul transmiterii datelor. Sca
fandrul automat poate lucra la adînciml 
de pină la 1 800 metri, dar în curs de ela
borare se află de pe acum variante puțind 
funcționa la adînciml și mai mari.

• FIABILITATE SPORITĂ. sPe‘ 
cialiști ai firmei de produse din cauciuc 
„Continental" din R.F.G. au pus la punct 

un nou tip de curele de transmisie apre
ciate ca fiind mai „inteligente" decît cele 
fabricate în mod curent. Confecționate din 
cauciuc și un material sintetic ce reacțio
nează la variațiile de temperatură, dila- 
tindu-se și contractîndu-se, noile curele nu 
mai patinează și nu mai ajung la uzura 
excesivă datorată, în mod obișnuit, fre
cării accentuate. Pe lingă o durată mai 
lungă de viață, curelele de acest tip nu 
necesită nici un fel de reglaj, fiind mult 
mai practice în exploatare.

• DIAMANTE DE TREI ORI
CIT TERRA ? Oameni de știință ameri
cani au emis Ipoteza potrivit căreia în 
adîncurile planetelor Neptun și Uranus 
există un strat de diamante cu o masă 
depășind de trei ori pe cea a Pămîntului.

Această ipoteză a fost formulată în urma 
studierii acțiunii presiunilor și a tempe
raturilor înalte exercitate asupra metanu
lui. element component de bază al stratu
lui de gaze care înconjoară nucleele solide 
ale celor două planete.

• MARELE DUȘMAN AL SĂ
NĂTĂȚII - TUTUNUL. De curind 
s-a reușit pentru prima oară punerea In 
evidență a rolului tutunului ca important 

factor de risc pentru sănătatea femeii, mai 
ales de vîrstă mijlocie. Revista științi
fică americană „The New England Jour
nal of Medicine" publică rezultatele unui 
studiu efectuat, timp de opt ani, asupra 
unui număr de 120 000 de femei avind 
vîrstă cuprinsă între 30 și 55 de ani, care 
nu sufereau de nici un fel de boală car

diacă. în cursul perioadei în care s-a efec
tuat studiul, s-au putut constata 274 de 
accidente vasculare cerebrale legate in 
mod evident de consumul de țigări. S-a 
apreciat astfel că orice femeie care fu
mează 1—14 țigări pe zi este supusă unui 
risc de accident cerebral de 2,2 ori mai 
mare decit femeile nefumătoare, iar con
sumul a 25 de țigări pe zi amplifică acest 
risc de 3,7 ori. Efectul nefast al țigării se 
produce, după opinia specialiștilor, inde
pendent de alți factori susceptibili de a 
influenta riscul de accident cerebral, cum 
ar fi hipertensiunea, diabetul, excesul de 
colesterol și obezitatea. Echipa de la Har
vard, autoarea studiului, dovedește astfel 
cu claritate relația directă intre tutun și 
accidentele vasculare cerebrale care pro
voacă diverse forme de paralizii, pierderea 
vederii șl uneori chiar decesul.

■ ~ - - — -1 - —■ —■T t(

• „POD" PENTRU VIRUSURI. ) 
Un important pas înainte în lupta împo- ) 
triva gripei au înregistrat recent biochi- l 
miștii din Australia. Ei au reușit să des- i 
cifreze structura moleculară a proteinei la k 

care recurg virusurile gripei pentru a trece i 
de la o celulă a organismului la alta, oco- ) 
llnd sistemul imunitar. „Podul" pe care il ) 
reprezintă proteina descoperită permite vi- l 
rasurilor să atace cu ușurință celulele să- / 
nătoase. Un nou medicament propus de ) 
medici australieni va distruge tocmai acest i 
loc de trecere utilizat de virusuri, blocind I 
astfel extinderea bolii gripale. Se speră * 
că noul preparat farmacologic, folosit pină ț 
acum doar experimental, va permite i 
scurtarea considerabilă a duratei trata- ’ 
mentului de combatare a gripei. Ț

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



23 DE ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. Nordul Europei- zonă liberă

Contribuții marcante ale României socialiste, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu la cauza 

făuririi unei noi ordini economice mondiale

de arme
HELSINKI 16 (Agerpres). — O ta

bără a păcii a fost instalată la Bo- 
marsund. localitate din arhipelagul 
Aland, unde se desfășoară în aceste 
zile lucrările reuniunii anuale a ță
rilor nordice la care participă și re
prezentanți ai statelor riverane Mării 
Baltice. Participanții la ceremonia 
de deschidere a taberei s-au pro
nunțat pentru transformarea nordu
lui Europei in zonă liberă de arma 
nucleară. Inițiativa nu este întîm-

nucleare!
plătoare, a spus Gunnar Jansson, 
membru al parlamentului. întrucît 
arhipelagul Aland a fost declarat 
încă din 1922 zonă neutră si demili
tarizată. el necunoscînd războiul de 
peste 130 de ani. Programul „tabe
rei păcii" va cuprinde dezbateri și 
expoziții, alte manifestări în cursul 
cărora participanții vor atrage aten
ția asupra imperativului dezarmă
rii. in principal al dezarmării nu
cleare.

UN SIMBOL AL LUPTEI PENTRU LIBERTATEA 
POPULAȚIEI SUD-AFRICANE

Bilanțul deosebit de bogat al ac
tivității internaționale desfășurate 
de România socialistă după Con
gresul al IX-lea al partidului in
clude ca o componentă esențială e- 
forturile susținute depuse de țara 
noastră, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru intensifi
carea colaborării dintre state, în 
vederea lichidării subdezvoltării și 
înfăptuirii noii ordini economice 
mondiale, chemate să asigure pro
gresul tuturor popoarelor.

Asemenea demersuri reprezintă un 
corolar firesc, pe terenul practicii, 
Bl concepției teoretice, de largă cu
prindere, a președintelui României 
cu privire la necesitatea adoptării 
unui mod nou, revoluționar, de a- 
bordare, de acțiune și soluționare a 
problemelor dezvoltării in epoca 
noastră. îmbogățită mereu cu idei 
și teze de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică, concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre noua ordine economică mondia
lă reprezintă un aport major al 
Partidului Comunist Român. al 
României socialiste la dezvoltarea 
gîndiri# economice înaintate, la des
cifrarea căilor de progres social în 
lumea contemporană și la accelera
rea acestuia.

încă în raportul prezentat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., secreta
rul general al partidului arăta : 
„Datorită politicii țărilor imperia
liste de exploatare sub diferite for
me a popoarelor, se adineește pră
pastia dintre țările capitaliste înain
tate economic și țările slab dezvol
tate, continuă să existe in lume 
vaste zone ale foametei, sărăciei și 
inculturii". Este meritul incontes
tabil al președintelui României de 
a fi pus în lumină, în toată am
ploarea sa, cea mai puternică și mai 
importantă contradicție a lumii de 
azi — aceea dintre țările dezvolta
te și cele în curs de dezvoltare, din
tre bogați și săraci. Ce poate fi mai 
edificator pentru actualele decalaje 
economice decît faptul că un sfert 
din populația globului, aflată în 
virful piramidei veniturilor, dispune 
de patru cincimi din produsul mon
dial, în timp ce trei pătrimi din o- 
menire, situată la baza ei — de nu
mai o cincime.

Secretarul general al partidului a 
dezvăluit cu putere contradicția, pe 
plan internațional, dintre asupritori 
și asupriți, demonstrînd că aceasta 
constituie o puternică frînă în ca
lea dezvoltării economice a întregii 
umanități, cu implicații profund ne
gative și grave pericole potențiale 
pentru stabilitatea și perspectivele 
păcii pe planeta noastră. Realități

le lumii contemporane atestă pe de
plin justețea acestor aprecieri. Men
ținerea și adîncirea decalajelor, con
stituind un factor de îngustare a 
pieței mondiale, afectează evoluția 
economică, generală, creează dezechi
libre, o situație de criză economi
că, comercială și financiar-valutară . 
ce blochează progresul tuturor sta
telor, inclusiv al celor dezvoltate. în 
același timp, subdezvoltarea, deca
lajele — ridicînd mari obstacole in 
calea emancipării popoarelor — sînt 
o sursă de animozitate, tensiune și 
conflicte intre state, care generează 
situații explozive de natură să pe-

23 DE ANI 
DE LA

CONGRESUL AL IX-LEA I AL PARTIDULUI J
rlcliteze viitorul păcii în lume. De 
aceea, pentru secretarul general al 
partidului, principalul obiectiv al 
noii ordini economice mondiale este 
lichidarea subdezvoltării, a sărăciei 
și foametei in care trăiește majori
tatea covirșitoare a omenirii.

In gindirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noua ordine e- 
conomică nu înseamnă „a lua de la 
bogați și a da săracilor", în sensul 
unor gesturi conjuncturale, ci a e- 
difica un sistem de relații interna
ționale și un mecanism de raporturi 
economice care să permită ca și ță
rile rămase în urmă să poată dis
pune și valorifica optim, prin mun
ca și în folosul lor, propriile bogă
ții. Iar atingerea acestui obiectiv 
presupune transformări revoluționa
re, abolirea completă și definitivă a 
practicilor imperialiste, care adin- 
cesc decalajele economice. In acest 
sens, președintele României conside
ră că noua ordine economică nu 
poate fi realizată decît în condiții
le unei noi ordini politice, că ea

nu poate fi clădită decît pe teme
lia principiilor independenței și su
veranității naționale, deplihei egali
tăți in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, excluderii cu desăvîrșire a 
forței și a amenințării cu forța din 
relațiile internaționale.

Pe baza concepției revoluționare a 
președintelui României asupra pro
blematicii economice mondiale, în 
perioada care a trecut de la, Con
gresul al IX-lea al partidului țara 
noastră a prezentat, la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale, documen
te de poziție cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, in care sint prezentate pe 
larg considerentele in legătură cu 
cauzele persistenței și chiar accen
tuării subdezvoltării, cu căile și 
direcțiile de acțiune pentru redu
cerea și, în cele din urmă, lichida
rea decalajelor economice dintre sta
te. cu corelația dintre factorii in
terni și externi ai procesului dez
voltării.

In abordarea acestui din urmă 
aspect, secretarul general al parti
dului consideră că eliminarea sub
dezvoltării presupune. în primul 
rind, sporirea eforturilor proprii ale 
țărilor în cauză pentru punerea în 
valoare a resurselor materiale și 
umane de care dispun, pe baza unor, 
programe naționale de dezvoltare e- 
conomică și socială, care, pornind 
de la prioritățile și posibilitățile 
concrete ale fiecărei țări, să asigu
re creșterea rapidă a forței econo
mice și ridicarea nivelului de trai al 
popoarelor lor.

Totodată, luînd în considerare fap
tul că adesea eforturile proprii de
puse de țările in curs de dezvolta
re sint diminuate, iar uneori chiar 
anihilate de factori externi, pre
ședintele României consideră că un 
rol deosebit de important în lichi
darea subdezvoltării îl au colabo
rarea economică internațională, a- 
cordarea unui sprijin autentic, real 
și substanțial — material, financiar 
și tehnologic — de către țările a- 
vansate celor rămase în urmă.

Remarcabila contribuție la elabo
rarea conceptului de nouă ordine e- 
conomică mondială, vasta activitate 
desfășurată în vederea înfăptuirii a- 
cestui deziderat vital al omenirii au 
făcut ca numele României să fie 
pronunțat astăzi cu prețuire și res
pect, ca o recunoaștere a eforturi
lor depuse, în întreaga perioadă de 
dună Congresul al IX-lea al parti
dului, pentru cauza comună a pro
gresului și păcii în lume.

Gh. CERCE1ESCU

„Este necesară o strategie globală pentru depășirea 
inechităților din sistemul economic mondial"

1

Un interviu al primului-ministru indian
BELGRAD 16 (Agerpres).

Dezarmarea, datoriile țărilor în curs 
de dezvoltare, sistemul economic in
ternațional inechitabil’ și ajutorul 
insuficient acordat țărilor slab dez
voltate constituie probleme majore 
ale lumii contemporane — a decla
rat primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, intr-un interviu acordat a- 
genției Taniug.

El a subliniat că în lume trebuie 
create de urgentă condiții care să 
asigure progresul țărilor în curs de 
dezvoltare. în acest sens, este nece
sară o strategie globală.' care să ducă 
nu numai la reducerea poverii ram
bursării datoriilor, ci și la depășirea 
inechităților din sistemul economic 
mondial — a spus Rajiv Gandhi.

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
Reuniunea tehnică latino-americană 
asupra sărăciei în regiune, desfășu
rată la Montevideo, a propus adop
tarea de politici naționale care să

acorde prioritate creșterii și dez
voltării. cooperării economice efec
tive. Aceste propuneri sint conținu
te in proiectul de declarație elaborat 
de experți din 18 state din zonă în 
vederea conferinței regionale asupra 
sărăciei în America Latină si Ca
raibi. ale cărei lucrări urmează să 
înceapă la 29 august, la Cartagena 
(Columbia).

Proiectul de document amintit 
subliniază necesitatea aplicării aces
tor propuneri in contextul instituirii 
unei noi ordini economice interna
ționale. al . înlăturării factorilor ex
terni care afectează procesele de 
dezvoltare națională. în primul rind 
soluționarea problemei datoriei ex
terne a statelor din regiune, ajunsă 
Ia 420 miliarde dolari. Experții au 
arătat că numai dobinzile la datoria 
externă a Americii Latine reprezin
tă 30,5 la sută din valoarea expor
turilor la scară regională, în fa
voarea statelor industrializate.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
în legătură cu doborirea avionului civil iranian

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— In Consiliul de Securitate al 
O.N.U. au continuat dezbaterile pe 
marginea plîngerii guvernului Ira
nului în legătură cu doborirea de că
tre forțele navale ale S.U.A. disloca
te în zona Golfului a unui avion ira
nian de pasageri cu 290 de persoana

Ia bord. Majoritatea vorbitorilor au 
condamnat acțiunea forțelor armate 
americane și au cerut să se adopte 
măsuri care să asigure respectarea 
strictă a normelor dreptului interna
țional și a reglementărilor interna
ționale privind securitatea aviației ci
vile.

Guvernul nicaraguan a naționalizat cea mai mare corporație 
transnațională de prelucrare a trestiei de zahăr

în aceste zile, în întreaga lume 
are loc o amplă suită de emoțio
nante acțiuni și manifestări din cele 
mai diverse pentru eliberarea din 
închisoare a cunoscutului lider al 
populației majoritare din Republica 
Sud-Africană, președintele Congre
sului Național African, Nelson 
Mandela, care împlinește astăzi 70 
de ani. Prin demonstrații și mitin
guri, prin telegrame și mesaje 
adresate autorităților de la Pretoria, 
oameni de cele mai felurite convin
geri politice cer să se pună capăt 
prigonirii acestui luptător pentru 
libertate, aflat de peste un sfert 
de veac în temniță, și a tovarășilor 
săi de luptă.

încă luna trecută, așa cum se 
știe, pe stadionul Wembley din 
Londra a avut loc un uriaș concert
— ce a durat nu mai puțin de opt 
ore — la care și-au dat concursul 
o serie de renumiți reprezentanți ai 
vieții artistice mondiale. Cunoscutul 
cîntăreț american de culoare Harry 
Belafonte declara cu acest prilej : 
„Nelson Mandela este liderul 
populației negre oprimate a Africii 
de Sud, un simbol al luptei împo
triva nedreptului și crudului sistem 
de apartheid. Mesajul pe care il 
adresăm acum, in apropierea zilei 
sale de naștere, este cit se poate de 
simplu. Te salutăm, Nelson Man
dela, și vrem să te vedem pe tine 
și pe tovarășii tăi, deținuți politici, 
cit mai Surind eliberați". Tot la 
Londra a avut loc un marș de pro
test pe distanța simbolică de 70 km
— aceeași cifră care reprezintă nu
mărul anilor pe care ii împlinește 
Mandela — și cu 25 de popasuri — 
numărul anilor petrecuți de acesta 
in temniță. Și în alte părți ale lu
mii s-au desfășurat acțiuni simi
lare, municipalitatea Veneției l-a 
declarat cetățean de onoare, presti
gioase instituții internaționale i-au 
decernat distincții omagiale etc., etc.

Mișcarea internațională de solida
ritate a căpătat o tot mai mare am
ploare in ultimele zile, s-au înmul
țit și mai mult apelurile la elibe
rarea neîntîrziată a patriotului sud- 
african. Intr-o alocuțiune rostită in 
Parlament, ministrul britanic de 
externe, Geoffrey Howe, a cerut gu
vernului sud-african să-l pună în 
libertate pe Mandela. într-o decla
rație a Ministerului Afacerilor Ex
terne al Nigeriei — cea mai mare 
țară de pe continentul african —Ise 
cere, de asemenea, eliberarea ime
diată și necondiționată a liderului 
C.N.A., subliniindu-se, în același 
timp, necesitatea anulării interdic
țiilor asupra activității organizații
lor democratice din R.S.A. și a anu

lării stării excepționale decretate 
în 1986. .Legalizarea tuturor orga
nizațiilor antiapartheid, suspenda
rea stării de urgență și începerea 
de negocieri cu liderii populației de 
culoare, concomitent cu eliberarea 
tuturor deținuților politici, inclusiv 
a lui Mandela, este cerută și intr-o 
declarație a Ministerului nipon de 
Externe. în același sens s-au ex
primat primul-ministru al Austra
liei, Bob Hawke, și alte persona
lități cunoscute ale vieții politice 
internaționale.

în ceea ce privește R.S.A., minis
trul sud-african al justiției a in
terzis organizarea unei manifestări 
omagiale consacrate lui Nelson 
Mandela și a dat dispoziție să fie 
arestați toți participanții la proiec
tatele demonstrații de solidaritate 
cu Congresul Național African și 
liderul acestuia. în pofida acestor 
măsuri draconice, organizațiile de
mocratice au făcut cunoscut că sint 
hotărîte să-și ducă la capăt in
tențiile. „Intimidarea și persecuțiile 
reflectă teama guvernului rasist de 
la Pretoria, dar nimic nu ne va 
opri“ — a declarat unul din repre
zentanții „Comitetului Mandela — 
70", instituit de forțele democratice 
din țară pentru a marca acest eve
niment. Pe intreg teritoriul R.S.A., 
inclusiv la Capetown, Durban,. 
Johannesburg, Pretoria, sînt prevă
zute mari demonstrații de solidari
tate. Potrivit unor relatări de la 
Capetown, soția, copiii și un grup 
de rude apropiate ale patriotului 
sud-african au primit rara permi
siune de a-1 vizita, la 18 iulie, timp 
de șase ore, la închisoarea unde se 
află deținut.

Alături de opinia publică mon
dială, de forțele democratice de 
pretutindeni, opinia publică din 
România își exprimă solidaritatea 
fermă cu Nelson Mandela și își ri
dică glasul in apărarea sa, cerînd 
să fie eliberat fără întîrziere. Isto
ria a arătat și arată neîncetat că 
ideile libertății nu pot fi înăbușite, 
că. oricîte opreliști s-ar ridica în 
calea lor, dreptul inalienabil și 
imprescriptibil al fiecărui popor de 
a se dezvolta liber, suveran, iși gă
sește pină la urmă calea afirmării.

Mandela constituie un exemplu 
viu al hotărîrii populației majori
tare din R.S.A. de a nu precupeți 
nici un sacrificiu pentru a-și do- 
bindi acest drept. Cauza pentru 
care și-a dedicat întreaga sa viață 
Nelson Mandela nu poate fi în- 
frîntă, pînă la urmă ea va triumfa.

Nicolae N. 1UPU

DEMERSURI Șl PROPUNERI DE AMPLĂ' PERSPECTIVĂ
In scopul depășirii actualei crize economice mondiale, al rezolvării echitabile a problemelor subdez

voltării și al instaurării unei noi ordini economice internaționale, menită să asigure progresul tuturor popoare
lor, România a făcut o serie de propuneri la O.N.U. și in organismele sale specializate, intre care :

MANAGUA 16 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a hotărît națio
nalizarea corporației transnaționale 
„Nicaragua Sugar, States LTD", cea 
mai mare întreprindere de prelucra
re a trestiei de zahăr din tară — 
informează agenția T.A.S.S. Toate 
plantațiile de trestie de zahăr și fa
bricile aparțlnind corporației au fost 
trecute in proprietatea statului; Ex
portul de zahăr reprezintă pentru 
Nicaragua principala sursă de veni
turi in valută forte. Naționalizarea 
corporației „Nicaragua Sugar States 
LTD" — a declarat ministrul nica
raguan al agriculturii — este o mă
sură vizind să ducă la revitalizarea 
acestei ramuri a economiei naționa
le si la creșterea producției de zahăr 
în țară.

MANAGUA 16 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a adresat S.U.A. 
un protest energic In legătură cu 
expulzarea ambasadorului Nicaraguei 
Ia Washington, Carlos Tunnermann, 
care are și calitatea de reprezentant 
permanent al tării sale la Organi
zația Statelor Americane (O.S.A.) 
— transmite agenția Prensa Latină. 
Ministrul relațiilor externe al Nica
raguei, Miguel D’Escoto, a dat ci
tire, la Managua, unei declarații o- 
ficia'le, în care este condamnată ho- 
tărîrea guvernului S.U.A., calificîn- 
d-o drept o ,.agresiune la adresa 
suveranității naționale nicaraguane 
și la adresa principiului indepen
denței care stă la baza activității 
O.S.A.".

Pentru eliberarea din închisoare 
a lui Nelson Mandela

BONN 16 (Agerpres). — Cancela
rul Republicii Federale Germania, 
Helmut Kohl, a adresat Guvernului 
Republicii Sud-Africane apelul de 
a-1 elibera pe liderul populației 
africane majoritare din această țară, 
Nelson Mandela, aflat de mai mulți 
ani în închisorile rasiștilor de la 
Pretoria. „Omenirea cere să nu-i 
mai refuzați lui Nelson Mandela li-

X
bertatea" — a subliniat cancelarul 
R.F.G. în mesaj. Eliberarea lui Nel
son Mandela, care împlinește 70 de 
toni, ar reprezenta un\semn că Gu
vernul R.S.A. este dispus spre dialog 
cu conducătorii Congresului Națio
nal African (A.N.C.) — se arată, de 
asemenea, in mesajul semnat de 
Helmut Kohl.

• CONVENIREA UNOR PROGRAME SPECIALE DE 
AJUTORARE A ȚÂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE 
in domeniul agriculturii, al industriei, transporturilor și 
în alte sectoare de activitate ;

• SOLUTIONAREA’GLOBALA, POLITICO-ECONO- 
MICĂ, A PROBLEMEI DATORIILOR EXTERNE ale țârilor 
in curs de dezvoltare, pe baza unor criterii și principii 
care să țină seama de nivelul de dezvoltare al state
lor respective, de posibilitățile lor de plată, cit și de 
eforturile pe care trebuie să le facă pentru asigurarea 
progresului lor economic și social ;

• Acordarea, în continuare, de NOI RESURSE FI
NANCIARE ȚĂRILOR SUBDEZVOLTATE, în condiții 
avantajoase, cu dobinzi rezonabile ;

• ÎNLOCUIREA ACTUALULUI SISTEM FINANCIAR. 
MONETAR cu un sistem nou, democratic și echitabil, 
care să stimuleze și să sprijine în mod real eforturile 
de progres ale tuturor statelor, și în primul rînd ale 
țărilor rămase în urmă ;

• înlăturarea . protecționismului și LIBERALIZAREA 
SCHIMBURILOR ECONOMICE DINTRE STATE, elimi
narea oricăror forme de presiuni, de condiționării poli
tice și de altă natură din calea comerțului internațio
nal și promovarea unor relații economice de deplină 
egalitate, respect al independenței și suveranității 
national, neamestec în treburile interne și avantaj re
ciproc ;

• ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI GENERALIZAT DE

PREFERINȚE acordat țărilor în curs de dezvoltare șl 
aplicarea lui in mod consecvent si nediscriminatoriu ;
• SPRIJINIREA COOPERĂRII ECONOMICE INTRE 

STATELE iN CURS DE DEZVOLTARE ;
• ASIGURAREA ACCESULUI LARG, NEÎNGRĂDIT 

AL TUTUROR STATELOR LA CUCERIRILE ȘTIINȚEI Șl 
TEHNICII MODERNE și prevenirea consecințelor no
cive ale exodului de cadre calificate din țările în curs 
de dezvoltare către statele industrializate ;
• INTENSIFICAREA EFORTURILOR PENTRU REALI

ZAREA DEZARMĂRII, pentru reducerea uriașelor chel
tuieli militare și folosirea fondurilor astfel obținute in 
scopul dezvoltării economice și sociale, îndeosebi a 
țărilor sărace ;

• ORGANIZAREA UNEI CONFERINȚE INTERNA
ȚIONALE, în cadrul O.N.U., cu participarea țărilor in 
curs de dezvoltare și a celor dezvoltate, care să ducă 
la înțelegeri privind soluționarea globală a probleme
lor subdezvoltării și instaurării unei noi ordini econo
mice mondiale ;

• CONVOCAREA UNEI INTlLNIRI LA NIVEL ÎNALT 
A ȚÂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE, care să dea 
posibilitatea statelor respective să elaboreze de comun 
acord o strategie asupra activității viitoare, atît în ce 
privește conlucrarea mai strinsă între ele, în direcția 
dezvoltării economice cu forțe proprii, cit și pentru 
stabilirea unor puncte de vedere unitare la negocierile 
cu țările dezvoltate.

ORIENTUL MIJLOCIU
RIAD 16 (Agerpres). — Regele 

Fahd al Arabiei Saudite a avut con
vorbiri sîmbătă, la Djeddah, cu re
gele Iordaniei, Hussein, aflat într-un 
turneu politic printr-o serie de țări 
din zona Golfului. Au fost abordate 
probleme ale evoluției situației din 
Orientul Mijlociu și zona Golfului.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Ager
pres). — Guvernul libanez a adre

sat Consiliului de Securitate cererea 
de a prelungi cu încă șase luni man
datul Forței interimare a O.N.U. din 
Liban (U.N.I.F.I.L.), care expiră la 
31 iulie a.c. In scrisoarea guvernu
lui libanez se arată că prezența 
U.N.I.F.I.L. pe teritoriul libanez are 
o mare însemnătate pentru menți
nerea stabilității și apărarea inde
pendenței Libanului.

Conferința regională a F.A.O. 
pentru zona Asiei și Pacificului

BANGKOK 16 (Agerpres). — La 
Bangkok s-au încheiat lucrările celei 
de-a XlX-a Conferințe regionale 
pentru zona Asiei și Pacificului a 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.). in cadrul căreia partici- 
panții au lansat un apel pentru în
tărirea și dezvoltarea cooperării teh

nice între statele din zonă. In docu
mentul adoptat sînt analizate situa
ția dificilă existentă pe plan alimen
tar și agricol în zonă, cauzele care 
determină persistenta malnutriției, 
problema reducerii suprafețelor îm
pădurite și căile de modernizare a 
metodelor în zootehnie, informează 
agenția China Nouă.

r-
GENȚULE DE PRESA

- pe scurt

Apel pentru găsirea unei soluții juste și durabile 
în problema Africii australe

LUSAKA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei. Kenneth Kaunda. 
a lansat principalelor țări industria
lizate apelul de a contribui la gă
sirea unei soluții juste și durabile 
în problema Africii australe. Arătind 
că situația din regiune s-a agravat 
ca urmare a actelor de agresiune 
ale R.S.A. împotriva statelor inde
pendente vecine, el a condamnat po
litica de destabilizare promovată de 
regimul de la Pretoria. Kenneth 
Kaunda a anunțat că Zambia va 
continua să sprijine activ mișcările 
de eliberare din țările situate în 
sudul continentului, informează a- 
genția A.D.N.

NAIROBI 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Uniunii Interparlamentar 
(I.P.U.j.- Hans Stercken, a declari 
că I.P.U. va continua să sprijine 
statele ..din prima linie", supuse a- 
menințărilor și actelor agresive ale 
regimului minoritar rasist de la Pre
toria.

în cadrul unei conferințe de presă 
ținute la Nairobi, unde a efectuat o 
vizită oficială. Hans Stercken a a- 
dresat parlamentelor țărilor afri
cane apelul de a acționa în direcția 
întăririi unității și a stabilității sta
telor de pe continent, a cooperării 
regionale.

PLENARA. La Havana a avut loc 
plenara C.C. al P.C. din Cuba, con
sacrată dezbaterii unor probleme 
economice și sociale. în încheiere a 
luat cuvintul Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al partidului' —• 
transmite agenția Prensa Latina.

VIZITA. Președintele Indiei, 
Ramaswamy Venkataraman, și-a 
încheiat vizita oficială la Ulan Ba
tor, unde a avut convorbiri cu 
Jambîn Batmunh, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, și cu alți conducă
tori de stat mongoli. In cursul vi
zitei a fost semnat un acord de co
laborare tehnico-științifică între 
cele două țări — informează agen
ția T.A.S.S.

SESIUNE. Participanții Ia sesiu
nea Comitetului O.N.U. pentru in
formații, care se desfășoară la New 
York, au hotărît să prelungească 
actuala sesiune a acestui organism 
pină la 8 septembrie. In centrul 
dezbaterilor comitetului se află 
problema instaurării unei noi or
dini internaționale în domeniul in
formațiilor și comunicațiilor.

SONDAJE DE OPINIE. Potrivit 
rezultatelor unor sondaje de opi
nie efectuate In S.U.A. și reluate 
de publicația „U.S.A. Today", vir

tualul candidat al Partidului De
mocrat pentru alegerile preziden
țiale, Michael Dukakis, guvernator 
al statului Massachusetts, se bucură, 
de un sprijin electoral mai mare 
decit reprezentantul Partidului Re
publican. Astfel, în favoarea lui 
Dukakis ar vota în prezent 47 la 
sută dintre persoanele chestionate, 
în timp ce pentru actualul vice
președinte George Bush s-au pro
nunțat 44 la sută.

GREVA. In pofida măsurilor lua
te de forțele armate salvadoriene, 
oamenii muncii din țară au de
clanșat, la chemarea Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare 
Națională din Salvador, o grevă pe 
termen nelimitat în domeniul 
transporturilor, transmite agenția 
Prensa Latina. Acțiunea revendica
tivă a fost organizată în semn de 
protest împotriva măsurilor repre
sive declanșate de autorități la a- 
dresa oamenilor muncii care se 
pronunță pentru democratizarea 
vieții politibe interne și îmbunătă
țirea condițiilor lor de viață.

CANDIDATURA. C.C. al Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale, de guvernămînt, din Zambia 
l-a desemnat pe actualul șef al 
statului, Kenneth Kaunda, drept 
candidat unic la alegerile pentru

funcția de președinte al țării, care 
se vor desfășura pină la sfirșitul 
acestui an, s-a anunțat la Lusaka. 
Conferința generală a partidului 
— cel mai înalt forum al acestei 
formațiuni politice — va fi con
vocată in perioada 18—23 august

SECETA. Provincia Jiangsu, din 
estul R. P. Chineze — unul dintre 
grinarele țării — este afectată de 
cea mai gravă secetă din ultimii 
109 de ani — relatează agenția 
China Nouă. Valul de căldură ex
cesivă a pîrjolit 2,1 milioane ha și 
a distrus recolta de pe o suprafață 
de 33 400 ha semănate cu orez și 
porumb. în localitățile Xuzhou, 
Huaiyin și Yancheng, precum și in 
Împrejurimi se semnalează proble
me dificile în privința procurării 
de apă potabilă.

HOTARÎRE. Delegați ai princi
palelor partide politice, ai orga
nizațiilor patronale și sindicale, re
prezentanți ai gherilei și bisericii 
din Columbia, reuniți la Ciudad de 
Panama, au hotărît convocarea, la 
29 iulie, a unei „întîlniri naționale 
la nivel înalt" în vederea „dezba
terii căilor de natură să ducă la o 
societate mai echitabilă și la re
conciliere între columbieni", se a- 
rată în declarația dată publicității 
la încheierea reuniunii.

ACORD. R.P. Angola și R.P. Mo- 
zambic au încheiat la Luanda un 
acord de cooperare în domeniul 
militar, a anunțat agenția Angop, 
citată de T.A.S.S. Documentul are 
drept scop unificarea acțiunilor 
militare destinate contracarării ac
telor agresive și teroriste ale R.S.A.

Împotriva statelor independente 
'„din prima linie".

ADUNARE. La Bologna s-au În
cheiat lucrările unei adunări na
ționale a P.S. Italian, în cursul că
reia au fost analizate situația in
ternă din țară după venirea la pu
tere a actualului guvern condus de 
Ciriaco de Mita, precum și pro
bleme ale strategiei interne de 
partid, relevă agenția EFE.

EGIPTUL ȘI SUDANUL au ho
tărît „să-și consolideze cooperarea 
și să promoveze schimbul de ex- 
perți tehnici" in urma lucrărilor 
Comisiei tehnice mixte privind 
apele Nilului, informează presa din 
Cairo, citată de agenția M.A.P. Cu 
prilejul reuniunii, părțile au subli
niat necesitatea de a se pune în 
aplicare un plan care să permită o 
cit mai bună valorificare a apelor 
Nilului pentru a se putea face față 
«ecetei ce poate afecta cele două 
țări riverane.

FESTIVAL. A fost Inaugurat 
Festivalul de artă de la Taormina 
(Sicilia). Inițiată cu 30 de ani în 
urmă, manifestarea este dedicată 
popularizării celor mai reprezenta
tive opere ale cinematografiei, tea
trului' și muzicii din diferite țări, 
Informează agenția EFE. Pre
ședintele juriului festivalului, care 
va dura trei luni, este Gillo Ponte
corvo (Italia).

CONVORBIRI. La Alger au 
avut loc convorbiri între miniștrii 
de externe ai Algeriei și Marocu

lui. Au fost trecute In revistă di
feritele domenii ale cooperării bila
terale și perspectivele de dezvol
tare a acesteia, informează agen
ția A.P.S. Cei doi miniștri au 
abordat și situația din Orientul 
Mijlociu, cu precădere problema pa
lestiniană.

PLOI TORENȚIALE s-au abă
tut la sfirșitul acestei săptămini 
asupra vestului Japoniei. După cum 
informează agenția „Jiji Press", 
aproximativ 6 000 de case au fost 
inundate, s-au produs alunecări de 
teren, iar 'șase persoane au pierit.

REUNIUNE. La Katmandu s-au 
încheiat lucrările reuniunii la ni
vel de experți a celor șapte țări 
membre ale Asociației Asiei de 
Sud pentru Cooperare Regională 
(S.A.A.R.C.), consacrată analizării 
cauzelor și consecințelor calamită
ților naturale și modalităților de 
ocrotire a mediului ambiant.

CAMPANIE. Ministerul Sănătății 
el Australiei a lansat o campanie 
națională cu o durată de două luni 
pentru prevenirea sindromului 
imunodeficienței dobîndite — 
(SIDA). In cadrul acestei acți
uni vor fi transmise programe 
speciale la radio și televiziune, vor 
fi organizate conferințe și alte ma
nifestări pentru conștientizarea 
populației asupra pericolelor de 
îmbolnăvire. In Australia au fost 
identificate pină in prezent 914 ca
zuri de SIDA, dintre care 470 mor-

Reuniunea la nivel
MAPUTO 16 (Agerpres). — La Ma

puto s-au încheiat lucrările reuniu
nii la nivel înalt a statelor mem
bre ale Conferinței de coordonare 
pentru dezvoltare a țărilor din su
dul Africii (S.A.D.C.C.) — Angola. 
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozam- 
bic, Swaziland, Tanzania, Zambia și 
Zimbabwe. Participanții au dezbătut 
stadiul materializării unor proiecte 
de dezvoltare a cooperării în diverse 
domenii în cadrul S.A.D.C.C., evolu
țiile din Africa australă și consecin
țele politicii de destabilizare promo
vată de regimul minoritar de la Pre
toria împotriva statelor independente 
din zonă.

In ultimul an, în majoritatea sta
telor din Africa australă s-a înregis
trat o oarecare îmbunătățire a si-

înalt de la Maputo
tuației economice — se arată In 
comunicatul final al reuniunii. Țări
le membre ale S.A.D.C.C. — relevă 
documentul — și-au exprimat hotărâ
rea de a acționa în direcția dezvol
tării colaborării în domeniile trans
porturilor, comerțului și în alte sfere 
de activitate,

Analizind evoluțiile din Africa aus
trală, conducătorii statelor membre 
ale S.A.D.C.C. au denunțat esca
ladarea utilizării forței în zonă de 
către autoritățile sud-africane, sub
liniind că, în încercările disperate de 
a perpetua regimul de apartheid, 
R.S.A, recurge Ia noi acte de agre
siune și destabilizare a situației in
terne din statele africane indepen
dente din regiune.

S.U.A. trebuie să depună eforturi pentru 
îmbunătățirea calității produselor lor

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Raportul intitulat „Calitatea — 
mijloc de îmbunătățire a compe
titivității națiunii", elaborat de un 
grup de . specialiști în probleme
le tehnologiei moderne și compe
titivității ai Comitetului republican 
pentru cercetări din cadrul Con
gresului S.U.A. — informează agen
ția japoneză Kyodo — propune o 
„revoluție a calității" pentru ca 
S.U.A. să poată face față concurenței 
străine, în special din partea Japo
niei.

„Pentru oa S.U.A. să rămînă puter
nice. să se dezvolte și să recîștige 
piețele pierdute, trebuie să recunoaș
tem punctele noastre slabe și să 
căutăm soluții la aceste deficiențe", 
se afirmă in raport.

„Putem să fim primii și să în
vingem concurența, fie că este vorba 
de domeniul auto, textil, al semicon- 
ductorilor sau electronicii. Concu
rența ne-a demonstrat necesitatea 
calității și numai dacă ne vom 
preocupa serios de calitate vom 
putea să îmbunătățim locurile de 
muncă, nivelul de trai și viitorul", 
relevă raportul.

„Concurenții noștri, mai ales japo
nezii, ne sfidează nu atît printr-o 
știință și o tehnologie mai perfecțio
nate. cit prin modul cum sînt orga
nizate și conduse întreprinderile șl 
fabricile lor. Cu alte cuvinte, sfi
darea acționează prin intermediul 
calității", conchide raportul. Costul 
total al calității proaste echivalează 
cu 20 la sută din vînzările generale 
ale întreprinderilor producătoare șl 
cu 30 la sută pentru industriile servi
ciilor. ' Economiile care s-ar putea 
obține prin îmbunătățirea calității set 
cifrează la „suma colosală de 920 
miliarde dolari" din produsul națio
nal brut de 3,7 trilioane dolari al 
S.U.A., care „poate fi economisită 
sau redistribuită pentru scopuri mai 
bune". „Chiar dacă modificarea le
gislației in vigoare, asigurarea 
accesului la piețele externe, furniza
rea de informații privind piața șl 
alte eforturi de acest fel șînt lăuda
bile" — se arată în raport — efortul 
va fi inutil „dacă eticheta cu Made 
in S.U.A. este privită ca un eufe
mism pentru produse și servicii cos
tisitoare și inferioare".
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