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încheierea lucrărilor Consfătuirii Comitetuliii Politic
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

în cursul zilei de simbătă au pă
răsit Capitala delegațiile care au luat, 
parte la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante Ia Tratatul de la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegațiile au fost salutate cu căldu
ră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

în ordinea plecării, au fost salu
tate :

Delegația Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, condusă de ■ to
varășul Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Delegația Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Delegația Republicii Populare Un
gare, condusă de tovarășul Rezsd 
Nyers, președintele Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

Delegația Republicii Populare Po
lone, condusă de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Delegația Republicii Socialiste Ce
hoslovace, condusă de tovarășul Mi
los Jakes, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

Pe aeroport se aflau, pentru a 
conduce delegațiile participante la 
consfătuire, membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, alte per
soane oficiale.

Erau de față șefii misiunilor di
plomatice ale țărilor respective la 
București.

Ca urmare a unei suferințe bilia
re acute, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., — care a condus 
delegația Republicii Democrate Ger
mane la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia — 
a plecat, simbătă dimineață, spre pa
trie, înainte de incheierea lucrărilor.

Tovarășul Erich Honecker a fost 
salutat cu deosebită cordialitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

★

în aceeași zi au părăsit Capitala 
general de armată Piotr Lușev, co- 
mandant-șef al Forțelor Armato 
Unite, și general de armată Vladi
mir Lobov, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite, care au par
ticipat Ia Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

La București s-a încheiat, sîm- 
bătă, 8 iulie. Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

întilnirea conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, simbătă, 8 iulie, intilnirea 
conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste care 
au luat parte la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La întîlnire au luat parte tovarășii

Pentru o Europă stabilă și în securitate, fără arme nucleare 
și chimice, pentru reducerea substanțială a forțelor armate, 

armamentelor și cheltuielilor militare
în pagina a lll-a

în cadrul ședinței de închidere a 
fost adoptat Comunicatul Consfătui
rii Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Todor Jivkov. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Milos Jakes, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele

Conducătorii delegațiilor partici
pante la consfătuire au semnat do
cumentul „Pentru o Europă stabi
lă și în securitate, fără arme

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Po
lone, Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 

nucleare și chimice, pentru re
ducerea substanțială a forțelor ar
mate, armamentelor și cheltuieli
lor militare1'.

România, Rezsd Nyers, președintele 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Sovietului Suprem al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în zilele de 7—8 iulie 1989 a avut 
loc la București Consfătuirea Comi
tetului Politic Cdnsultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

La consfătuire au participat :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general 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., 
ministrul apărării populare ; Petăr 
Mladenov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., ministrul afa
cerilor externe al R.P.B. ; Dimităr 
Stanișev, secretar al C.C. al P.C.B.';

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — tovarășul Milos Ja
kes, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, conducătorul delegației ; Gustav 
Husak, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace ; Ladislav 
Adamec, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele Guvernului 
R.S.C. ; Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. : Jaromir Johanes, ministrul 
afacerilor externe al R.S.C. ; Milan 
Vaclavik, membru al C.C. al P.C.C., 
ministrul apărării naționale al 
R.S.C. ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane — tovarășul Erich Honec
ker, 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,

Intilnirea dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Rezsd Nyers

Cu prilejul participării la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, simbătă a avut 
loc o intilnire intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Rezsd Nyers, pre
ședintele Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

La întîlnire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 

secretar al C.C. al P.S.U.G. ; Heinz 
Kessler, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul apără
rii naționale al R.D.G. ; Egon Krenz, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G. ; Giin- 
ter Mittag, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G. ; Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, condu
cătorul delegației ; Mieczyslaw Ra- 
kowski, 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. ; 
Czeslaw Kiszczak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul afacerilor interne al R.P.P. ; 
Florian Siwicki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
apărării naționale al R.P.P. ; Ta
deusz Olechowski, ministrul aface
rilor externe al R.P.P.

Din partea Republicii So
cialiste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, conducătorul delegației ; Con
stantin Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România ; Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului 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. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., loan Totu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Miklos Nâmeth, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, Gyula Horn, mi

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România ;

Din partea Republicii Populare 
'Ungare — tovarășul Rezsd Nyers, 
președintele Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, conducătorul dele
gației ; Miklds Nemeth, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare ; Gyula Horn, mi
nistrul afacerilor externe al R.P.U. ; 
Ferenc Kârpâti, 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, președintele Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., conducătorul 
delegației ; N.I. Rijkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. ; E.A. Șevardnadze. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S. ; A.N. Iakovlev, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. ; D.T. Iazov. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării 
al U.R.S.S.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte, de asemenea, general de ar
mată P.G. Lușev, comandant-șef al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante ia Tratatul de la Varșo
via, și Constantin Oancea. secretar 
general al Comitetului Politic Con
sultativ. adjunct al ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România.

Participanții la consfătuire au e- 
fectuat un schimb de păreri cu pri
vire la evoluția situației internațio
nale și au examinat principalele di
recții de acțiune a statelor aliate în 
interesul întăririi păcii și stabilității 
în Europa, dezarmării, lărgirii cola
borării și dialogului internațional.

S-a relevat că datorită politicii ac
tive a țărilor socialiste, acțiunilor 
tuturor forțelor iubitoare de pace și 
realiste s-au realizat anumite evoluții
(Continuare în pag. a IlI-a) 

nistrul afacerilor externe, Pâl Sziits, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra problemelor 
bilaterale, subliniindu-se necesitatea 
ca, de ambele părți, să se acționeze 
pentru dezvoltarea raporturilor din
tre cele două țări, în spiritul bunei 
vecinătăți, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului, colaborării in
ternaționale și păcii.
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Prin proiectul Pregramutoi-Birectiirâ si Tezele pentru Cniiflresul al XlV-lea al partidului, 
noi si cutezătoare oriznnturi dezumtării socialiste, multilaterale a patriei

Furajele-
strinse și depozitate integral!

Creșterea numărului
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Creșterea cheltuielilor social-culturale 
de la bugetul de stat

— în procente —

119,8
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• In acest cincinal, numărul personalului muncitor spo
rește cu 329 mii persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 
4,3 la sută ;

• In cincinalul viitor, învățămîntul va asigura pregătirea 
profesională a unui număr de aproape 2 milioane persoane, 
formîndu-se cadre cu o temeinică pregătire profesională, în 
concordanță cu cerințele progresului tehnico-științific, cu pre
vederile programelor de organizare, modernizare și dezvol
tare a economiei ;

• Populația activă va ajunge, în anul 1995, la circa 
12 milioane persoane ; personalul muncitor va reprezenta 
circa 68 la sută din populația activă ;

9 Se va acționa peptru realizarea unor proporții optime 
între principalele categorii de personal, prin sporirea înde
osebi a numărului celor care lucrează nemijlocit în producție.

• Un rol important în ridicarea nivelului de trai îl au 
cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul de stat, 
care au crescut continuu, urmînd să ajungă în anul 1990 la 
14 900 lei pe o familie, față de 3 530 lei în anul 1965 ;

• In acest cincinal, ritmul mediu anual de creștere a 
cheltuielilor social-culturale finanțate de la bugetul de stat 
este de 3,7 la sută ;

• Pornind de la principiile de egalitate și echitate între 
oameni, în spiritul eticii socialiste, cerințele cetățeanului vor 
fi satisfăcute în continuare și pe calea sporirii rolului cheltu
ielilor sociale, pentru continua ridicare a nivelului de civi
lizație și cultură al întregii societăți ;

• Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat vor 
ajunge în 1995 la 15 500—16 000 lei pe o familie.

Au fost date publicității TEZELE 
PENTRU CONGRESUL AL XIV- 
LEA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN. Acest important docu
ment politic, ce a fost aprobat în 
unanimitate de plenara din iunie a 
Comitetului Central al partidului, 
reprezintă un amplu program de 
perfecționare revoluționară a în
tregii noastre societăți socialiste.

La baza Tezelor, ca izvor teoretic 
și practic, se află mărețele realizări 
de după Congresul al IX-lea al parti
dului, pe plan economic, politic și so
cial, ce au pus puternic în lumină 
gindirea creatoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. capacita
tea sa pătrunzătoare de a înțelege, 
caracteriza și soluționa problemele 
cardinale ale dezvoltării tării, ale 
revoluției socialiste, ale progresului 
și, păcii în lume. Totodată, acest 
program cuprinzător de acțiune 
creatoare, ce se Întemeiază pe ex
periența partidului nostru- in, con
strucția noii orînduiri. constituie o 
importantă contribuție la îmbogăți
rea tezaurului socialismului știin
țific.

Așa cum se subliniază în pream
bul. viitorul forum suprem al parti
dului. ale cărui lucrări se vor des
fășura in luna noiembrie, in acest 
an jubiliar al celei de-a 45-a ani
versări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, va pri
lejui o evaluare profundă și multi
laterală a drumului parcurs de po
porul român in procesul construcției 
socialiste. îndeosebi de la Congresul 
al IX-lea și pînă in prezent. O dată 
cu analiza stadiului actual de dez
voltare economico-socială a tării 
vor fi trasate direcțiile de viitor, 
pentru cincinalul 1991—1995 și, in 
perspectivă, pină la orizontul anilor 
2000—2010. In documentul la care 
ne referim se arată : „Prin hotări- 
rile pe care le va adopta. Congresul 
se va înscrie în istorie drept con
gresul marilor victorii socialiste, al 
triumfului principiilor socialismului 
științific in transformarea revolu
ționară a societății românești, al a- 
devăratei suveranități și al inde
pendenței depline, economice si po
litice, a României".

Are profunde semnificații faptul 
că Tezele pentru Congresul al 
XlV-lea au drept temelie aprecie
rile și orientările cuprinse în expu
nerile tovarășului Nicolae Ceausescu 
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv din aprilie 1988, la marele 
forum democratic din noiembrie 
anul trecut și la plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1989. adoptate de 
întregul partid, de întregul popor 
ca documente programatice ale dez
voltării noii orinduiri în actuala 
etapă. In același timp, dezbaterile 
din cadrul recentei plenare, ma
gistrala cuvîntare a secretarului ge
neral al partidului au oferit sub
stanța îmbogățirii Tezelor pentru 
viitorul Congres, cu privire la dez
voltarea societății românești, perfec
ționarea conducerii economico-so- 
ciale, a democrației muncitorești-re- 
voluționare, creșterea rolului Parti
dului Comunist Român, intensifica
rea activității ideologice, politico- 
educative, ridicarea nivelului de cu
noaștere științifică, de cultură, a 
conștiinței revoluționare, raportul de 
forțe și caracteristicile fundamenta
le ale situației internaționale.

In documentul programatic la care 
ne referim se precizează că dezba
terea tezelor, ideilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu, din 
expunerile mai înainte amintite, a 
constituit cea mai largă si mai cu
prinzătoare dezbatere de pină acum 
în partid, în societatea noastră, o 
adevărată școală de educație revo
luționară. patriotică a comuniștilor, 
a maselor. De fapt, „s-a transfor
mat într-un adevărat referendum în 
care națiunea noastră și-a exprimat 
adeziunea deplină la politica parti
dului și statului", cum se arată în 
Tezele pentru Congresul al XlV-lea 
al P.C.R.

în mod deosebit este relevat a- 
devărul că participanții la aceste 
dezbateri. în unanimitate, au evi
dențiat cu putere contribuția hotări- 
toare. de inestimabilă valoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea întregii politici interne 
si externe, la opera de construcție 
socialistă din patria noastră.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat. in același timp, contribuția 
deosebită a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic si savant de re
nume'mondial, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, la ela- 

■ borarea și înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a țării, la organizarea 
și modernizarea activității din toate 

sectoarele vieții economice si socia
le. la progresul științei. învățămin- 
tului și culturii.

Relația dialectică trecut-prezent- 
viitor este pregnantă în Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea. Ra
portarea la trecutul istoric are 
la bază concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
făurirea noii orînduiri este rezulta
tul legic al îndelungatei dezvoltări 
a patriei prin secole, al luptei ne
încetate a poporului, a forțelor de
mocratice și progresiste, a clasei 
muncitoare, a partidului ei politic 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru o viată mai bună, liberă și 

independentă. în mod deosebit se 
relevă faptul că Partidul Comunist 
Român, cadrele sale de bază, în 
rindul cărora s-a afirmat cu putere 
proeminenta personalitate a to
varășului Nicolae Ceaușescu. au 
condus cu strălucire poporul la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă din August 1944.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, eveniment de im
portanță istorică, moment de coti
tură, a marcat începutul unei noi 
epoci revoluționare în activitatea 
partidului. în opera de făurire a 
socialismului în patria noastră. In 
Teze este relevat meritul nepieritor 
al Marelui Congres din 1965. al to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
ruperea hotărîtă cu teoriile și prac
ticile anacronice, cu conceptul gre
șit al „modelului unic" în construc
ția socialismului, cu ploconirea în 
fata unor idei străine și a unor 
forme de organizare a societății in 
contradicție cu realitățile noastre 
naționale, pentru înlăturarea gin- 
dirii dogmatice, conservatoare in 
toate domeniile. Se dă o înaltă apre
ciere faptului că a fost afirmat cu 
tărie dreptul inalienabil al partidu
lui nostru de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia si 
tactica revoluționare, de a aplica in 
mod creator adevărurile universal- 
valabile, principiile socialismului 
științific la condițiile concrete din 
țara noastră, la specificul național, 
la realitățile și cerințele din fiecare 
etapă. Sint evidențiate, totodată, 
noile orientări — expresie a gin- 
dirii novatoare, profund științifice a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu — ce 
au promovat spiritul revoluționar 
în întreaga operă de construcție 
socialistă, au deschis largi perspec
tive afirmării puternice a energiilor 
creatoare ale poporului, au redat 
națiunii române sentimentul dem
nității și încrederii în propriile 
forțe, au cimentat trainica unitate a 
întregului nostru popor in jurul 
Partidului Comunist Român.

Tezele reliefează viabilitatea li
niilor directoare ale politicii 
promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : asigurarea unei 
înalte rate a acumulării, alocarea 
unei treimi din venitul național in 
scopul creșterii și modernizării for
țelor de producție, alinduștrializării, 
dezvoltării agriculturii și celorlalte 
ramuri ; dezvoltarea științei națio
nale ; transformarea cercetării știin
țifice, învățămintului. culturii — în 
progresul cărora o contribuție hotă- 
ritoare are tovarășa Elena Ceaușescu 
— într-o puternică forță a construc
ției socialiste ; întărirea și dezvol
tarea proprietății socialiste, mani
festarea, in condiții superioare, a 
calității oamenilor muncii de pro
prietari colectivi ai mijloacelor de 
producție ; perfecționarea sistemului 
de cointeresare materială a oameni
lor muncii, de așezare fermă a re
tribuției pe principiul socialist al 
cantității și calității muncii. In ace
lași timp, sint remarcate perfecțio
nările aduse sistemului politic, ce 
s-au dovedit a fi determinante pen
tru asigurarea democratizării orga
nelor de stat centrale și locale, pen
tru intensificarea participării între
gului popor la conducerea societății.

Pe baza argumentelor oferite de 
marile realizări ale țării in anii con
strucției socialiste, cu deosebire după 

Congresul al IX-lea, in Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea se relevă : 
„De Ia înălțimea la eare s-a ajuns, 
întregul popor privește tot ee s-a 
realizat cu indreptățită mindrie și 
cu hotărirea fermă de a acționa pen
tru perfecționarea continuă a între
gii activități, pentru înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor strategice cu
prinse in Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism".

Desigur, Ia aceste argumente se 
adaugă și realizările din actualul 
cincinal, perioadă în căre s-au ob
ținut noi și importante succese in 

toate domeniile vieții economico-so- 
ciale. Sint asigurate, așa cum se a- 
rată in Teze, toate condițiile pen
tru ca România să se înscrie în de
ceniul următor in rindul țărilor dez
voltate ale lumii. Acest obiectiv are 
în vedere domeniul economic, pen
tru că pe planul relațiilor de pro
ducție și al soluționării probleme
lor sociale țara noastră este deja 
înaintea țărilor capitaliste dezvolta
te.. Este deosebit de semnificativ in 
acest sens faptul, subliniat cu tărie 
in Teze, că menținerea unei rate a 
acumulării de 28—30 la sută pe an
samblul perioadei 1991—2000 va a- 
sigura resursele necesare atit dez
voltării intensive a economiei, cit și 
ridicării nivelului de trai al poporu
lui.

Tezele pentru Congresul al XIV- 
lea al partidului subliniază ideea că 
la baza proiecției viitorului Româ
niei se află concepția înaintată a 
partidului nostru cu privire la fi
zionomia societății socialiste multi
lateral dezvoltate. în spiritul prin
cipiilor socialiste. Tezele subliniază 
cerința de a se acționa și în viitor, 
tot mai activ, pentru dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste, 
perfecționarea sistemului de condu
cere, de planificare și organizare a 
întregii activități de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, în care con
ducerea unitară, pe baza planului 
național unic, se îmbină armonios 
cu autpconducerea și autogeștiunea, 
organizarea teritoriului și moderni
zarea tuturor localităților.

Un loc important este acordat pro
blemelor statului, creșterii rolului 
său in societate, o dată cu sporirea 
atribuțiilor organismelor sistemului 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, cu înfăptuirea consecventă a 
principiului edificării socialismului 
cu poporul și pentru popor. în a- 
cest context, sint subliniate și ma
rile răspunderi ce revin sindicate
lor, Uniunii Tineretului Comunist, 
organizației femeilor, tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești. Este 
subliniat, de asemenea, rolul impor
tant al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — * ‘ care cuprinde 
practic întreaga națiune și exprimă 
largul democratism al orinduirii 
noastre socialiste. Și tot o expresie 
a democratismului profund din so
cietatea noastră se dovedește a fi 
dezvoltarea națiunii — care se ma
nifestă cu putere ca factor de uni
tate și de dinamizare a poporului — 
înfăptuirea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării. 
Este edificatoare, din această per
spectivă. aprecierea cuprinsă in 
Teze, potrivit căreia în procesul tre
cerii la faza superioară a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
va avea loc o apropiere intre toa
te clasele și categoriile sociale, ac
centuarea procesului de omogeniza
re a societății, de făurire a poporu
lui unic muncitor.

Desigur, toate aceste transformări 
revoluționare sint profund legate de 
creșterea rolului conducător al Parti
dului Comunist Român. în Teze se 
arată că, în frunte cu secretarul său 
general, partidul nostru și-a de
monstrat pe deplin capacitatea de 
a conduce poporul român, în condi
țiile deosebit de complexe ale vie
ții internaționale contemporane, pe 
drumul progresului, al socialismu
lui. al libertății și independenței na

ționale. In condițiile noi, așa cum 
viața insăși demonstrează, existen
ța unui partid unic al clasei mun
citoare și întărirea unității poporu
lui in jurul partidului reprezintă o 
necesitate istorică obiectivă.

Intensificarea acțiunilor întreprin
se de partid pentru aplicarea crea
toare. in condițiile țării noastre, a 
principiilor socialismului științific, 
creșterea rolului conducător al parti
dului ilustrează, așa cum se arată 
in Teze, cerința perfecționării neîn
cetate a activității ideologice, poli
tico-educative, de formare a omului 
nou, de dezvoltare a gradului de 
cultură și cunoaștere, de ridicare a 
nivelului conștiinței socialiste, revo
luționare a întregului popor, de dez
voltare a educației patriotice. în a- 
cest sens. Tezele subliniază impor
tanta esențială a monumentalei ope
re teoretice și practice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. aportul său 
uriaș la dezvoltarea socialismului 
științific, a materialismului dialectic 
și istoric in concordanță cu schim
bările din societatea noastră și din 
întreaga lume — și care reprezin
tă marxismul creator in România, in 
condițiile actuale. In același timp, 
este relevată importanța analizei 
științifice a problemelor noi. a Îm
bogățirii creatoare a concepției re
voluționare despre lume și viață cu 
noile concluzii desprinse din prac
tica socială, cu noile cuceriri ale ști
inței, ale gindirii umane.

însemnătatea intensificării activi
tății ideologice și politico-educative 
este subliniată cu pregnantă in 
Teze. Se pornește, pe acest plan, de 
Ia adevărul că așa-zisa dezideolo- 
gizare a raporturilor dintre socialism 
și capitalism in lumea contempora
nă ar însemna, in ultimă instanță, 
capitularea socialismului in fața ca
pitalismului, renunțarea la lupta de 
clasă pentru lichidarea exploatării și 
asupririi, pentru infăptuiiea unei so
cietăți a dreptății și echității. în 
această privință este evident faptul 
că, dacă partidele comuniste ar re
nunța la ideile lor, la ideologia re
voluționară n-ar face decit să des
chidă calea ideologiei exploatatori
lor, făcind pe plac forțelor reacțio
nare, interesate să perpetueze vechea 
orinduire, inechitatea și asuprirea 
socială.

Este limpede, așadar — și Teze
le reliefează cu tărie această idee — 
că in activitatea ideologică trebuie 
să crească fără încetare combativi
tatea față de curentele reacționare, 
fată de propaganda mistificatoare, 
denigratoare promovată de capita
lism, să sporească vigilența împo
triva tentativelor forțelor imperia
liste de a abate socialismul de la 
calea dezvoltării revoluționare. în a- 
celași timp, trebuie să se acțione
ze tot mai stăruitor pentru perfec
ționarea activității ideologico-educa- 
tive.

In această concepție, ridicarea 
gradului de cunoaștere, de cultură 
al întregului popor constituie un o- 
biectiv fundamental, lărgirea orizon
tului de cunoștințe fiind o condiție 
importantă a libertății și demnității 
omului, a spiritului revoluționar. în 
acest sens, se relevă cerința de a se 
intensifica munca pentru ca întregul 
popor, tînăra generație să cunoască 
valorile reprezentative ale culturii 
naționale și. totodată, să-și însu
șească tot ce este mai bun și pro
gresist in cultura universală, să în
țeleagă și să combată producțiile 
culturale reacționare, decadente ale 
capitalismului.

Pe fundalul analizei caracteristi
cilor fundamentale a situației mon
diale. Tezele trasează direcțiile po
liticii externe a României socialis
te. de pace și colaborare, de parti
cipare activă la soluționarea con
structivă a marilor probleme ale 
lumii contemporane. Sint relevate, 
totodată, problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
subliniindu-se cu deosebire politica 
partidului nostru de dezvoltare a 
relațiilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu forțele re
voluționare, democratice și pro
gresiste din întreaga lume.

Așa cum a hotărit plenara din iu
nie a C.C. al P.C.R.. Tezele pen
tru Congresul al XlV-lea vor fi 
dezbătute de către întregul partid, 
de către întregul popor. Documentul 
se încheie cu insuflețitoarea che
mare de a se acționa in așa fel in
cit. prin munca unită a întregului 
popor, sub conducerea partidului, 
urmind neabătut strălucitele în
demnuri și orientări ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. națiunea noastră 
să străbată într-un timp cit mai 
scurt drumul glorios spre visul de 
aur — comunismul.

La începutul ultimei decade a lu
nii iunie, cantitățile de fin depo
zitate de unitățile agricole din jude
țul Tulcea depășeau cu aproape 30 
la sută pe cele strinse la aceeași 
dată a anului trecut. Totuși, față de 
planul „la zi“, cantitățile de fin 
depozitate sint sub nivelul prevede
rilor, in timp ce la furajele suculen
te se înregistrează o depășire a sar
cinilor stabilite. Argumentele aduse 
în discuție, precum că timpul nefa
vorabil ar fi impins la acest dezechi
libru între cele două principale sor
timente de furaje, nu pot fi luate 
în considerație întrucît sint unități, 
chiar consilii intregi — Consiliul 
Agroindustrial Mihail Kogăiniceanu, 
de exemplu — care au depozitat 
cantitățile de fin planificate, avind, 
în același timp, substanțiale depă
șiri la suculente. Aceasta evidențiază, 
alături de preocupările pentru a asi
gura hrană îndestulătoare animale
lor pe perioada de stabulație, și une
le carențe privind modul în care au 
fost organizate strîngerea și depozi
tarea nutrețurilor.

UNA S-A STABILIT ÎN PRO
GRAM, ȘI CU TOTUL ALTCEVA... 
MANÎNCA ANIMALELE. Cooperati
vele agricole de producție Zebil și 
Sabangia, deși foarte apropiate, se 
află la poli opuși în ce privește 
structura bazei furajere. De ce fa
cem această afirmație ? Pe județ s-a 
stabilit ca cel puțin două treimi din 
suprafața destinată bazei furajere să 
fie cultivată eu lucernă. în timp ce 
la Zebil a fost insămințată cu lucar
nă toată suprafața bazei furajere — 
235 hectare —, lg Sabangia această 
cultură ocupă numai o treime din su
prafață. Urmarea : la Zebil, în ziua 
documentării noastre, erau depozita
te din coasa întîi în. baloți și căpițe 
480 tone de fin, programul anual de 
depozitare pentru cele 400 taurine 
fiind deja realizat. Mai notăm grija 
deosebită manifestată la recoltare și 
depozitare pentru obținerea unui 
„fin vitaminos, de cea mai bună ca
litate" — după cum apreciază tova
rășa Mihaela Privache, inginer-șef 
zootehnist al Consiliului Agroindus
trial Babadag. întrebăm : in ce mă
sură cultivarea cu lucernă a întregii 
suprafețe a bazei furajere afectează 
realizarea celorlalte sortimente de 
nutrețuri ? „Nici vorbă — apreciază 
președintele cooperativei, Titus Babă. 
Un siloz bun, de calitate se poate 
face foarte bine și din cultura a 
doua de porumb pe care o însămîn- 
țăm în teren irigat. Cit privește gro
sierele, nu sint probleme. Paie, co
ceni de porumb, vrejuri vor fi din 
belșug. Intenționăm să ajungem in 
situația de a da animalelor fin la 
discreție. Atunci putem vorbi de pro
ducții". O singură observație au for
mulat specialiștii de la direcția agri
colă județeană care ne-au însoțit în 
raidul nostru : lipsa din cultură a 
sfeclei furajere. Asupra acestei pro
bleme vom reveni.

Recoltarea griului la Cooperativa Agricolă Chiscani, județul Brăila
Foto : E. Dichiseam!

Tehnologie de zece ori 
mai economică

Lărgirea gamei de utilizare a pulbe
rilor metalice în general și a celor 
de fler în special a determinat și în 
țara noastră o creștere substanțială a 
consumului de asemenea materiale. 
Cei mai importanți consumatori de 
pulberi din fier sint la ora actuală 
întreprinderile de fabricare a electro
zilor de sudură și de piese sinterizate, 
precum și agricultura, necesarul de 
asemenea pulberi fiind asigurat în cea 
mai mare parte din import și doar 
într-o mică măsură din resurse pro
prii, prin producerea lor la Combina
tul Metalurgic din Cîmpia Turzii. Din 
păcate, tehnologia utilizată aici este 
puternic energointensivă (un mare 
consum de gaz metan), iar caracteris
ticile fizico-mecanice ale pulberilor 
nu fac posibilă folosirea lor în pro
ducția de electrozi speciali. Acest 
lucru a determinat un amplu colec
tiv, format din cadre didactice, cer
cetători și specialiști de la Institutul 
Politehnic din Cluj-Napoca, Institutul 
de Cercetări Metalurgice și Combina
tul Metalurgic Cîmpia Turzii, să stu
dieze posibilitatea realizării și apli
cării unei noi tehnologii, mai eficien
te economic. Rezultatele cercetărilor 
au fost finalizate prin realizarea unei 
instalații de producere a pulberilor 
de fier în cadrul Combinatului Meta
lurgic din Cîmpia Turzii. Noua teh
nologie, care are la bază pulveriza
rea cu apă a topiturii metalice, pre
zintă mari avantaje economice : 
pulberea metalică se obține cu un 
cost de producție de zece ori mai re
dus față de tehnologia existentă, cu 
un consum de energie de 2,6 ori mal 
mic, iar materia primă o formează 
unele materiale feroase recuperabile 
— șutaje de oțel cu conținut scăzut 
de carbon.

Ape curate și substanțe utile
Demercurizarea apelor reziduale 

provenite de la o serie de instalații 
tehnologice (electroliza clorurii de

•In unități agricole 
din județul Tulcea

Care este situația la Sabangia ? 
Pentru 250 de taurine s-au depozitat 
din prima coasă numai 50 tone de fin 
— o cincime din planul anual: Cau
za : lucerna ocupă doar 30 hectare, 
ceea ce, cum arătam la început, re
prezintă doar o treime din suprafața 
cultivată cu nutrețuri. Ce e drept, 
s-au însilozat mai multe furaje decit 
era prevăzut în plan. Ele nu 
pot înlocui finul. De ce această 
situație? „Nu ne-a ajuns sămința" — 
recunoaște tovarășul Vasile Cristea, 
președintele cooperativei. î’ără insă 
să spună nimic de ce nu-și produ
ce sămință — așa cum procedează 
vecinii de la Zebil., Fapt este că la 
Sabangia și-a făcut loc automul- 
țumirea. „Vom reuși să realizăm 
planul — 1 800 litri de lapte în me
die de la o vacă — cu furajele pe 
care le vom strmge" — se declară 
mulțumit președintele cooperativei. 
Dar cu această producție mică fer
ma nu va trece pragul rentabilității. 
Fiindcă, pentru a spori producția de 
lapte, este nevoie de furaje valoroa
se și îndestulătoare, a căror bază s-o 
constituie finul de lucernă .

în programul întocmit de direcția 
agricolă județeană se prevede ca im
portante suprafețe din baza furaje
ră să fie cultivate cu sfeclă. In nici 
una din unitățile prin care am tre
cut nu s-a însămințat nici un hec
tar cu această plantă, deși, așa cum 
s-a afirmat, conține unele substan
țe minerale, vitamine foarte nece
sare, este lactogenă și e consumată 
cu plăcere de animale. In multe uni
tăți, ani la rînd, s-au obținut 120—150 
tone la hectar. De ce nu se mai cul
tivă ? „A lipsit sămința — ni s-a spus 
la Cooperativa Agricolă de Producție 
din Cataloi — și in locul sfeclei am 
pus borceag". „N-am avut suprafața 
necesară" — se motivează la Coo
perativa Agricolă de Producție Mi
hai Bravu. Cam la fel ni s-a răspuns 
și la celelalte unități. Două lucruri 
ar trebui să facă direcția agricolă : 
dacă a întocmit un program, să asi
gure tot ce este necesar și apoi să 
urmărească înfăptuirea lui.

PAJIȘTILE CULTIVATE, LA 
UNII — DESE CA PERIA. LA AL
ȚII — ORI N-AU FOST SEMĂNATE, 
ORI AU FOST. DAR N-AU RĂSĂ
RIT. La Sabangia, la Zebil, la Mah- 
mudia, la Valea Nucarilor și in mul
te alte unități programul județean de 
realizare a pajiștilor cultivate, a că
rui aplicare a început de anul tre
cut, dă acum roade. Fertilizate, iri
gate, bine îngrijite, în unitățile amin
tite, pajiștile arată foarte bine. Se 

REALIZĂRI TEHNICO-STIINLIFICE ROMANEȘTI
sodiu, fabricarea acetaldehidei. cloru
rii de vinii etc.) are o importanță 
deosebită în prevenirea poluării ape
lor rîurilor, dat fiind caracterul deo
sebit de toxic al acestui metal. Pen
tru înlăturarea mercurului din apele 
uzate se cunosc in prezent o serie de 
metode mai mult sau mai puțin efi
ciente. Analizînd avantajele și deza
vantajele acestor metode și posibili
tățile recuperării mercurului în con
diții de eficiență economică optimă, 
specialiștii din cadrul Institutului de 
Cercetări și Proiectări pentru Epura
rea Apelor Reziduale din București 
au elaborat o nouă tehnologie de de- 
mercurizare, cu recuperarea mercu
rului.

Tehnologia elaborată este simplă și 
economică, asigurînd randamente de 
epurare a apelor uzate de peste 98 
la sută, precum și randamente de re
cuperare de peste 99 la sută a mercu
rului metalic. Procedeul se rezumă la 
trecerea apelor uzate cu conținut de 
mercur peste o umplutură metalică 
(șpan de fontă), ieftină și ușor de pro
curat, care reține particulele de 
mercur. La ieșire, apele pot să con
țină șlam de mercur. Pentru repara
rea acestuia, apa mai este decantată 
timp de două ore. după care se re
introduce in circuitul de demercu- 
rizare.

Pe lîngă prevenirea poluării apelor 
și recuperarea mercurului, prin noua 
tehnologie se diminuează considerabil 
eforturile valutare necesare aprovi
zionării cu acest metal.

Recuperare 
și valorificare eficientă

Pe platforma Combinatului de Fi
bre, Celuloză șl Hîrtie Brăila, în pro
cesul tehnologic de obținere a celo
fanului, începind cu momentul for
mării foliei și terminind cu operațiu
nile finale de prelucrare sub formă 
de diferite confecții, rezultă o canti
tate importantă de deșeuri în stare 
umedă și uscată, care nu erau valori
ficate. 

vor lua in acest an de pe aceste su
prafețe trei coase bune — așa cum 
cere tehnologia — după care, par
celate, vor fi folosite numai pentru 
pășunat. Iată insă că, în timp ce în 
unitățile amintite la început cosito- 
rile lucrează din plin, la Coopera
tiva Agricolă Mihai Bravu nu sint 
perspective apropiate să se proce
deze la fel. De ce ? Consiliul de 
conducere al unității a stabilit să se 
folosească un amestec de sămință în 
care baza o constituie sparceta, 
plantă care rezistă bine la secetă și 
dă cantități mari de masă-verde. 
„Deși in buletinele de analiză ale 
laboratorului de semințe se preciza 
că indicele de germinație este de 98 
la sută, in realitate sămința era ne
corespunzătoare — ne spune tova
rășul Nicolae Rusu, președintele u- 
nității. Motiv pentru care a trebuit 
să reinsămînțăm". Asemenea situații 
s-au semnalat și în alte locuri. La 
Cooperativa Agricolă de Producție 
Cataloi animalele nu vor avea unde 
pășuna, intrucît cele 30 hectare n-au 
fost insămînțate în toamnă, așa cum 
era 'stabilit. Cauza nu este alta de
cit lipsa de inițiativă a specialistu
lui care conduce ferma, inginerul 
Constantin Rusu. Inițial, direcția 
agricolă județeană a hotărit ca pa
jiștea respectiv^ să fie insămințată 
in toamna trecută de întreprinderea 
județeană de profil. Intrucît pro
gramul județean cuprindea un nu
măr mare de pajiști cultivate, amin
tita întreprindere nu a reușit să le 
facă pe toate'. întrebăm : era posi
bil să se însămînțeze această pajiște 
cu forțe proprii ? Răspunsul șefu
lui de fermă nu satisface : „E com
plicat, preferăm să așteptăm". Am 
insistat totuși să aflăm cit de „com
plicat" este să însămînțezi o pajiște. 
Iată răspunsul ing. Tudor Voicău, 
specialist cu baza furajeră la direc
ția agricolă : „înființarea unei pa
jiști este la îndemina oricărui ingi
ner. Iată lucrările ce trebuie efec
tuate in primul an, in toamnă : ară
tura, pregătirea terenului, irigarea 
de aprovizionare, stabilirea schemei 
de semănat, stabilirea amestecului 
de sămință, însămințat, tăvălugit, 
irigat (dacă e cazul) ; în iarnă — 
fertilizat". Așadar, operații pentru 
care nu-i nevoie de o întreprindere 
specializată...

în județul Tulcea există posibili
tăți pentru realizarea in totalitate a 
programului de furaje pentru pe
rioada de stabulație. Condiția este 
ca tot ceea ce s-a stabilit să se în
făptuiască întocmai. în această pri
vință, un rol hotăritor au organiza
țiile de partid din agricultură, con
ducerile unităților agricole și nu mai 
puțin organele agricole județene, 
care au datoria să urmărească zi de 
zi modul în care se acționează la 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
cum sint realizate programele.

Lucian CIUBOTARII

Laboratorul de cercetare fibre arti
ficiale din cadrul Institutului de Cer
cetare și Proiectare pentru Industria 
Celulozei și Hîrtiei Brăila s-a pre
ocupat de recuperarea și reintroduce
rea în circuitul productiv a deșeuri
lor de celofan, care nu constituie alt
ceva decit celuloză regenerată. Prac
tic, eforturile au fost orientate în 
direcția utilizării acestora ca materie 
primă în sinteza carbosimetilcelulozei 
(C.M.C.) tehnice, produs cu multe 
utilizări.

Experimentările s-au efectuat mai 
intii la fază de laborator, studiindu-se 
atit influența procentului de deșeu de 
celofan utilizat asupra caracteristici
lor produsului finit, cit și posibilita
tea utilizării în amestec a diferitelor 
tipuri de deșeuri (de celofan lăcuit, 
nelăcuit, imprimat). Rezultatele obți
nute și observațiile făcute în timpul 
experimentărilor au condus la con
cluzia că deșeurile de celofan lăcuit 
și nelăcuit pot fi utilizate cu succes 
ca materie primă in procesul de obți
nere a C.M.C.-ului tehnic atit sin
gur. cit și in amestec cu celuloza chi
mică de fag. De asemenea, avind în 
vedere gradul de polimerizare scăzut 
al celulozei din deșeurile de celofan, 
pentru a evita obținerea unui C.M.C. 
cu vîscozitate sub limita inferioară 
se recomandă utilizarea acestora în 
amestec cu celuloza chimică.

Pentru verificarea reproductibilită- 
ții rezultatelor obținute în fază de la
borator a fost realizat un mare nu
măr de șarje industriale în care pro
centul de celofan în amestec cu celu
loza chimică de fag a variat între 
25 și 40 la sută. Șarjele experimen
tale sintetizate au fost expediate pen
tru testare la întreprinderile pentru 
detergenți „Dero" — Ploiești șl 
„Apollo" — Galați, precum și la Baza 
de Aprovizionare Petrol — Băicoi, re
zultatele fiind foarte, bune. Prin fo
losirea deșeurilor de celofan la sin
teza C.M.C.-ului tehnic se realizează 
o însemnată economie de celuloză, 
care poate fi utilizată ca materie pri
mă în alte procese tehnologice.

Radu VLAICU
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PENTRU O EUROPĂ STABILĂ Șl ÎN SECURITATE, 
Șl CHIMICE, PENTRU REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ 

ARMAMENTELOR Șl CHELTUIELILOR

FĂRĂ ARME NUCLEARE 
A FORȚELOR ARMATE, 

MILITARE
Reprezentanții la cel mai înalt nivel ai 

Republicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Populare Polo
ne, Republicii Socialiste România, Republi
cii Populare Ungare și Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, reuniți la Bucu
rești, în zilele de 7 și 8 iulie 1989, în ca
drul Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, pornind de la realitățile 
lumii contemporane și călăuzindu-se după 
aspirațiile statelor lor de a asigura o secu
ritate trainică în Europa, de a realiza noi 
pași in direcția dezarmării și de a contri
bui activ la edificarea relațiilor internațio
nale pe baze noi, la trecerea omenirii in
tr-o nouă etapă de dezvoltare, in condiții 
de pace și colaborare, declară urmă
toarele :

I
Statele participante la Tratatul de la 

Varșovia consideră că scopul suprem al po
liticii lor externe il reprezintă întărirea 
păcii, eliberarea omenirii de pericolul unui 
război și dezvoltarea unei largi colaborări 
internaționale reciproc avantajoase. Ele 
sînt gata să contribuie și in viitor, pe toate 
căile, la asigurarea unei securități egale 
și pentru toți.

Statele reprezentate la consfătuire reafir
mă hotărirea lor de a face totul pentru a 
se ajunge la noi înțelegeri în domeniul 
dezarmării, care trebuie să devină un pro
ces continuu și ireversibil. Ele se pronun
ță, totodată, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini economice 
internaționale, pentru soluționarea neîntir- 
ziată a problemelor ecologice și a celorlal
te probleme globale.

Rezolvarea problemelor de care depind 
supraviețuirea omenirii și progresul civi
lizației reclamă eforturi comune, partici
parea activă a tuturor țărilor și popoare
lor. în acest context, statele reprezentate 
la consfătuire subliniază necesitatea creș
terii rolului O.N.U. și reafirmă hotărirea 
lor de a contribui pe toate căile la aceasta.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia se pronunță cu hotărîre pentru 
asigurarea securității prin mijloace politice 
și nu militare ; pentru afirmarea dreptului 
internațional in relațiile dintre state ; men
ținerea de raporturi normale și dezvoltarea 
colaborării între state indiferent de siste
mul lor social-politic ; renunțarea la poli
tica de confruntare și învrăjbire și înlo
cuirea acesteia cu o politică de colaborare, 
înțelegere, încredere reciprocă și bună ve
cinătate, pornind de la interesele tuturor 
statelor și popoarelor ; colaborarea în do
meniul drepturilor omului și umanitar, cu 
luarea în considerare a acelor obligații pe 
care statele și le-au asumat. Promovarea 
unei politici de securitate, înțelegere re
ciprocă și colaborare între state impune 
respectarea strictă a independenței și su
veranității naționale și egalității în drep
turi a tuturor statelor, egalității în drep
turi între popoare și a dreptului fiecărui 
popor la autodeterminare, de a alege liber 
calea dezvoltării sale social-politice ; nea
mestecul în treburile interne ; renunțarea 
necondiționată la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, indiferent sub ce formă; 
soluționarea tuturor diferendelor dintre 
state exclusiv pe cale pașnică ; respectarea 
stric.tă a realităților teritorial-politice, in
violabilității frontierelor existente și inte
grității teritoriale a statelor ; infăptuirea 
în fiecare țară a ansamblului drepturilor 
omului și libertăților fundamentale pentru 
toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă, 
religie și naționalitate ; dezvoltarea coope
rării intre state in diferite domenii pe baza 
avantajului reciproc ; respectarea angaja
mentelor asumate in conformitate cu drep
tul internațional ; respectarea tuturor prin
cipiilor și scopurilor Cartei O.N.U., a prin
cipiilor Actului final de la Helsinki, a ce
lorlalte norme general recunoscute ale re
lațiilor internaționale.

în condițiile interdependenței crescînde a 
lumii contemporane, înfăptuirea tuturor 
acestor principii șl prevederi va contribui 
la afirmarea unor valori general-umane și 
norme de comportament în relațiile inter
naționale.

Statele participante la Tratatul de la Var
șovia sint gata să dezvolte și să aprofun
deze dialogul cu toate statele, să colabore
ze in mod constriictiv în vederea soluționă- 

. rii problemelor care stau în fața Europei 
și a lumii. Un asemenea dialog și colabo
rare sint deosebit de necesare in actualul 
moment important al evoluției situației in
ternaționale.

II
Pornind de la faptul că înlăturarea pe

ricolului de război nuclear și convențional 
și întărirea securității internaționale re
prezintă o condiție obiectivă necesară pen
tru supraviețuirea și progresul omenirii, 
statele participante la Tratatul de la Var
șovia consideră că principala problemă a 
contemporaneității o constituie oprirea 

cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării.

înțelegerea tot mai largă de către gu
verne și popoare a intereselor comune de 
securitate a permis să se facă primii pași 
in direcția reducerii confruntării militare. 
S-a conturat posibilitatea înlocuirii rivali
tății militare fără sens și periculoase cu 
colaborarea pașnică a statelor. în acest 
context, participanții la consfătuire relevă 
semnificația deosebită a Tratatului privind 
rachetele cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, a cărui transpunere în practică ă 
marcat începerea procesului distrugerii fi
zice a armamentelor nucleare, precum și 
atmosfera de lucru care se conturează in 
ultima perioadă în unele negocieri de de
zarmare.

Cu toate acestea, nu s-a produs încă o 
cotitură radicală in problemele dezarmării, 
în pofida recunoașterii de către ambele 
alianțe a inadmisibilității unui nou război, 
nivelul încordării militare rămîne deosebit 
de mare și de periculos.

Provoacă îngrijorare eforturile N.A.T.O. 
de perpetuare a politicii de forță, de con
tinuare a strategiei descurajării nucleare.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră că. in aceste condiții, 
se impun acțiuni hotărite din partea tu
turor țărilor, a tuturor forțelor realiste, iu
bitoare de pace. Pornind de la cerința a- 
bordării globale a problemelor securității, 
ele se pronunță pentru asigurarea acesteia 
pe calea menținerii echilibrului militar la 
un nivel cit mai scăzut, care să fie sufi
cient numai pentru apărare și să nu per
mită un atac prin surprindere sau desfășu
rarea unor acțiuni ofensive de amploare. 
Obiectivul urmărit de statele participante îl 
constituie reducerea armamentelor pină la 
eliminarea deplină a pericolului izbucnirii 
unui război. Acest obiectiv poate fi atins 
numai prin eforturi comune. întărindu-se 
căile politice de asigurare a securității și 
stabilității și nu cele militare.

Ele sînt gata să contribuie, în continuare, 
împreună cu toate țările interesate, la în
cheierea unor acorduri care să ducă la re
ducerea treptată și, ulterior, la lichidarea 
totală a armamentelor nucleare, la inter
zicerea și distrugerea armelor chimice, la 
reducerea radicală a forțelor armate con-» 
venționale, la prevenirea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic, la diminua
rea treptată a producției militare și la 
reducerea substanțială a cheltuielilor mili
tare. Totodată, ele pornesc de la faptul că 
măsurile de dezarmare trebuie să asigure o 
securitate egală pentru toate statele, cu 
respectarea deplină a suveranității, inde
pendenței și integrității teritoriale ale fie
cărui stat, in cadrul frontierelor existente, 
și să excludă posibilitatea folosirii forței 
sau a amenințării cu forța în raporturile 
dintre state.

Salutind reluarea tratativelor sovieto-a- 
mericane pe teme importante de dezar
mare, statele aliate iși exprimă speranța 
că în cadrul acestora se va ajunge cit mai 
curind la rezultate practice.

Ele consideră că unul din obiectivele 
prioritare trebuie să-l constituie finaliza
rea Tratatului cu privire la reducerea cu 
50 la sută a armamentelor strategice ofen
sive ale U.R.S.S. și S.U.A., in condițiile 
respectării Tratatului de apărare antira- 
chetă, așa cum acesta a fost semnat în 
1972.

Statele reprezentate la consfătuire «e 
pronunță pentru încetarea neîntirziată a 
experiențelor cu arma nucleară și pentru 
examinarea de fond a acestei probleme, 
inclusiv pe plan multilateral, respectiv la 
Conferința pentru dezarmare 'de la Ge
neva. Ele se pronunță pentru finalizarea 
in cel mai scurt timp a protocoalelor pri
vind verificarea acordurilor sovieto-ameri- 
cane din 1974 și 1976 și intrarea în vigoare 
a acestor acorduri, ca un pas in direcția 
realizării obiectivului final al interzicerii 
totale a experiențelor nucleare. Statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia spri
jină ideea posibilității extinderii sferei 
de aplicare a Tratatului de la Moscova din 
1963 privind interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în cele trei medii și la ex
periențele subterane, ca o cale de rezol
vare urgentă a problemei interzicerii tutu
ror experiențelor cu arma nucleară.

Rămin, de asemenea, actuale obiectivul 
încetării și, în perspectivă, al interzicerii 
producerii materialelor fisionabile pentru 
fabricarea de arme, precum și prevenirea 
proliferării armelor nucleare și a tehnolo
giei pentru rachete in scopuri militare. O 
sarcină importantă o constituie asigurarea 
protecției obiectivelor nucleare pașnice îm
potriva oricăror atacuri.

Participanții la consfătuire își exprimă 
preocuparea față de pericolul pe care il 
reprezintă pentru pacea și securitatea in
ternațională folosirea armei chimice, atit 
timp cit aceasta există și se răspindește, și 
propun să se întreprindă măsuri efective 
în vederea eliminării acestui pericol. Parti- 
cipanții adresează chemarea de a se ur
genta elaborarea convenției universale cu 
privire la interzicerea generală și totală a 
armei chimice și distrugerea stocurilor 
existente.

Problema-cheie a securității și stabilită
ții in Europa o constituie reducerea forțe
lor armate și armamentelor convenționale, 
diminuarea și apoi lichidarea armamente
lor nucleare tactice, întărirea încrederii pe 
continent.

Participanții la consfătuire apreciază că 
scopul imediat al negocierilor cu privire 
la forțele armate convenționale in Europa 
constă in convenirea, într-o primă etapă, a 
unor plafoane colective egale pentru ță
rile N.A.T.O. și statele participante la Tra
tatul de la Varșovia cu privire la efectivele 
forțelor armate și cantitățile principalelor 
tipuri de armamente, in Europa și îp di
ferite regiuni ale acesteia. Noile niveluri 
ar urma să fie substanțial mai scăzute de- 
cit nivelurile cele mai mici de care dis
pune oricare din părți in prezent. Propu
nerile prezentate Ia Viena de țările socia
liste aliate prevăd reducerea substanțială re
ciprocă a forțelor armate și armamentelor. 
Ele vor permite să se elimine dezechili
brele existente in domeniul armamentelor 
convenționale. Aceste reduceri și limitări 
ale forțelor armate și armamentelor ar 
urma să se realizeze sub un strict control 
internațional.

La consfătuire s-a relevat că propune
rile suplimentare privind forțele armate 
convenționale in Europa prezentate la re
centa sesiune a Consiliului N.A.T.O. la ni
vel înalt vin în intîmpinarea poziției țări
lor socialiste aliate. Participanții la con
sfătuire așteaptă ca aceste propuneri să fie 
detaliate și să fie prezentate in cel mai 
scurt timp în cadrul negocierilor de la 
Viena.

Țările participante la Tratatul de la 
Varșovia au reafirmat hotărirea lor de a 
face totul pentru a se obține, cit mai cu
rind, rezultate pozitive la negocierile de la 
Viena. S-a exprimat părerea că situația 
care se conturează in cadrul negocierilor 
ar permite — in condițiile unei abordări 
constructive din partea tuturor — ca incă 
în cursul anului 1990 să se realizeze pri
mele înțelegeri. Se va da sarcină experți- 
lor să elaboreze cit mai curind propuneri 
corespunzătoare.

Măsurile concrete adoptate de statele 
participante la Tratatul de la Varșovia, in 
conformitate cu doctrina lor defensivă, de 
reducere unilaterală a forțelor armate și 
armamentelor, de asigurare a unei struc
turi neofensive a acestora, precum și de 
reducere a producției de armamente și a 
cheltuielilor lor militare, urmăresc crearea 
premiselor materiale și politice care să 
asigure continuarea neabătută a procesu
lui limitării armamentelor și diminuării 
nivelului confruntării militare.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia cheamă țările N.A.T.O. să între
prindă măsuri similare în ce privește for
țele lor armate și armamentele, cheltuie
lile și activitățile lor militare.

Participanții la consfătuire s-au pronun
țat in favoarea aplicării înțelegerilor de la 
Stockholm, adoptării — în cadrul negocie
rilor celor 35 de state participante la 
C.S.C.E. asupra măsurilor de creștere a în
crederii și securității în Europa — a unor 
noi măsuri în vederea dezvoltării acestora, 
extinderii măsurilor de notificare, obser
vare și limitare asupra tuturor activităților 
militare ale statelor, inclusiv activitatea 
forțelor militare navale și aeriene.

O contribuție importantă Ia întărirea în
crederii și securității, la creșterea stabilită
ții pe continent ar avea-o crearea unui 
Centru pentru reducerea pericolului militar 
și preintimpinarea unui atac prin surprin
dere în Europa — organ cu funcții de in
formare și consultare.

Aceleași obiective privind întărirea încre

derii și securității sînt urmărite și de cele
lalte propuneri prezentate de statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia în ca
drul negocierilor.

O acțiune de mare importanță, de natură 
să ridice pe un plan calitativ nou proce
sul dezarmării și întăririi securității euro
pene ar putea să o constituie convocarea 
unei intîlniri a conducătorilor celor 35 de 
state participante la C.S.C.E., în cadrul 
căreia să fie examinate rezultatele obținu
te pe continent in aceste domenii și să se 
stabilească obiectivele de viitor.

Statele socialiste aliate consideră că la 
dezvoltarea unor concepții și doctrine mi
litare întemeiate pe principii strict defen
sive ar contribui și examinarea doctrine
lor militare, a caracterului acestora, a as
pectelor lor politice și militaro-tehnice, 
precum și a evoluțiilor lor viitoare.

Stabilitatea și securitatea in Europa nu 
pot fi pe deplin asigurate fără rezolvarea 
problemei mijloacelor nucleare tactice. 
Mai mult, pe măsura reducerii armamen
telor convenționale, efectul destabilizator 
al armamentelor nucleare tactice va crește 
in mod inevitabil. In legătură cu aceasta, 
provoacă o profundă îngrijorare planurile
N.A.T.O. de modernizare a armelor nu
cleare tactice. Referitor la unele evoluții 
In pozițiile țărilor N.A.T.O. cu privire la 
negocierile asupra armelor nucleare tac
tice din Europa, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia adresează acestor 
țări apelul ca problema armelor nucleare 
tactice să fie soluționată nu pe calea mo
dernizării acestora, ci prin negocieri pen
tru reducerea pe etape a acestor arme. 
Ele reafirmă propunerea pe care au adre
sat-o in acest sens.

Participanții la consfătuire au exprimat 
sprijinul față de inițiativa Uniunii Sovie
tice de a trece la noi reduceri unilaterale 
ale rachetelor nucleare tactice amplasate in 
Europa, în cazul în care țările N.A.T.O. 
sînt gata să înceapă tratativele privind 
armele nucleare tactice.

Participanții la consfătuire au salutat, de 
asemenea, hotărirea adoptată de Uniunea 
Sovietică, ca, încă in cursul acestui an, 
să-și retragă. în mod unilateral, de pe te
ritoriul statelor socialiste aliate, 500 de în
cărcături pentru mijloacele nucleare tac
tice, precum și declarația sa că este gata 
să retragă, in perioada 1989—1991. de pe 
teritoriul aliaților săi, toate focoasele nu
cleare aflate in stoc. în condițiile între
prinderii unui pas similar din partea S.U.A.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia sint convinse că reducerea pe 
etape, iar apoi lichidarea armelor nucleare 
tactice din Europa, împreună cu reduce
rea radicală a forțelor armate și armamen
telor convenționale, ar constitui un mij
loc eficient de diminuare a' pericolului de 
război și de întărire a încrederii reciproce.

In soluționarea problemei asigurării secu
rității și stabilității la un nivel tot mai scă
zut al echilibrului forțelor militare, trebuie 
să se țină seama de rolul forțelor navale 
militare, cu armamentele lor, precum și 
de activitatea militară navală, capabile să 
exercite o influentă destabilizatoare asupra 
situației și să creeze pericole pentru secu
ritatea Europei și a altor regiuni. Partici- 
panții Ia consfătuire se pronunță în favoa
rea intensificării dialogului asupra acestei 
problematici și consideră necesar să fie 
angajate negocieri separate între statele 
interesate și, în primul rind, între marile 
state maritime, pentru examinarea aces
teia.

în cadrul consfătuirii s-a subliniat că 
reducerea cheltuielilor militare permite ca 
mijloacele astfel eliberate să fie alocate 
pentru dezvoltarea socială și economică. în 
legătură cu aceasta, devine actuală soluțio
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narea efectivă a problemei transferării 
mijloacelor folosite pină in prezent în do
meniul producției militare spre scopuri 
economice și sociale. Această problemă ar 
putea constitui obiectul unor consultări 
intre state, inclusiv în cadrul O.N.U. •

A fost, de asemenea, reliefată importan
ța inițiativelor comune și individuale, care 
pot contribui la soluționarea problemelor 
securității in diferite regiuni ale conti
nentului, in mod deosebit : crearea in Bal
cani a unei zone fără arme nucleare și 
chimice ; crearea unui coridor denucleari- 
zat și a unei zone fără arme chimice in 
Europa centrală ; reducerea armamentelor 
și creșterea încrederii în Europa centrală ; 
crearea la linia de contact dintre statele 
celor două alianțe a unei zone de încre
dere, colaborare și relații de bună vecină
tate ; transformarea Mării Mediterane 
intr-0 zonă a păcii și colaborării ; redu
cerea radicală a nivelului încordării mili
tare in nordul Europei. Ele sprijină măsu
rile practice pe plan multilateral și bilate
ral orientate spre realizarea acestor iniția
tive.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră că măsurile de. dezar
mare trebuie să fie însoțite de măsuri co
respunzătoare in vederea asigurării unui 
control strict și eficace. Ele sint gata să 
participe la realizarea unor înțelegeri vi- 
zind crearea unui sistem cuprinzător de 
control asupra dezarmării. în acest cadru, 
un rol pozitiv ar reveni Organizației Na
țiunilor Unite.

Statele participante Ia. Tratatul de la 
Varșovia reînnoiesc Apelul adresat țărilor 
Alianței nord-atlantice de a folosi posibili
tatea care se conturează in prezent pentru 
depășirea completă a urmărilor „războiului 
rece“ in Europa și în întreaga lume. Ele 
reafirmă poziția lor principială în favoarea 
desființării celor două alianțe milltar-po- 
litice.

III
în centrul eforturilor statelor participan

te Ia Tratatul de la Varșovia continuă să 
se afle obiectivul asigurării stabilității și 
securității în Europa, al afirmării, pe con
tinent, a unor raporturi de tip nou, înte
meiate pe depășirea confruntării, pe întă
rirea încrederii și bunei vecinătăți. Ele se 
pronunță pentru dezvoltarea unei colabo
rări largi, reciproc avantajoase, in diferite 
domenii, pentru participarea tuturor țări
lor și popoarelor la soluționarea proble
melor stringente ale continentului. Proce
sul general-european rămîne in continuare 
un element fundamental al edificării noii 
Europe.

Exprimînd Intenția fermă de a contribui 
pe toate căile la adincirea procesului de la 
Helsinki, participanții la consfătuire por
nesc de la faptul că edificarea unei Eu
rope a păcii și colaborării trebuie să țină 
seama de tot ceea ce s-a creat pe conti
nent de-a lungul secolelor și în ultimele 
decenii. Deosebirile dintre state sau gru
puri de state nu trebuie să împiedice în
țelegerea reciprocă și colaborarea. Dimpo
trivă, diversitatea experienței popoarelor 
europene poate reprezenta o sursă de îm
bogățire reciprocă. în legătură cu aceasta, 
este important ca procesele care au loc în 
diferite părți ale continentului să contri
buie !ă dezvoltarea relațiilor dintre state, 
pe plan bilateral și multilateral, general- 
european.

Statele reprezentate la consfătuire acor
dă o mare importanță intensificării colabo
rării economice și tehnico-științifice, reci
proc avantajoase, intre țările participante 
îa C.S.C.E. Aceasta ar permite fiecărei țări 
să folosească in mod eficient resursele sala 
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materiale și umane, posibilitățile pe care 
le oferă diviziunea internațională a mun
cii, in interesul dezvoltării sale sociale și 
economice. Aceasta impune să fie înlătu
rate obstacolele și restricțiile in calea dez
voltării schimburilor comerciale, științifi
ce, tehnice și in domeniul producției, asi- 
gurindu-se accesul reciproc la realizările 
tehnicii contemporane.

Dezvoltarea și adincirea colaborării In 
Europa, pe plan multilateral și bilateral, 
pentru soluționarea problemelor ecologice 
stringente, dobindesc o actualitate sporită.. 
Europa ar putea deveni un exemplu în 
această privință.

Extinderea cooperării în Europa reclamă, 
ca o parte componentă, lărgirea colaboră
rii in sfera umanitară, sprijinirea contac
telor între oameni și dezvoltarea colabo
rării In domeniul schimbului și circulației 
informației, precum și in domeniile cul
turii și invățămintului.

Asigurarea păcii și colaborării pe conti
nent cere, totodată, înfăptuirea, in fiecare 
țară, a ansamblului drepturilor și libertă
ților fundamentale ale omului, enunțate in 
Declarația universală privind drepturile 
omului și în pactele internaționale privind 
drepturile economice și sociale, civile șl 
politice, in Actul final de Ia Helsinki și 
alte documente adoptate in cadrul O.N.U. 
și C.S.C.E. Statele participante, la Tratatul 
de la Varșovia se pronunță pentru reali
zarea deplină a drepturilor civile, politice, 
economice, sociale, culturale și în alte do
menii, în interdependența lor.

întărirea păcii și securității în Europa ar 
contribui la solutionarea multor probleme 
sociale grave cu care se confruntă popoarele 
continentului, asigurindu-se drepturile la 
viată și muncă.

Participant^ la consfătuire subliniază 
necesitatea de a se da o ripostă hotărită 
oricăror manifestări de revanșism și șovi
nism. oricăror forme de învrăjbire intre 
popoare. Ei împărtășesc preocuparea opi
niei publice din țările europene occidentale 
in legătură cu manifestările neofasciste din 
aceste țări.

Statele socialiste aliate acordă o impor
tantă primordială asigurării stabilității mi
litare. politice si teritoriale in Europa. Ele 
pornesc de la faptul că fiecare popor ho
tărăște singur soarta tării sale, are dreptul 
de a alege singur sistemul său social-poli
tic și economic, orinduirea de stat oe care 
le consideră potrivite. Nu pot exista mo
dele unice ale organizării societății.

Stabilitatea presupune renunțarea la con
fruntare. la politica de forță, neadmiterea 
amestecului direct sau indirect în afacerile 
interne ale statelor. Nici o tară nu are 
dreptul să dicteze evenimentele dintr-o 
altă țară, să se erijeze în judecător sau 
arbitru.

IV
Republica Populară Bulgaria, Republica 

Socialistă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană. Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă România. Re
publica Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste sînt gata să 
dezvolte colaborarea cu celelalte țări par
ticipante la procesul general-european,- câ 
toate statele interesate, să acționeze îm
preună cu acestea pentru înțelegeri pri
vind reducerea radicală a înarmărilor și dă 
dezarmare, întărirea securității și stabili
tății pe continentul european, trecerea de 
la confruntare la colaborare în relațiile 
dintre state, crearea unei Europe a păcii 
trainice, bunei vecinătăți șl colaborării. Ele 
vor privi cu înțelegere și vor sprijini orice 
pași și propuneri constructive in această 
direcție.

Comunicatul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
(Urmare din pag. I)
pozitive in problemele internațio
nale, în reducerea încordării și con
fruntării, creșterea încrederii, dez
voltarea dialogului politic, intensifi
carea contactelor dintre state la di
ferite niveluri. Au fost făcuți primii 
pași in domeniul dezarmării, s-a 
creat și funcționează in mod efectiv 
mecanismul de control. Este încura
jator începutul negocierilor de la 
Viena. Se lărgește colaborarea in 
domeniile economic, tehnico-științlfic 
și in sfera drepturilor omului. S-au 
realizat progrese in reglementarea 
politică a conflictelor regionale. 
Crește disponibilitatea comunității in
ternaționale pentru conlucrarea in 
domeniul securității și soluționarea 
problemelor globale.

în același timp, situația din lume 
continuă să se mențină complexă și 
contradictorie, procesele favorabile 
nu au devenit incă ireversibile. Nu 
au încetat acumularea de armamente 
și modernizarea acestora. Continuă 
experiențele nucleare, acțiunile de 
militarizare a Cosmosului. Este cu 
greu depășită concepția confruntării, 
apărută in anii „războiului rece", de 
sprijinire pe forță. Un anacronism 
periculos, in contradicție cu intere
sele securității generale, îl reprezintă 
strategia descurajării nucleare, care 
a fost reafirmată'la recenta sesiune 
a Consiliului N.A.T.O. Continuă prac
tica amestecului în treburile interne 
ale altor state și încercările de des
tabilizare a acestora, încălcarea 
drepturilor omului.

Participanții la consfătuire au re
afirmat atașamentul statelor lor față 
de idealul eliberării omenirii de pe
ricolul de război prin lichidarea ar

melor nucleare și chimice, reducerea 
radicală a armamentului convențio
nal. Ei consideră dezarmarea drept 
problema cardinală a contempora
neității. factorul hotărîtor al întări
rii păcii, securității și încrederii, a- 
dincirii destinderii, dezvoltării unei 
largi colaborări internaționale, solu
ționării problemelor globale.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia acordă o importanță pri
mordială dezvoltării procesului gene- 
ral-european în toate domeniile, 
trecerii la un nou nivel de secu
ritate și colaborare pe continent, 
înaintării pe calea edificării unei Eu
rope unite a păcii trainice și coope
rării. a unui cămin european, in di
versitatea orinduirilor sociale și de 
stat, cu respectarea realităților teri
torial-politice actuale, a inviolabili
tății frontierelor existente, suverani
tății și dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî în mod liber soarta. A 
fost exprimată hotărirea de a con
tribui activ la realizarea înțelegeri
lor la care s-a ajuns la Reuniunea 
de la Viena. în scopul întăririi păcii 
și securității, unei mai bune înțele
geri și colaborări pe continent.

Pozițiile statelor participante in 
problemele întăririi securității eu
ropene și generale, ale dezvoltării 
procesului de dezarmare sînt prezen
tate in documentul „Pentru o Euro
pă stabilă și in securitate, fără arme 
nucleare și chimice, pentru reduce
rea substanțială a forțelor armate, 
armamentelor și cheltuielilor mili
tare", adoptat la consfătuire.

Participanții la consfătuire s-au 
pronunțat pentru trecerea relațiilor 
dintre Tratatul de la Varșovia și A- 
lianța nord-atlantică pe o linie lip
sită de confruntare, pentru dezvol
tarea unui dialog constructiv între 

acestea in domeniile politic și mili
tar. pentru transformarea acestui 
dialog intr-un factor al securității și 
cooperării pe continent. Rămîne ne
schimbată, totodată, poziția princi
pială a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia privind elibe
rarea Europei de blocuri militare, 
desființarea concomitentă a ambelor 
alianțe și. ca prim pas, lichidarea 
organizațiilor lor militare.

Statele participante la consfătuire 
s-au pronunțat cu hotărîre pentru 
soluționarea prin mijloace pașnice a 
conflictelor regionale din Orientul 
Mijlociu, Africa, Asia și America 
Centrală. Viața demonstrează că nu 
există alternativă la calea rodnică a 
tratativelor. Ele vor contribui și în 
viitor la reglementarea politică a 
situațiilor de criză din lume și la 
creșterea în continuare a rolului 
Organizației Națiunilor Unite în a- 
ceastă direcție.

în acest context, țările participante 
la tratat s-au pronunțat in favoarea 
organizării neintîrziate a Conferinței 
internaționale privind Orientul Mij
lociu, sub egida O.N.U., cu participa
rea tuturor părților interesate, in
clusiv a O.E.P., și soluționării glo
bale a problemelor din regiune pe 
baza dreptului la autodeterminare al 
poporului palestinian, la existența 
Statului independent Palestina, pre
cum și a dreptului la independentă, 
suveranitate și integritate teritorială 
a tuturor statelor din zonă, inclusiv 
a Israelului.

Participanții la consfătuire au ex
primat sprijinul față de conducerea 
Republicii Afganistan, pentru solu
ționarea justă a situației din aceas
tă țară, pe baza reconcilierii națio
nale, pentru edificarea unui Afga
nistan unit, independent și neali

niat, al cărui popor să-și decidă 
propria soartă, fără nici un amestec 
din afară.

Exprimind îngrijorarea față de 
problemele economice grave cu 
care se confruntă omenirea, de 
adincirea decalajului intre țările 
dezvoltate și țările în curs de dez
voltare, de creșterea continuă a da
toriei externe și a mijloacelor na
ționale destinate stingerii acesteia, 
statele reprezentate la consfătuire 
s-au pronunțat pentru unirea efortu
rilor tuturor țărilor in vederea solu
ționării acestor probleme pe baze 
echitabile și juste, cu participarea ac
tivă a Organizației Națiunilor Unite, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. La consfă
tuire a fost subliniată necesitatea 
înlăturării discriminărilor și bariere
lor care se mențin in dezvoltarea 
schimburilor comerciale, economice 
și tehnico-științifice, a accesului la 
tehnologia modernă, pe bază de ega
litate in drepturi. Relațiile economi
ce nu trebuie condiționate de consi
derente politice sau de altă natură.

Examinînd problemele colaborării 
in domeniul menținerii și refacerii 
mediului înconjurător, participanții 
la consfătuire au reafirmat poziția 
exprimată de țările lor în documen
tul „Consecințele cursei înarmărilor 
asupra mediului înconjurător și alte 
aspecte ale securității ecologice", a- 
doptat la consfătuirea din 1988 a 
Comitetului Politic Consultativ. A 
fost afirmată disponibilitatea de a 
conlucra activ cu alte țări, atit pe 
bază multilaterală, cit șl bilaterală, 
în rezolvarea, problemelor ecologice, 
de a contribui la buna desfășurare a 
reuniunii de la Sofia privind apă
rarea mediului înconjurător, din 
toamna acestui an, în așa fel Incit 

aceasta să marcheze un pas Însem
nat in intensificarea colaborării in
ternaționale in acest domeniu, pre
cum și la pregătirea Conferinței
O.N.U. privind mediul înconjurător 
și dezvoltarea, prevăzută pentru 
anul 1992.

Relevindu-se rolul important al 
mișcării țărilor nealiniate in viața 
internațională, participanții la con
sfătuire au exprimat speranța că a- 
propiata reuniune la nivel înalt a 
acestor țări va conduce la creșterea 
contribuției mișcării la rezolvarea 
principalelor probleme ale contem
poraneității, la sporirea prestigiului 
și influenței sale. Statele reprezen
tate la consfătuire acordă întreaga 
importanță dezvoltării in continuare 
a relațiilor și conlucrării cu țările 
nealiniate in problemele internațio
nale.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia iși vor aduce contribuția 
la folosirea mai deplină a potenția
lului și rolului Organizației Națiu
nilor Unite, în condițiile participării 
active a tuturor țărilor, fără deose
bire de mărime și orinduire socială, 
la soluționarea problemelor mon
diale. Ele se pronunță pentru creș
terea eficientei O.N.U. și mai larga 
folosire a acțiunilor de menținere a 
păcii ale acestei organizații. A fost 
subliniată importanța implicării ac
tive a O.N.U. în eforturile de pre- 
întimpinare a situațiilor conflictuale 
pe plan internațional.

Participanții la consfătuire s-au 
informat reciproc asupra dezvoltării 
interne a țărilor lor, asupra desfă
șurării șl problemelor construcției 
socialiste, relevind interdependența 
crescindă dintre politica internă și 
externă. Au subliniat forța de In
fluență a ideilor socialismului, im

portanța transformărilor înfăptuite 
in statele aliate, in direcția perfec
ționării și înnoirii societății socia
liste, conferirii unui dinamism per
manent sistemului politic și econo
mic. dezvoltării democrației, crește
rii bunăstării poporului. îmbunătă
țirii calității vieții, punerii in va
loare a potențialului tuturor mem
brilor societății, asigurării libertăți
lor și drepturilor fundamentale ale 
omului. Ei pornesc de la faptul că 
nu există anumite modele univer
sale de socialism, că nimeni nu de
ține monopolul adevărului. Con
strucția noii societăți este un proces 
creator, care se realizează în fiecare 
țară, potrivit tradițiilor, condițiilor 
concrete și necesităților acesteia.

La consfătuire s-a reafirmat nă
zuința comună de a acționa in in
teresul socialismului, perfecționării 
colaborării dintre statele aliate, asi
gurării securității lor trainice. S-a 
exprimat încrederea in capacitatea 
statelor socialiste, a forțelor condu
cătoare ale societății de a soluționa 
problemele care au apărut in actua
la etapă de dezvoltare a lor. S-a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
dezvoltării raporturilor dintre ele pe 
baza egalității, independenței și a 
dreptului fiecăruia de a-și elabora 
linia politică proprie, strategia și 
tactica, fără amestec din afară.

Participant!! la consfătuire au fost 
unanimi in aprecierea că Tratatul 
de la Varșovia servește trainic asi
gurării securității statelor partici
pante la acesta și reprezintă un fac
tor important al păcii și stabilității 
in Europa și în întreaga lume.

Acțiunile constructive, individuale 
șl colective ale țărilor aliate exerci
tă o influență pozitivă asupra evo
luției mondiale, stimulează dezvolta

rea relațiilor internaționale pe prin
cipii democratice, in spiritul noii 
gindiri politice.

A fost exprimată opinia generală 
în favoarea intăriril solidarității șl 
conlucrării statelor aliate, dezvoltă
rii în continuare a colaborării lor 
multilaterale pe baza egalității în 
drepturi și respectului reciproc spre 
binele popoarelor acestor țări șl în 
interesul păcii generale.

S-a hotărit să fie continuate efor
turile in direcția intăririi caracteru
lui politic al Tratatului de la Var
șovia și perfecționării, pe baze de
mocratice, a mecanismului de co
laborare în cadrul acestuia.

A fost apreciată pozitiv activita
tea desfășurată de Comitetul miniș
trilor afacerilor externe și Comite
tul miniștrilor apărării și au fost 
stabilite sarcinile viitoare ale aces
tora.

Comitetul Politic Consultativ a a- 
doptat o hotărîre în legătură cu ra
portul comandantului-șef al Forțe
lor Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Republica Socialistă România, 
gazdă a consfătuirii, va asigura difu
zarea documentelor acesteia altor 
state și organizații internaționale.

Pentru perioada următoare, secre
tar general al Comitetului Politic 
Consultativ a fost desemnat repre
zentantul U.R.S.S., I. P. Aboimov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și colabo
rare.

Următoarea consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via va avea loc la Moscova.
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Argumentul calității analizei muncii: PEDAGOGIA ORIENTĂRII ȘCOLARE
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂ I II COLECTIVELOR DE MUNCĂ de la un util ghid metodologic

Adoptarea și aplicarea de măsuri cu caracter economic și politico- 
organizatoric, menite să contribuie, prin efectul lor. la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la creșterea eficienței economice, constituie una 
din cele mai concrete și mai eficiente modalități prin care organele 
și organizațiile de partid participă la exercitarea activității de con
ducere a întreprinderilor.

Cum acționează șl ce rezultate obțin in acest sens organele și orga
nizațiile de partid din orașul Gheorgheni ?

— La începutul anului trecut, Co
mitetul Orășenesc de Partid Gheor
gheni S-a văzut pus in situația 
de a proceda.. Ia o severă ana
liză autocritică a. activității sale. 
Cauza 7 Unele rezultate nesatisfăcă
toare din industria orașului. A tre
buit să constatăm că deși membrii 
biroului și ai activului comitetului 
orășenesc de partid, în baza unei ho- 
tărîri proprii, aveau sarcini de îndru
mare și control in toate organizațiile 
de partid și unitățile . economice, 
gradul de implicare . a noastră în 
examinarea atentă a situațiilor din 
economie, împreună cu comitetele de 
partid, cu birourile organizațiilor de 
bază. în stabilirea de măsuri pen
tru transpunerea lor în practică, s-a 
dovedit a fi scăzut. De ce ? .Negli- 
jînd una dintre principalele forme 
ale muncii politico-organizatorice — 
analizele Ia fața locului — accep
tam prea ușor, ne spune tovarășa 
Elisabeth Barăbas, secretarul comi
tetului orășenesc de partid, explica
țiile privind efectul unor cauze așa- 
zise obiective, rezumindu-ne, în re
petate cazuri, la , rolul de «purtători 
de ctivînt» al justificărilor către or
ganele ierarhic superioare. Reconsi- 
derîndu-ne stilul și metodele de 
muncă, âm dat importanța care se 
cuvine acestor analize, alegînd te
matica în funcție de sarcinile fie
cărei unități, de problematica cu care 
se confruntă, urmărind îndeaproape 
calitatea măsurilor adoptate, dar și 
modul în' care se duc la îndeplinire. 
Am avut astfel satisfacția de a în
registra un evident reviriment, 
fel. am încheiat anul 1988 cu 
rezultate. Iar realizările de 
acum din acest an confirmă 
eiența măsurilor adoptate, pe 
desigur, trimestrial sau lunar. Ie 
îmbogățim eu altele, adecvate noilor 
sarcini, situațiilor inedite care apar 
în activitatea colectivelor de muncă.

ESTE MAISTRUL ȘI UN BUN OR
GANIZATOR AL PRODUCȚIEI $1 
UN BUN EDUCATOR? Din multi
tudinea aspectelor de care luăm cu
noștință la comitetul orășenesc de 
partid — unde constatăm existența 
unui sistem clar și riguros de evi
dență a măsurilor stabilite la nivelul 
fiecărui comitet de partid din uni
tățile economice, de urmărire a în
deplinirii lor și de apreciere a efi
cienței în producție — ne oprim la 
unul care a devenit caracteristic mai 
multor întreprinderi. Din controalele 
efectuate, comitetul orășenesc de 
partid a concluzionat că activitatea 
maiștrilor nu se situează, în ansam
blul ei, la cotele ridicate ale res
ponsabilității ce le revine, că puțini 
sint cei care iși îndeplinesc atribu
țiile în deplină conformitate cu pre
vederile legale. Pe tovarășul Ale
xandru David, secretar cu probleme 
economice al comitetului orășenesc 
de partid, îl găsim tocmai îrrtr-o „a- 
națiză Ia fața locului", la întreprin
derea- de prelucrare a lemnului, pe 
această temă. Informarea prezentată 
s-a constituit în suportul unor te
meinice dezbateri urmate de măsuri 
adecvate, ce vizau mai buna inte
grare a celor 40 noi absolvenți ai 
școlii de maiștri în producție, ac
centuarea pregătirii politice și pro
fesionale a celorlalți, pentru a pu
tea să facă față răspunderilor ce le 
revin în aplicarea corectă a acordu-

Iui global, în gospodărirea bunurilor 
materiale, in ridicarea nivelului ca
litativ al producției. „Totodată, însă, 
s-au exprimat, și pe bună dreptate, 
opinii critice față de o anume to
lerantă — greșit înțeleasă — care 
s-a făcut simțită chiar în materia
lul prezentat față de abaterile unora, 
desigur puțini la număr. E bine că 
au fost evidențiați maiștri cu rezul
tate bune. Nu e bine că au fost 
omiși ceilalți, fără nici o referire 
concretă Ia rezultatele muncii lor. 
De aici a apărut măsura — ne spu
ne tovarășul secretar — ca organi
zațiile de bază să analizeze activita
tea maiștrilor pe ateliere și secții, 
iar cei care nu-și fac datoria să fie

nare." Fapt este că pînă la sfirsitul 
anului trecut rebuturile au scăzut 
cu 4,7 la sută, iar în perioada celor 
6 luni care au trecut din acest an, 
cu încă 3 la sută.

EXPLICAȚIA UNEI TRECERI DE 
PE ULTIMUL PE PRIMUL LOC IN 
ÎNTRECERE. Dacă in acest caz reu
șita acțiunii a depins de încredin
țarea de răspunderi nominale unui 
cit mai mare număr de comuniști 
din activul de partid, din organiza
țiile de bază, comitetul de partid 
de la întreprinderea de Prelucrare a 
Lemnului a apelat și la o altă me
todă pentru a-și asigura îndeplinirea 
hotăririi pentru redresarea activită
ții productive în secția a Il-a mo
bilă. Și dacă la începutul anului 
trecut secția se afla pe ultimul loc 
în activitatea de producție, determi
nat de o accentuată stare de indis
ciplină a muncii și tehnologică — 
incluzindu-se aici absente nemotiva
te. nefolosirea la capacitate a utila
jelor și nerespectarea "fluxului de 
producție — sfirșitul anului o gă-
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productive,. cu efect în însăși fi
nalizarea producției, comitetul de 
partid de la întreprinderea de Stofe 
de Mobilă a plecat de la cerințe 
primordiale ale economiei naționale, 
asupra cărora a insistat în repetate 
rinduri secretarul general al parti
dului,- tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
respectiv creșterea competitivității 
produselor, sporirea calitativă a 
producției în condițiile reducerii 
consumurilor materiale, ale valori
ficării depline a resurselor existențe. 
„Reducerea greutății stofelor de mo
bilă e și o tendință generală, mani
festată pregnant în unitățile de pro
fil din alte țări. Avînd importante 
sarcini la export, sigur că nu pu
team rărnîne țn urmă — ne spune 
secretara comitetului de partid, 
tovarășa Domokos Magdalena. Pen
tru aceasta, s-a hotărît constituirea 
unui colectiv de creatori care să ia 
în studiu sortimentele de articole 
și să asigure modernizarea lor. Dacă 
in anul trecut s-au reproiectat 62 
la sută din stofele pe care le pro
ducem, în acest an altor sortimente 
de stofe li s-a scăzut greutatea în 
medie cu 150 grame pe metru pă- 
. ne informează și

Virginia Szekely, direc- 
întreprinderii — tot ca ur- 
unei măsuri stabilite de co

de partid — s-a acționat 
realizarea a 10 noi articole

la experiența unităților de invățămînt

Ast- 
bune 
pină 
efi- 

eare. to- 
ho- 
im-
In-

puși să raporteze despre propria ac
tivitate in fața biroului organizației 
de partid. Pentru că maistrul este 
ți trebuie să fie atît un bun organi
zator, cit și un conducător politic al 
locului de muncă, un bun educator. 
Spre acest obiectiv trebuie să-și în
drepte mai mult decit. pină acum 
atenția organizațiile de partid".

CALITATEA MUNCII DE PARTID, 
REFLECTATA ÎN CALITATEA 
PRODUCȚIEI. Insistînd asupra efi
cienței analizelor la fața locului, ca 
generatoare a celor mai adecvate mă
suri, a mecanismului adoptării lor, 
n-am pierdut din vedere cerința 
esențială subliniată în acest sens de 
secretarul general al partidului, 
varășul Nicolae Ceaușescu : „O 
tărire bună este un lucru de o 
portantă deosebită, dar e numai
ceputul. Rolul hotăritor îl are acti
vitatea pentru realizarea hotăriri- 
lor...“. Or. avind în vedere această 
cerință, am insistat pentru a cunoaș
te mai în amănunt modul în care 
unele comitete de partid au adop
tat și aplică metode menite a asigura 
îndeplinirea propriilor hotăriri.

La întreprinderea mecanică, apli
carea eficientă a unor hotăriri a 
depins în mare măsură de stabilirea, 
cu claritate a obiectivului, a perioa
dei de timp necesare, a căilor de 
acțiune. „în plenara comitetului de 
partid din martie anul trecut, noi 
arh stabilit ca, pină la sfirșitul anu
lui, să reducem procentul de rebu
turi la piese turnate cu pină la 5 
Ia sută, plecînd de, la faptul că a- 
cesțe rebuturi se ridicau cu mult 
peste limita admisă — ne spune to
varășul Kovacs Arpad, secretar ad
junct al comitetului de partid. Fe- 
rindu-ne de enunțuri generale.rindu-ne de enunțuri generale, de 
neprecizarea răspunderilor și a ter
menelor, am asigurat climatul ne
cesar angajării ferme, .concrete in 
acțiune, al creșterii responsabilității 
și deopotrivă al exercitării contro
lului. în acest fel s-a ajuns 
la reorganizarea fluxurilor pe 
liniile de fabricație, creșterea exi
genței controlului tehnic de ca
litate, imbunătățirea activității la
boratorului central și, nu in ul
timul rind. punerea in funcțiune 
a unei miniturnătorii, unde se con
cep și se încearcă noi rețete de tur-

ȘTIINȚA Șl EDUCAȚIE
In legătură cu intensificarea activității solare și efectele acesteia asu

pra Terrei circulă ln ultimul timp și o serie de „informații" care se 
pretind exacte, competente, dar, de fapt, sint lipsite de suportul științific 
necesar, dind expresie exclusiv goanei după senzațional. Se susține chiar 
că actuala intensificare a activității Soarelui este mai puternică decit in 
oricare alt ciclu solar din ultimii 200—300 de ani. Pentru a preciza ceea 
ce este adevărat și ce nu pe această temă, ne-am adresat unor specia
liști ai Centrului de Astronomie și Științe Spațiale, din cadrul Institu
tului Central de Fizică, București, respectiv dr. astronom Victor Io- 
nescu, șeful Secției de astronomie, și cercetătorului științific Geor- 
geta Mariș, responsabil al colectivului de fizică solară, precum 
și unor medici de pe litoralul Mării Negre, respectiv, dr. Ema 
Ursache. director al Direcției sanitare a județului Constanța, dr. Victoria 
Stroia. medic director al Sanatoriului Balnear Mangalia, și dr. Suzana 
Bele, medic director al Sanatoriului Balnear Eforie-Nord.

— Cum poate fi caracterizată acti
vitatea solară din acest an ?

— Mai intîi, se poate afirma, con
form cercetărilor de pînă acum, că 
ciclul actual de activitate solară. în
ceput în septembrie 1986, se situea
ză printre ciclurile de putere medie 
ale activității Soarelui din ultimii 
circa 300 de ani, de cînd se fac ob
servații sistematice. în prezent, ne 
apropiem de atingerea intensității 
maxime, care se așteaptă a fi în
tre septembrie 1989 și februarie 
1990. Cele mai mari valori ale inten
sității din actualul ciclu nu vor con
stitui însă, nici măcar pentru acesț 
secol, recorduri ale activității din at
mosfera Soarelui. Cel mai puternic 
ciclu de activitate solară din secolul 
XX a fost șl rămine ciclul desemnat 
cu numărul 19. a cărui intensitate 
maximă s-a înregistrat in 1957. Me
dia activității solare din acel an, 
exprimată în valori ale numărului 
Wolf, a fost de 201, cu o maximă 
lunară, ln octombrie, de 253.8.

Pentru ciclul actual sînt prognozate 
valori ale numărului Wolf maxime 
anuale intre 118 și 136.

— Cum se determină durata unui 
ciclu solar 1

— Trebuie subliniat că sursa ener
giei solare o constituie reacțiile ter
monucleare ce se produc in interio
rul astrului, la temperaturi de 15 mi
lioane de grade Kelvin. Ceea ce de- 
nțimim „activitate solară" este tota
litatea fenomenelor care se produc 
la suprafață și în atmosfera Soare
lui : pete, facule, erupții, protube
rante. Din numărul petelor solare 
(formațiuni ce constituie elementul 
definitoriu el așa-numitelor regiuni 
active solare) existente la un moment 
dat pe Soare se calculează un indice 
zilnic — număr relativ de pete sau 
număr Wolf, după numele astrono
mului care l-a introdus în 1749.

Urmărind variația acestui indice 
(după valori lunare, anuale) s-a gă
sit o periodicitate a activității solare 
de aproximativ 11 ani, durata reală 
a unui asemenea ciclu puțind varia 
Intre 9 și 13 ani.

Aceeași periodicitate s-a regăsit 
ulterior, luînd In considerare și alte 
fenomene ale activității solare : nu
măr de erupții, aria făcutelor, fluxul 
de radiație radio emisă în atmosfera 
Soarelui. Ciclul de 11 ani se regăsește 
și in variația intensității cimpului 
geomagnetic, despre care se știe că

suferă influența fenomenelor ciolic 
variabile din atmosfera Soarelui. 
Conform unei numerotări convențio
nale ce a început în 1755, ne aflăm 
în prezent în ciclul 22 de activitate 
solară.

Orice ciclu solar cunoaște o fază 
ascendentă, care presupune o creș
tere treptată ca număr de fenomene

sește pe primul loc în întrecerea so
cialistă din întreprindere, poziție pe 
care și-a păstrat-o și la capătul pri
melor șase luni ale acestui an. In 
ce a constat metoda 1 In încredin
țarea sarcinilor de mare răspundere 
celor mai destoinici comuniști, care 
fac dovada unor certe calități or
ganizatorice și de mobilizare și care, 
prin exemplul lor, reprezintă ade
vărate modele pentru tot colectivul, 
în mod concret, comunistului Kacso 
Emeric, membru al biroului comite
tului de partid, i s-a încredințat 
conducerea secției, depunind în a- 
ceastă calitate o perseverentă muncă 
pe multiple planuri — educativ și 
profesional, de concepție și organi
zatoric — subsumată in esență for
mării unei atitudini de maximă res
ponsabilitate față de producție și 
calitatea ei în rîndul întregului per
sonal.

CONSECVENȚA IN APLICAREA 
PROPRIILOR HOTĂRIRI. în stabi
lirea unor hotăriri vizau o
problemă esențială activității

trat". Totodată, 
tovarășa 
toarea 
mare a 
mitetul 
pentru 
în primul semestru, în compoziția că
rora 70 la sută din materia primă 
reprezintă materialele textile refolo- 
sibile. Făcîndu-se apel și la Specia
liștii din producție. în vederea co
relării depline a activității 
ție cu sarcinile de plan, 
de partid a asigurat și in 
îndeplinirea pînă la capăt 
rilor adoptate.

încercînd desprinderea i 
duzii de ordin general din cele re
latate pînă aici, se poate aprecia că 
organele și organizațiile de partid 
din orașul Gheorgheni se află pro-- 
fund implicate — prin cunoașterea 
temeinică a realității, prin adop
tarea unor măsuri judicioase și ur
mărirea îndeplinirii lor — în condu
cerea prin metode politice a activi
tății economice, în realizarea exem
plară a sarcinilor de plan — unitate 
de măsură a eficienței activității 
politico-organizatorice.

de crea- 
comitetul 
acest caz 
a hotărî-

unei con-

Nicolae SANDRU 
corespondentul „Scinteii

Din noua arhitectura a municipiului Pitești
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pentru luna mai a.c., valoare reală 
determinată de Centrul Mondial de 
Date Solare din Bruxelles, pe baza 
indicilor de activitate solară centrali
zați din întreaga lume, a fost de 138,4 
fața de 169. valoarea prognozată pen
tru aceeași lună. Tocmai pe compa
rația dintre prognozarea teoretică și 
realitatea observațională de pină 
acum ne întemeiem afirmația că pre
zentul ciclu nu va fi dintre cele mai 
intense.

— Practic, cum se manifestă acti
vitatea solară din faza ascendentă a 
actualului ciclu ?

— Mai întîi, trebuie precizat că, 
indiferent de fazele ciclurilor solare, 
cantitatea de energie calorică pe care 
o primește Pămîntul este mereu a- 
ceeași, respectiv, pe minut, de T. ca
lorii pe centimetrul pătrat (sau 1 400 
W/mp), fiind denumită de altfel „con
stanta solară*'.  Această cantitate de 
energie măsurată în afara atmosferei 
constituie izvorul și suportul vieții pe 
Terra. Este complet eronat să se sus
țină că. în perioadele de intensifi
care a activității solare, energia pri
mită de Terra de la Soare ar fi mai 
mare. De fapt, nici măcar în anii 
Soarelui maxim, cantitatea de radia-

De notat că Soarele emite continuu 
radiație corpusculară (alcătuită din 
electroni, protoni, nuclee de heliu și 
ale altor elemente mai grele) 
cunoscută sub denumirea de vînt 
solar, care se propagă cu viteze de 
300—400 km pe secundă, umplind în
tregul spațiu interplanetar.

Peste acest flux continuu de ma
terie se suprapun curenți de particu
le emise în timpul unor erupții sola
re, avînd viteze de 800—1 000 km pe 
secundă. Această radiație corpuscu
lară (plasmă magnetizată) perturbă 
cimpul geomagnetic, producind fur
tuni geomagnetice cu intensități și 
morfologii diferite de la caz la caz. 
O asemenea furtună poate avea un 
început brusc sau lent, poate dura 
cîteva ore, dar la fel de bine și 
cîteva zile.

— Ce impact au asupra regnului 
animal și vegetal perturbațiile 
cimpului geomagnetic 1

— Cîmpurile electromagnetice în 
care omul iși desfășoară activitatea 
pot fi influențate fie de variațiile 
meteorologice (cîmpuri electrice at
mosferice), fie de nivelul activității 
solare concretizat prin erupții și,
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Cu puțin timp în urmă, comisia 

centrală de orientare'școlară și pro
fesională din Ministerul Educației și 
Invățamintului a elaborat și difuzat 
în toate școlile din țară, inspectora
tele școlare, in instituții de învăță- 
mint superior care asigură perfecțio
narea cadrelor, un foarte util Ghid 
metodologic pentru orientare școlară 
și profesională (aprobat cu nr. 
26940/1989, Editura Didactică și Pe
dagogică, 1989). Prim instrument me
todic de acest fel elaborat la nivel 
central, el reprezintă o valoroasă 
sinteză a experiențelor acumulate, pe 
baza indicațiilor date de conducerea 
de partid pentru asigurarea necesa
rului de forță de muncă in toate do
meniile, și mai ales in meseriile 
prioritare. „Orientarea școlară — se 
arată în primul capitol al Ghidului 
— reprezintă întreaga activitate de 
îndrumare a elevilor spre acele uni
tăți de învățămint care corespund în 
cea mai mare măsură aptitudinilor 
și intereselor lor, ca și cerințelor și 
direcțiilor dezvoltării sociale". Ea 
este o activitate pedagogică sistema
tică și de mare complexitate, presu- 
punind, pe de o parte, determinarea 
posibilităților elevilor pentru o gru
pă sau alta de discipline, pe de alta, 
formarea' tenîeinică a premiselor 
psihologice în vederea opțiunii pen
tru treapta următoare de învățămint, 
apoi pentru încadrarea într-o mese
rie corespunzătoare aptitudinilor și 
capacităților fiecărui elev. Aceasta 
în deplină concordanță cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale e- 
conomiei naționale. Sintetizind con
cluziile metodice reieșite din expe
riența bună a unor județe preocu
pate de asigurarea forței de muncă 
in ramuri deficitare, cu rezultate pe 
măsură, ca Olt, Hunedoara. Bihor, 
Bacău. Prahova. Maramureș, Sibiu, 
Cluj ș.a., Ghidul tratează pe larg, 
riguros științific, obiectivele și sar
cinile Orientării pe cicluri de invă- 
tămînt, de Ia nivelul preșcolar la 
cel liceal. Sint bine sistematizate 
aici sarcinile specifice pe categorii 
de activități, formele și mijloacele 
de realizare, de la jocurile didacti
ce și cercurile pionierești pînă la 
ansamblul de măsuri cu caracter 
psihopedagogie, la metodele active, 
participative, menite să faciliteze 
dezvoltarea unor trăsături de carac
ter. conturarea personalității și crea
rea climatului psihologic necesar 
pentru exprimarea de către elevi a 
unor opțiuni școlare și profesionale 
adecvate. în fine, menite să anuleze 
critic prejudecățile care îngreunează 
alegerea unei profesii. Exemplificînd 
pe obiecte de ini’ățămint, materialul 
metodologic cuprinde indicații și re
marci pline de conținut. .„Rolul spe
cialistului, se spune, de exemplu, nu 
este de «a preda; tehnologia», ci de 
a educa prin și pentru tehnologie. 
Aceasta înseamnă nu numai favori
zarea dezvoltării disponibilităților o- 
peratorii, ci și, in mod deosebit, a 
imaginației și. creativității. Prin dis
ciplinele tehnologice se asigură un 
fond general de cunoștințe cu apli
cații directe în*  activitatea produc
tivă. Ele oferă în mod direct cunoș
tințe despre, muncă, realizează con
cret o introducere'm lumea mBTd- 
siilor".

Proces continuu, care e bine, să în
ceapă cît mai devreme, prin pregă
tirea opțiunii, acumulări succesive 
și crearea premiselor pentru o vizi
une complexă, interdisciplinară, la 
alegerea corectă a profesiunii pot 
contribui cu elemente specifice toa
te obiectele de învățămint. Pentru 
asigurarea reușitei important este

puns" al acestuia, manifestat uneori 
prin modificări temporare ale sis
temului de coagulare a sîngelui, ur
mate de o .reacție de apărare, constînd 
în activarea sistemului de anticoa- 
gulare, care poate provoca tromboze 
ale vaselor de sînge, hemoragii. Sta
tistic s-a determinat o micșorare a 
numărului de leucocite în sîngele pe
riferic al unor bolnavi, ca răspuns la 
perturbațiile geomagnetice, ceea ce, 
în mod 
scădere 
diferite

— Ce 
magnetice asupra omului

— Din observațiile 
iese cu 
se poate constata numai la persoa
nele, in general la organismele vii, 
slăbite, stresate, suferinde, cu capa
citate de adaptare a organismului 
semnificativ scăzută.

In cazul oamenilor sănătoși, tes
tele efectuate prin diverse metodo
logii au revelat influente nesemni
ficative. Creșterea nivelului activi
tății solare poate fi socotită, așadar, 
cel mult ca un factor de risc pentru 
organismele slăbite și, în acest sens,

logic, ar putea determina o 
a rezistenței organismului Ia 
infecții.
efect au perturbațiile geo- 

sănătos 1 
clinice re- 

certitudine că impactul

Soarele și influența sa asupra vieții

ca opțiunea finală să fie armonizată 
cu posibilitățile reale ale elevului, cu 
aspirațiile lui. La cunoașterea aces
tora contribuie o serie intreagă de 
factori : profesorul-diriginte și toți 
ceilalți profesori, maistrul-instruc- 
tor, lamilia, organizația de tinerei, 
factorii responsabili din întreprinde
re. A doua parte a Ghidului prezintă 
detaliat conținutul și metodele spe
cifice ale activității destinate orien
tării școlare și profesionale, ince- 
pind cu cunoașterea 
levilor, desfășurată 
longitudinală pe tot 
rității, cu educarea 
alegerii studiilor și .
pină la activitatea de preinscricVe, 
unde este sintetizată experiența va
lidată in timp a Inspectoratului Șco
lar Hunedoara. Un capitol amplu 
tratează modalitățile de acțiune ale 
profesorului-diriginte, care ocupă un 
loc central in complexul acțiunilor 
de orientare școlară și profesională, 
un altul pe cele ale medicului ; sînt 
prezentate în final atribuțiile comi
siilor de orientare școlară și profesio
nală, etapele acestei acțiuni, cu pe
rioade clar marcate, teme generale 
și pe clase, pentru lectoratele cu pă
rinții, propuneri de concursuri 
(„Munca — sursă de satisfacții", 
„Cunoașteți meseriile...", „Contribu
ția județului nostru la economia na
țională" etc.), modele de fișe școla
re și mai ales atît de necesarele 
îndrumări pentru completarea fișei, 
considerată „un mijloc de organiza
re și sistematizare a rezultatelor cu
noașterii elevilor [...] și nu un scop 
în sine". Rămine ca toate aceste uti
le și atît de bine sistematizate 
structuri pedagogice, capabile să in
fluențeze și să dirijeze corect opțiu
nile elevilor, să fie aplicate de toți 
profesorii la fel de sistematic, și nu 
printr-o muncă „in asalt", in ultima 
clipă.

Ghidul metodologic sintetizează 
experiențele valoroase ale mai multor 
județe, fiind oglinda preocupărilor 
în domeniu ale tuturor inspectora
telor școlare. O formă de cunoaște
re a experienței pozitive și care a 
contribuit, desigur, și la elaborarea 
acestui prim ghid o constituie 
schimbul de experiență pe probleme 
ale activității de orientare școlară 
și profesională a elevilor, de pre
gătire a forței de muncă, organizat 
anual de M.E.Î. și Uniunea Sindi
catelor din învățămint, Știință, Cul
tură, Poligrafie, Presă și Edituri, 
schimb de experiență la care parti
cipă toți inspectorii școlari generali 
din tară, psihologi și președinții co
misiilor județene pentru activitatea 
sindicatelor din învățămint, profe
sori universitari, reprezentanți ai 
unor ministere, ai organizațiilor de 
tineret. Anul acesta 
dețul Bihor, al cărui 
Iar are foarte bune 
ganizarea metodică 
orientare școlară și 
privind îndeosebi posibilitățile de cu
noaștere psihopedagogică a elevilor, 
de „diagnosticare" corectă a înclina-: , 
țiilor și aptitudinilor, de conducere 
științifică, prin mijloace eficiente și 
acțiuni cu caracter unitar, de coor
donare a activității directorilor de 
școli și . a diriginților. De altfel, se
diul Inspectoratului Școlar al Jude
țului Bihor este un veritabil centru 
metodic, model de organizare și 
funcționalitate. Căci pînă să ajun
gă la o formă de perfecționare la 
nivel interjudețean sau central, pro
fesorul, indiferent de specialitate, se 
cuvine să găsească la inspectoratul 
școlar județean posibilități de infor-

personalității e- 
„într-o manieră 
parcursul școla- 
lor in vederea 
a profesiunii",

a fost ales ju- 
inspectorat șco- 
rezultate in or- 
a acțiunilor de 
profesională —

șl complexitate, într-un interval de 
2—3 ani. Urmează perioada de acti
vitate maximă, de circa 2 ani, după 
care numărul și complexitatea feno
menelor se reduc din nou, mareind 
faza descendentă de circa 4 ani și, 
în fine, faza de activitate minimă, de 
doi ani, cu fenomene rare și de mică 
intensitate.

Notăm că maxime de activitate so
lară S-au înregistrat, în 
versă, în anii 1979, 1968, 
etc.

— Cit de fiabile sint 
referitoare la activitatea

— Metodele de prognozare au 
în vedere, pe lingă analiza pur 
matematică a datelor, și o serie 
de fenomene fizice solare și chiar 
geomagnetice, dovedindu-se juste atît 
în ceea ce privește nivelul maxim pe 
care îl va atinge activitatea solară, 
cît și perioada în care va fi atins 
acesta.

Precizia prognozelor a putut fi 
constatată, bunăoară, cu ocazia pre
cedentului ciclu solar. Pentru acel 
ciclu, desemnat cu numărul 21, s-a 
prognozat un număr Wolf anual cu
prins intre 153,6 și 164,8, cu o epocă 
de maxim între finele anului 1979 și 
începutul anului 1980. In realitate, 
valoarea numărului Wolf medie 
anuală pentru 1979. determinată pe 
baza observațiilor efectuate, a fost de 
155,4, maximul Wolf lunar fiind ob
servat în luna octombrie a acelui an.

Cît privește justețea prognozelor 
referitoare la actualul ciclu, și ea a 
fost confirmată prin măsurătorile 
precise efectuate pe întreaga dura
tă de pină acum a ciclului numă
rul 22.

Bunăoară, numărul Wolf mediu

ordine in-
1957. 1947

prognozele 
Soarelui ?

ții infraroșii nu crește, practic, deloc. 
Firește că temperatura la sol de
pinde de zona geografică, anotimp, 
alternanța zi-noapte etc.

Mare parte din radiația emisă în 
timpul unei erupții sau explozii so
lare nu atinge niciodată suprafața 
Pămintului. Atmosfera terestră blo
chează eficient radiațiile de mare 
energie, nocive, — gamma, X șl ul
traviolete —, ..antrenîndu-le“ în di
verse reacții de ionizare ale consti- 
tuenților săi. Ea permite să treacă 
numai radiația vizibilă, infraroșie și 
undele radio, iar cimpul magnetic te- 
r^tru acționează ca un „scut" în fața 
curenților de particule energetice, 
puține dintre ele pătrunzînd pină la 
nivelul solului, și aceasta doar în zo
nele polare.

— Efectele geomagnetice și ionosfe- 
rice ale erupțiilor solare asupra 
Terrei sint insă incontestabile.

— Radiația solară X și cea de ul
traviolete este puternic absorbită de 
atmosfera terestră de la înălțimea de 
peste 100 km. ionizind constituenții 
acesteia și formind ionosfera. în 
cursul unor fenomene soiare active, 
cum sint erupțiile sau exploziile so
lare, de exemplu, fluxul de raze X 
crește și.’ajungînd in atmosfera înal
tă, produce o ionizare suplimenta
ră a ionosferei.

Variațiile de densitate din acest 
strat se manifestă prin perturbațiile 
ce se produc in transmisiunile radio- 
terestre la mari distanțe, pentru care 
stratul ionosferic de la peste 65 de 
kilometri înălțime servește drept 
„reflector". Aceste bruște perturbații 
ionosferice nu produc efecte dăună
toare asupra altor laturi ale vieții 
pe Terra.

acti-

implicit, radiații electromagnetice. 
Problematica legată de modul în 
care biosfera, în general, este in
fluențată de asemenea variații con
stituie obiectul unei interesante ra
muri științifice — heliobiologia.

Radiația electromagnetică se pro
pagă cu viteza luminii, așa că orice 
intensificare a acestei radiații, ca 
urmare a unei noi explozii solare, 
se face simțită imediat pe Terra, 
mai ales prin perturbațiile pe care 
le provoacă in transmisiunile radio- 
terestre, ca și în cele dintre Terra 
și nave cosmice cu oameni la bord.

Influența geomagnetică a
vității solare asupra biosferei este 
insă relativ semnificativă doar dacă 
organismul studiat se află într-un 
echilibru instabil, manifestînd pre
dispoziție la îmbolnăviri. In diverse 
țări ale lumii și la noi in țară s-au 
efectuat cercetări care au urmărit 
starea organismului uman în perioa
dele de cimp geomagnetic calm și, 
respectiv, perturbat. S-au făcut teă- 
tări de laborator in cîmpuri electro
magnetice variabile similare celor de 
după o erupție solară.

Unul dintre tipurile de influențe 
detectate se manifestă prin variații 
energetice ale organismului uman, 
nu mai mari decit cele provocate de 
sosirea gerului. Totodată, creșterea 
nivelului activității solare se reflectă 
și in starea sistemului nervos. Ast
fel, s-a observat bunăoară o crește
re a potențialelor electrice ale pielii 
și o asimetrie a distribuției lor in 
perioadele cu perturbații geomagne
tice.

Solicitările magnetice Ia care este 
supus un organism slăbit în perioa
dele de perturbații produc un „răs-

persoanele vizate trebuie să adopte 
măsuri profilactice.

In principal, este vorba de evita
rea acelor factori de risc pe care 
de obicei oamenii și-i impun sin
guri : fumatul, consumul de alcool, 
efortul fizic nerațional, stresul. 
Ține de o logică elementară ca, 
atunci cind ai de înfruntat un stres 
geomagnetic de neinlăturat, să te fe
rești de orice alt stres evitabil.

— Ce se recomandă persoanelor 
care merg in această vară pe Li
toral 1

— Nu se impun absolut nici un 
fel de recomandări suplimentare 
față de alți ani, deoarece cantitatea 
de radiații, energia primită de la 
Soare sint aceleași ca și în alte se
zoane estivale. Care sint recoman
dările general valabile șl deci bine
venite și în acest an ?

Expunerea la Soare trebuie să fie 
neapărat organizată într-un orar al 
zilei care să evite insolarea în ma
ximul de radiație infraroșie (calo
rică), adică în intervalul cuprins 
Intre orele 11—14.

Foarte important este ca atît adul- 
ții, cit șt copiii să respecte regula 
expunerii progresive, dozate la Soa
re. Pregătirea pielii pentru mare se 
va face din timp, prin cîteva băi de 
soare prealabile. Pentru evitarea su
praîncălzirii corpului, se recomandă 
imersii intermitente in apa mării. 
Binevenite sint și alte mijloace de 
protecție, cum ar fi cremele, emul
siile solare, dar și pălăriile de soare. 
De o atenție deosebită trebuie să se 
bucure, totodată, buna hidratare a 
organismului, pe tot parcursul șede
rii la plajă, mai ales in cazul co
piilor, care se lasă mai ușor „răpiți"

de căldură. De notat că nisipul atin
ge, in unele zile de vară, pină la 
44 grade Celsius, în orele de prinz.

Pigmentarea pielii trebuie privită 
ca o reacție naturală de apărare și 
adaptare a organismului la iradierea 
solară și nu ca un scop în sine al 
curei heliomanne.

De fapt, eficiența reală a acestei 
cure, exprimată prin creșterea ca
pacității de efort a organismului, a 
rezistenței acestuia la îmbolnăviri, 
la infecții, la stres, se obține prin- 
tr-un complex de factori, nicidecum 
exclusiv prin bronzarea la Soare.

Este vorba de cura heliomarină 
profilactică activă, cu multe plim
bări dimineața și seara, care utili
zează toți factorii naturali ai lito
ralului românesc, caracterizat prin- 
tr-un regim termic deosebit de plă
cut, capabil să împiedice supraîncăl
zirea organismului.

Principalii factori terapeutici ai 
litoralului Mării Negre sint : apa 
marină, valurile, aerul de puritate 
deosebită și bogat in aerosoli sărați, 
microclimatul creat de vegetația îmr 
pămintenită aici. Pe litoralul româ
nesc nivelul plajei se continuă sub 
apă lent, fără pantă prea accentua
tă. asigurind astfel condiții favora
bile pentru băile de mare, ca și pen
tru mersul prin apă, procedură deo
sebit de valoroasă pentru tratamen
tul afecțiunilor circulatorii sanguine 
și limfatice ale membrelor infe
rioare.

Arsenalul terapeutic al litoralului 
nostru este completat în zona Man
galia de prezența apelor minerale 
termale sulfuroase, iar la Techir- 
ghiol a nămolului Sapropelic bine
făcător în 
țiuni.

Litoralul 
neobișnuită 
răii care oferă cu generozitate ele
mentele necesare unei eficiente cure 
de sănătate pentru persoanele de 
toate virstele.

Firește că vîrstnicii, persoanele cu 
unele afecțiuni cardiovasculare, pul
monare ș.a. este bine să evite peri
oada lunilor de plină vară, cînd căl
dura este prea solicitantă pentru or
ganism. în schimb, la „capetele" de 
sezon estival, toate persoanele cu 
indicații de tratament balnear se pot 
bucura de valențele terapeutice ale 
Litoralului.

în concluzie, trebuie reținut că, în 
ciudă „exploziilor" și activității sale 
furtunoase, repetate ciclic din 11 in 
11 ani. Soarele, eficient „filtrat" de 
radiațiile nocive de către atmosfera 
terestră și cimpul geomagnetic, că
mine astrul nostru binefăcător, fără 
a cărui energie inepuizabilă și ne
poluantă. Pămîntul ar fi doar o rocă 
rece și lipsită de viață.

Desigur că asemenea aspecte, ca 
și altele care se referă la relația 
om-natură. trebuie bine cunoscute. 
CU sprijinul activ al instituțiilor 
științifice, al oamenilor de știință si 
de cultură, pentru a contribui și pe 
această cale la îmbogățirea orizon
tului de cunoștințe, la educația știin
țifică, materialistă a oamenilor.

Anchetă realizată de 
Ioana DABU

combaterea atitor afec-

Mării Negre prezintă o 
bogăție de factori natu-

e-

mare și pregătire metodică in cabi
nete de profil, o dată cu spri
jinul direct al inspectorilor școlari, a 
căror muncă de îndrumare are ne
voie de un cadru adecvat și la se
diul inspectoratului. Ziarul nostru a 
prezentat, de altfel, cu alte ocazii 
experiențe valoroase în această pri
vință. Cea a județului Bihor se evi
dențiază prin calitatea activităților 
de investigare, cunoaștere și dirijare 
psihopedagogică și didactică. „S-a 
creat astfel, ne spunea prof. Viorica 
Piscoi, inspector școlar general, ca
drul organizatoric necesar vehiculă
rii fluxurilor informaționale și a- 
doptării deciziilor corespunzătoare la 
nivelul județului și in centrele me
todice, în liceele care pregătesc for
ța de muncă pentru domeniile prio
ritare, în fiecare unitate de invăță- 
mint". Laboratorul județean de o- 
rientare școlară și profesională, cen
tru metodologic și serviciu operativ 
pentru coordonarea și integrarea in 
sistem a acțiunilor de orientare șco
lară și profesională, este alcătuit din 
două cabinete. în primul sint pre
zentate rețeaua școlară (23 licee) pe 
domenii, necesarul de forță de mun
că al județului (muncitori calificați, 
pe meserii), modul de acoperire a 
acestuia. Mape cu materiale detalia
te oferă informații bogate despre 
fiecare liceu și meserie. „Aici se or
ganizează, arăta prof. Marilena Ti- 
mofte. activități periodice de orien
tare școlară și profesională cu elevii 
claselor a Vil-a, a VIII-a și a X-a 
și profesorii-diriginți. Totodată, în
cercăm să-i învățăm pe copii să se 
informeze singuri". Al doilea este un 
laborator propriu-zis pentru testarea 
aptitudinilor : înțelegere generală, 
gîndire tehnică, percepție și orien
tare spațială, coordonare manuală, 
viteză și precizie, memorie vizuală 
etc/ Printr-o activitate susținută, in- 
tr-un cadru deosebit ca organizare 
psihopedagogică și aspect estetic, se 
realizează in acest fel premisele me
todologice ale unei orientări școlare 
și profesionale in sistem, nu doar ca 
deziderat, cu o evidență și posibili
tăți remarcabile de evaluare a op
țiunilor, aptitudinilor racordate Ia 
cerințele economico-sociale. Un
xemplu grăitor in acest sens sint 
cele 15 mape cu material metodic, de 
la activitatea propriu-zisă de orien
tare școlară la contribuția discipli
nelor fundamentale in formarea op
țiunilor școlare și profesionale, a co
laborării cu familia (lectorate cu 
părinții), a lecțiilor de dirigenție și 
acțiunilor exțrașcolare, a studiilor de 
caz — toate cuprinzind analize, mo
dele de planuri, proiecte de activi
tate riguros alcătuite.

Celelalte cabinete de la sediul in
spectoratului școlar bihorean — al 
inspecției școlare, al directorilor de 
școli și de educație materialist-știin- 
țifică — sint, de asemenea, reali
zări de elevată ținută metodologică, 
funcționale, inlesnind munca inspec
torilor și oferind tuturor cadrelor 
didactice largi posibilități de docu
mentare și perfecționare metodică. 
Efectele Organizării sistematică a 
niUndi in domeniul orientării școla
re și profesionale,< ale felului cum 
inspectoratul școlar județean urmă
rește și îndrumă îndeaproape aceas
tă activitate atit de importantă au 
fost remarcate în unitățile de invă- 
țămint vizitate cu ocazia schimbului 
de experiență, școli cu bune rezul
tate in această privință și cu exce
lentă bază materială. In primul rind. 
Liceul Agroindustrial din Salonta. 
unul dintre cele mai bune din țară, 
dotat cu o fermă didactică experi
mentală și de producție model. Aici, 
cei prezenți au putut constata efi
ciența muncii pline de dăruire a co
lectivului didactic pentru instruirea 
viitqrilor lucrători agricoli la nivelul 
tehnicii de vîrf, al unei agriculturi 
intensive, beneficiind de un cadru 
tehnologic modern. De menționat 
atit laboratoarele și cabinetele pe 
specialități, cit și organizarea exem
plară a fiecărui sector din ferma di
dactică, calitatea muncii depuse de 
elevi, rod al cuprinzătorului orizont 
de cunoștințe și deprinderi profe
sionale formate în această școală. 
Alte unități de învățămint din ju
deț — Liceul industrial nr. 2 (pro
fil minier) din Orașul Dr. Petru 
Groza. Liceul industrial (cu profil 
de industrializarea lemnului) din 
Beiuș, ca și școlile orădene (cunos
cutul liceu „Emanuii Gojdu", lice
ele industriale nr.l, 4, „Sinteza", „în
frățirea", școlile nr. 15, 8 și 4) — au 
prezentat realizări pregnante în in
struirea și educarea elevilor, o bază 
materială modernă, alături de cabi
nete și puncte de orientare școlară 
și profesională, funcționale, tot atl- 
tea argumente ale unui învățămint 
cu caracter formativ, capabil să va
lorifice plenar disponibilitățile fie
cărui elev, să-I îndrume și oriente
ze corespunzător — și mai ales ca
pabil să răspundă cu promptitudine 
și eficiență cerințelor crescinde ale 
economiei naționale. în primul rind 
in ramurile prioritare.

Costin TUCHILA 
loan LA ZA

tv
11,30 Lumea copiilor • Teiefilmoteca de 

ghiozdan. „Fetița șt calul". Pro
ducție a studiourilor din R.D. Ger
mană. Premieră TV. Episodul 1

13,23 Sub tricolor, la datorie 1
12.40 Viața satului
13,00 Telex
13,03 Album duminical
13.00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României. Omagiul țării 

conducătorului iubit. Emisiune 
realizată In colaborare cu Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste șl 
cu comitetul de cultură și educa
ție socialistă al județului Teleor
man

20.25 Film artistic. „Dragoste șl datorie'
21,55 Telejurnal

LUNI, 10 IULIE
19,00 Telejurnal
19.25 ctitorii ale Epocii de Aur. Frumu

sețea muncii, roadele muncii. Do
cumentar

19.40 Proiectul Programulul-Dlrectlvă al 
Congresului al XtV-iea al P.C.R. 
— insuflețltor program de ascen
siune a României s Știința — for
ță nemijlocită de producție. Docu
mentar

20,05 Industria — programe prioritare
20.25 Tezaur folcloric ln concert
21,00 Democrația muncitorească, revo

luționară in acțiune
21.20 Din lumea capitalului. Documen

tar
21,35 Ce-țl doresc eu ție. dulce Româ

nie. Versuri patriotice, revoluțio
nare

21,50 Telejurnal



SCINTEIA — duminică 9 iulie 1989 PAGINA 5

în telegrame ^dresate tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează 
încheierea recoltării griului 

și realizarea unor producții mari la hectar
UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI 

DE GRÎU LA HECTAR
Sectorul agricol Ilfov 
-8267 kg la hectar 

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, mecanizatorii, țăranii cooperatori, specia
liștii din unitățile de stat și cooperatiste din sectorul 
agricol Ilfov raportează încheierea recoltării griului 
de pe întreaga suprafață cultivată și realizarea unei 
producții medii de 8 267 kg la hectar. Un număr de 
7 unități agricole au obținut recolte de peste 8 500 kg 
grîu Ia hectar, cele mai bune rezultate înregistrîndu-le 
consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste
Grădiștea și Periș.

Puternic însuflețiți de vibrantele 
chemări, de orientările, tezele si 
sarcinile cuprinse in excepționala 
dumneavoastră cuvîntare la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R., comu
niștii, toți Oamenii muncii din agri
cultura ilfoveană vă raportează că, 
acționind cu hotărîre pentru trans
punerea in practică a indicațiilor 
ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate in sectorul 
agricol Ilfov, au incheiat secerițul 
griului de pc întreaga suprafață 
cultivată, realizind o producție me
die de 8 267 kg la hectar.

Vă raportăm, mult stimate șl 
Iubite tovarășe secretar general, că 
prin organizarea .temeinică a mun
cii și folosirea la întreaga capaci
tate a modernei baze materiale din 
dotare, un număr de 7 unități a- 
gricole au obținut peste 8 500 kg 
griu la hectar, cele mai bune re
zultate înregistrîndu-le consiliile 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste Grădiștea și Periș. în
treaga producție a fost, depozitată 
in cele mai bune condiții, urmînd 
să livrăm suplimentar la fondul 
centralizat al statului Însemnate 
cantități de griu. Paralel cu re
coltarea griului, s-a lucrat în ritm

Două rîuri, două noi destine geografice
Județul Iași este sărac In rîuri și 

pirîuri interioare. In afară de- Prut și 
Șiret, ape ce curg de la- nord spre 
sud, județul Iași mai este străbătut 
doar de Bahlui și Jijia, rîuri mici 
și năzuroase, avînd apă puțină pe 
timp secetos și excesiv de multă cind 
intervin ploile. Mai precis, așa au 
fost aceste riuri pină nu de mult. 
Acum însă, prin ample lucrări de 
hidroameliorații și regularizare, ape
le Bahluiului, de pildă, sint strunite, 
stăpinite, iar Jijia îmblînzită. De-a 
lungul lor s-a creat o mare salbă de 
lacuri, iazuri și heleșteie, fiecare cu 
rol precis, intr-un echilibru ecologic 
unitar.

Iată detalii în legătură cu aceste 
acțiuni de anvergură. Mai intii des
pre Bahlui. Denumirea acestui riu a 
fost asociată întotdeauna de către 
ieșeni cu imaginea inundațiilor ca
tastrofale. Iar cind nu-și ieșea din 
albie Bahluiul vegeta, răspîndind 
miasme greu de suportat. De-a lun
gul timpului au fost întocmite ne
numărate memorii in care se cerea 
autorităților vechilor regimuri regu
larizarea rîului. Documente de arhi
vă menționează dese inundații de
vastatoare ale Bahluiului încă de 
prin secolele XVII, XVIII, XIX. în 
secolul nostru asemenea dezlănțuiri 
a avut Bahluiul in anii 1902 și 1932. 
In acest ultim an inundația a fost 
provocată de o ploaie care a însumat 
202,8 litri pe metru pătrat în 24 de 
ore. Adică, în acest răstimp s-a re
vărsat asupra zonei cantitatea de 
apă ce ca,de, de obicei, aici intr-un 
întreg an. Atunci Iașiul a avut mult 
de suferit, gara orașului, îndeosebi, 
s-a aflat vreme îndelungată sub 
apă.

Pentru evitarea unor astfel de si
tuații, care nu erau deloc rare, s-au 
întreprins, in epocile trecute, nu
meroase studii, s-au făcut tot atîtea 
propuneri. Toate au rămas însă, 
din păcate, pe hirtie. De-abia tn anii 
socialismului această problemă și-a 
căpătat rezolvarea definitivă intr-un 
amplu complex de lucrări de regu
larizare a Bahluiului pe întreaga sa 
vale hidrografică, pe toți afluenții 
săi. Prima etapă a acestei acțiuni a 
Început prin anul 1962, cind s-a trecut 
la regularizarea Bahluiului pe traseul 
din orașul Iași. Aceste lucrări s-au 
desfășurat concomitent cu construc
ția noii zone industriale desfășurate 
de-a lungul rîului, primul obiectiv, în 
acest sens, pe noua platformă fiind 
întreprinderea de ulei „Unirea". 
După 1965, mai ales, cind s-a trecut 
la construirea masivă a celorlalte 
unități economice ieșene — Între
prinderea metalurgică, cea de prelu
crare a maselor plastice, întreprin
derea de tricotaje „Moldova", com
binatul de fibre sintetice șl altele — 
peste 60 de întreprinderi in prezent — 
s-a început și construirea primelor 
6 lacuri în salbă pe Bahlui și pe 
afluenții săi — la Ciurbești. Ezăreni, 
la Arnoneanu, Cucuteni și Chirița. 
Foarte importantă a fost realizarea 

susținut la eliberarea terenului de 
paie, creiridu-se condiții pentru e- 
fectuarea operativă a arăturilor și 
însămințarea culturilor duble de 
porumb și legume.

în prezent, toți oamenii muncii 
din agricultura sectorului agricol 
Ilfov acordă o atenție sporită lu
crărilor de întreținere a culturilor 
prăsitoare, strîngerii și depozitării 
tuturor resurselor furajere, reali
zării și depășirii sarcinilor plani
ficate în legumicultura și zooteh
nie, pentru a asigura obținerea în 
acest an a celor mai mari produc
ții de pînă acum, aducindu-și ast
fel o contribuție tot mai însemnată, 
așa cum ați cerut dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, la apro
vizionarea populației. Capitalei și. 
sporirea cantităților de produse 
destinate fondului de stat.

Asemenea întregului nostru po
por, toți lucrătorii ogoarelor ilfo- 
vene vă încredințează că vor ac
ționa cu responsabilitate comunistă 
pentru a întîmpina marile eveni
mente politice din viața țării cu 
realizări deosebite, la nivelul ce
rințelor noii revoluții agrare.

acumulării de Ia Podu Iloaiei, situată 
pe Bahluieț, principalul afluent al 
Bahluiului. Orașul Iași, celelalte lo
calități din zonă și circa 5 000 de hec
tare au scăpat astfel, pentru totdeau
na, de primejdia inundațiilor. Viitu
rile de primăvară sau apa ploilor 
abundente s-au oprit intre baraje de 
pămînt întărite cu piatră de riu și 
terasamente. / Volumul acestora — 
820 000 metri cubi in total, avînd Înăl
țimea între 7 și 14 metri. Apa acu
mulată în aceste incinte se ridică la 
un volum de 11 milioane metfi cubi, 
iar în perioadele de exces la 35 de 
milioane de metri cubi. Această 
uriașă disponibilitate de inmagazi- 
nare a înlăturat cu totul orice po
sibilitate de inundație. Exemple ?

NATURA
- ocrotită de lege, 

apărată de fiecare cetățean

Preluarea, fără dificultate, a marilor 
viituri din anii 1965, 1969, 1970, 1972 
și 1975.

In mod dirijat și constant, pe 
Bahluiul regularizat apa curge acum 
cu un debit de pină la 330 metri cubi 
pe secundă. Totodată, apa lacurilor 
Bahluiului a început să fie folosită 
și pentru irigații, pentru extinderea 
pisciculturii etc.

Prin efectuarea lucrărilor din eta
pele a doua și a treia s-au mai ame
najat lacuri la Tansa-Belcești și la 
Plopi-Belcești, la Cîrjoaia și Pîrco- 
vaci, chiar lingă izvoare, precum și 
pe afluenți, la Sinești și Buznea, în 
susul Bahluiețului, la Coasta Morii, 
pe pîriul Horlești, la Ciurea, pe 
pîriul Nicolina, ca și la Birca și Cor
net, acumulări ce strunesc și mai 
bine apele Bahluiului, folosindu-Ie 
în același timp la irigarea a peste 
10 000 hectare in total. „La Pircovaci, 
lingă Hîrlău, chiar la izvoarele 
Bahluiului, fiind un găvan larg în
chis de trei masive ale Dealului 
Mare, noi am realizat cel de-al 
patrulea masiv — ne spune ing. pe
tru Clain. directorul Antreprizei de 
Lucrări Hidrotehnice Speciale „Mol- 
dova“-Iași. Se reține astfel aici o 
adevărată mare de apă. Lucrarea 
face parte din proiectul general de 
regularizare a rîurilor interioare ale 
județului Iași, ce prevede și un 
transfer de apă din Șiret în 
Bahlui, prin găvanul de la izvoare !“.

Jijia, al doilea și ultimul riu in-

IN JUDEȚUL IALOMIȚA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Gheorghe Doja — 10 100 
kg Ia hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Fetești — 9 050 kg la hec
tar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Slobozia — 9 017 kg la 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Stelnica — 9 005 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Țăndărei — 8 240 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DOLJ :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Urzicuța — 8 695 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL 
CONSTANȚA :

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Nicolae Bălcescu — 8 628 
kg Ia hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Techirghiol — 8 520 kg 
la hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mangalia — 8 500 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL 
MEHEDINȚI :

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Pătulele — 8 263 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL PRAHOVA:
• Unitatea Agroindustrială Plo

iești — 8 160 kg la hectar

terior al județului Iași, a avut 
aceeași faimă rea ca și Bahluiul. 
„Apă năzuroasă", „apă bihlită" — îi 
spuneau oamenii care locuiau în 
preajma ei. Asta pentru că pe timp 
de secetă Jijia aproape că dispărea, 
iar pe timp de ploaie inunda și dis
trugea întinderi mari, lăsînd mîluri, 
nisipuri.

Acum, prin lucrările desfășurate în 
cadrul realizării programelor de 
regularizare și îmbunătățiri hidro
tehnice,-Jijia a fost imblinzită. Cu 
deosebire în zona Sculeni — Tuțo- 
ra — Gorban sînt deja scoase de sub 
inundații 25 000 hectare de teren ara
bil, iar cea mai mare parte din 
această suprafață se irigă din fosta 
albie a Jijiei — între Osoi și Gorban

— transformată în canal principal, 
pentru că vărsarea s-a mutat cu 
circa 40 km in amonte, la Oprișeni. 
Deci s-a făcut o veritabilă schimba
re geografică, o substanțială îmbu
nătățire ecologică a locului, un loc 
mereu poluat altădată de ape stătu
te și miluri. Apa pentru irigat se 
primește din Prut prin mari stații 
de pompare. Astfel, în zonă au 
crescut simțitor recoltele de cerea
le. îndeosebi cele de porumb, s-au 
dezvoltat legumicultura, piscicultu
ra etc.

La Gorban, spre exemplu, în por
țiunea fostei vărsări a Jijiei în Prut, 
a luat ființă una din cele mai mari 
acumulări de apă In care întreprin
derea Piscicolă Iași crește crap se
lecționat. Ferma de aici, condusă de 
ing. Gheorghe Norelu, a obținut 
anul trecut 360 tone pește de pe o 
suprafață de 260 hectare luciu apă. 
In zona Costuleni, unde s-a dezvol
tat mult legumicultura, se lucrează 
acum și la organizarea unei pepinie
re pentru pește pe 500 hectare. Lu
crarea are și rolul de a capta toată 
apa pluvială ce se revarsă de pe co
linele din jur. Apa acumulată va fi 
folosită și pentru extinderea irigă
rilor.

Jijia este îmblînzită și mai sus de 
Sculeni. Astfel, s-a făcut regu
larizarea malurilor și apa a fost 
oprită intr-un mare șir de iazuri și 
heleșteie și între Țlgănași și Sculeni. 
Aici, Stațiunea de Cercetări Piscico

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Bucov — 8100 kg la 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Gherghița — 8 050 kg Ia 
hectar

• Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Albești — 8 030 kg Ia 
hectar

• întreprinderea Agricolă de 
Stat Pucheni — 8 020 kg la 
hectar

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA :
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Tirgoviște — 8 016 kg la 
hectar

*
In telegrame adresată tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, oa
menii muncii din aceste unități 
agricole raportează încheierea re
coltării griului și obținerea unor 
producții mari la hectar, supe
rioare prevederilor^

In continuare — se arată în te
legrame — forțele umane și 
mijloacele mecanice sînt con
centrate la efectuarea grabnică a 
lucrărilor de eliberare a terenului 
și însămînțare a culturilor duble, 
la întreținerea culturilor prăsitoa
re. culesul și valorificarea supe
rioară a recoltei din grădinile de 
legume și livezi, la strînsul și de
pozitarea furajelor.

în încheierea telegramelor, ță
ranii cooperatori, mecanizatorii, 
specialiștii, toți oamenii muncii 
din unitățile respective dau ex
presie hotărîrii de a acționa ne
obosit pentru a realiza in acest 
an cele mai mari producții agrico
le de pînă acum, contribuind ast
fel la înfăptuirea obiectivelor noii 
revoluții agrare, la continua dez
voltare economico-socială a pa
triei noastre socialiste.

le de la Podu Iloaiei pregătește puiet 
de crap, de știucă, somn, șalău etc. 
„Circa 300 tone de puiet de pește 
livrăm anual atit către fermele pis
cicole din județul Iași, ca și din alte 
județe" — ne spune ing. Mircea 
CuvincfUc, șeful fermei de cercetare 
de aici.

Un complex piscicol, ce are în sea
mă peste 1 200 hectare luciu apă, s-a 
amenajat pe' Jijia și lingă comuna 
Vlădeni, Aici crapul se crește trei 
veri Ia rînd, apoi se pescuiește și 
se livrează pe piață la greutatea de 
pină la 3 kg bucata. Ing. Iosif Ful- 
geanu, directorul întreprinderii pis
cicole județene, ne spune că pe Jijia, 
astfel amenajată, producția de pește 
este mereu în creștere. în întreg 
județul — pondere avînd-o lacurile 
Bahluiului și ale Jijiei — întreprin
derea a realizat, anul trecut, 4 350 
tone de pește de pe cele 3 480 ha 
aflate în exploatare piscicolă.

Și o noutate de ultimă oră : pen
tru o valorificare corespunzătoare 
a peștelui pe piață. Întreprinderea 
piscicolă și-a organizat recent la Iași 
o secție cu o capacitate de 1 500 tone 
pește pe an de semiconserve. Petru 
Rusu, șeful acestei secții, ne spune 
că în afară de deviscerare și livrare 
în stare proaspătă, peștele se ține și 
la congelare, realizindu-se din el 
produse pasteurizate, marinate reci, 
pește afumat și batog, diverse alte 
produse culinare care se vor distri
bui prin rețeaua „Gospodina" și cea 
a comerțului de alimentație publică.

După cum se vede, eficiența lacu
rilor Bahluiului și a Jijiei este deo
sebită. Calculat numai la 1,2 tone de 
pește la hectar de luciu apă, cit a 
obținut în medie întreprinderea 
Piscicolă Iași, care a luat in îngri
jire și exploatare lacurile Bahluiului 
și ale Jijiei, și recolte . de numai 
7 000—8 000 kg porumb la hectar și 
nu cite 15 000 și 20 000 kg la hectar 
cit a realizat pe unele suprafețe Sta
țiunea de Cercetare Agricolă de la 
Podu Iloaiei, observăm că eficiența 
construirii acumulărilor de apă și 
regularizarea Bahluiului și Jijiei este 
de foarte mare importanță economi
că. Mai mult, un mare succes îl 
constituie refacerea ecologică a zo
nelor aflate de-a lungul acestor 
riuri. Acele „miasme ucigătoare..." 
lăsate de inundații au dispărut. Ast
fel, apa Bahluiului și a Jijiei, cea 
oprită în lacurile lor și ale afluenți
lor din zonă a devenit și devine 
continuu tot mai folositoare. Inimo
șii constructori de la întreprinderea 
de Execuție și Exploatare a Lucrări
lor de îmbunătățiri Funciare, spe
cialiștii de Ia Direcția Apelor 
Prut — Iași și de la Oficiul Județean 
de Gospodărire a Apelor, proiectan- 
ții acestor lucrări speciale se stră
duiesc să continue și să finalizeze 
măreața operă de regularizare, de 
folosire judicioasă și eficientă a 
Bahluiului și Jijiei, făcîndu-Ie ast
fel apa tot mai bogată, o apă de aur.

Manole CORCACI

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă tovarășului Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
prin care îi adresează, in numele gu
vernului și al său personal, sincere 
felicitări și cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a 75-a aniversări 
a zilei sale de naștere.

în telegramă se exprimă convin
gerea că guvernele celor două țări 
vor acționa in continuare, in spiri
tul înțelegerilor stabilite la nivel 
înalt, pentru adincirea și dezvolta
rea mai puternică a relațiilor bilate
rale de prietenie și colaborare.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a avut, sîm- 
bătă dimineața, o întrevedere cu 
delegația Uniunii Interparlamentare 
Arabe, condusă de Abdelrahman 
Bouaraoui, secretar general al 
uniunii, care, la invitația M.A.N.. 
întreprinde o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Ihab Is
mail și Mohamed El Beltagi. mem
bri ai Adunării Poporului din R.A. 
Egipt, Mohammed Salem Al Maz- 
rawi, membru al Consiliului Națio
nal Federal din Emiratele Arabe 
Unite. Taha Ahmed Al-Daoud. mem
bru al Adunării Naționale din Irak. 
Abdel Hamid Ammar, membru al 
Congresului Popular General din 
Libia, Mohamed El Mălki, membru 
al Camerei Reprezentanților din Ma
roc, Abdallah Abdallah și Tssam Ab
del Hadi, membri ai Consiliului Na
tional Palestinian, Ahmed Osman 
Kabalan. membru al Consiliului 
Ponorului din TtA. Siriană, si Ab
dallah Al Abab, membru al Camerei 
Deoutatilor din Tunisia.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie exis
tente între România și țările arabe, 
relații care cunosc o continuă dez
voltare, potrivit hotărîrilor conve
nite cu -prilejul întîlnirilor Ia nivel 
înalt. S-a relevat, de asemenea, 
contribuția oe care o pot aduce par
lamentele si parlamentarii, grupu
rile parlamentare la promovarea co
operării româno-arabe. la impri
marea unui curs favorabil soluțio
nării problemelor complexe din via
ța internațională.

(Agerpres)

vremea INFORMAȚII DE LA C E. C. 
CONTUL CURENT PERSONAL

Prognoza meteorologici pentru tnter- 
’• valul 9 iulie, ora 20 — 12 iulie, ora 

20. tn țară : Vremea va fi caldă, Iar 
cerul mai mult senin. Vor cădea ploi, 
mal ales cu caracter de aversă, îndeo
sebi în a doua parte a intervalului, 
izolat, în zonele de deal șî de munte 
din nordul teritoriului. Vintui va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse, în general, 
intre 15 și 22 de grade, iar cele ma
xime. în general. între 30 și 35 de gra
de. tn București : Vremea va îi căl
duroasă, cu cerul mai mult senin. Vin- 
tul va sufla slab. Temperaturile mi
nime vor fi .în jurul valorii de 20 de 
grade, iar cele maxime vor fi cuprinse 
Intre 33 și 35 de grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. 'Pe stadionul Giulești 

din Capitală s-a disputat simbătă 
meciul dintre echipa Rapid și for
mația suedeză Orgryte Goteborg, 
contînd pentru competiția de fotbal 
„Cupa de vară Intertoto". Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (0—1). Golurile au fost 
marcate de UrSică (min. 51), Goan- 
ță (min. 52 și min. 67), respectiv, 
Ytterell (min. 20).

TENIS • In finala Turneului in
ternațional de - tenis de la Varna, 
olandezul Meno Osting l-a întrecut 
cu 6—1. 6—3 pe românul Florin Se- 
gărceanu. în clasamentul final al 
circuitului de turnee „Balkanturist" 
pe locul întîi s-a situat Florin Se- 
gărceanu, cu 60 de puncte, urmat de 
Osting (59 puncte) și Răzvan Itu (47 
puncte). In această competiție, spor
tivii români au avut o frumoasă 
comportare, ciștigind două turnee : 
Răzvan Itu (la Sofia) și Florin Se- 
gărceanu (la Nisipurile de Aur) și 
clasindu-se pe locuri fruntașe in ce
lelalte două concursuri • La Estoril 
(Portugalia), in cadrul preliminarii
lor competiției internaționale de te
nis pentru tineret „Cupa Galea", se
lecționata Portugaliei a invins cu 
3—0 echipa Marocului, iar reprezen
tativa S.U.A. a dispus cu 3—0 de for
mația Turciei.

ATLETISM. In cadrul concursului 
internațional de atletism de la Edin
burgh, sportiva româncă Doina Me- 
linte a ciștigat proba de 1 500 m cu 
timpul de 4'02”09/100, fiind urmată 
de Svetlana Kitova (U.R.S.S.) — 
4’03”15/100 și Yvonne Murray (An
glia) — 4'03”38/100. în proba de să
ritură în lungime pe primul loc s-a 
situat Helga Radtke (R.D. Germană)
— 6,95 m, urmată de Marieta Ilcu 
(România) — 6,94 și Fiona May (An
glia) - 6,77 m.

TIR • Proba de armă liberă cali
bru redus, poziția culcat, pentru ju
niori, din cadrul Campionatelor eu
ropene de tir de la Zagreb a reve
nit vest-germanului Maik Eckardt, 
cu 592 puncte, urmat de Stepan 
Pletikosici (iugoslavia) — cu 589 
puncte. Pe echipe a ciștigat U.R.S.S.
— 1 760 puncte (nou record mondial). 
• După trei zile de întreceri, în 
proba masculină din cadrul Campio
natelor mondiale de tir cu arcul de 
la Lausanne conduce sovieticul Sta
nislav Zabrodski (341 puncte), urmat 
de americanii Rick. McKinney (337 
puncte) și Jay Barrs (336 puncte).

CICLISM. Prima etapă a compe
tiției internaționale cicliste „Trofeul 
Joaquim Agostinho" a fost ciștigată 
de portughezul Marco Chagas, care 
a parcurs 187 km in 5 h 03’26”. Pe 
locurile următoare, în același timp 
cu învingătorul, au sosit compatrio
tul său Delmiro Pereira și spaniolul 
Juan Jose Martinez.

cinema

Maiestății sale HASSAN AL H-LEA
Regele Marocului 

RABAT
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere îmi este deosebit - 

de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite * 

între România și Maroc se vor dezvolta și aprofunda tot mai mult in vi-.? 
itor, in interesul popoarelor român și marocan, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii in lume.

• Secretul... armei secrete : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13; 13;
17,15; 19.30, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11; 13; 15: 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Noiembrie, ultimul bal : VICTO
RIA (16 28 79) - 9: 11 ; 13.13: 17: 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15: 13.30;
15,45; 18: 20, STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15: 14.30: 17: 19.15
• Maria și Mirabela tn Tranzistoria : 
BUZESTI (50 43 58) - 15: 17: 19
• Franțols Villon : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 18,45
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc ieri și azi) — 19, Alo, aterizează

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului marocan 
prieten, pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

A APĂRUT:

Proiect — PROGRAMUL - DIRECTIVĂ AL 
CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN CU PRIVIRE LA DEZVOL
TAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ROMÂNIEI 
IN CINCINALUL 1991 - 1995 Șl ORIENTĂRILE 
DE PERSPECTIVĂ PÎNĂ ÎN ANII 2000 - 2010

EDITURA POLITICA

GIURGIU: Produse de
Acționind cu hotărîre, in spiritul 

sarcinilor și orientărilor formulate 
de secretarul 'general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
magistrala cuvîntare rostită la 
recenta Plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea pentru Construc
ții de Mașini și Utilaje Grele 
Giurgiu raportează livrarea la 
export, cu trei luni mai devreme, 
a 10 agregate complexe de cimen
tare și fisurare. Execuția în devans 
a acestor agregate, destinate efec
tuării la sondele de țiței și gaze a 
unor operațiuni de cimentare și 
fisurare hidraulică, precum și a 
altor operațiuni speciale — consoli
dări de straturi, perforări cu jet

Economisirea timpului este o ce
rință a vieții moderne, care se 
poate realiza pe diferite căi și 
modalități. Una dintre acestea o 
reprezintă contul curent personal, 
organizat in folosul populației de 
Casa de Economii și Consemna
țiuni.

Contul curent personal se des
chide. la cererea persoanelor ma
jore, la oricare sucursală sau fili
ală C.E.C. din țară, prin depunerea 
unei sume minime de 100 de lei. 
In scopul deschiderii contului cu
rent personal, solicitatorul comple
tează o cerere și formularul cu 
specimene de semnături. In caz că 
titularul contului dorește să efec
tueze operații de restituire și prin- 
tr-o a doua sau a treia unitate 
C.E.C.. acesta menționează pe ce
rerea de deschidere a contului res
pectiv.

Depunerile ulterioare în contul 
curent personal și plățile se fac 
fie in numerar, fie prin virament, 
dună voința titularului.

Depunerile in numerar se pot 
efectua la oricare unitate C.E.C. 
din țară, atit de titular, cit și de 
alte persoane. Depunerile prin vi
rament se fac, la cererea titulari
lor, de întreprinderi sau de insti
tuții pe seama sumelor pe care ei 
le au de încasat (retribuții, premii, 
prime, drepturi de autor, precum 
și orice alte drepturi bănești).

Restituirile în numerar din con
tul curent personal au loc la uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul sau la celelalte două uni
tăți C.E.C. indicate de titular. A- 
ceste restituiri se fac titularului 
sau altor persoane (cel mult două) 
tmputerniclte prin clauza introdusă 
la deschiderea contului sau ulte
rior. De asemenea, restituiri în nu
merar se pot efectua și persoanei 
care prezintă un cec pe numele 
său semnat de titularul contului

DEPUNERILE LA C.E.C. 
PRIN CONSIMȚĂMÎNT SCRIS

Deprinderea de a fi economici 
și de a avea spirit de prevedere 
este o trăsătură de caracter a po
porului nostru, care s-a cultivat 
perseverent și s-a transmis din ge
nerație în generație căpătind noi 
valențe și dimensiuni in condițiile 
actuale ale societății românești.

Intr-o cugetare asupra necesită
ții economisirii, Marin Preda ară
ta : „Mai bine să economisim ban 
cu ban și, in loc să împrumutăm 
de Ia alții, să ne împrumutăm de 
la noi înșine". Pentru realizarea 
acestui deziderat, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni pune la dis
poziția populației forme și instru
mente de economisire variate.

Una dintre cele mai practice și 
mai eficiente forme de economisire 
cu caracter permanent, lună de 
lună, o reprezintă depunerile la 
C.E.C. prin virament pe bază de 
consimțămint scris. Depunerile prin 
această formă se pot efectua, la 
alegere, pe libretul de economii 
preferat sau în contul curent per
sonal. beneficiind atit de avanta
jele generale ale economisirii or
ganizate Ia C.E.C., cit și de avan
tajele specifice pe care C.E.C. le 
acordă depunătorilor pentru fie
care instrument de economisire.

Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor fără ca 
depunătorul să se deplaseze de fie
care dată la unitatea C.E.C., aces
te operații fiind făcute de servi

străbunica — 15; 17 : POPULAR
(35 13 17)
• O vară eu Mara : ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
• Maria și marea — 17; 19, Aventu
rile veveriței Miși — 9; II; 13; 15 : 
DOINA (16 35 38)
• Actrița : SCALA (11 0372) — 9; 11;
• 'Locuri* * tn 'inimă : UNION (13 49 04)
— 9: 11.13; 13,30: 15.45; 18; 20
• Caz cu caz nu se potrivește : PA
CEA (71 30 85) — 9: 11; 13.15: 17; 19
• Jandarmul și jandarmerițele : ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11: 13; 15,15; 
17,30: 19,30, AURORA (35 04 66) — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17.45: 20; Ia grădină
— 21, MODERN (85 TI 12) — la grădi
nă — 21
• Oricare fată iubește un băiat : 
MUNCA (21 50 97) — 15: 17; 19.
• De ia literatură la film : PATRIA 

înaltă calitate la export
abraziv, punerea în producție a 
sondelor, restabilirea circulației 
noroiului de foraj și spălarea dopu
rilor de nisip ce se formează pe 
coloana forată — se datorează mai 
bunei organizări a muncii, asigu
rării ritmice a bazei tehnico-ma- 
teriale necesare și pregătirii teh
nologice corespunzătoare a fabrica
ției. Noile produse sint executate 
în condiții de înaltă calitate. Pe 
întregul flux de fabricație, prevă
zut cu utilaje moderne de mare 
productivitate. lucreăză~numai per
sonal cu înaltă călificare, ceea ce 
asigură produselor o mare fiabili
tate, calitate față de care beneficia
rii au numai cuvinte de apreciere. 
(Ion Gaghii).

curent personal sau de una dintre 
persoanele împuternicite de el.

Plățile prin virament din contu
rile curente personale sint perio
dice sau ocazionale și se efectuează 
pe baza documentelor prezentate în 
acest scop sucursalelor sau filiale
lor C.E.C. la care sînt deschise 
conturile.

Din conturile curente personale 
se pot efectua, la cererea titulari
lor, plăți periodice prin virament 
în vederea achitării abonamentelor 
pentru telefon, radio, televizor, ra- 
dioficare, a consumului de energie 
electrică și de gaze, chiriei, impo
zitelor și taxelor, primelor de asi
gurare și ? a altor plăți care îi pri-’ 
vesc pe titularii conturilor curente’ 
personale.

Titularilor de cbhturi curente’ 
personale li se pot elibera, la ce
rere, carnete de cecuri cu sumă 
limitată, care pot fi utilizate la e- 
fectuarea de plăți prin virament 
(fără numerar) pentru cumpărarea 
de mărfuri de la organizațiile co
merciale de stat sau cooperatiste, 
pentru prestări servicii și «pentru 
achitarea de sume datorate statu
lui sau organizațiilor socialiste. 
Carnetele de cecuri cu sumă limi
tată (între 2 000 și 10 000 de lei) 
se eliberează titularilor de unită
țile C.E.C. Ia care sint deschise 
conturile curente personale.

Toate operațiile de încasări și 
plăți se realizează de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni gratuit, în 
limita disponibilului din cont. Pen
tru sumele păstrate în contul cu
rent personal se acordă o dobindă 
anuală de 1,8 la sută.

Datorită avantajelor pe care Ie 
oferă, contul curent personal este 
utilizat tot mai mult de oamenii 
muncii care își desfășoară activita
tea în unitățile socialiste. De ase
menea, contul curent este folosit și 
de pensionari, în scopul virării 
pensiilor și efectuării de plăți.

ciul financiar al întreprinderii sau 
instituției la care acesta lucrează.

Dacă doriți să utilizați acest sis
tem practic de economisire, este 
necesar să solicitați unității unde 
sînteți încadrați ca să vi se depună 
la C.E.C., chenzinal sau lunar, 
suma pe care doriți s-o economi
siți.

Sumele astfel economisite sînt 
înscrise in libretul de economii la 
ghișeul C.E.C. de la locul de mun
că sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea în con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest in
strument de economisire să fie cel 
mai avantajos pentru depunerile 
prin virament.

Deoarece depunerile la C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, suma 
consimțită să fie virată poate fi 
majorată sau micșorată după do
rința depunătorului, care poate să 
dispună și anularea consimțămln- 
tului.

Depunerile pe bază de consimță- 
mînt efectuate lună de lună, la 
care se adaugă sumele provenite 
din dobinzile in numerar și ciști- 
gurile acordate de C.E.C., oferă 
depunătorilor posibilitatea realizării 
într-un termen mai scurt a dorin
țelor personale privind procurarea 
obiectelor de valoare mare și de 
folosință îndelungată.

(11 86 23) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20.15

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
• Teatrul „C. I. NOttara" (sala Stu
dio, 59 31 03) : Cuibul — 18.30
• Teatrul Mic (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : Cintăm 
România de azi (spectacol de sunet 
șl lumină) — 21
Î Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, Ia 

eatrul de păpuși Herăstrău) : Hai 
copil la joc f — 18

t 1



FESTIVALUL MONDIAL AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NIC01AE CEAUSESCU, 
Romania isi construiește un viitor luminos, promovează 
o politică de pace si largă colaborare internațională

Relatări și comentarii ale presei de peste hotare

Tovarășul Kim Ir Sen a vizitat Clubul 
delegației tineretului român

Deplina și entuziasta aprobare de către 
Plenara C.C. al P.C.R. a propunerii de reinves- 
tire a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al partidului la 
cel de-al XlV-lea Congres al comuniștilor 
români, reflectare a voinței ferme a întregii 
noastre națiuni, conținutul documentelor pro
gramatice ce vor fi prezentate înaltului forum 
al P.C.R., deschizătoare de noi și luminoase

perspective patriei noastre socialiste sint re
flectate de mijloace de informare în masă din 
diferite țări ale lumii.

Ziare și reviste de peste hotare evidenția
ză, totodată, în articole și comentarii, poziția 
constructivă a României față de marile proble
me ale lumii contemporane — realizarea dezar
mării, în primul rînd nucleare, afirmarea noilor

principii ale relațiilor dintre state, soluționa
rea stărilor conflictuale exclusiv prin mijloace 
pașnice, edificarea unei noi ordini economice 
mondiale, juste și echitabile, intr-o lume a 
păcii.

Sint puse în lumină, de asemenea, remarca
bilele înfăptuiri ale poporului român în anii 
socialismului, cu precădere cele din perioada 
care a urmat Congresului al IX-lea al P.C.R.

Cotidianul „NODON SINMUN", 
alte ziare centrale din R.P.D. Co
reeană au reliefat — în ample 
relatări privind desfășurarea re
centei Plenare a Comitetului Cen
tral al P.C.R. — aprobarea u- 
nanimă. entuziastă a propu
nerii de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la Congresul al 
XlV-lea al partidului. în funcția 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
evidențiază ziarele din R.P.D. Co
reeană — a dat asigurări că și 
în viitor va contribui cu toate 
forțele, împreună cu întregul 
partid, cu întregul popor, la rea
lizarea programelor de dezvoltare 
viitoare, de perspectivă, de înain
tare a României spre comunism.

Programul-Directivă al Congre
sului al XlV-lea al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea economico- 
socială a României in cincinalul 
1991—1995 și orientările de perspec
tivă pînă în anii 2000—2010 eviden
țiază că strategia de bază a Parti
dului Comunist Român _ va avea 
și în viitor în centrul sau dezvol
tarea forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor de producție, 
a tuturor raporturilor sociale, rea
lizarea unei noi calități a mun
cii și vieții, intărirea democrației 
muncitorești-revoluționare, parti
ciparea tuturor cetățenilor la con
ducerea societății. manifestarea 
deplină a personalității umane — 
subliniază cotidianul cehoslovac 
„RUDE PRAVO".

Din Programul-Directivă rezultă 
că și în viitorul cincinal este pla
nificat un ritm înalt de creștere 
a venituiui național și a sectoare
lor principale ale economiei na
ționale — se arată în continuare. 
Ziarul subliniază importanța pe 
care o acordă documentul creșterii 
tot mai puternice a rolului politic 
conducător al Partidului Comunist 
Român in ce privește transpunerea 
in viață a planurilor și programe
lor de dezvoltare a societății ro-
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mânești.
Ziarul „PRAVDA" din Bratislava, 

„MLADA FRONTA" și alte coti- 
diane cehoslovace au reflectat, la 
nndul lor, conținutul acestui do
cument programatic de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea vii
toare a României socialiste.

In relatarea sa despre conținutul 
proiectului Programului-Directivă 
al Congresului al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român, agen
ția T.A.S.S. arată :

Principalele sarcini ale viitoru
lui cincinal le vor constitui dezvol
tarea intensivă a economiei națio
nale, modernizarea producției pe 
baza realizărilor științei și tehni
cii, fapt care va crea condiții pen
tru trecerea țării la un stadiu mai 
înalt de dezvoltare.

Documentul — relevă agenția so
vietică — stabilește direcțiile de 
dezvoltare a principalelor ramuri 
ale economiei naționale, județelor, 
municipiilor, orașelor și satelor, a- 
bordează probleme referitoare la 
cooperarea economică internațio
nală, creșterea nivelului de viață 
al oamenilor muncii, protecția me
diului înconjurător.

Programul-Directivă preconizează 
Întărirea în continuare a rolului 
conducător al Partidului Comunist 
Român, perfecționarea funcțiilor 
statului, controlului activității so- 
cial-economice, dezvoltarea forme
lor democratice de conducere a 
producției. Se relevă că va fi pro
movată consecvent politica de în
tărire continuă a proprietății so
cialiste — a întregului popor și 
cooperatiste —, se va perfecționa 
sistemul de proprietate comună, 
urmărindu-se legarea tot mai strin- 
să a cointeresării oamenilor mun
cii prin aplicarea acordului global 
In retribuire și participarea perso
nală 
re a întreprinderilor 
țiază T.A.S.S.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND” 
din R.D. Germană arată că la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. au 
fost dezbătute și adoptate docu
mente importante pentru dezvolta
rea pe mai departe a socialismului 
în România, în cincinalul următor 
și pînă îh anii 2000—2010. Progra
mul-Directivă, supus dezbaterii or
ganizațiilor de partid și întregului 
popor, conține orientările pentru 
continuarea neabătută a cursului 
stabilit pentru dezvoltarea econo
miei și creșterea nivelului de trai 
al poporului — subliniază ziarul.

Intr-o relatare a agenției iugo
slave TANIUG se subliniază că 
Programul-Directivă prevede ca 
pină in 1995 produsul social să 
atingă 3 110—3 245 miliarde lei, rit
mul mediu anual de creștere fiind 
de 4,5—5,5 la sută. Produsul națio
nal brut va crește cu 6—7 la sută 
— se arată în continuare. Se va 
acționa pentru dezvoltarea inten
sivă și modernizarea întregii agri
culturi, precum și a zootehniei.

Președintele României, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a ex
primat în cuvîntarea rostită la 
Plenara Comitetului Central al 
partidului îngrijorarea cu privire 
la tendințele din unele țări de slă
bire a rolului conducător al parti
dului comunist, precum și față de 
concepțiile de reîntoarcere la așa- 
zisul sistem pluripartit — arată, 
intr-un articol, cotidianul turc de 
mare tiraj „MILLIYET".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat pentru asigurarea

la fondul de dezvolta- 
eviden-
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dezvoltării ferme pe calea socia
lismului și a propus organizarea 
unor consfătuiri, conferințe regio
nale sau internaționale in scopul 
intăririi colaborării și solidarității 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, pentru discutarea proble
melor actuale complexe — relevă 
ziarul.

Totodată — se subliniază 
în articol — președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat că 
perfecționarea și dezvoltarea socia
lismului nu pot exista fără un 
partid unic al clasei muncitoare, 
iar proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție are un 
rol fundamental în realizarea socia
lismului, întoarcerea la anumite 
forme ale proprietății capitaliste 
însemnind a pune in pericol dez
voltarea socialismului și viitorul 
acestuia.

Presa pakistaneză a reflectat pe 
larg sublinierile făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cadrul 
recentei Plenare a C.C. al P.C.R. 
față de principalele direcții ale po
liticii interne și externe românești.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că asigurarea conducerii
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România și președintele 
Nicolae Ceaușescu desfășoară o in
tensă activitate pe plan interna
țional, ilustrată prin multiple ini
țiative, propuneri și alte demer
suri, pentru a influența adoptarea 
unei poziții constructive în această 
problemă — se relevă în înche
ierea articolului.

Poziția constructivă a României 
privind căile de soluționare justă 
și durabilă a situației din Orientul 
Mijlociu, reafirmată în aceste, zile 
cu prilejul întilnirii dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to

tele Nicolae Ceaușescu — relevă co
tidianul — apreciază că preconizata 
conferință nu se poate substitui 
părților interesate in ceea ce priveș
te luarea deciziilor, întrucit aceasta 
ar însemna realizarea unei păci im-

• Documente programatice de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea social-economică a țării ® Pro
prietatea socialistă asupra mijloacelor de producție 
— factor fundamental în realizarea socialismului 
® Rolul conducător al partidului, permanent întărit 
și consolidat ® O concepție profund novatoare, un 
nou mod de abordare a problemelor dezarmării și 
păcii @ Sprijin ferm soluționării juste și durabile a 
situației în Orientul Mijlociu @ Lichidarea datoriei 
externe, act cu valoare de pionierat și putere 

de exemplu.

operei vaste și complexe de edifi
care a noii orînduiri sociale pre
supune crearea unui larg' cadru 
democratic de participare organi
zată a poporului, a tuturor catego
riilor sociale la activitatea de con
ducere în toate sectoarele — relevă 
ziarul „THE NATION".

Concepția politică și economică 
promovată cu consecventă de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu conform prin
cipiilor de bază ale socialismului 
este ilustrată de ziarul „THE 
MUSLIM".

Politica externă românească 
poartă amprenta trăsăturilor defi
nitorii ale manierei de a gîndi și 
acționa a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, eminent om 
politic al lumii contemporane, care 
a sesizat clar tendințele contradic
torii ce se manifestă în viața in
ternațională, ca și noile impera
tive ale omenirii — subliniază zia
rul „SALONGO" din Zair in- 
tr-un amplu articol.

România, președintele 
Nicolae Ceaușescu ilustrează pres
tigiul gindirii și acțiunilor puse 
in slujba soluționării problemelor 
complexe ale epocii contemporane, 
sesizind contradicțiile fundamen
tale și indicînd căile și modalită
țile concrete care pdhnit promo
varea aspirațiilor vitale ale po
poarelor — continuă ziarul.

Potrivit concepției profund no
vatoare a președintelui României, 
noul mod de gindire politică tre
buie să pornească de la faptul că 
armele nucleare, indiferent, cine le 
posedă, nu pot asigura pacea. Dim
potrivă, ele sint arme de distru
gere a civilizației și păcii. Plecînd 
de la acest adevăr, dezarmarea 
trebuie să constituie obiectivul 
principal care să unească, într-o 
amplă acțiune de solidaritate, toa
te forțele progresiste, democratice, 
realiste, toate popoarele lumii.

In domeniul vital al dezarmării, 
România se pronunță și acționează 
ferm pentru traducerea în viață a 
unui nou principiu de Înțelegere a 
acestei probleme, și anume pentru 
realizarea echilibrului de forțe nu 
prin amplasarea de noi arme nu
cleare sau modernizarea acestora, 
nu prin creșterea efectivelor for
țelor armate, dezvoltarea bazelor 
militare și cheltuirea unor noi 
fonduri pentru înarmări, ci prin 
reducerea graduală, la niveluri din 
ce în ce mai mici, a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare.

varășul Yasser Arafat, sint evi
dențiate de o serie de mijloace de 
informare în masă de peste ho
tare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărirea României de a 
sprijini și in viitor lupta și efor
turile poporului palestinian pentru 
a se ajunge la o soluționare poli
tică globală, justă și durabilă a 
situației din Orientul Mijlociu, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale 
legitime de a trăi in pace, intr-o 
patrie liberă și independentă — 
relatează agenția T.A.S.S. De ase
menea, agenția relevă că a fost ex
primată hotărirea de a dezvolta și 
întări, în noile condiții, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
România și Statul Palestina, dintre 
Partidul Comunist Român și Orga
nizația pentru Eliberarea Palesti
nei, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Agenția CHINA NOUĂ a relie
fat sublinierea făcută în cursul în- 
tilnirii că în condițiile actuale, 
mai favorabile, sint necesare noi 
acțiuni în vederea convocării, în- 
tr-un timp cit mai scurt, sub egida 
O.N.U., a unei conferințe interna
ționale în problemele Orientului 
Mijlociu, la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Statul 
Palestina, precum și Israelul și 
membrii permanenți ai Consiliu
lui de Securitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea P.C.R., a Româ
niei, a poporului român de a con
tinua să sprijine lupta și. efortu
rile poporului palestinian.

România și-a făcut întotdeauna 
cunoscută poziția de sprijinire a so
luționării pașnice a problematicii 
Orientului Mijlociu, pronunțîndu-se 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale sub auspiciile O.N.U. 
— singura cale de natură să ducă la 
o soluționare justă a problematicii 
zonei — se arată într-un articol pu
blicat de ziarul tunisian „AL 
HORRIA".

In concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu există posibili
tăți reale de a se asigura condițiile 
necesare convocării conferinței in
ternaționale, dar aceasta nu soluțio
nează problema în sine, ci oferă 
numai cadrul necesar și potrivit 
pentru reglementarea ei. Președin-

puse ; or, o asemenea pace, ca orice 
soluție impusă de o parte altei părți, 
nu poate fi trainică și nici viabilă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
oferit și oferă un prețios și larg 
sprijin politic și diplomatic cauzei 
poporului palestinian'— subliniază 
intr-un articol ziarul „AL IRAQ".

Cotidianul amintește că România 
a fost prima țară din Europa care 
a recunoscut O.E.P. ca unic repre
zentant legitim al poporului palesti
nian și prima țară care a deschis 
pentru O.E.P. un sediu oficial.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, s-a 
pronunțat pentru realizarea unui 
dialog autentic, în cadrul Națiunilor 
Unite, între țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare, vizind gă
sirea de soluții în problema dato
riei externe.' Președintele 
Nicolae Ceaușescu a precizat că 
pentru a se ajunge la un acord in 
ce privește creditele este necesar să 
fie stabilite criterii care să țină sea
ma atit de nivelul de dezvoltare al 
fiecărei țări, de posibilitățile sale 
de plată, cit și de eforturile ce tre
buie făcute pentru a se asigura pro
priul progres social-economic — re
levă într-un articol cotidianul co
lumbian „DIARIO DEL SUR" .

Punind in evidență sublinierea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea făuririi unei noi 
lumi, mai bune și mai drepte, in 
care toate popoarele să se poată 
dezvolta liber, să schimbe in con
diții echitabile rezultatele muncii 
lor, ziarul columbian reliefează par
ticiparea activă a României la coo
perarea economică internațională, 
poziția țării noastre privind cerin
ța respectării dreptului la autode
terminare al popoarelor, pentru a se 
depăși actuala criză mondială si a 
se asigura o dezvoltare continuă și 
echilibrată a economiei.

Lichidarea datoriei externe se 
Înscrie, in dezvoltarea istorică a 
României, ca un act de mare im
portanță, cu multiple și profunde 
semnificații, atît pe plan intern, 
cit și internațional — subliniază in 
articolul „Realizare istorică a 
României" ziarul „EL UNIVER
SAL" din Venezuela. Această mare 
victorie a muncii și activității 
creatoare a națiunii române — ex
presie a vitalității economiei și a 
spiritului de abnegație al poporu
lui acestei țări — marchează, după 
cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu, deplina inde
pendentă economică și politică a 
României, fiind o încununare stră
lucită a eforturilor poporului pen
tru a asigura progresul și prospe
ritatea țării.

In ultimii aproximativ 25 de ani, 
România a cunoscut un vast proces 
de industrializare, care a declanșat 
o creștere dinamică a populației 
urbane, cu modificări în structura 
populației și a forței de muncă ac
tive — relevă într-un articol zia
rul „DAILY NEWS" din Pakistan. 
Modernizarea și dezvoltarea loca
lităților României răspund acestor 
schimbări — subliniază cotidianul, 
sint căi prin care se urmărește dez
voltarea armonioasă a întregii țări, 
avîndu-se in vedere îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață și 
muncă, dezvoltarea economică ac
celerată. Aceasta vizează întreaga 
populație și decurge în mod obiec
tiv din cerințele dezvoltării și pro
gresului. Este vorba de un proces 
de durată, care se va realiza trep
tat, începind cu obiectivele social- 
economice, pe baza creării condi
țiilor în diferite zone geografice 
ale țării.

(Agerpres)

PHENIAN 8 (Agerpres). — Tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
a vizitat Clubul delegației tineretului 
din Republica Socialistă România, 
deschis la Phenian, cu ocazia celui 
de-al XIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților.

Tovarășul Kim Ir Sen a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu expresia sentimentelor de 
gratitudine, de afectuoasă prietenie 
și cele mai calde felicitări pentru pre
zența delegației din România la cel 
de-al XIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților și a dat o 
înaltă apreciere activităților desfășu
rate de reprezentanții tinerei gene-» 
rații din țara noastră.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea a fost invi
tat să viziteze expoziția de carte, 
unde la loc de cinste se aflau opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, precum si 
traduceri în limba română din lu
crările tovarășului Kim Ir Sen și ale 
tovarășului Kim Giăng II. A fost vi
zitată, de asemenea, expoziția de 
fotografii și afișe ce reflectă aspecte 
din viața și activitatea tineretului ro
mân, participarea sa entuziastă la

înfăptuirea, împreună cu totl oame
nii muncii, a planurilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială 
multilaterală a patriei.

în cinstea înaltului oaspete a fost 
prezentat un program folcloric susți
nut de membri ai ansamblului artistic 
participant la festival.

Au fost prezenți tovarășul Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, oaspete de onoare la festival, 
Ioan Toma, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., și Nicolae Girba. ambasado
rul României Ia Phenian.

PHENIAN 8 (Agerpres). — In pre
zenta a 150 000 de delegați și spec
tatori. pe stadionul Ninnado din 
Phenian a avut loc festivitatea de 
încheiere a celui de-al XIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților. La ceremonia de închi
dere a festivalului a luat parte Kim 
Ir Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

Festivalul s-a desfășurat sub sem
nul prieteniei și solidarității dintre 
reprezentanții tinerei generații de 
pretutindeni, al hotărîrii lor comune 
de a lupta pentru o lume fără arme 
nucleare, o lume a păcii și conlu
crării între popoare.

Spațiul extraatmosferic trebuie utilizat 
exclusiv în scopuri pașnice

Intervenția reprezentantului român 
la Conferința pentru dezarmare de la Geneva

Manifestări consacrate 
României

PARIS 8 (Agerpres). — La Biblio
teca română din Paris a fost organi
zată o acțiune culturală care a pri
lejuit un amplu dialog româno-fran- 
cez pe teme de istorie și cu privire 
la relațiile bilaterale. In acest cadru, 
au fost evocate principalele momen
te ale luptei poporului român pen
tru păstrarea entității naționale și 
formarea statului național unitar, 
precum și relațiile tradiționale de 
prietenie dintre România și Franța 
de-a lungul secolelor.

Au fost deschise expoziții docu
mentare românești și franceze și de 
carte social-politică șl istorică.

Au participat reprezentanți al 
UNESCO, specialiști, oameni de artă 
și cultură.

VIENA 8 (Agerpres). — La Tams- 
weg, important centru turistic din 
landul Salzburg, a avut loc o mani
festare dedicată țării noastre, orga
nizată de Asociația Austria — 
România, In colaborare cu ambasa
da română. In acest cadru a fost 
făcută o amplă prezentare a politi
cii de pace și colaborare internațio
nală a României, a realizărilor de 
seamă obținute de poporul nostru 
în cei 45 de ani care au trecut de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă. Au fost subliniate princi
palele direcții ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a României, carac
terul dinamic al acestui proces. In 
cuvintul său, primarul Hans Rau- 
scher a reliefat aspecte semnifica
tive ale noilor realități românești, 
în contextul mai larg al culturii și 
civilizației din România. A fost, 
de asemenea, vernisată o expoziție 
de artă plastică românească, ce s-a 
bucurat de o primire caldă din par
tea publicului numeros participant 
la manifestare.

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările sesiunii din 
acest an a Conferinței pentru dezar
mare. In centrul dezbaterilor se 
află problemele dezarmării nuclea
re, prevenirii cursei înarmărilor în 
spațiul cosmic, interzicerii armelor 
chimice și altor arme de distruge
re în masă. Lucrările se desfășoară 
în ședințe plenare, comitete spe
ciale, grupuri de lucru și alte 
structuri de negociere.

Intervenind în dezbaterile Co
mitetului special pentru prevenirea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic, 
reprezentantul român a subliniat 
pericolul deosebit pe care-1 prezin
tă extinderea cursei înarmărilor in 
spațiul extraatmosferic pentru toate 
statele lumii, pentru pacea și secu
ritatea internațională. Vorbitorul a 
evidențiat necesitatea asigurării 
unui regim care să consacre cu 
toată fermitatea, din punct de ve
dere juridic, și să asigure pe de
plin In practică apartenența spațiu
lui extraatmosferic la patrimoniul

comun al umanității, utilizarea a- 
cestuia exclusiv in scopuri pașnice, 
în afara oricărei competiții militare.

Au fost prezentate poziția de 
principiu și propunerile României 
privind luarea de măsuri în urmă
toarele direcții prioritare : înceta
rea oricăror acțiuni și programe de 
înarmare vizind extinderea cursei 
înarmărilor în spațiul cosmic ; ne
gocierea unui acord universal care 
să prevadă renunțarea la orice uti
lizare a Cosmosului in scopuri mi
litare și folosirea acestuia doar in 
scopuri pașnice, sub un control in
ternațional corespunzător ; crearea, 
în cadrul O.N.U., a unui organism 
special însărcinat cu supraveghe
rea atît a respectării și aplicării a- 
cordurilor vizind nefolosirea Cosmo
sului în scopuri militare, cit și a 
lansării de sateliți sau alte obiecte 
în' spațiul extraatmosferic.

Au fost prezentate, de asemenea, 
propuneri concrete privind organiza
rea și desfășurarea lucrărilor comi
tetului special.

„Marșul păcii 
1989"

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Exact peste o lună, la New York se 
va încheia „Marșul păcii 1989“ — o 
manifestare simbolică, la nivel inter
național, expresie a dorinței genera
țiilor actuale de a vedea incă din 
acești ani întronat climatul pașnic, 
de conlucrare, fără arme de distru
gere in masă.

Marșul păcii a străbătut într-o 
primă etapă 22 de țări europene și 
continuă pe toate cele cinci conti
nente ale Terrei, participanții ur- 
mind să parcurgă aproape 50 000 km.

Declarație în sprijinul reunificării independente 
și pașnice a Coreei

PHENIAN 8 (Agerpres). — La 
Phenian a fost adoptată și dată 
publicității o declarație comună a 
tinerilor și studenților din Nord și 
Sud, referitoare la reunificarea in
dependentă și pașnică a patriei, 
semnată de președintele Comitetului 
studenților din Coreea si de dele
gatul Consiliului National al repre
zentanților studenților din Coreea de 
Sud, „Chondaehyop". După cum 
transmite agenția A.C.T.C.. în do
cument se arată, între altele, că re
unificarea patriei pe baza principii
lor independentei, păcii și unității 
naționale reprezintă obiectivul ma
jor al tinerilor și studenților din 
Nord și din Sud. Avînd in vedere

că înlăturarea pericolului de război 
și reducerea încordării în Peninsula 
Coreea reprezintă o condiție pentru 
reunificarea națională, tinerii și 
studenții din Nord și din Sud se 
angajează să militeze pentru înlo
cuirea acordului de armistițiu din 
Coreea printr-un acord de pace, 
pentru retragerea treptată a forțe
lor americane din Coreea de Sud 
și adoptarea unei declarații Nord- 
Sud referitoare la neagresiune șl 
reunificarea pașnică. Ei iși exprimă, 
totodată, opoziția față de politica 
„celor două Coree", care urmărește 
perpetuarea actualei divizări a 
tării.

NOUA ZEELANDĂ

Nu - staționării navelor 
cu arme nucleare la bord 

In porturile țării
WELLINGTON 8 ((Agerpres). — 

Potrivit unui recent sondaj de opi
nie realizat in Noua Zeelandă, peste 
84 la sută din cei chestionați s-au 
pronunțat în sprijiniri hotărirli gu
vernului de la Wellington de a nu 
permite acostarea navelor cu arme 
nucleare la bord în porturile țării. 
Rezultatele pun în evidență o spo
rită sensibilizare a opiniei publice 
neozeelandeze față de pericolele ce 
rezidă din simpla prezență a arme
lor nucleare, in comparație cu anul 
1985, cînd proporția celor ce susți
neau această linie politică era de 75 
la sută.

La 11 iulie iși va relua lucrările

Sesiunea Adunării
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Secretariatul Organizației Națiu
nilor Unite a anunțat reluarea la 11 
iulie, pentru o zi, a lucrărilor celei 
de-a 43-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. Va fi examinată pro
blema convocării unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale consacrate 
dezbaterii problemei apartheidului și 
a urmărilor sale distrugătoare în 
sudul Africii. Hotărirea privind con-

Generale a O.N.U.
vocarea unei sesiuni speciale In pro
blema apartheidului a fost luată de 
Adunarea Generală in decembrie 
anul trecut. In urma consultărilor, la 
care au luat parte și reprezentanții 
statelor „din prima linie" și ai miș
cării de nealiniere, președintele Co
mitetului special împotriva aparthei
dului a propus ca sesiunea specială 
să aibă loc în decembrie anul acesta.

ITALIA : Apel pentru sus*  
pendarea activității de mo
dernizare a bazei aeriene 

de la Crotone
ROMA 8 (Agerpres). — Un grup de 

senatori comuniști s-au adresat mi
niștrilor de externe și apărării din 
guvernul italian, cerîndu-le să de
termine cabinetul să suspende toate 
activitățile de modernizare a bazei 
aeriene de la Crotone (sudul Italiei), 
unde urmează să fie transferate a- 
vioanele americane de tipul „F-16" 
de la baza Torrejon (Spania), infor
mează agenția ANSA.

r
AGENȚIILE DE PRESA 
w - pe scurt

INTERVIU. Intr-un interviu a- 
cordat ziarului algerian „Hori
zons", Sam Nujoma. președintele 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), s-a de
clarat optimist în legătură cu 
rezultatele alegerilor generale ce 
vor avea loc în noiembrie în Na
mibia. El a arătat că organizația 
sa politică slujește cauzele majore 
ale poporului namibian și de aceea 
se bucură de credit.

coroane, fată de 263 miliarde la 
finele anului trecut — a anunțat 
Biroul central de statistică din 
Stockholm. Această evoluție re
flectă creșterea deficitului balan
ței comerciale suedeze, fiind in 
strinsă legătură cu dereglările va
lutare care au dus la scurgerea 
de capital din țară.

EXPLOZIE NUCLEARA SUB-
TERANA. După cum transmite i 
agenția T.A.S.S.. la 8 iulie, in U- 
niunea Sovietică, la poligonul din ' 
zona Semipalatinsk, a fost efec
tuată o explozie nucleară subtera
nă cu puterea de pină la 20 kilo- | 
tone. Experiența, precizează a- 
genția, a fost făcută in scopul I 
perfecționării tehnicii militare.

PRIMIRE LA DAMASC. Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, 
l-a primit pe ministrul de externe 
al Iranului, Aii Akbar Velayati, 
aflat in vizită la Damasc, infor
mează agenția KUNA. La întreve
dere a luat parte și ministrul de 
externe sirian, Farouq Al-Sharaa.

VIZITA. Președintele Ciprului, 
Ghiorghios Vassiliou, și-a încheiat 
vizita oficială de patru zile efec
tuată in R.F. Germania. Ghiorghios 
Vassiliou a avut convorbiri cu pre
ședintele R.F.G., Richard von 
Weiszăcker, și cu cancelarul fede
ral Helmut Kohl. Au fost abordate 
probleme bilaterale, precum și as
pecte ale relațiilor internaționale, 
în cursul convorbirilor, oficialită
țile vest-germane și-au exprimai 
speranța soluționării cit mai repe
de posibil a problemei cipriote și 
sprijinul pentru inițiativa de pace 
a O.N.U. in Cipru.

EXPERIMENT. După 
mite agenția T.A.S;S„ 
in zona portului Ialta 
Neagră, in prezența unor oameni 
de știință, reprezentanți ai cercu
rilor guvernamentale și ziariști din 
U.R.S.S., S.U.A., R.F.G., Spania, 
Italia, Japonia și R.P. Chineză a 
fost realizat un experiment negu
vernamental privind controlul de 
la distanță al prezenței de arme 
nucleare pe nave de război. Pen
tru controlul de la distantă a fost 
utilizat un complex tehnic sovie
tic, iar pentru controlul la fața lo
cului — aparatură sovietică și ame
ricană. T.A.S.S. precizează că ex
perimentul a confirmat posibilita
tea de principiu de a se descoperi 
de la distanță existența unor arme 
nucleare pe nave de suprafață. '

cum trans
la 5 iulie, 
din Marea

DESCOPERIRE. Studiind foto
grafii transmise din Cosmos de sta
ția interplanetară „Voyager-2", oa
menii de știință americani au des
coperit un nou satelit — al treilea 
— al planetei Neptun. în prezent, 
„Voyager-2“, lansat in anul 1977, 
se apropie cu o viteză uriașă de 
această planetă, cea mai îndepăr
tată a sistemului solar. Satelitul 
descoperit este de cinci ori mai mic 
decit Luna. Cercetătorii speră că, 
la sfîrșitul lui august, cind sonda 
„Voyager-2“ va trece Ia distanța 
de „numai" 5 000 km de Neptun, 
știința va obține noi date atit des
pre planetă, cit și despre sateli
ții ei.

DATORIA EXTERNA A SUE
DIEI a crescut. în primul tri
mestru al anului în curs, cu 16 
miliarde coroane, totalizînd la 
sfîrșitul lunii martie 279 miliarde

DESEMNARE. Conducerea Parti
dului Democrat-Creștin Italian, 
principala formațiune politică a 
coaliției guvernamentale demisio- 
nare, l-a desemnat, simbătă, pe 
Giulio Andreotti spre a fi numit de 
șeful statului, Francesco Cossiga, 
cu formarea noului guvern.

UNITĂȚILE GUVERNAMENTA
LE ale garnizoanei din Jalalabad 
continuă să consolideze succesele 
obținute în cadrul contraofensivei 
declanșate în ultimele zile împo
triva formațiunilor extremiste înar
mate. în cursul contraofensivei au 
fost capturate cîteva depozite de 
muniții și de arme, inclusiv 1 700 de 
rachete „sol-sol". Agenția Bakhtar, 
citată de T.A.S.S., informează, de 
asemenea, că detașamente ale opo
ziției înarmate au lansat rachete 
asupra orașului Kabul și altor lo
calități. S-au înregistrat victime 
în rindurile populației civile.

NIVELUL ȘOMAJULUI în Ca
nada a atins. în iunie 1989. 7,3 la 
sută din totalul populației apte 
de muncă a țării, a anunțat Biroul 
de statistică, citat de agenția 
T.A.S.S.
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