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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

In

spiritul sarcinilor subliniate

la ședința

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub semnul dorinței comune de a da dimensiuni și mai ample
colaborării prietenești româno-finlandeze, ieri a început

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI REPDBUOI FINLANDA.
MAUNO KOIVISTO, ÎMPREUNĂ CD DOAMNA TEHERVO KOIVISTO
Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu,
miercuri, 5 iunie, a sosit, într-o vizită de stat în țara
noastră, președintele Republicii
Finlanda, Mauno
Koivisto, împreună cu doamna Tellervo Koivisto,
Vizita șefului statului finlandez
reprezintă un important eveniment
in cronica raporturilor de prietenie
și colaborare dintre România și
Finlanda, o expresie a bunelor rela
ții dintre cele două țări și popoare,
o manifestare a voinței lor de a
extinde conlucrarea bilaterală. în
interesul reciproc, al cauzei păcii,
înțelegerii și cooperării intre na
țiuni.
Ceremonia sosirii înaltului oaspete
a avut loc pe aeroportul Otopeni.
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul salonului oficial se aflau
președinților
Nicolae
portretele
Ceaușescu și Mauno Koivisto. indrapelele
de
stat,
ale
cadrate de
celor două ■țări. Pe mari pancarte
se aflau înscrise. in limbile română și finlandeză, urările : „Bun
venit in Republica Socialistă Româ,nia Excelentei Sale Domnului
Mauno Koivisto. președintele Republicii Finlanda !“, „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Fin
landa. in folosul ambelor popoare,
al cauzei păcii, securității și con
lucrării in Europa și in lume !“
in intimpinarea înalților oaspeți
au
venit președintele
Nicolae
Ceaușescu și tovarășa
Elena
Ceaușescu.
Erau prezenți membri ai Consi-

liului de Stat și ai guvernului,
generali, alte persoane oficiale.
Au fost de fată ambasadorul
României la Helsinki și ambasado
rul. Finlandei la București, precum
și membri ai. ambasadei.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au salu
tat cu deosebită căldură, la coborirea din avion., pe președintele
Mauno Koivisto și doamna Tellervo
Koivisto.
O gardă militară a prezentat
onorul. S-au intonat imnurile de
stat ale celor două țări. în semn
de salut,. ,au fost trase 21 de salve
de artilerie. Cei doi șefi de stat au
trecut in revistă garda de onoare.
în continuare. înalților oaspeți
le-au fost prezentate persoanele oficiâle române.
Un grup de copii au oferit
buchete de flori.
Solemnitatea sosirii s-a încheiat
cu defilarea gărzii de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Mauno Koivisto s-au
îndreptat, intr-o mașină, escortată
de motocicliști. spre reședința re
zervată înalților oaspeți.
La reședință, cei doi șefi de stat,
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna
Tellervo Koivisto s-au întreținut
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Vizită protocolară
Președintele Republicii Finlanda,
Mauno Koivisto, a făcut, miercuri
dupâ-amiază, o> vizită protocolară
președintelui Republicii
1
Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, la Pa
latul Consiliului de Stat.

Intîlnirea, care a precedat convor
birile oficiale, s-a desfășurat intr-o
atmosferă de caldă cordialitate, ce
caracterizează relațiile de prietenie
și colaborare dintre cele două țări
și popoare.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
ța Palatul Consiliului de Stat au
al președintelui Republicii Socia
inceput. miercuri. 5 iunie, convorbi
liste România, Dumitru Apostoiu,
rile oficiale dintre președintele Re . secretar prezidențial și al Consiliu
publicii Socialiste România. Nicolae
lui de Stat. Maria Stănescu, amba
Ceaușescu. și președintele Republicii
sadorul României la Helsinki. Ro
Finlanda, Mauno Koivisto.
mulus Neagu. director in Ministerul
Lâ convorbiri participă :
Afacerilor Externe.
Din partea română: Ștefan Andrei,
Din \ partea finlandeză :
Paavo
ministrul afacerilor externe. Vasile
Vayrynen, ministrul afacerilor exter
Pungan. ministrul comerțului exte
ne. Jussi Montonen. ambasadorul
rior și cooperării economice interna
Finlandei la București. Ake Wihtol,
ționale, Aurel Duma, ministru secre- , secretar de stat în Ministerul Aface
tar de stat la Ministerul Afacerilor
rilor Externe. Jaakko Kalela, secre
Externe. Constantin Mitea. consilier
tar general al președintelui. Charles

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea președintelui
Mauno Koivisto și a doamnei Tellervo Koivisto
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, un dineu oficial in onoarea președintelui Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto, și a doamnei
Tellervo Koivisto, la Palatul Consi
liului de Stat.

La dineu au participat membri ai
Consiliului de Stat și ai guvernului,
precum și conducători ai unor instituții centrale, organizații de masă și
obștești, reprezentanți ai vieții știin
țifice și culturale.
Au luat parte persoanele oficiale

care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Finlanda in vizita pe care o
întreprinde in țara noastră.
Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Helsinki și am
basadorul Finlandei la București.
Președintele Nicolae Ceaușescu și

președintele Mauno Koivisto
rostit toasturi, care au fost urmărite
cu interes și subliniate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de stat
ale României și Finlandei.
Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

TOASTUL PREȘEDINTELUI

TOASTUL PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

MAUNO KOIVISTO

Domnule președinte și
doamnă Koivisto,
Stimați oaspeți din Republica
Finlanda,
Tovarăși și prieteni,
Ne face plăcere să vă salutăm
cordial pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe doamna
Koivisto, pe colaboratorii’ care vă
însoțesc — și să vă adresăm, și în
acest cadru, o călduroasă urare de
bun venit pe pămîntul României.
între România și Finlanda exis
tă vechi și tradiționale relații, ba
zate pe principii de deplină egali
tate, stimă și respect reciproc. Vi
zita ele stat pe care o efectuați în
țara noastră constituie o ilustrare
a acestor bune relații,, o expresie
a dorinței comune de a le conferi
un caracter tot mai larg.
Vizitele reciproce și convorbiri
le la nivel înalt purtate cu aceste
prilejuri au dat un puternic im■ puls dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor dintre țările și
popoarele noastre, Avem convingerea că, în cadrul vizitei pe care
ați început-o astăzi, vom ajunge
la noi înțelegeri care să pună o
bază tot mai trainică, stabilă și de

lungă durată colaborării și coope
rării româno-finlandeze — in do
meniul economic, tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de
interes comun, să întărească și mai
mult prietenia și conlucrarea din
tre țările și popoarele noastre.
Apreciem că atît România, cit și
Finlanda dispun de mari posibili
tăți pentru intensificarea colabo
rării și a schimburilor economice
— și considerăm că este în inte
resul deplin al țărilor și popoare
lor noastre să asigurăm, prin efor
turi comune, punerea cît mai lar
gă în valoare a acestor posibili
tăți.
Ne bucură că, în timpul vizitei
în România, veți avea prilejul să
cunoașteți nemijlocit unele din
preocupările și realizările poporu
lui nostru, care — liber și deplin
stăpîn pe destinele sale — acțio
nează, strîns unit, pentru edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul pa
triei, pentru dezvoltarea econo
mică și socială a țării și ridicarea
continuă a nivelului său de trai
și de civilizație materială și spi
rituală.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Domnule președinte și
doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă exprim dumnea
voastră, domnule președinte, mul
țumirile mele, ale soției și cele ale
însoțitorilor mei pentru invitația
de a vizita Republica Socialistă
România. Noi am fost primiți cu
căldură
și
prietenie,
Această
atmosferă a dat amprentă și întîlnirilor noastre.
Relațiile de prietenie fino-române au tradiții îndelungate și o
bază trainică. între țările noastre
există o rețea complexă de acor
duri, care creează premise bune
pentru dezvoltarea multilaterală a
raporturilor noastre.
între cele două țări nu sînt pro
bleme de nerezolvat. Acest lucru
nu ar trebui să însemne însă că
sîntem mulțumiți de situația exis
tentă și să lăsăm nefolosite posi
bilitățile de dezvoltare pe mai de
parte a relațiilor noastre. în con
vorbirile de astăzi ne-am străduit
să ajungem spre acest țel.
Pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale, vizitele la nivel înalt au
avut un rol important. Sînt con-

vins că această vizită, ca și vizita
dumneavoastră în Finlanda în
1971, va da noi impulsuri apropie
rii pe multiple planuri a relațiilor
noastre.
Relațiile bune, tradiționale, au
existat și în domeniul colaborării
comerciale și economice între Fin
landa și România. Schimburile
comerciale nu au reușit însă să se
dezvolte în ultimul timp pe mă
sura dorințelor. Au scăzut în spe
cial exporturile finlandeze în
România la un nivel deosebit de
redus.
După' părerea mea, noi ar tre
bui să ne străduim acum pe toate
căile pentru a spori într-un mod
echilibrat și pentru a diversifica
schimburile comerciale și coope
rarea economică, pe baza interese
lor și necesităților celor două
părți. La realizarea acestui scop
se poate contribui, între altele, prin
lărgirea numărului de înțelegeri
comerciale de lungă durată între
întreprinderile finlandeze și orga
nizațiile românești de comerț ex
terior. Din punctul de vedere al
exportului finlandez sîntem inte
resați, în special, în participarea
(Continuare in pag. a III-a)

Mufto. director adjunct. Antti Koisti
nen. șef de secție in Ministerul Afa
cerilor Externe.
Președintele Republicii Finlanda a
mulțumit cordial pentru invitația de
a vizita România. El a dat expresie,
satisfacției de a se intilni cu șeful
statului român, manifestîndu-și con
vingerea că discuțiile. înțelegerile la
care se va ajunge cu acest prilej ,
vor marca o etapă superioară în dez
voltarea relațiilor de colaborare,
(Continuare în pag. a III-a)

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

© Realizarea ritmică, integrală și la un nivel calitativ
superior a producției stabilite, în mod deosebit a celei
destinate exportului • Recuperarea neîntîrziată a tutu
ror restanțelor ® Darea în funcțiune a obiectivelor de
investiții la termenele prevăzute • Creșterea pe toate
căile a eficienței economice
După cum s-a anunțat, recenta
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. care a avut'
loc sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a analizat — în
tr-un spirit de inaltă exigentă re
voluționară — îndeplinirea planului
in industrie, investiții și comerț
exterior în perioada 1 ianuarie—31
mai. și. in mod deosebit, pe. luna
mai 1985, comparativ cu realizările
din aceleași perioade ale anului
1984. și a stabilit măsurile ce tre
buie luate pentru realizarea inte
grală a tuturor prevederilor de plan
și, in special, a producției de ex
port.
Rezultatele de pină acum obținute
pe ansamblul economiei naționale
evidențiază că și in această pe
rioadă au continuat să se ma
nifeste. in unele ramuri ale econo
miei naționale, serioase rămineri in
urmă in ce privește îndeplinirea
planului la export și. în general, in
realizarea producției planificate.
Tocmai dc aceea, in cadrul ședinței
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. s-a cerut guvernului, mi
nisterelor economice, centralelor in
dustriale si—wniUițilpr producătoare
să acționeze cu toată fermitatea
pentru recuperarea intr-un timp cît
mai scurt a răminerilor in urmă si
pentru realizarea ritmică, integrală
Si la un nivel calitativ superior a
producției stabilite, in mod deosebit
a celei destinate exportului, pentru
realizarea obiectivelor de investiții
la termenele prevăzute in plan.
Pentru îndeplinirea acestor sar
cini. organele și organizațiile de
partid, conducerile unităților econo
mice au datoria să acționeze cu
stăruință și răspundere pentru or
ganizarea temeinică și desfășurarea
in cele mai bune condiții a produc
ției, pentru întărirea spiritului de
disciplină in fiecare sector de ac
tivitate, pentru utilizarea cu ma
ximă eficientă a potențialului'teh
nic și uman de care dispune fie
care întreprindere, fiecare șantier
de construcții.
Se știe că. în spiritul indicații
lor date de secretarul general al
partidului. Comitetul de Stat al
Planificării stabilește lunar, începind chiar cu luna iunie, planul

pe centrale industriale, iar ministerele și centralele ii defalcă pe
fiecare întreprindere, urmind să
asigure toate condițiile și să controleze în permanență modul in
care prevederile planului sint rea
lizate in practică. Ținind seama de
importanța îndeplinirii ritmice, in
tegrale a planului la producția, fi
zică și export este necesar ca in
fiecare întreprindere să se ia mă
suri imediate — in funcție de sar
cinile stabilite — pentru folosirea
completă a utilajelor și instalații
lor. a timpului de lucru și a forței
de muncă ; să se întocmească pro
grame concrete de producție pe
fiecare secție și atelier ; să se or
ganizeze echipe și formații, specia
le. care . să lucreze numai pentru
export ; să se acționeze pentru o
bună aprovizionare tehnico-materială a tuturor unităților economice.
De bună seamă, așa cum s-a
subliniat la ședința Comitetului. Po
litic Executiv, eforturile ce trebuie
depuse in luna iunie și in perioa
da următoare pentru recuperarea
restanțelor și realizarea integrală a
planului la producția fizică și ex
port, trebuie însoțite in fiecare.în
treprindere de acțiuni perseverente
pentru creșterea mai accentuată a
productivității muncii, sporirea eficienței întregii activități econo
mice prin utilizarea cu maximă
grijă a materiilor prime, energiei
și combustibilului, introducerea pe
scară și mai largă in circuitj.il pro
ductiv a materialelor refolosibile,
reducerea consumurilor specifice și
a cheltuielilor materiale.
Acționind in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. oamenii muncii din industrie, din toate ramurile econo
miei naționale, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de Ipartid,
sint chemați să-și facă un titlu de
inaltă răspundere din îndeplinirea
■exemplară a planului la producția
fizică și export, din realizarea in
tegrală. la toți indicatorii cantitativi
și de eficiență, a planului pe luna
iunie și pe Întregul an, in scopul
Încheierii cu rezultate cit mai
bune a actualului cincinal.
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în spiritul sarcinilor subliniate la ședința Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

ACȚIUNI FERME PENTRU RECUPERAREA
RESTANT» IA PRODUCȚIA FIZICĂ ȘI EXPORT
Rulmenții realizați la Alexandria
sint folosiți în construcția de auto
camioane, autoturisme „Dacia 1300“,
„Oltcit" și „ARO“, tractoare șl loco
motive electrice, în industria aero
nautică, siderurgie, minerit. în multe
alte sectoare ale economiei naționale.
In același timp, rulmenții fabricați
aici sint' exportați în S.U.A., Japonia,
India, Anglia. Franța și alte zeci de
țări. Cu fiecare ăn, rulmenții reali
zați în moderna întreprindere din
Alexandria sint solicitați de alti par
teneri de peste hotare. în prezent
peste 70 Ia sută din întreaga pro
ducție a unității fiind destinată ex
portului. Așadar. îndeplinirea în
bune condiții a planului la fiecare
sortiment, livrarea ritmică a produ
selor condiționează bunul mers al
activității multor unități industriale
din tară, asigură onorarea întocmai
a contractelor încheiate cu partene
rii . de peste hotare. De aici interesul
firesc de a vedea cum se acționează
în această întreprindere
pentru
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului la producția fizică.
De la bun început trebuie precizat
că debutul productiv în acest an a
fost influențat de evoluția condițiilor
climatice deosebit, de aspre. Ca ur
mare. in luna ianuarie s-au înregis
trat mari restante la producția fi
zică. Apoi. în luna februarie, sarci
nile de plan au fost îndeplinite si
de atunci se desfășoară o adevărată
bătălie pentru recuperarea restanțe
lor. Practic, producția realizată peste
plan a însumat 3 milioane lei în
Juna martie și cile 2 milioane lei în
lunile aprilie și mai. In acest con
text este de reținut faptul că nivelul
producției a crescut de la o perioadă
la alta. în luna mai realizîndu-se cel
mai mare volum de producție din
istoria întreprinderii.
—■ Principalele rezerve de creștere
a producției — ne spune inginerul
Florea Marin, directorul întreprin
derii — le-am găsit de fapt în pro
pria noastră unitate. Ele se referă
la organizarea mai bună a muncii,
întărirea ordinii și disciplinei, folo
sirea intensivă a utilajelor și instala

țiilor din dotare. La toate acestea
aș adăuga îmbunătățirea colaborării
cu unitățile furnizoare din țară și
asigurarea, cu forțe proprii a unui
număr mare de piese de schimb,
care pînă acum se importau.
Intr-adevăr, așa cum ne-a preci
zat inginerul-șef mecano-energetic
al unității. Marcel Lăzărescu, prin
intensificarea activității de autoutilare importurile au fost diminuate
de la o perioadă la alta. Intre ulti
mele realizări in acest domeniu se
numără mașina de superfinisat role,
mașina de confecționat nituri, ma-

Dărâu și Nicolae Constantinescu,
șeful de echipă Ilie Marin.
Rezultatele tot mai bune de la o
lună la alta se explică și prin mă
surile luate pentru innoirea și mo
dernizarea producției și tehnologiilor
de fabricație. Așa, bunăoară, in ca
drul celor trei ateliere de proiectare
au fost organizate colective speciali
zate pe produse, s-a introdus teh
nica de calcul electronic în obținerea
datelor necesare cercetării și proiec
tării. „Concomitent cu atragerea lar
gă a muncitorilor și specialiștilor din
producție la rezolvarea unor pro-

La întreprinderea de rulmenți din Alexandria
șina de rectificat baza rolelor, care
au un randament cel puțin egal cu
al utilajelor din import. Tot prin autoutilare s-au realizat și liniile de
automatizare de la mașinile de rec
tificat inele pentru rulmenți, ceea
ce a determinat o creștere substan
țială a productivității muncii la ope
rația respectivă. în general, prin
eforturile colectivului secției de re
parații și autoutilări se asigură din
producție proprie 80—85 Ia sută din
piesele de schimb necesare efectuării
lucrărilor de întreținere și revizie a
mașinilor și utilajelor din dotare.
De altfel, rezultatele obținute în ul
tima perioadă in privința creșterii
indicilor de utilizare a mașinilor și
utilajelor se datoresc tocmai măsuri
lor luate pentru asigurarea pieselor
de schimb și îmbunătățirea activității
de întreținere și reparații. Ca urma
re. stagnările în producție au fost
eliminate complet, iar opririle acci
dentale s-au redus la minimum. La
mașina de forjat inele, de pildă,
timpul de executare a lucrărilor de
reparații s-a redus cu 15 zile, evidentiindu-se prin activitatea desfă
șurată tehnicianul Mihai Puran,
maiștrii Octavian Cucu, Gheorghe
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bleme tehnice — ne spune inginerul
Viorel Cioarec, șeful compartimentu
lui de pregătire a fabricației — s-au
inițiat acțiuni comune cu specialiști
de la institute centrale de profil,
redueîndu-se ciclul cercetare-productie. în perioada care a trecut din
acest an au fost asimilate în fabri
cație 30 de produse noi. destinate
atît beneficiarilor din tară, cit și
partenerilor de peste hotare. S-au
asimilat, de asemenea, două tehno
logii de forjare combinată pe prese
automate orizontale și o tehnologie
de automatizare a procesului de
ștantare a inserțiilor metalice pentru
garniturile de etanșat rulmenți". Re
zultatele bune obținute în activitatea
de înnoire si modernizare a produc
ției sa datorează, deopotrivă, unor
neobosiți căutători și promotori ai
noului, printre care se numără in
ginerii Nicolae Simionescu, Cornel
Bleau, Marin Ciulică, Petre Adrian
și Dan Stănescu, subinginerii Ion
Nicula și Vasile Zgubea. tehnicienii
Constantin Copoeru și Lucian Ro
taru.
O direcție de acțiune eficientă se
dovedește a fi si creșterea gradului
de mecanizare și automatizare a pro

T
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In legătură cu materialele texțile refolosibile, s-ar
părea că există o dilemă pe cit de mare, pe ații de
inexplicabilă (vezi „Scinteia" din 2 iunie a.c.) : ori să
fie lăsate să zacă, prin depozite, cu anii, supuse de
gradării, ori să fie valorificate in utile materiale de
construcții, îndeosebi înlocuind produse deficitare,
unele procurate din import.
Afirmația este pe deplin întemeiată. Pe de o parte,
întrucît, pe lingă marile cantități de resturi textile
refolosibile, rezultate din procese de fabricație și adu
nate în unități ale industriei ușoare, mai ales de con
fecții, există in depozitele întreprinderilor pentru re
cuperarea și valorificarea materialelor refolosibile un
stoc de 12 300 tone de materiale textile uzate. Iar fac
tori de răspundere ai centralei de profil apreciază, pe

„Terasin“=economie de
asfalt la lucrările de îmbu
nătățiri funciare. Excelente
calități intr-o serie de lucrări de
îmbunătățiri funciare și rutiere —
consolidări de drumuri, căi ferate,
maluri, taluzuri — dovedește „Terasinul", material omologat de In
stitutul de cercetări textile. De
anul trecut, acesta se fabrică la
întreprinderea de nețesute din
Rimnicu Vilcea. Realizat in pro
porție de sută la sută din textile,
sintetice refolosibile — un amestec
de resturi tehnologice și de mate
riale din colectări, destrămate și
impregnate — noul produs permite
importante economii de asfalt și
pietriș. Din experimentările între
prinse, în colaborare cu Institutul
de cercetări și proiectări tehnolo
gice în transporturi, a rezultat că
„Terasinul" asigură nu numai con
solidarea, dar și o bună drenare a
terenurilor respective.
în ciuda acestei prezentabile
„cărți de vizită", pînă în prezent
au fost comandate la întreprinde
rea producătoare din Rimnicu Vil
cea doar citeva sute de mii de
metri pătrați. Beneficiarele acestor
cantități : întreprinderi subordonate
consiliilor populare județene Satu
Mare, Galați și Dolj.
— Ținind seama îndeosebi de
importantele economii de asfalt ce
se pot obține prin folosirea noului
material, ar trebui ca și alte con
silii populare județene să-l aibă in
vedere pentru executarea lucrări
lor prevăzute de Institutul de
studii și proiectări pentru Îmbună
tățiri funciare — afirmă cercetă
toarea Nermin Sandor, șefa labo
ratorului de nețesute din cadrul
Institutului de cercetări textile.
Aviz deci potențialilor benefi
ciari : întreprinderea vîlceană este
in așteptarea de noi comenzi pen
tru „Terasin", ■ produs care econo
misește, ' în principal, asfaltul, ma
terial energointensiv.

Saltele termoizolatoare,
în loc de beton celular autoclavizat. Drept „concurenți"
ai betonului celular autoclavizat
(conținînd produse de spumare
din import), în realizarea termoizolării pentru pereții și acoperișu
rile unor construcții agrozootehni
ce, se prezintă saltelele realizate
pe o stație-pilot de către Institu
tul de cercetări in construcții,
ÎNCERC. Modul de fabricare ? Cit
se poate de simplu : ’umplutura
din materiale sintetice refolosibile
— ștraifuri. capete de țesături și
stofe, resturi de fibre și fire din
poliester, viscoză, PNA — este
prihsă, ca să nu „fugă", in saci de
polietilenă compartimentați. Di
mensiunile: 3 m lungime, 0.60—1 m
lățime și 12 cm grosime. Iar pre

Stan ȘTEFAN

corespondentul „Scinteii"

NAȚIONALE, AL NOSTRU, AL TUTUROR

CIT Mfil MULTE MATERIALE
L

ceselor de producție. în secția recti
ficare. de pildă, inginerul Constan
tin Berechet a conceput și realizat
o mașină de alimentare pneuma
tică. prin folosirea căreia productivi
tatea muncii a crescut cu 25—30 la
sută. La rîndul său. tehnicianul
Octavian George a proiectat și reali
zat un dispozitiv de bazare a ine
lelor mici, pînă la 10 mm. cu efecte
asupra sporirii productivității muncii
și reducerii rebuturilor. In secția
colivii, operațiunile de decupare și
ambutisare se fac acum — printr-o
soluție tehnică propusă de inginerul
Dan Stănescu — pe o singură ma
șină. productivitatea mărindu-se in
acest caz de cinci ori. Și asemenea
exemple s-ar mai putea dat
Demnă de remarcat este si o altă
inițiativă a producătorilor de rul
menți din Alexandria. Despre ce
este vorba ? întrucît aici se află in
construcție noi hale de fabricație, au
si fost aduse o serie de mașini și
utilaje necesare viitoarelor capaci
tăți de producție. De aceea s-a
hotărît ca. pină la terminarea con
strucției noilor hale, o parte din
utilajele sosite de la furnizori și
care nu necesită platforme speciale
de montaj să fie amplasate în halele
existente ale întreprinderii. In pre
zent se montează 11 strunguri au
tomate la secția strungărie și 4 linii
de rectificat inele pentru rulmenți
în secția rectificare.
Toate aceste măsuri tehnice au fost
însoțite de altele de ordin organiza
toric. Zilnic, conducerea întreprinde
rii urmărește evoluția producției,
onorarea întocmai a contractelor,
aprovizionarea ritmică cu materii
prime și materiale, creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor și utila
jelor. In același timp, organizațiile
de partid, de sindicat și de tineret
desfășoară o intensă muncă politică
pentru mobilizarea tuturor forțelor
la îndeplinirea în cele mai bune
condiții a sarcinilor de plan la pro
ducția fizică, pentru recuperarea in
cit mai scurt timp a restanțelor.

RECUPERATE
RECONDIȚIONATE
REFOLOȘITE

———— ------------------------------- -

baza estimărilor făcute, că anual s-ar putea colecta de
la populație, de la hoteluri, cămine etc. 20 de mii de
tone. Colectările au fost însă limitate din cauza lipsei
de desfacere a acestor materiale. Pe de altă parte, intrucit cercetarea științifică a stabilit o serie de rețete,
prin care aceste materiale refolosibile, provenite din
industrie sau din colectări, pot fi utilizate, cu succes,
în fabricarea unor materiale utile.
In ancheta de față ne vom referi doar la citeva din
noile produse, pe bază de materiale textile refolosibile,
care nu numai că au lost finalizate, din punctul de
vedere al cercetării și experimentării, dar au și fost
produse, de acum, in loturi industriale, insă cu mult
sub nivelul posibilităților.

țul — 27—30 lei metrul pătrat. In
troduse între panouri prefabricate
din beton armat, saltelele au dovedit
excelente calități
terrpoizolatoare
pentru halele agrozootehnice, rea
lizate experimental la fermele
avicole din Afumați și Pantelimon.
Ca oricărui material bun, și sal
telelor termoizolatoare li s-a dus
rapid vestea in țară. Ca atare, la
ÎNCERC s-au prezentat mai multi
interesați. Institutul nu are insă
nici capacitatea de a realiza, la ni
vel de microproductie, mari canti
tăți și nici n-ar fi economic ca
materiale textile refolosibile? să

Ușoare nu s-a arătat dispusă să
preia fabricația de „Izoblasin", cu
toate că și această tehnologie e
destul de'simplă. Plăcile se fabri
că din resturi de orice material
sintetic refolosibii, cu condiția să
fie scămoșat și apoi liat cu rășini
acrilice, fenolice și silieat de sodiu.
Pină in prezent, doar I.C.R.A.L.
Vitan din București s-a arătat in
teresat să fabrice „Izoblasin". In
acest scop, și-a realizat o instala
ție destul de simplă, cu o capaci
tate anuală de 10 mii metri pătraț.i pe un schimb. Cantitatea ob
ținută, chiar lucrindu-se in trei

Materialele textile reutilizabile
-reintroduse în circuitul economic!
fie „plimbate" dintr-un colț al
tării în altul. Ce-i drept, și între
prinderea de nețesute din Rimnicu
Vilcea urmează să fabrice aseme
nea saltele, pe care Institutul de
proiectări pentru construcții tipi
zate le-a inclus, recent, in proiectele-tip ale unor construcții agro
zootehnice.
— întrucît tehnologia de fabri
cație este atit de simplă, ea poate
fi asimilată ușor, chiar și în cadrul
oricărui trust județean de con
strucții, producindu-se direct, pe
mari șantiere, saltelele noastre
termoizolatoare, cu instrucțiuni de
utilizare — explicite — opinează
cercetătorul Dragoș Rizca, de la
ÎNCERC, coordonatorul progra
mului de valorificare a materiale
lor reutilizabile in construcții.

„Izoblasin" — pentru eficiente placări anticondens. De fapt’ Pieile de „Izo
blasin", realizate de Institutul de
cercetare și proiectare pentru in
dustria materialelor de construcții,
în colaborare cu ÎNCERC, pot fi
folosite cu bune rezultate, în ge
neral, la termoizolarea pereților și
acoperișurilor, în vederea îmbună
tățirii confortului termic din lo
cuințe. în acest sens sint grăitoare
experimentările aplicative la o se
rie de blocuri de locuințe din
București. Bunăoară, pe strada Lamotești, placările anticondens cu
„Izoblasin" a unor pereți exteriori
de locuințe, efectuate acum doi
ani, s-au dovedit deosebit de efi
ciente.
Din păcate însă, nici o unitate
din cadrul Ministerului Industriei

schimburi, nu acoperă însă nici pe
departe
cererile
beneficiarilor.
Drept urmare, I.C.R.A.L. Vitan
este în curs de dotare cu o nouă
linie de fabricație.
— E și firesc să fie atit de so
licitat noul produs, dat fiind apor
tul termic ridicat al acestor izo
lații, urmărite de noi, prin termografie și alte măsurători moderne,
cum ar fi televiziunea în mfraroșu
— ne spune inginerul Ion Marcu,
șeful laboratorului de finisaje și
higrotermică din ÎNCERC.
Deocamdată însă, cum s-a arătat,
un singur I.C.R.A.L. bucureștean
produce „Izoblasin", reușind să aco
pere doar nevoile sectorului în care-și desfășoară activitatea. Or, așa
cum rezultă din estimările făcute
de ÎNCERC, ar exista un necesar
de circa 4 milioane de metri pătrați
pe an. Unde s-ar mai putea fabrica
„Izoblasin" ? Tot potrivit specia
liștilor de la ÎNCERC, în cadrul
întreprinderilor de materiale izo
latoare, al unor unități de construcții-montaj și chiar pe șantiere
de investiții, preferabil acolo unde
există, în apropiere, și unități tex
tile care să livreze, fără transpor
turi pe mari distanțe, materiale
refolosibile.
De grăbit, nu se grăbește nimeni
să preia nici fabricația unui alt
produs asemănător — sută la sută
din materiale
refolosibile — cu
utilizări
termo și fonoizolatoare.
Este vorba de plăcile stratificate
„Tefo", concepute la Institutul de
cercetări textile.

Șnurul izolant — alt ma
terial cu valorificare limita
tă. Un bun înlocuitor al șnurului

din vată minerală, produs energo
intensiv, deficitar, se dovedește și
cel obținut pe un utilaj realizat,
prin autodotare, de întreprin
derea „Textila" din Cisnădie,
in colaborare cu Institutul de cer
cetări textile. Deși Institutul de
cercetări textile a organizat, încă
in 1982, o demonstrație pe acest
utilaj, in fața a numeroși alți po
sibili realizatori, valorificatori și
utilizatori ai acestuia,
reciclarea
sub formă de șnur izolant n-a
depășit perimetrul Cisnădiei. De
notat că in țări cu o industrie
dezvoltată, ca Franța,
bunăoară,
materiale textile refolosibile se
valorifică, Ia izolații, de mai multă
vreme. De fapt, pe lingă șnurul
izolant
există și. alte materiale
termo și fonoizolatoare din „refo
losibile", cu valorificare limitată,
la cite o singură întreprindere,
cum ar fi „Dumbrava Roșie" din
Sibiu. Or, pentru extinderea lor
n-ar fi nevoie decit de... recepti
vitate.
Misiunea
cercetării
nu
s-a
încheiat'. In continuare, cerce
tarea științifică trebuie să gă
sească și alte utilizări materia
lelor textile refolosibile, în special
a șrențului, categorie de materiale
cu fibre de natură
diferită, in
amestec. Acestea reprezintă 60 la
sută din volumul colectărilor. Ce-i
drept, Institutul de cercetări tex
tile a găsit o serie de valorificări :
șnur izolant, mochete (cu stratul
superior din fibre naturale), suport
covor PVC sau vată de tapițerie.
Există însă mari cantități de
materiale textile cu grad avansat
de uzură, neomogene, provenite
îndeosebi din colectări de la
populație, care nu e economic
să fie reciclate in industria
textilă. Și aceasta deoarece ope
rațiile suplimentare nu numai
că duc la creșterea costurilor, dar
se soldează și cu pierderea a 30—40
la sută din respectivele materiale.,
Se impune deci, așa cum țin să
sublinieze factori de răspundere
din Centrala pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolo
sibile, elaborarea unor tehnologii
de valorificare cu eficientă econo
mică ridicată și pentru această ca
tegorie de textile refolosibiie. Ca
atare, ar trebui mai intii ca Insti
tutul de cercetare și proiectare
pentru industria materialelor de
construcții, cel de cercetări textile
și INCERC-ul să se pună de acord
asupra
cercetărilor care ar mai
trebui întreprinse. Rezultate pro
mițătoare se anunță, de pe acum,
în realizarea unor panouri pentru
izolații acustice.
— Odată finalizată această cer
cetare, se va putea lărgi simțitor
domeniul de utilizare eficientă a
șrențului — opinează dr. ing.
Mihai Badea, șeful laboratorului
de materiale termoizolatoare de la
Institutul de cercetare și proiectare
pentru industria, materialelor de
construcții. Iar pentru introducerea
în normativele de construcții a
unor noi produse din materiale
refolosibile, va trebui urmărită,
minuțios comportarea lor in timp.
în contextul sarcinilor actuale
puse de conducerea partidului pri
vind utilizarea mai intensă a ma
terialelor recuperabile, un interes
larg, sporit în promovarea de noi
prpduse termo, hidro și fonoizola
toare, cu consumuri reduse de
combustibil, obținute prin valorifi
carea unor materiale textile refo
losibile, constituie o necesitate
stringentă.

Ioana DABU

LUCRĂRILE AGRICOLE
- DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

Culturi duble și succesive pe toate suprafețele prevăzute I
Anul acesta, corespunzător sar
cinilor din planul de stat, unitățile
agricole de stat și cooperatiste, au
de însămințat două, milioane hec
tare cu culturi duble și succesive,
din care 600 000 hectare cu porumb
pentru boabe, iar diferența cu le
gume, plante furajere și alte cul
turi. Aceasta reprezintă o sarcină
de cea mai mare importanță pen
tru economia națională, pentru, a
cărei realizare exemplară trebuie
luate încă de pe acum toate mă
surile ce se impun. De altfel, in
cuvîntarea rostită la recenta ple
nară lărgită a Consiliului Național
al Agriculturii, secretarul general al
partidului,
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU, ș-a referit pe larg Ia
importanța acestei probleme și a
accentuat principalele direcții de
acțiune pentru realizarea integrală
a prevederilor in acest domeniu.
„Suprafața noastră e mică. Nu o
mai putem extinde — sublinia se
cretarul general al partidului. Dar
prin culturile duble, prin culturi. /
succesive, prin culturi intercalate
putem să creștem această supra
față cu 30—40 la sută — și deci să
cultivăm, în fond, 13—14 milioane
de hectare. Stă în puterea noastră
și trebuie să facem acest lucru !“
Prima condiție pentru a se asi
gura reușita culturilor duble și
succesive este ca ele să fie însămințate in perioadele optime
de timp. Pentru aceasta este ne
voie ca încă de acum, în același
timp cu pregătirile ce se fac pen
tru recoltarea cerealelor păioase,
să fie luate toate măsurile de care
depinde executarea tuturor lucră
rilor în flux neîntrerupt, astfel
incit de la stringerea recoltei de
pe o anumită suprafață și pină Ia
însămințarea acesteia cu culturi
duble și succesive să nu treacă
mai mult de 48 de ore. Desigur,
aceasta presupune o temeinică or
ganizare a întregii activități in
cimp și, mai presus de orice, așa

cum accentua secretarul general
al partidului ia ■ plenara lărgită a
Consiliului Național al Agricultu
rii, să se facă pregătirile cores
punzătoare și să se asigure tot ce
este necesar pentru a se lucra ziua
și noaptea. Ziua — la stringerea. și
depozitarea recoltei, iar noaptea —
Ia eliberarea de resturi vegetale și
pregătirea terenului.

Ce măsuri se impun
pentru reușita
acestei acțiuni
de mare importanță
pentru economia
națională
Experiența multor unități agri
cole dobindită in anii anteriori do
vedește că, procedindu-se astfel,
culturile duble și succesive au pu
tut fi semănate la termenele sta
bilite, au ajuns la maturitate și au
asigurat producții corespunzătoare.
Secretul constă in repartizarea ju
dicioasă a forțelor mecanice, asi
gurarea
mecanizatorilor
pentru
schimbul de zi și de noapte, alcă
tuirea formațiilor complexe de
mecanizare care să execute in
flux toate lucrările, de la strin
gerea și transportul recoltei, eli
berarea terenului de paie și pre
gătirea acestuia, pînă la insămințarea culturilor duble. Și trebuie ac
centuat faptul că actuala dotare a
stațiunilor
pentru
mecanizarea
agriculturii permite ca întreaga
suprafață planificată cu culturi
duble și succesive să fie insămînțată la termenele stabilite. Esențial
este ca pe tot parcursul lucrărilor

să se asigure utilizarea Ia întreaga
capacitate a utilajelor existente, să
fie prevenite neajunsurile care
dereglează fluxul tehnologic. Prac
tica anilor anteriori arată că mă
surile ce se întreprind acum in
toate unitățile agricole trebuie să
vizeze și să asigure cu prioritate
ca recoltarea culturii principale și
eliberarea terenului de resturile
vegetale să se facă cu maximă
operativitate. De cele mai multe
ori, din cauza unor deficiențe or
ganizatorice, între aceste lucrări
se creează decalaje mari, care pot
întirzia nepermis de mult insămint.area propriu-zisă a culturilor du
ble și succesive.
Intre măsurile ce se întreprind
acum, la fel de importante pentru
bunul mers al lucrărilor sint și
cele privitoare la asigurarea din'
timp a semințelor în structura de
soiuri și hibrizi stabilită, a canti
tăților necesare de îngrășăminte
chimice și de erbicide.
Cum perioada optimă pentru jnsămințarea culturilor duble și
succesive este foarte scurtă și orice
oră pierdută poate duce la nereu
șita acestei acțiuni, rezultă că este
de datoria organelor agricole jude
țene, a conducerilor unităților
agricole și a organelor și organiza
țiilor de partid de la sate să în
treprindă toate măsurile ce se im
pun pentru organizarea activității
in cele mai mici amănunte, incit
să se asigure executarea tuturor
lucrărilor in flux, fără decalaje.
Ca și la culturile de bază, reușita
culturilor duble și succesive este
direct condiționată de întronarea
unei ordini și discipline ferme in
toate etapele de executare a lucră
rilor, acestor culturi trebuind să li
se acorde chiar o atenție mai
mare pentru ca să dea rezultatele
cerute.

Aurel PAPAD1UC

CIND NU AJUTĂ NATURA,
AJUTĂ HĂRNICIA OMULUI
Străbătând liniile de centură aie
Capitalei, cu împrejurimile sale,
trecind de la Jilava la PopeștiLeordeni, de la Dudești la Mogoșoaia și de aici la Chiajna și Bragadiru, ochiul se desfată la prive
liștea culturilor de un verde crud
pe întinsul cărora- mii de oameni
se apleacă cu migală și pricepere
pentru a le asigura rodul bogat la
care aspiră și in acest an. în peisa
jul verde ce înconjoară Capitala
au fost organizate, cu deosebire in
ultimii ani, 30 de ferme legumico
le, care. împreună cu grădinile din
gospodăriile populației, au devenit
principala sursă de aprovizionare a
populației Bucureștiului cu legume
și zarzavaturi. Anul trecut, bună
oară, fermele legumicole ale secto
rului agricol Ilfov au asigurat pes
te 52 la sută din cantitatea de le
gume și zarzavaturi desfăcută pe
piața organizată a Capitalei. în
acest an, de pe cele 8 000 hectare
cite se cultivă cu legume in sec
tor, urmează să se realizeze o pro
ducție totală de legume de circa
160 000 tone. Deși au depășit cu
aproape 600 tone planul „Ia zi" de
livrări la fondul de stat, legumi
cultorii sectorului, oameni cu sim
țul datoriei, sint conștienți că rea
lizările lor sint încă departe de
ceea ce aștepta de la ei populația
Capitalei in această primăvară.
Dar dincolo de unele neajunsuri,
mai ales organizatorice, trebuie avut in vedere că abia a început
recoltarea primei culturi de bază,
mazărea, și că vîrful de produc
ție va fi atins mult mai tirziu.
Culturile de legume — varză, to
mate. usturoi și ceapă in special —
ce se pot vedea în aceste zile in
grădina cooperatorilor din Jilava,
au darul să trezească admirația
pentru frumusețea și bogăția lor.
Varza timpurie cultivată în cimp
în sistem protejat, sub tunete de
polietilenă, și mazărea sint in
plin virf de recoltare. Dar înain
tea lor, cooperatorii din Jilava au
mai trecut printr-un virf de recol
tare. acela al verdețurilor, din care
au livrat in această primăvară Ca
pitalei peste 700 tone. Am văzut
solariile cultivate cu tomate și am
rămas impresionați nu numai de
bogăția roadelor ce au început să
dea in pirg. ci mai ales de munca
aprpape epuizantă a celor care sub
ecranul de folie infruntau zăpu
șeala produsă de soarele fierbinte
de iunie. Deși tufele de tomate
ating înălțimea omului, iar rodul
este format de acum, cooperatorii

'din echipa lui Gheorghe Ștefan
lucrează pentru finisarea culturii,
pentru a asigura și reclama comer
cială a produselor pe care le vor
expedia de aici. Cu trudă grea, în
vintul aspru al lui noiembrie, a
fost plantată aici cultura de ustu
roi, a cărei producție, certă de
acum, asigură un venit de peste
100 000 lei la hectar.
Ceea ce dă valoare de experien
ță grădinii de legume de la C.A.P.
Jilava este gradul inalt de inten
sificare și eficientă a producției.
Grad ce exprimă de fapt efortu
rile depuse aici pentru valorifica
rea superioară a fiecărei palme de
pămint. Pe 60 la svită din supra-

Secvențe
din munca
plină de răspundere
a grădinarilor
din jurul Capitalei
fața grădinii, cooperatorii din Ji
lava realizează curent cite două
cicluri de producție, toate caracte
rizate printr-o timpurietate pro
nunțată. în acest început de iunie,
pe 70 de hectare primul ciclu de
producție este încheiat de-acum,
marea majoritate a acestor supra
fețe fiind plantate cu ardei, vine
te. tomate de toamnă. Pe locul
culturii de mazăre, unde de citeva
zile încoace cei 60 de culegători
și-au corelat ritmul de lucru cu al
celor două batoze, a și inceput
plantarea răsadurilor pentru varza
de toamnă. Referindu-ne la preo
cuparea deosebită ce se manifes
tă aici pentru a asigura timpurie
tate producției de legume, con
semnăm- în fapt materializarea
uneia din măsurile importante sta
bilite de Comitetul municipal de
partid București în vederea asigu
rării unei eșalonări mai bune in aprovizionarea populației cu legume
proaspete. Modul în care se înfăp
tuiesc celelalte măsuri aveam să-1
cunoaștem pe parcursul zilei, zi in
care, din fermele cultivatoare de
mazăre și varză, au fost livrate
Capitalei peste 60 de tone pentru
consumul în stare proaspătă. Se
cuvine subliniată în acest sens in
dicația dată de comitetul munici
pal de partid ca, mai ales in pri-

recolteazd din noua producție de legume la C.A.P. Dudești, sectorul
agricol Ilfov
Foto : M. Cioc

ma perioadă de recoltare a mazării. producția să fie desfăcută cu
prioritate pe piețele Bucureștiului,
urmind ca pe măsura satisfacerii
cerințelor populației să se treacă
din plin la industrializare.
Fapt
este că, în cele citeva zile de la
inceperea recoltării, au fost des
făcute prin magazinele de specia
litate peste 250 tone de mazăre
boabe.
Am trecut, zilele acestea, prin
multe ferme legumicole ale secto
rului agricol Ilfov și trebuie să
spunem că in majoritatea cazuri
lor impresionează in mod deose
bit hărnicia oamenilor, rodul bo
gat și îngrijirea grădinilor, care
vin să facă dovada că oamenii în
țeleg foarte clar răspunderea ce le
revine în calitate de producători
de a participa cu recolte de legu
me mereu sporite la buna aprovi
zionare a populației. Iar acest aport
tot mai sporit de la un an la altul
este urmarea firească a măsurilor
judicioase și perseverente între
prinse încă cu mai multi ani in
urmă de comitetul municipal de
partid pentru punerea in aplicare
a unui sistem fructuos de conlucra
re intre industrie și agricultură. Un
sistem bazat pe relații economice
precise Șl care are excepționala
calitate de a încuraja munca și re
zultatele ei. Este vorba de partici
parea in mod organizat a navetiș
tilor. a celorlalți oameni ai mun
cii din industrie la desfășurarea lu
crărilor din agricultură.
Modalitățile
de participare la
muncă diferă.
desigur, de la o
unitate la alta, in funcție de con
dițiile concrete.
La
Gruiu. de
exemplu, producția
de
legume
planificată la nivelul comunei se
realizează in bună măsură in gră
dinile oamenilor, care livrează în
treaga cantitate în mod dirijat, si
organizat centrelor de achiziții în
ființate pe teritoriul comunei,
centre specializate
pe
livrarea
tomatelor’ la export. Cu fiecare din
cele 900 de familii s-a încheiat la
începutul
anului un angajament
de muncă în acord global, prin
care sint stabilite sortimentele si
cantitățile de legume ce urmează a
fi livrate, cu deosebire cele de.Ținate exportului. Că in condiu.>>
date aceasta este modalitatea cea
mai eficientă de conlucrare, o do
vedesc producțiile mari la hectar
ce se realizează si se livrează efec
tiv. o dovedesc bunăstarea oameni
lor realizată mai ales pe seama
muncii în agricultură.
, Fermele legumicole de la Du
dești. Nuci. Grădiștea. Măgurele și
Snagov. cele de la I.Ă.S. Bragadiru și Mogosoaia fac parte din acele
subunități care. împreună cu cele
amintite mai ■ înainte, constituie
partea de esență a legumiculturii
sectorului agricol Ilfov. Fiecare din
ele iși are o anumită experiență
proprie in organizarea producției
si cointeresarea oamenilor. Tuturor
le este însă comun nivelul inalt al
producțiilor pe care sint hotărite
să-1 atingă si in acest an atit de
dificil pentru agricultură. Răspun
derea cu care acționează acum
pentru îngrijirea culturilor, pentru
udarea legumelor, dar mai ales
pentru valorificarea superioară a
roadelor grădinilor, griia maximă
constituind-o în aceste zile evitarea
oricăror pierderi la recoltarea mazării. a celorlalte legume, repre
zintă garanția unor producții mari
de legume si în acest an.

Florea CEAUȘESCU
Iosif POP
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tul președintelui
olae Ceaușescu
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j

că, în actualele
naționale — care
grave și complexe
damentală a epoa oprirea cursei
eosebi a celor nujirea
dezarmării,
. Acum, mai mult
e necesar ca toate
indiferent de orînial-politică, să coni strîns pentru opripericulos. al” eveniun nou război monîn condițiile actuale,
na inevitabil într-un
r, ce ar duce la disiseși condițiilor exis
te planeta noastră. Pe
•icăror deosebiri de
1 de ideologie, trebuie
interesele păcii, ale
nirii de la o catastrofă

1 se cunoaște, rezultarunde a negocierilor
ricane de la Geneva
ale armelor nucleare și
au corespuns așteptărirelor ; mai mult, pe
ifășurării acestora, am
noi experiențe nucleare,
’•ea de noi arme nucleaănent. Iată de ce consieste necesar ca, în carunde de negocieri, care
de curînd, să se depună
■turile și să se acționeze
simț de răspundere — și
e, și de alta — în vederea
unor acorduri corespunn problemele armelor nucosmice.
pronunțat și ne pronuntru oprirea, de către am•ți, pe timpul tratativelor,
.sării de noi arme nucleapuropa și, în general, in
i lume. în această privinirdăm o deosebită
imă inițiativelor Uniunii Sodeclarațiilor tovarășului
Gorbaciov privind instiunui moratoriu unilateral,
n toamnă, precum și pro|, mai recente, a secretaruheral al Comitetului CenPartidului Comunist al
ii Sovietice privind oprirea,
ipul negocierilor, a oricăror
ențe nucleare. Considerăm
e necesar ca și Statele Uni• Americii să răspundă in
corespunzător — și să se a. la oprirea în cel mai scurt
a amplasării armelor nu■e, a oricăror experiențe cu
tea.
preciem că toate statele euroe, îndeosebi statele din cele
iă alianțe militare — N.A.T.O.
Tratatul de la Varșovia — trele să fie mai active, să dea dodă de răspundere față de proe popoare, de Europa, față de
ața pe planeta noastră 1 Ele treuie să se întîlnească, să discue și să contribuie, într-o formă
iau alta, la succesul negocierilor
de la Geneva, la. realizarea unor
acorduri corespunzătoare care să
ducă la încetarea amplasării ra
chetelor și a oricăror acțiuni de
dezvoltare a armelor nucleare, de
militarizare a Cosmosului.
Totodată, considerăm că trebuie
intensificată activitatea la Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva, la Conferința pentru măsuri
de încredere și securitate și pen
tru dezarmare de la Stockholm,
la negocierile de la Viena privind
reducerea armamentelor și trupe
lor din centrul Europei, precum și
la alte organisme și conferințe in
ternaționale. Țările și popoarele
Europei au o bună experiență în
această privință — aceea a reu
niunii pentru securitate și coope
rare care a avut loc, cu 10 ani
în urmă, în capitala țării dum

neavoastră, Helsinki. Realizarea
acestei conferințe — care a fost
organizată la inițiativa țărilor so
cialiste, la București, încă din 1966
— a deschis posibilitatea dezvoltă
rii unor relații noi, bazate pe depli
nă egalitate, pe respectul orînduirii
sociale din fiecare țară. Aniversa
rea, în curînd, a 10 ani de la ține
rea conferinței trebuie să ducă la
intensificarea luptei unite a tu
turor
popoarelor
continentului
pentru dezarmare, pentru o Europă
unită, a păcii și colaborării, fără
rachete și fără nici un fel de arme ‘
nucleare !
România acționează cu perseve
rență pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, colabo
rării și bunei vecinătăți, fără arme
nucleare și baze militare străine.
Salutăm și susținem propunerea
Finlandei cu privire la crearea
unei zone denuclearizate în nordul
Europei, ca și eforturile ce se de
pun pentru realizarea unor aseme'nea zone in alte regiuni ale lumii.
Ne pronunțăm consecvent pen
tru renunțarea la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței în re
lațiile internaționale, pentru solu
ționarea tuturor conflictelor și
problemelor litigioase dintre state,
numai și numai pe cale politică,
prin negocieri.
Sîntem, de asemenea, preocupați
de agravarea situației economice
mondiale, care afectează, practic,
toate, țările lumii, și în mod deo
sebit țările in curs de dezvoltare.
Considerăm că trebuie să se facă
totul pentru a se ajunge în cel
mai scurt timp la negocieri reale,
în cadrul Organizației Națiunilor
Unite, între țările în curs de dez
voltare și țările dezvoltate, pen
tru soluționarea globală, echitabilă
a problemei datoriilor externe —
care
împovărează tot mai mult
țările în curs de dezvoltare —
pentru o nouă ordine economică
mondială. Ne pronunțăm pentru
organizarea unei conferințe la ni
vel înalt a țărilor în curs de dez
voltare, care să dezbată proble
mele complexe ale lichidării sub
dezvoltării și edificării noii ordini
economice mondiale, să stabileas
că măsuri de cooperare între ele,
precum și o strategie comună de
negocieri cu țările dezvoltate.
Realitățile demonstrează tot mai
mult că se impune participarea
activă,
egală a tuturor statelor,
indiferent de mărime sau orînduire social-politică, la soluționa
rea justă și durabilă a probleme
lor complexe și grave ce confrun
tă omenirea. Apreciem că trebuie
să crească rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme
internaționale în soluționarea de
mocratică a tuturor problemelor
lumii de azi, în asigurarea păcii.
îmi face plăcere să evidențiez,
și cu acest prilej, buna conlucrare
dintre țările și popoarele noastre
în cadrul O.N.U.,
precum și cu
prilejul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa și al
altor reuniuni internaționale con
sacrate dezarmării și păcii. îmi
exprim convingerea că, și în viitor,
România și Finlanda vor conlucra
activ pentru a contribui la triumful
rațiunii, al dezarmării, al păcii și
colaborării în lume.
încredințat că vizita pe care o
faceți va constitui un nou moment
important în dezvoltarea pe toate
planurile a relațiilor româno-fin
landeze, doresc să toastez :
— în sănătatea dumneavoastră,
domnule președinte, și a doamnei
Koivisto ;
— pentru dezvoltarea continuă
a prieteniei și conlucrării dintre
țările și popoarele noastre ;
— pentru progresul și bunăsta
rea poporului finlandez prieten ;
— pentru pace
în întreaga
lume :
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor 1 (Aplauze).

Toastul președintelui
Mauno Koivisto
(Urmare din pag. I)
la modernizarea industriei de pre
lucrare a lemnului din România.
Experiența Finlandei în acest do
meniu este cunoscută, iar partici
parea noastră la această acțiune
de modernizare ar fi în interesul
celor două țări.
Aș dori să-mi exprim convin
gerea că în domeniul industriei
chimice se vor găsi noi produse
interesante de către ambele părți.
Schimburile noastre comerciale
s-au concentrat într-o gamă de
produse prea mică. Consider, de
asemenea, important să studiem cu
grijă posibilitățile pe care ni le
oferă piețele terțe.
Sînt convins întru totul că în
dezvoltarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice avem
încă multe posibilități care vor
trebui să fie folosite pe deplin.
Pe de altă parte, acest lucru
contribuie la apropierea și reali
zarea unei bune cunoașteri dintre
cele două țări.
Cu ajutorul relațiilor culturale
eficiente se pot da noi impulsuri
legăturilor între persoane, atît pe
plan oficial, cît și neoficial. Aso
ciațiile de prietenie au participat
în mod activ la căutarea unor noi
forme de activitate. Prin interme
diul turismului, mii de finlandezi
au obținut, în decursul anilor, cu
noștințe proprii despre țara dum
neavoastră.

Domnule președinte,
Ca țară mică, cu o politică de
neutralitate, Finlanda își asigură
securitatea pornind în special de
la crearea unor raporturi bune,
bazate pe încredere, cu statele
vecine.
în același timp, ne străduim să
dezvoltăm relații bilaterale bune
și fructuoase cu toate statele lu
mii. Pornind de la acest punct de
vedere, Finlanda acționează pen
tru consolidarea premiselor de
pace și colaborare, în special aici
în Europa și în zona sa nordică.
Situația internațională a fost
dominată de mai mulți ani de ra
porturi încordate între marile pu
teri. Securitatea a fost căutată
prin înarmare. Ca urmare, am
asistat la cursa înarmărilor și la
slăbirea securității. Pentru Fin
landa, ca țară care nu aparține
de blocuri, este de o importanță
primordială promovarea păcii și
securității internaționale, pe calea
colaborării între guverne.
Pentru aceasta, Finlanda ,a sa
lutat cu satisfacție începerea ne
gocierilor de la Geneva între
Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii in vederea re
ducerii și opririi înarmărilor nu
cleare și cosmice. Noi dorim ca
aceste negocieri să conducă la o
mai bună înțelegere, la oprirea
cursei înarmărilor, la reducerea
armelor nucleare și prin aceasta
la consolidarea securității și sta
bilității mondiale.
La rîndul său, Finlanda s-a stră
duit să contribuie la menținerea
stabilității și securității in propria
zonă, în Nord.
Predecesorul meu, președintele
Kekkonen, a prezentat, în 1963,
inițiativa creării unei zone denu
clearizate in Nordul Europei, ini
țiativă care a fost completată în
1978 prin ideea creării unui sis
tem special de control al înarmă
rilor in această zonă. Scopul aces
tor inițiative contribuie la menți
nerea stabilității în Nord.

După părerea Finlandei, punc
tul de plecare al realizării unui
sistem de control al înarmărilor
trebuie să pornească de la inte
resul securității tuturor statelor
din această zonă și de la modul de
interpretare al statelor respective,
în plus, acele mari puteri care sînt
interesate într-un astfel de sistem
de securitate trebuie să-și spună
punctul de vedere de la începutul
negocierilor. Țările care vor ajunge
la un asemenea acord trebuie, de
asemenea, să obțină de la statele
posesoare de arme nucleare garan
ția că acestea nu vor folosi în
orice condiții armele nucleare îm
potriva zonei care cuprinde statele
ce au încheiat acordul respectiv.
Poziția Finlandei în vederea
creării zonei denuclearizate in
Nord și principiile în legătură cu
aceasta reflectă atitudinea guver
nului finlandez și pentru zonele
denuclearizate în general. Zonele
denuclearizate trebuie considerate
ca acțiuni regionale importante de
dezarmare care, la rîndul lor, mă
resc încrederea între state. Urmă
rim cu interes eforturile României,
împreună cu ale altor state balca
nice, pentru promovarea creării
zonei denuclearizate în Balcani.

Domnule președinte,
La 1 august 1985 se vor împlini
10 ani de la semnarea, în capitala
Finlandei, a Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa. Dumneavoastră,
domnule președinte, ați fost unul
dintre semnatarii acestui document
politic ca unul dintre cele mai
importante din epoca noastră.
Actul final de la Helsinki este
unic în felul său și reprezintă o
expresie a voinței politice comune
a statelor cu sisteme sociale dife
rite. El este și un program de
activitate care reflectă eforturile
celor 35 de state participante la
Conferința pentru securitate și co
operare în Europa în vederea so
luționării în mod pașnic și echili
brat a multiplelor probleme de
securitate și cooperare din Europa.
Evoluția situației internaționale
în cursul celor 10 ani nu a fost
întotdeauna favorabilă, pe măsura
așteptărilor față de destindere.
Semnificația Actului final de la
Helsinki nu a scăzut însă în
timpul acesta. Dimpotrivă, în bună
măsură, se poate spune că procesul
C.S.C.E. tocmai în aceste condiții
și-a dovedit viabilitatea.
Sărbătorirea a 10 ani de la
semnarea Actului final de la
Helsinki, peste aproximativ două
luni în capitala țării noastre, va
oferi un prilej deosebit statelor
participante de a confirma spri
jinul lor pentru procesul C.S.C.E.
și pentru dezvoltarea acestuia în
viitor. Această ocazie va trebui să
fie folosită din plin.

Domnule președinte și
doamnă Ceaușescu,
Permiteți-mi să vă mulțumesc
pentru organizarea unui program
excelent pentru vizita noastră,
precum și pentru ospitalitatea ve
ritabilă românească pe care ne-ați
acordat-o.
Aș dori să ridic paharul :
— în sănătatea și pentru succesul
dumneavoastră personal și al
doamnei Ceaușescu ;
— pentru dezvoltarea și lărgirea
pe mai departe a relațiilor de prie
tenie fino-fomâne ;
— pentru fericirea și bunăstarea
întregului popor român! (Aplauze).

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I)

ciproc avantajoasă, dintre cele două
țări, atit pe plan bilateral, cit și pe
arena internațională.
Președintele Republicii Socialiste
România a salutat cu căldură pre
zenta la București a 'șefului statului
finlandez, subliniind că ea constituie
un moment important in cronica ra
porturilor dintre cele două țări. Pre
ședintele
Nicolae
Ceaușescu
a
exprimat, la rîndul său, încrederea
că noul dialog la nivel înalt româno-finlandez se va încheia cu re
zultate
rodnice,
va
impulsiona
colaborarea Pe multiple planuri din
tre România și Finlanda, va con
tribui,
totodată.
la
promovarea
cauzei păcii și înțelegerii in Europa
și in lume.
în cadrul convorbirilor au fost
evidențiate relațiile traditionale de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Finlanda, subliniindu-se în
semnătatea deosebită a înțelegeri
lor și convorbirilor la cel mai inalt
nivel pentru dezvoltarea raporturi
lor româno-finlandeze pe diferite
planuri.
A fost exprimată dorința comună
de a se acționa pentru amplificarea
legăturilor bilaterale, pentru ridi
carea relațiilor economice la nivelul
celor politice. în acest sens, au fost
relevate posibilitățile mari care
există pentru intensificarea schim
burilor comerciale, lărgirea " și di
versificarea cooperării industriale,
tehnico-științifice și in alte domenii
de activitate, potrivit potențialului
de care dispun in prezent econo
miile ambelor țări. Totodată, a
fost evidențiat rolul important pe
care il are realizarea unor acorduri
de lungă durată care să confere
stabilitate și perspectivă raporturi
lor economice dintre cele două țări,
inclusiv in ceea ce privește coope
rarea pe terțe piețe. S-a subliniat
că extinderea și diversificarea in
continuare a relațiilor dintre Româ
nia și Finlanda sint in interesul și
spre binele celor două popoare, al
cauzei păcii, ințelegerii și colabo
rării intre națiuni.
în cadrul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mauno Koivisto au procedat, de
asemenea, la un schimb de păreri
cu privire la situația actuală inter
națională, evidențiindu-se existența
unor puncte de vedere identice sau
foarte apropiate in principalele pro
bleme abordate. A fost exprimată
îngrijorarea fată de evoluția eveni

mentelor internaționale, fată de în
cordarea deosebit de gravă la care
s-a ajuns pe plan mondial, apreciindu-se că trebuie să se depună toate
eforturile pentru a se pune capăt
cursei înarmărilor, pentru trecerea
la dezarmare, in primul rînd la
dezarmarea nucleară, pentru afir
marea unei politici de destindere,
colaborare și pace pe continentul
nostru și in întreaga lume.
în acest cadru s-a subliniat ne
cesitatea de a se face totul pentru
ca negocierile sovieto-americane de
la Geneva să ducă la realizarea unor
acorduri care Să asigure înlăturarea
rachetelor existente, a tuturor ar
melor nucleare din Europa si din
lume..la oprirea militarizării Cosmo
sului.
A fost evidențiată, totodată, im
portanta intensificării acțiunilor in
cadrul diferitelor organisme si reu
niuni internaționale. îndeosebi la
Conferința pentru dezarmare de la
Geneva, la Conferința pentru mă
suri de încredere si securitate și
pentru dezarmare de la Stockholm,
la negocierile de la Viena privind
reducerea armamentelor și trupelor
in centrul Europei, care pot aduce o
contribuție de seamă la cauza
dezarmării și păcii.
Președinții Nicolae Ceaușescu si
Mauno Koivisto au subliniat însem
nătatea deosebită pe care o are
crearea de zone denuclearizate in
Balcani, in nordul Europei, in alte
părți , ale continentului nostru și in
alte regiuni ale lumii.
A fost reliefată 'necesitatea eli
minării forței și amenințării cu for
ța din viata internațională, rezol
vării tuturor conflictelor si proble
melor litigioase dintre state numai
pe cale pașnică, prin tratative, a
soluționării pe cale politică a pro-

blemelor complexe din Orientul
Mijlociu, a tuturor conflictelor și
stărilor de încordare din Asia. Afri
ca si America Latină. în interesul
popoarelor, al păcii și înțelegerii in
tre națiuni.
în cadrul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu a arătat că,
tinind seama de gravitatea situației
economice mondiale. îndeosebi de
situația tarilor în curs de dezvol
tare. trebuie să se procedeze la o
abordare nouă, realistă a tuturor acestor probleme — inclusiv a dato
riilor externe ale țărilor in curs de
dezvoltare — pentru realizarea unei
noi ordini economice internaționale,
bazate pe relații de deplină egali
tate și echitate.
S-a relevat rolul important ce re
vine Organizației Națiunilor Unite,
altor organisme internaționale în so
lutionarea democratică a tuturor' pro
blemelor de care depind asigurarea
păcii, progresul și bunăstarea po
poarelor lumii întregi.
în cursul convorbirilor oficiale a
fost reafirmată hotărirea României
si Finlandei de a întări conlucrarea
lor pe arena mondială, pentru a-și
aduce o contribuție activă la solu
tionarea marilor probleme ale con
temporaneității. la afirmarea politi
cii de pace, securitate, destindere și
colaborare in Europa si in întreaga
lume.
Președintele Mauno Koivisto a
adresat președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu,
invitația de a efectua, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită
oficială in Finlanda. Invitația a fost
acceptată cu plăcere.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate, de stimă
și înțelegere reciprocă.

Convorbiri economice româno-finlandeze
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit.
miercuri
după-amiază,
grupul de reprezentanți ai vieții
economice și
oameni de
afaceri
finlandezi, care insoțesc pe pre
ședintele Republicii Finlanda, Mauno
Koivisto, in vizita de stat în țara
noastră.
în cadru! convorbirii au fost re
levate
progresele înregistrate in
dezvoltarea colaborării economice
bilaterale și s-au subliniat posibili-

tățile largi pe care economiile celor
două țări le oferă pentru amplifi
carea in
continuare a conlucrării
româno-finlandeze in domenii de
interes reciproc. Au fost discutate
modalitățile
de
acțiune
pentru
transpunerea in practică a celor
convenite cu prilejul dialogului la
nivel inalt privind creșterea schim
burilor de mărfuri, a cooperării in
producție, atit pe plan bilateral, cît
și pe terțe piețe.
(Agerpres)

Vizite ale doamnei Tellervo Koivisto
Doamna Tellervo Koivisto și per
soanele oficiale finlandeze care o
insoțesc au vizitat, miercuri, două
instituții de cultură ale Capitalei :
Muzeul colecțiilor de artă și Muzeul
de istorie al Republicii Socialiste
România.
La sosire, oaspeții au fost intîmpinați de membri ai conducerii Con
siliului Culturii si Educației Socia
liste și ai muzeelor gazdă.

Lucrările de pictură, sculptură,
grafică și artă decorativă, prezentate
in Muzeul colecțiilor, au ilustrat
oaspeților momente importante, defi
nitorii. ale evoluției artei noastre
peste veacuri, ale originalității sale
in context universal.
Vizita la Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România a început
la expoziția ..Dovezi ale dragostei,
înaltei stime si profundei prețuiri

de care se bucură
președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. ale amplelor relații de
prietenie și colaborare dintre popasul
român și popoarele altor țări". Au
fost vizitate, de asemenea, secția de
istorie străveche a muzeului, Lapidariumul. ce păstrează copia celebrei
Columne a lui Traian, și sala tezau
rului istoric.
(Agerpres)
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MUNCA PENTRU TARĂ
dovada înaltei răspunderi, a elanului patriotic
„A munci pentru patrie, pentru dezvoltarea și ridicarea ei pe noi
culmi de civilizație constituie dovada supremă de devotament, de răspun
dere, reprezintă adevăratul spirit revoluționar!" - se adresa tinerei
generații a țării tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al
partidului, de la tribuna Forumului tineretului.
Pentru tinăra generație a patriei, pentru organizațiile sale revolu
ționare, ideile și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică,
vibrantele chemări și îndemnuri
cuprinse în cuvîntarea secretarului
general al partidului la Forumul tineretului constituie un cuprinzător și
însufleți tor program de muncă și luptă, de viață, de gindire și acțiune
revoluționară. Ideile și orientările din această magistrală cuvîntare, sar
cinile izvorîte din documentele de partid își găsesc o profundă ilustrare
în Programul activității Uniunii Tineretului Comunist privind educarea
comunistă, revoluționară a tinerei generații din patria noastră, participa
rea tot mai activă a întregului tineret la dezvoltarea economico-socială a
țării, la înfăptuirea mărețelor obiective ale Programului partidului și a
hotăririlor Congresului al Xlll-lea al P.C.R. Cum acționează, ce proiecte
concrete își propun pentru activitatea viitoare organizațiile U.T.C., in vede
rea înfăptuirii inflăcăratelor chemări ale secretarului general al partidului,
a obiectivelor acestui program de muncă și viață al tinerei generații ? iată întrebările adresate, in„ cadrul anchetei noastre, secretarilor unor
organizații U.T.C.
Munca pentru patrie, pentru dez
voltarea și înflorirea ei continuă,
pentru viitorul ei luminos și fericit,
angajarea deplină, însuflețită și en
tuziastă in înfăptuirea sarcinilor, a
obiectivelor la care o cheamă parti
dul. secretarul său -general, a deve
nit valoarea supremă a tinereții,
șxpresia cea mai înaltă a spiritu
lui revoluționar, a patriotismului
tinerei generații.
— Pentru noi — spune Gabriel
Malion, secretarul Comitetului U.T.C.
din marea întreprindere bucureșteană „23 August" — pentru întreaga
noastră generație crescută, formată
și educată prin muncă și pentru
muncă in ultimele două decenii, cele
mai fertile din întreaga istorie a
tării, perioada pe care cu legitimă
mindrie o numim. _după numele ctitorului ei genial, ..Epoca Ceaușescu".
a fi in primele rinduri ale muncii,
acolo unde este nevoie, unde ne
cheamă partidul, este
____ ___
nu _______
numai o_
insuflețitoare deviză, ci și o realitate.
O realitate care exprimă răspunsul
nostru concret, onorat prin fapte,
pentru minunatele condiții de mun
că si viață, de afirmare in toate
domeniile de activitate
create de
partid tinerei generații. întreprinde
rea noastră are de realizat in 1985 o
producție-marfă mai mare cu 41,8 la
sută față de 1984. Știm că acest spor
de producție Va trebui obținut. îna
inte de toate pe seama introducerii
progresului tehnic, a mecanizării și
automatizării, a robotizării. Dar im
plică. în același timp, și altceva —
o dăruire fără rezerve, o mobilizare
exemplară, a fiecărui muncitor al
întreprinderii. Iată de ce unul din
principalele obiective ale între
gii noastre munci politico-educative
este și va fi — așa cum se arată în
Programul adoptat de Forumul ti
neretului — imprimarea în rindul ti
nerilor a unui înalt simț de răspun
dere față de muncă, față de apărarea
avuției naționale, a proprietății ob
ștești, asigurarea ca fiecare tinăr
— muncitor, inginer, maistru sau
proiectant — să-și îndeplinească zil
nic și în mod exemplar, în condiții

de înaltă calitate Si eficientă, sarcinile de plan.
într-adevăr. nu există îndatorire
mai importantă pentru fiecare tinăr
al tării decît aceea de
a răspunde in mod
direct, operativ, printr-o contribuție activă,
competentă, de înaltă
calitate imperativelor economico-sociale ale etapei actuale a con
strucției socialiste, sar
cinilor concrete si orientărilor formulate de
secretarul general al
partidului.
în
Combinatul
siderurgic Galati - spune Aurel Marin, primul secretar al
comitetului
U.T.C.
din
această
importantă unitate industrială a
tării — lucrează peste 20 000 de
uteciști. Ei au create, datorită
profundului democratism al socie
tății noastre, cele mai largi posibi
lități de afirmare, de participare cu
deplină responsabilitate — în cali
tate de proprietari, producători și be
neficiari — la luarea tuturor deci
ziilor de interes general în ca
drul organismelor de conducere
colectivă, ca și la înfăptuirea lor
neabătută, implicindu-se nemijlo
cit, cu inițiativă și răspundere, in
întreaga activitate a prestigiosului
nostru colectiv muncitoresc. Tinerii
combinatului și-au adus contribuția
la ducerea la bun sfîrsit .a sarcinii
fixate de secretarul general al parti
dului de a dubla pe parcursul ac
tualului cincinal volumul producției
nete. La nivelul anului 1985 va
loarea acesteia în Combinatul side
rurgic Galați este de peste 2,5 ori
mai mare față de ultimul an al
cincinalului trecut. Evident. în con
tinuare. așa cum ne cere tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
preocuparea
noastră, a organizației U.T.C.. este
aceea de a mobiliza pe fiecare tinăr
la aplicarea neabătută a principiilor
noului mecanism economic, ale
autoconducerii și autogestiunii, pen-

,g

nic și calitativ al produselor, prin
tru creșterea continuă a producției
realizarea exemplară a sarcinilor de
de oțel, fontă și laminate și ridica
export. Să mă opresc la un singur
rea continuă, pe toate căile, a efi
aspect din toate acestea — la înde
cientei economice. Sporirea eficien
plinirea sarcinilor de export. A do
ței și calității întregii munci a tine
vedi într-adevăr spirit revoluționar
rilor sint legate in mod direct de pre
înseamnă ca fiecare tinăr să contri
gătirea lor profesională. Din acest
buie prin calitatea muncii, a produ
punct de vedere, privind critic și
selor pe care le execută la îndepli
autocritic situația, trebuie să recu
nirea sarcinii date de tovarășul
noaștem că mai avem multe de
Nicolae Ceaușescu la recenta vizită
făcut. Iată de ce ne propunem ca
făcută in întreprinderea noastră : să
din insuflețitorul îndemn al secre
desfășurăm o astfel de activitate ca
tarului general al partidului „Mun
in cel mai scurt timp „Electroputere"
ciți și invitați, invățati și munciți și
să se numere printre cele mai bune
iar invătați" să ne facem o deviză
întreprinderi din lume prin produ
a activității noastre zilnice. Vom
începe prin organizarea unor- ac
sele realizate. Iată, dar, țelul nostru
țiuni politico-educative
care să
principal, iată obiectivul la care ne
contribuie, in primul rind, la perfec
propunem să contribuim cu toate
tionarea muncii tinerilor din moforțele noastre tinerești.
dernul nostru combinat siderurIn tot ceea ce se înfăptuiește zi
gic, in condițiile unei noi ca
de zi, clipă de clipă, pe cuprinsul
litâți. Cu alte cuvinte. să facem
tării pentru traducerea in viată a
ca preocuparea zilnică, permanentă
obiectivelor, a hotăririlor Congresu
pentru perfectionarea pregătirii pro
lui al XIII-lea al partidului, pre
fesionale. pentru dezvoltarea cunoș
zența tineretului înseamnă o măr
tințelor tehnico-științifice să devină
turie grăitoare a eroismului coti
o
obișnuință
o necesitate firească,
dian. a entuziasmului și patriotismu
cotidiană a fiecărui tinăr, fie el
lui său revoluționar : înseamnă un
muncitor sau inginer.
argument elocvent al hotăririi de
— Ascultind și apoi
nezdruncinat a tinerei noastre ge
studiind magistrala cunerații, mobilizată de organizațiile
vintare a tovarășului
U.T.C.. sub conducerea organizațiilor
Ceausescu
la
Nicolae
de partid, de a-si spori in perma
tineretului,
Forumul
nență contribuția la dezvoltarea si
ceea ce ne propunem
înflorirea țării.
noi.
tinerii
de
la
— Pentru noi cei 2 500 de briga
„Electroputere“-Craiova
dieri ai Șantierului național al- ti
pentru a înf ăptui neabă
neretului Canalul Poarta Albă —
tut indicațiile, orientă
Midia Năvodari — tine 6ă sublinieze
rile. sarcinile secretaru
Andrei
Constantin,
comandantul
lui general al partidu
șantierului — nu există o mindrie,
lui. spune Ion Zamfir,
o satisfacție mai mare decit aceea
secretarul
comitetului
de a sti că prin munca noastră, prin
U.T.C.. este imprimarea in inefortul nostru participăm la edifi
treaga muncă politico-educativă și
organizatorică pe care o desfășucarea uncia dintre marile obiective
răm a unui spirit nou. revoluționar.
care vor rămine mărturie peste ani
Sigur, asta înseamnă asigurarea unei
a cutezanței și romantismului revo
înalte eficiente întregii noastre acti
luționar al tinerei generații de astăzi,
vități de educare prin muncă și pen
care cu deplină și înaltă satisfacție
tru muncă a tinerilor, pornind, așa
și mindrie ne numim „Generația
cum ne arăta secretarul general al
Epocii Nicolae Ceausescu'1. Conpartidului, de la principiul : „Nici
struim un mare obiectiv economic și,
muncă fără piine, nici piine fără
muncă". Ce presupune aceasta ? în
în același timp, ne formăm ca
primul rînd dezvoltarea răspunderii
oameni noi, căliți la flacăra muncii
fiecărui tinăr pentru calitatea muncii
pentru țară. Șantierul nostru s-a
sale, răspundere ce trebuie să
constituit într-o adevărată școală a
se manifeste în modul cel mai
muncii și educației. în amfiteatrele
direct, cel mai eficient, înainte
căreia tinerii, veniți din toate colde toate
prin îndeplinirea exem . țurile țării, au desprins, o dată cu
plară a sarcinilor de plan, prin
tainele meseriei de constructor, spi
creșterea productivității muncii, re
ritul muncitoresc revoluționar, paducerea consumurilor energetice, de
siunea romantică a muncii pentru
materii prime și materiale, prin per
tară, pentru binele Si prosperitafecționarea continuă a nivelului tehtea ei.
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A munci pentru patrie, pentru dezvoltarea și ridicarea ei
(' pe noi culmi
de progres și civilizație, pentru transpunerea neabătutăj în viață a
mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xlll-.lea al .partidului,. a
indicațiilor, chemărilor și îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului — iată, așadar, hotărirea, angajamen
tul solemn al tinerei generații, convingerea ei fermă că aceasta reprezintă într-adevăr expresia cea mai autentică a spiritului său revoluționar, dovada supremă de devotament, de dragoste față de țară, față
de partid și popor.

AI. PINTEA

OMUL NOU -cea mai de preț ctitorie a acestui timp
Peste cincizeci de mii de
oameni — siderurgiști și
constructori — își încep,
zilnic, ritualul muncii in
cetatea oțelului gălătean.
Vatră de putere care și-a
inaugurat șarjele fierbinți
în ultimele două decenii de
istorie nouă a patriei, de
buturi productive care au
avut in repetate rinduri
drept oaspeți de onoare,
dragi, pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
pe
tovarășa
Elena Ceaușescu. Priveam
ieșirea din schimb și in
trarea în schimb și mă în
trebam cu voce tare cum a
evoluat această ștafetă de
zeci de mii de oameni sub
arcada celor douăzeci de
ani. cum gindesc ei propria
viață, munca lor, ce aspira
ții au.
— Așa. la prima vedere,
caută un răspuns posibil
tovarășul Ion Tănase, primsecretar al comitetului de
partid de pe platforma si
derurgică a Galațiului, cei
care intră ori au terminat
schimbul au rămas aceiași.
E la fel de multă tinerețe
— șuvoiul s-a împrospătat
mereu. Dacă totuși e vorba
de vreo schimbare mai
lesne de observat, ar tre
bui să spunem că „ștafeta"
se îmbracă mai bine, calcă
mai sigur și mai demn,
nu-i .mai ajunge imensul
parcaj de la porțile combi
natului.
— Și dincolo de prima
vedere ?
— Dincolo, se află esen
ța. Adică tot ceea ce s-a
acumulat în omul de aici,
ca de altfel de pe tot
cuprinsul tării. în aceste
două decenii. Decenii in
care s-a cristalizat o con
cepție nouă, revoluționară
asupra omului, a rolului
său in societate. A omului
făuritor de istorie și mo
delat de istorie. Decenii in
care problemele omului și
umanismului au ocupat un
loc central in activitatea
partidului, în uriașa operă
teoretică și practică a
secretarului
general
al
partidului,
t o v a r ă ș ul
Nicolae Ceaușescu. Sint
anii in care omul, crea
tor de bunuri materiale
și spirituale, este socotit,
pe drept, valoarea su
premă.
— Vorbeați de acumulări.
Ce anume s-a acumulat in
omul de aici, făuritor de
oțel in cea mai puternică
cetate de metal a țării ?
— O foarte mare experi
ență socială ar fi poate
, răspunsul direct și în cîteva cuvinte. Dar acest lucru
se poate spune înainte de

orice despre întreaga noas
tră clasă muncitoare, care
în acest răstimp și-a sporit
rindurile cu citeva milioa
ne de oameni. Să ne Întoar
cem însă o clipă la cei care
intrau pe poarta combina
tului acum 20 de ani.
Imensa lor majoritate, con
structori. Erau buni, meri
tuoși, dacă ridicau în ter
men o hală, dacă montau
în termen utilajele, dacă
asigurau, în termen, o pu
nere in funcțiune. Cantita
tea avea prioritate, timpul
ne grăbea, calitățile mo
rale
erau raportate la
aceste criterii.
Si astăzi, desigur, canti
tatea rămine un criteriu...
în 1985, aici, la Galați,
trebuie să producem mul
te milioane tone de lami
nate, in jur de 8 milioane

movarea acestei inițiativeîntreceri ?
— Aceeași „presiune a
timpului" de care vorbeam
mai înainte. Dar să mă ex
plic : nucleele de bază de
siderurgiști au venit aici
de la Hunedoara, de la
Reșița. Un otelar, de pildă,
care a lucrat acolo la cup
toarele
Siemens-Martin,
avea la dispoziție timp de
gindire, pentru o șarjă,
circa 8 ore. Aici, timpul
șarjei de convertizor s-a
„comprimat" la circa 50 de
minute. O chestiune de
bioritm
industrial
care
obliga la un bioritm liman
pe măsură. Sincronizare fi
rească. normală si, mai
ales, morală.
— Cum s-a ajuns la ea ?
— Dacă este adevărată aserțiunea — și este ! — că

„Epocii Ceaușescu". Unii,
cepută. Si apetitul pentru
mai ales din afară, au pre
noi performanțe. Si ridi
zis că utilajele de la Galați
carea, din proprie inițiati
nu sint apte pentru aseme
vă, a exigenței. Sint ciștinea performante. De data v guri care se măsoară exact
asta se lua in calcul doar ) la gura convertizoarelor,
ori furnalelor, in lami
o parte din adevăr.
noare, în felul de a fi și
— Ce se scăpa din aces
de a gindi al omului con
te calcule ?
știent de valoarea sa. în
— Tocmai oamenii. Care
țelegeți acum de ce afir
n-au încrucișat brațele la
mam, chiar la inceput, că
replici de felul : „Asta abia
pasul celor care intră ori
izbutește să o facă nu știm
ies din schimb mi se pare
care firmă străină". Iar ca
— și este ! — mai sigur,
aceste performanțe să de
mai demn ?
vină posibile, autorii lor au
— Siguranța, demnitatea
fost nevoiți să pună de
nu sint generate și de
două ori mina pe carte.
participarea la actul de au.— Cum de două ori ?
— O dată ia cursurile cu
toconducere muncitorească?
. — Este un adevăr care a
rente de perfecționare a
prins puternice rădăcini in
pregătirii profesionale. A
arcul de timp : Congresul
doua oară — pentru a în
al IX-lea al partidului —
văța cum se face tabla
prezent. Milioane de oameni
pentru autoturism, pentru
au fost implicați in actul
de conducere a societății,
și-au asumat responsabili
tatea operei pe care o zi
dim sub conducerea Parti
dului
Comunist Român.
Numai această implicare de
structură
— căreia tovarășul
centrala nuclearo-electrică,
Nicolae Ceaușescu i-a de
tabla trafo etc. Așa s-a în
monstrat, cu forța adevăru
vățat pentru nașterea fie
lui de netăgăduit. însemnă
cărei mărci de oțel aici —
tatea fundamentală — a
și combinatul siderurgic
dat ciștig de cauză ritmu
gălătean a elaborat pină
rilor dinamice de dezvolta
acum circa 400 noi mărci
re a întregii vieți materia
de oțeluri...
le și spirituale. Acestui lu
— Dincolo de boltirea ocru ii datorăm înflorirea
rizontului profesional, ce
fără precedent a României
credeți că a mai adus
socialiste prin descătușarea
această
reîntoarcere
la
și punerea in operă a ma
carte ?
rilor energii ale poporului.
— A determinat. în pri
Toate bătăliile ciștigate și
mul rind. o accelerație a
aici, pe platforma siderur
circulației ideilor noi. A
giei gălățene, au devenit
sădit apoi, temeinic, încre
posibile tocmai pentru că
derea in forța de creație
toți cei care fac oțel și-au
proprie. După părerea mea.
asumat mari răspunderi,
clădirea acestui climat al
s-au implicat trup și suflet
încrederii în puterile noas
in actul conducerii și al
tre, in forța și geniul po
muncii. Sintem societatea
porului. pentru care cu
in care făuritorul bunurilor
atita fervoare revoluționa
materiale și spirituale —
ră militează secretarul ge
făuritor de istorie — este
neral al partidului, tovarășul
stăpinul absolut al propriu
Nicolae Ceaușescu. are o
lui său destin. Conștiința
însemnătate extraordinară.
acestui rol fundamental in
Aici, in vatra fierbinte de
zidirea noii societăți este
metal a Galațiului, s-a dat.
generatoare de satisfacție
și se dă, neîntrerupt, în
și sporite exigente, de to
această ordine de idei, bă
nica încredere că timpul
tălia pentru noi mărci de
devenirii comuniste a pa
otel și laminate, pentru
triei poate fi accelerat si
produse competitive, pen
mai mult. Pe tabla de va
tru
recondiționare, refolori a timpului prezent și
losirea și asimilarea pie
viitor noi avem dreptul și
selor de
schimb,
pen
temeiurile să vedem omul
tru economisirea și recupe
nou — cea mai de preț
rarea energiei. Ei, bine,
ctitorie a acestui timp —
fiecare această bătălie a
proiectat in lumina noii în
așezat ceva in conștiința
fățișări umaniste a patriei.
combatanților.
Adică, a umanismului re
— Ce anume ?
voluționar.
socialist.
in
— O dată cu încrederea in
care omul, făurind istoria,
propria capacitate, si tena
se făurește pe sine.
citatea și orgoliul de a
Ilie TĂNĂSACHE
cîștiga orice ofensivă in-

CONVORBIRI CU PROMOTORI Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
tone de oțel. înainte de
orice, acestea sint cantități.
Si nu oarecare. Eu însă
vreau să revin la firul ideii
de mai Înainte. Lucrînd
„cu răsuflarea timpului in
ceafă", constructorii combi
natului. din care multi au
prins rădăcini în combinat,
au acumulat enorm. Fie
care bătălie ciștigată a în
semnat călirea voinței, a
tenacității și curajului, ob
ținerea satisfacției pe care
numai munca ți-o poate
da ca supremă răsplată,
dorința de autodepășire.
Oamenii au rămas aceiași
ca nume, la chip — în mod
sigur, cu mai multe riduri,
virsta nu iartă pe nimeni
— schimbările s-au produs
în structura, in conștiința
lor. Iar asta se vede in
modul cum acționează, cum
gindesc. cum își fac. in ge
neral. datoria in locul si
postul Încredințat de so
cietate. Fapte care să pro
beze această nouă stare de
spirit sint nenumărate. Aș
putea vorbi despre inițiativa-intrecere „Inteligența
tehnică originală in com
petiție", care a antrenat
toate organizațiile noastre
de partid, mari energii umane. Și. ceea ce-i mai im
portant, a determinat, după
opinia
noastră, uriașe
schimbări de atitudini, a
combătut optica neîncre
derii în forțele proprii și
a afirmat și afirmă din
plin spiritul novator.
— Care a fost1 „seînteia"
care a dus tocmai la pro

numai în cîmpul muncii
omul își dezvăluie pe de
plin calitățile sale morale
înaintate, atunci tot adevă
rat este, după opinia mea.
și că nivelul inalt de profesionalitate oferă nelimi
tate posibilități de punere
în valoare a acestor cali
tăți.
— Ce se întreprinde aici,
în această direcție ?
— Reîntoarcerea la ade
vărurile cărții, pentru a le
îmbina mai cu folos cu
adevărurile practicii. Să
chem in ajutor statistica :
la cursurile de perfecționa
re a pregătirii profesionale
sint cuprinși în acest an
aproape patruzeci de mii
de oameni. Peste 7 700 de
oameni urmează cursurile
organizate sub egida Mi
nisterului Metalurgiei, iar
mai bine de 1 800 la seral
si fără frecventă. Sigur, in
această ordine de idei, in
unele uzine de pe platfor
mă iși mai face loc forma
lismul și tocmai de aceea
comitetul de partid iniția
ză acțiuni adecvate pentru
a repune in drepturile ei,
peste tot. perfecționarea
pregătirii profesionale fără
de care n-ar fi posibil de
obținut nici oțelul, nici
laminatele cu performanțe
ridicate. Este lucrul pe care
l-am luat in calcul atunci
cind ni s-a încredințat răs
punderea de a produce oțel
și laminate pentru progra
mul nuclear, pentru indus
tria de autoturisme, elec
trotehnică etc., atit de pu
ternic dezvoltate in anii

0 CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE
- REZOLVAREA PROMPTĂ, TEMEINICĂ
A SCRISORILOR OAMENILOR MUNCII
Apele Streiului

vor deveni mai limpezi
Grija pentru protecția mediului în
conjurător, pentru prevenirea feno•menelor de poluare de orice fel con
stituie o problemă a fiecărui cetă
țean și trebuie să ne preocupe per
manent pe fiecare dintre noi. In
acest context se înscrie și sesizarea
medicului Cornel Stoica din Deva
privind necesitatea luării unor mă
suri ferme, eficiente, pentru inlăturarea fenomenelor de poluare a riului Strei produse de Combinatul si
derurgic „Victoria" din Câlan.
Comitetul executiv al Consiliului
popular al județului Hunedoara, făcind o analiză temeinică a cauzelor
care au generat asemenea fenomene
de poluare, de degradare a apelor
riului Strei, a stabilit, împreună cu
Oficiul județean de gospodărire a
apelor, un complex de măsuri meni
te să înlăture și' să prevină astfel
de neajunsuri. Este vorba de desfiin
țarea unor surse de poluare de la
stația de epurare și de la unele re
zervoare, intre care și cel indepen
dent din zona uzinei cocso-chimice ;
impulsionarea lucrărilor restante la
stațiile .și instalațiile de epurare la
gospodăria de șlam și iazul decan
ter de la Nădăștia ; cuprinderea in
planul pe 1986 a lucrărilor necesare
pentru prevenirea poluării (preintimpinarea deversărilor accidentale din
zona uzinei cocso-chimice și a fil
trelor cu pietriș, precum și a eva
cuărilor ocazionale în
canalizarea
pluvială, dublarea capacității stației
de epurare mecano-biologică etc.).
De asemenea, s-au adoptat măsuri
pentru creșterea siguranței în ex
ploatare a instalației de deshidrata
re șlam de furnal, prin asigurarea
spațiului de decantare ; pentru va
lorificarea in practică a unor con
tracte de cercetare privind reduce
rea conținutului de substanțe nocive
din apele reziduale ; pentru punerea
in funcțiune a obiectivelor producti
ve concomitent cu realizarea lucră
rilor necesare pentru protecția cali
tății apelor.

În sprijinul dezvoltării

cooperativei agricole
Cooperativa agricolă de producție
din comuna Scheia, județul Iași, are
condiții corespunzătoare pentru a ob
ține producții bune, atit in sectorul
vegetal, cit și in cel zootehnic. Cu
toate acestea, se relata într-o scri
soare primită la redacție, din cauza
lipstei de preocupare din partea con
ducerii unității, îndeosebi a președin
telui acesteia, a organizării necores
punzătoare a muncii, rezultatele în
registrate in ultima vreme de coo
perativă nu sint pe măsura posibi
lităților de care dispune.
Din răspunsul trimis ziarului de
către Uniunea județeană a coopera

tivelor agricole de producție, răs
puns vizat dc Comitetul județean
Iași al P.C.R., reiese că, intr-adevăr,
inactivitatea cooperativei agricole de
producție Scheia s-au constatat unele
neajunsuri, in campaniile agricole
președintele acesteia nu a supra
vegheat bunul mers al lucrărilor,
ceea ce s-a răsfrînt negativ asupra
nivelului producțiilor medii obținute.
(Anul trecut, de pildă, s-au realizat
1 534 kg griu la hectar, 370 kg/ha la
floarea-soarelui, 17 555 kg/ha la sfecla
de zahăr, 1 619 litri lapte de la fiecare
vacă furajată etc.). Verificările efec
tuate pe baza sesizării au scos la
iveală și unele nereguli și ilegalități,
falsuri in actele contabile, prin care
s-a păgubit avutul cooperativei cu
zeci de mii de lei. De asemenea,
s-au constatat nereguli și in atribui
rea loturilor in folosință și in recu
perarea produselor sau a contravalo
rii acestora de la cei care au deți
nut terenuri in plus față decît aveau
dreptul potrivit prevederilor legale.
In timpul controlului au fost luate
măsuri pentru mai buna organizare
a muncii in cooperativă, indeosebi in
campaniile agricole din acest an. Îm
bunătățirea evidentelor economice si
contabile ..si întocmirea corectă a a- ;
cestora. pentru respectarea normelor
statutare la repartizarea loturilor in
folosință și recuperarea debitelor de
la cei care au avut suprafețe in plus,
cercetarea de către organele de stat
a celor vinovati de falsuri si sustra
geri din avutul obștesc. S-a propus. ,
totodată, secretariatului comitetului
județean de partid si conducerii uniunii județene a cooperativelor agri
cole de producție înlocuirea din
funcții a președintelui C.A.P. Scheia.
Mihai Panaite, și a contabilei-șefe,
Dialina Roșu.

Pentru îmbunătățirea

activității productive
Intr-o scrisoare adresată redacției
se semnala că in activitatea fabricii
de bere Bragadiru din cadrul între
prinderii de spirt-drojdie București
se manifestă unele deficiențe care afectează bunul mers al producției.
Inspecția de stat pentru agricultură
și industria alimentară, care a veri
ficat cu toată atenția sesizarea res
pectivă, a constatat că, intr-adevăr,
la această unitate nu s-a respectat
principiul muncii colective. în spe
cial la acordarea premiilor : unele
cadre de conducere aveau atitudine
necorespunzătoare fată de personalul
din subordine ; nu se ținea o evi
dentă clară a venirilor si plecărilor
din unitate, fiind posibilă întocmirea
de pontaje fictive ; nu se completau
corect documentele privind darea in
consum a unor materii prime si ma
teriale. inregistrindu-se și unele ca
zuri de risipă etc.
Analiza întreprinsă s-a finalizat cu
adoptarea unor măsuri concrete -pen
tru îmbunătățirea activității de an
samblu a fabricii, pentru întărirea

disciplinei si asigurarea unui climat
de muncă corespunzător. S-au sta
bilit. de asemenea, și unele sanc
țiuni disciplinare pentru cei care au
comis abateri (inclusiv pentru direc
toarea fabricii, ing. Ecaterina An
drei), -precum și recuperarea .de la
cei vinovati a contravalorii pagube
lor produse prin neglijență in gos
podărirea materiilor prime.

La semnalele cititorilor
9 Activitatea de preluare a lap
telui contractat de către producătorii
agricoli din comuna Grămesti. jude
țul Suceava, se va îmbunătăți ca ur
mare a măsurilor luate cu prilejul
soluționării scrisorii adresate redac
ției de un grup de săteni din această
localitate. în răspunsul comitetul;'
executiv al consiliului popular judi
tean se precizează că s-â stabilit în
locuirea din funcție a achizitorului
Vasile Luchian, care nu efectua la
timp analizele pentru determinarea
parametrilor calitativi ai laptelui, nu
intocipea corect documentele de evi
dență,’ întreținea discuții neprinci
piale cu unii producători.
• Dotările social-culturale ale co
munei — mai bine gospodărite. Răspunzind la o sesizare din comuna
Vișina, Comitetul executiv al Consi
liului popular al județului Olt ne-a
adus la cunoștință că la localul vechi
al scolii, la căminul cultural si baia
publică din comună se vor' executa
lucrări de întreținere și reparații.
Totodată, se va urmări cil mai multă
consecventă ca toate dotările edilitar-gosbodărestî din comună să fie
mai bine întreținute și i conservate.
• Transport de călători rapid, efi
cient. Propunerea cititorului Mihai
Iacob din Bușteni de a șe introduce
mai operativ în circulație unele tre
nuri automotoare pe distante scurte
este in atenția Departamentului căi
lor ferate din M.T.Tc. Ademenea au
tomotoare (rame electrice) se află in
prezent in stadiu de testare ca serie
zero si sint prevăzute in noul mers
al trenurilor să circule pe secția
București—Buzău. Pe măsura sporirii
dotării cu astfel de rame electrice se
va extinde utilizarea lor si pe alte
secții de circulație.
• Legalitatea a fost restabilită.
Constafind că este întemeiată sesi
zarea cititorului Mirea Dragomir. in
legătură cu neacordarea unor drep
turi bănești- si a concediului legal de
odihnă cuvenit pe anul trecut de că
tre conducerea cooperativei de pro
ducție. achiziții si desfacerea mărfu
rilor Ciocănești. Consiliul județean al
sindicatelor Dîmbovița a ■ luat măsu
rile necesare pentru restabilirea le
galității. In răspunsul trimis redac
ției se menționează, de asemenea, că
pentru unele abuzuri, atit președin
tele cooperativei, cit și contabilul-șef
al acesteia au fost destituiti din
funcții, faptele lor urmind să fie an
chetate si de organele de stat com
petente.

Gheorqhe PÂRVAN

Atractive locuri de popas în județul Buzău

Cei care doresc să petreacă un
concediu sau doar citeva zile de
vacantă pe frumoasele plaiuri ale
județului Buzău au la dispoziție
atrăgătoare unități turistice, gazde
ospitaliere in orice sezon.
Astfel, pe drumul national 1 B la
circa 10 kilometri de Buzău, in
apropiere de localitatea Merei, se
află hanul „Merei", o construcție
frumoasă in stil rustic, oferind

oaspeților posibilități de cazare și
masă. Pe același traseu, la 20 kilo
metri de Buzău, in stațiunea bal
neoclimaterică Sărata Monteoru,
hanul „Monteoru" dispune de con
diții bune pentru tratament balnear
și pentru agrement. La 30 kilometri
de Buzău, pe șoseaua națională
spre Intorsura Buzăului, hanul
„Ciuta" este o altă unitate turistică

de categoria I care se bucură
aprecierea vizitatorilor. Unita'
oferă condiții dintre cele mai b
de cazare si masă. De aici se
face excursii la tabăra de scuip
de la Măgura. Vulcanii Noroi»'
la Piclele Mari și alte locuri
rești din împrejurimi.

In fotografie : Hanul „Meri
județul Buzău.
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Președintele Mișcării Socialiste Panelene — PASOK,
Prim-ministru al Republicii Elene
ATENA

Victoria în alegeri a Mișcării Socialiste Panelene — PASOK îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal,
calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes,
de prosperitate și progres pentru poporul elen prieten.
Succesul obținut în alegeri de Mișcarea Socialistă Panelenă reprezintă
o victorie de seamă a forțelor democratice din Grecia, deschide o nouă
etapă în lupta pentru înfăptuirea idealurilor de pace, dezvoltare economicosocială, independentă si progres ale poporului elen.
Evocînd cu multă plăcere întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut
împreună, sînt încredințat că și în viitor va continua dialogul fructuos
româno-elen și se vor dezvolta relațiile de prietenie tradițională și colabo
rare dintre țările și popoarele noastre.
Exprim convingerea că țările noastre vor conlucra tot mai rodnic pentru
promovarea unui climat de încredere și cooperare între state, pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare
nucleară, pentru pace și securitate în Europa și în lume, pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, fără arme nucleare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

r

Examenele

Cronica zilei

Excelenței Sale
Domnului ANDREAS PAPANDREU

Cu prilejul Zilei Constituției Da
nemarcei, ambasadorul acestei țări la
București, Mogens Edsberg, a oferit,
miercuri, o recepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere, ai altor instituții centrale,
oameni de cultură.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați în
țara noasțră, membri ai corpului di
plomatic.
★

Cu ocazia Zilei naționale a Sue
diei, miercuri după-amiază a avut

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul
cuprins intre 6 iunie,
ora 20—9 iunie, ora 20. în țară : Vreme
caldă, cu cer variabil. Izolat se vor
semnala ploi sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice în nordul

loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din
această țară, în continuare, a fost vi
zionat un film documentar realizat
de studiourile suedeze.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros
public.
Au fost prezenți Per Bertil
Kollberg, ambasadorul- Suediei la
București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)
țării și Ia munte. Vîntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 și 19 gra
de, iar maximele între 22 și 32 de gra
de. Pe alocuri, în zona de munte și in
centrul țării, se va produce ceată. La
București : Vreme frumoasă și caldă,
cu cerul variabil, mai mult senin
noaptea șl dimineața. Vînt slab plnă
la moderat. Temperaturile minime vor
fl cuprinse între
14 și 17 grade, iar
maximele între 27 și 30 de grade.

MM INIȚIATIVĂ DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEIȘl UNITĂȚII SOCIALISTE

Expresie elocventă a politicii profund umaniste
a României socialiste de salvgardare a păcii
Chemării președintelui țării,
răspunsul faptelor noastre
în spiritul consecventelor iniția
tive și demersuri consacrate idea
lurilor păcii, prieteniei și înțele
gerii intre popoare prin care
România socialistă și președintele
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
intrat in
conștiința popoarelor,
Apelul și Chemarea Frontului De
mocrației și Unității Socialiste pen
tru dezarmare și pace constituie un
nou și mobilizator indemn la acțiu
ne în vederea salvgardării Europei
și a întregii omeniri de primejdia
nucleară.
Fac parte din generația care s-a
afirmat în acești ani de pâce și
libertate, cind poporul român, sub
conducerea partidului, și-a putut
manifesta pe deplin vocația lui de
constructor pașnic și creator de
valori materiale și spirituale.
România socialistă și-a dobindit
prestigiul de care se bucură în
lume nu prin construirea de arme
ale morții, ci prin munca pașnică,
entuziastă a tuturor fiilor ei, con
sacrată dezvoltării orașelor și sa
telor. înfloririi patriei. Și pentru
■anii ce vin, țara noastră are ge
neroase proiecte de dezvoltare,
care se pot realiză doar în
condiții de liniște și pace. De
aceea susțin din adîncul ființei
mele îndemnul tovarășului Nicolae
Ceaușescu de a ne face cunoscută
cerința ca Europa să fie eliberată
de rachete și orice arme nucleare,
ca omenirea să fie ferită de ame
nințarea războiului. Colectivul nos
tru de constructori de mașini și
utilaj minier este puternic anga
jat in indeplinirea unor obiective
economice de larg interes național,

menite să valorifice pe deplin re
sursele subsolului patriei și, de
aceea, aidoma întregului popor
român, are nevoie de pace și co
laborare cu alte popoare, pentru
realizarea obiectivelor propuse.
Ca oricare alt cetățean al Româ
niei, ca orice om de bună credință
de pe planeta noastră, văd în noua
acțiune de pace a României,
inspirată de iubitul nostru pre
ședinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
expresia voinței și hotăririi între
gului popor de a lupta neîncetat
pentru afirmarea în lume a dreptu
lui la viață, pentru ca marile pro
bleme ale lumii contemporane să
fie soluționate numai la masa tra
tativelor și nu pe calea confruntă
rilor militare,
care pot distruge
civilizația.
Răspunzînd Chemării și Apelu
lui Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, împreună cu tova
rășii mei din întreprindere ne vom
strădui să muncim cu tot mai
mult avînt, să facem totul pentru
ca economia națională, știința, cul
tura și civilizația socialistă să în
florească mereu. Aceasta este me
nirea noastră, aceasta este voința
noastră și sintem hotărîți să nu
precupețim nici un efort, în strînsă unitate cu întregul nostru popor
și împreună cu toate popoarele lu
mii, pentru înlăturarea definitivă
a războaielor.

Nicolae CHERTIȚĂ

maistru la Întreprinderea mecanică
de mașini și utilaj minier
din Baia Mare

In apărarea omului,
valoarea supremă a Universului
De-a lungul anilor. în inima si
conștiința mea s-a înrădăcinat trai
nic convingerea că medicina nu
este o simplă profesiune, ci o pre
lungire a simțirii, o chemare in
tru apărarea a ceea ce omul are
mai prețios : viața. Cine nu su
feră alături de suferință nu gă
sește mijlocul să aducă alinarea. Și
nu e oare acesta un adevăr va
labil pentru toate ființele umane,
indiferent de profesiune, de op
țiuni. de convingeri ? Cine închi
de ochii in fata morții. nevrind să
știe că un om mai puțin înseam
nă o bucurie mai' puțin, o sperantă mai puțin, are o alcătuire neo
menească si el trebuie împiedicat
să facă rău. Aceste ginduri m-au
frămintat ascultind cu aceeași ne
mărginită admirație pe omul de
omenie, pe cel mai vrednic din
tre fiii tării, pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu. rostind ceea ce inimi
le noastre au dorit să fie rostit,
ceea ce gîndurile noastre au do
rit să li se dea glas —. înflăcăratul indemn la pace, la salvarea
ființei umane. Noi. medicii, am
simțit, dincolo de îngrijorarea pre
ședintelui tării, chemarea adresa
tă tuturor cetățenilor patriei noas
tre. tuturor popoarelor lumii, de
a nu .precupeți nici un efort, de a
se dărui total cauzei păcii și
salvării vieții. Invocind pacea, via
ta. cel mai iubit fiu al poporului
dă expresie credinței in •triumful
rațiunii, al umanismului.
Regăsim in acest indemn marea
personalitate a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. formația sufletească de
excepție care pune mai presus de
orice înălțarea omului, așezarea lui
înaintea" tuturor valorilor Univer
sului. Ce altă pildă, ce alt îndemn

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL: AZI, LA HELSINKI,
MECIUL FINLANDA — ROMÂNIA
• Desfășurarea jocului va fi transmisă direct Ia radio și televiziune

Astăzi, la Helsinki, se va juca par
tida dintre echipele reprezentative
de fotbal ale Finlandei și României
din
preliminariile
campionatului
mondial. Meciul ește așteptat cu
mult interes, atit în țara noastră, cit
și in Finlanda, dată fiind însemnă
tatea sa pentru obținerea calificării
la turneul final, din 1986, al cam
pionatului mondial.
întrecerea se va desfășura la sta
dionul olimpic din Helsinki, cu în
cepere de la ora 19 și se va juca
sub arbitrajul unei brigăzi belgiene,
jondusă de Marcel Van Langenhove.
Partida va fi transmișă direct de
posturile noastre de radio și televi
ziune.
Iată formațiile probabile ale celor
două reprezentative : România —

TELEORMAN. La Cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă din muni
cipiul Alexandria a avut loc o dez
batere cu tema „Gindirea socialpolitică si filozofică a președinte
lui României socialiste — contri
buție inestimabilă la îmbogățirea
teoriei și practicii revoluționare".
Au participat activiști de partid și
de stat, profesori de științe socia
le, activiști culturali și lectori ai
Cabinetului județean de partid.
(Stan Ștefan).
GORJ. La Padeș — pitorească
așezare de la poalele munților

Lung — Iovan (Negrilă), Ștefănescu,
Iorgulescu, Ungureanu — Rednic,
Boloni, Klein, Hagi — Cămătarii,
Coraș (Lăcătuș) ; Finlanda — Huttunen — Lahtinen, Ikalainen, Kymălăinen, Nieminen — Turunen, Houtsonen, Ukkonen — Lipponen, Rautiainen, Rantanen.
Numeroșii amatori de fotbal de la
noi din țară așteaptă ca echipa na
țională a României, toți fotbaliștii
ei să joace acest meci important cu
maximă ambiție și dăruire pentru
culorile noastre sportive, răspunzind astfel dragostei și grijii cu care
sint permanent înconjurați de sus
ținătorii sportului românesc. Să le
urăm mult succes fotbaliștilor pur
tători ai tricolorului nostru 1

Vîlcan — mii de oameni ai mun
cii, tineri și vîrstnici, au luat
parte la o emoționantă manifesta
re culțural-oclucativă dedicată evo
cării revoluției de la 1821 și con
ducătorului ei. Tudor Vladimiresou. Ediția din acest an a finalizat
un ciclu de ample acțiuni, organi
zate de Comitetul județean Gorjț
al U.T.C., sub genericul „Săptămîna culturii și educației patrio
tice pentru tineret", desfășurate în
climatul de puternică emulație
creatoare cu care oamenii muncii
de pe aceste meleaguri intimpină
aniversarea1 a două decenii de la

ne-ar putea aduce întotdeauna în
primele rinduri ale apărării vieții,
ale ocrotirii ființei umane, dacă nu
această statornică veghe a pre
ședintelui României la sănătatea
Pămîntului, a omenir-ii ? Ce altă
pildă am putea avea — mai scum
pă și mai generoasă — decit această gindire luminoasă ? Strins

uniți în jurul partidului comunist,
in jurul secretarului său general,
ne alăturăm cu întreaga ființă acestei minunate lupte pentru
triumful vieții pe Pămint.

Dr. Emil GORUNESCU
directorul
Călărași

Spitalului

județean

Pămîntul trebuie ferit de distrugere
Arta plastică aparține unui ca
pitol nobil al eposului uman, etern,
care este reflectarea lumii prin
imagine. Oriee creație trebuie să
fie rodul muncii de zi cu zi al
inimii și al' minții, ai angajării din
perspectiva unei întregi existențe.
In condițiile cind pacea este atit
de vital necesară dezvoltării țării,
progresului României de azi — ca
și dezvoltării întregii omeniri —
numeroși artiști plastici, și in rîndul lor trebuie menționată cu deo
sebire tînăra generație, au dovedit
adesea că și-au înțeles menirea.
Prin cei mai vrednici reprezentanți
ai lor, din toate generațiile și din
toate părțile țării, artiștii plastici,
ca și creatorii din celelalte arte, au
răspuns chemării de a pătrunde în
adincul existenței poporului și, înțelegind năzuințele sale, eforturile
si lupta sa eroică, au înfățișat
multe elemente semnificative din
grandioasa frescă a României so
cialiste.
Trista confruntare cu primejdia
unui război mondial mobilizează in
aceste condiții forțele artistice, in
diferent de generația căreia apar
țin, pentru o artă militantă in care
protestul umanității față de o ne
dreaptă condamnare la dispariție
să se facă tot mai puternic sim
țit. Marile probleme ale lu
mii în care trăim, o lume con
tradictorie, dominată de tensiuni,
primejdios apăsată de povara ar
senalelor militare, sint probleme
cu atit mai mari pentru tînăra ge
nerație.
1985 a fost privit, în baza unor
evoluții politice, marcate de nuanțe
încurajatoare, ca un moment favo
rabil relansării dialogurilor in pro
blema îndepărtării primejdiei nu
cleare. renunțării la arme. Din pă
cate. mersul tratativelor in această
direcție nu a îndreptățit pină acum
așteptările : concomitent cu desfă
șurarea discuțiilor au continuat să
fie
amplasate rachetele morții,
escalada înarmărilor nu a slăbit cu
nimic, ci, dimpotrivă, s-a accentuat
și acum tinde să se extindă de pe
Pămint și in Cosmos. Intr-un ase
menea moment de grea cumpănă,
glasul de pace al României socia
liste se face din nou cu putere
auzit. Pacea, interesul suprem al
tuturor popoarelor — iată sensul
major al marilor acțiuni de politică
internațională ale României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu,
promotor al edificării unei lumi

Ieri, egalitate (2-2) între echipele
de tineret ale Finlandei și României
• Miercuri, la Varkaus (Finlan
da), s-a desfășurat meciul dintre
selecționatele României și Finlandei
contind pentru preliminariile cam
pionatului european de fotbal rezer
vat echipelor de tineret. Partida s-a
încheiat la egalitate : 2—2 (1—0). Go
lurile echipei române au fost mar
cate de Văidean (min. 35 și 75). iar
*
BASCHET. In prima zi a campio
natului european masculin de bas
chet, care se desfășoară în R.F. Ger
mania, selecționata României a în
vins cu scorul de 83—70 (42—34) for
mația Poloniei. Selecționata română
evoluează . în grupa A, alături de echipele U.R.S.S., Spaniei, Iugoslaviei,
Franței și Poloniei.
Competiția internațională de bas
chet pentru juniori „Turneul capita
lelor" s-a încheiat Ia Varșovia cu un
dublu succes al echipelor orașului
București. învingătoare a.tît la femi
nin, cit și la masculin. Iri meciurile
decisive, echipele Bucureștiului au

Congresul al IX-lea al partidului.
Manifestarea din fața monumen
tului de la Padeș a constituit un
minunat prilej de a cunoaște și
cinsti trecutul glorios, lupta îna
intașilor pentru libertatea și inde
pendența patriei. (Dumitru Prună).
SATU MARE. In cadrul mani
festărilor prilejuite de Anul Inter
național al Tineretului, pe stadio
nul „Olimpia" din Satu Mare. în
prezența a 15 000 de oameni, s-a
desfășurat un mare spectacol cul
tural-artistic și sportiv, sugestiv
intitulat „Tinerețe, ani de aur".
Realizatori : peste 7 000 de șoimi ai

mai bune și mai drepte. Noile ini
țiative ale președintelui țării, Che
marea și Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste ne în
dreptățesc speranța că lupta pen
tru pace, pentru pacea căminelor
noastre, pentru liniștea gindirii și
a creației iși vor afla ecoul dorit.
Intr-un univers care are nevoie de
suris și de flori, prezența armelor
apare ca o cumplită aberație care
poate și trebuie să fie înlăturată
prin eforturile unite și solidare ale
tuturor acelor cărora le este dragă
viața, le sînt dragi florile, surîsul
copiilor.
Pasărea — simbol din cea mai
recentă lucrare a mea pe care am
intitulat-o
„PARTICIPARE
—
DEZVOLTARE — PACE" — deviza
generoasă a Anului Internațional al
Tineretului — are semnificația spe
ranței oamenilor că vor putea feri
de distrugere Pămîntul din care-și
trag rădăcinile, că vor putea apăra
construcțiile prin care, iși dovedesc
veșnicia și geniul creator, că vor
putea păstra Cosmosul liber de
armele distrugerii. Sugestia croma
tică a acestei lucrări proiectează o
cetate visată de omenire, în care
viața învinge prin rodul bogat al
recoltei, dobindite cu multă și con
știincioasă trudă, prin dreapta ver
ticalitate a aspirațiilor de bine, prin
solidaritatea tuturor celor care se
adună unul lingă altul spre a-și
striga crezul in acest secol care
trebuie să fie al libertății și al
păcii. Am încercat să traduc, in
limbajul specific artei pe care-o
practic, credința în om, ființa cea
mai fragilă
și mai minunată ă
Universului, ispitită fiind să-i re
dau rostul in lume, precum și tot
ceea ce' e frumos și inefabil in gindirea și existența prin care iși infruntă destinul.
Aceste idei m-am străduit să le
transmit studenților de-a lungul
întregii mele cariere didactice.
Conștientă fiind de responsabilita
tea ce revine cadrelor didactice in
a educa acest tineret in spiritul
unei adinei umanități, cultivindu-i
aspirația firească de frumos, per
fecțiune și armonie, orientindu-i
expresia artistică spre dezideratele
lumii contemporane, spre unanima
dorință de pace și progres a po
porului nostru atit de minunat în
truchipată in gindirea și acțiunea
politică a președintelui tării.

Ileana BALOTA
artist plastic

pentru gazde au înscris Tornval
(min. 52) și LiUs (min. 85).
® In ziua a treia a turneului de
fotbal pentru juniori de la Toulon,
echipa Franței a întrecut cu scorul
de 2—0 (1—0) formația României.
Intr-un alt meci, Spania a dispus cu
3—2 de Coasta de Fildeș.
• La Copenhaga, in meci pentru
preliminariile campionatului mondial
de fotbal (grupa a 6-a europeană).
Danemarca — U.R.S.S. 4—2 (2—1).
★

obținut victorii : 93—86 cu Praga (la
masculin) și 78—66 cu Budapesta (la
feminin).
RUGBI. Meciurile disputate ieri în
etapa a XlV-a a campionatului divi
ziei A la rugbi s-au încheiat cu urs mătoarele rezultate : R.C. Grivița ro
șie — Farul 15—9 ; Dinamo — Știin
ța Petroșani 38—6 ; Steaua — Gloria
P.T.T. Arad 72—0 ; Politehnica Iași —
C.S.M. Sibiu 13—3 ; Rulmentul BirIad — Știința Cemin Baia Mare 19—
14. In clasament conduce Steaua (39
puncte), urmată de Dinamo (37 p) și
Farul (33 p).

patriei, pionieri și uteciști. (Octav
Grumeza).
GALAȚI. La Tecuci se desfă
șoară „Săptămîna cultural-educativă a municipiului", cuprinzind o
suită de acțiuni consacrate aniver
sări a 20 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului. în pro
gram sint cuprinse evocări, dezba
teri, simpozioane, sesiuni științifi
ce, mese rotunde pe teme econo

de sfîrșit
de an școlar
Potrivit structurii anului școlar,
cei dinții elevi
care vor termina
cursurile — la 15 iunie — sînt absol
venții claselor a XII-a, cursuri de
zi, și ai claselor a XIII-a, cursuri
serale, ce vor susține examenul de
bacalaureat între 20 și 30 iunie. La
20 iunie vor încheia cursurile elevii
claselor a VIII-a. Intre 21 și 27 iunie,
ei vor depune fișele de înscriere în
clasa -a IX-a, care face parte, îm
preună cu clasa a X-a, din învățămintul obligatoriu. De reținut că cei
care vor opta pentru liceele pedago
gice, de' muzică, arte plastice, co
regrafie vor susține probe de apti
tudini între 23—28 iunie, indiferent
de numărul candidaților înscriși. La
liceele în care numărul celor care
vor solicita înscrierea în clasa a
IX-a va fi mai mare decit al locu
rilor planificate
se vor organiza
probe de 'Verificare a cunoștințelor,
între 2 și 4 iulie. Subliniem faptul
că Ministerul Educației si Invățămîntului și consiliile populare jude
țene au luat măsuri pentru cuprin
derea celor 360 000 de absolvenți ai
claselor a VIII-a în rețeaua liceală,
cu preponderentă in profilurile in
dustriale și agroindustriale.
La 29 iunie vor încheia anul de
învățămînt elevii din clasele I—VII,
precum și cei din clasa a X-a,
aceștia din urmă urmînd a susține
concursul pentru treapta a Il-a de
liceu, cursuri de zi sau serale, intre
9 și 14 iulie.
Absolvenții claselor a X-a benefi
ciază, totodată, de posibilități spo
rite de a se pregăti temeinic, pentru
diferite meserii, prin școli profesio
nale, la cursuri de zi sau serale,
înscrierea pentru concursul de ad
mitere in aceste unități de invățămint va avea Ioc între 1 iulie și 5
septembrie. Elevii claselor a IX-a
și a Xl-a vor intra în vacanță la 14
iulie. (Agerpres).

tv
19,00 Fotbal : Finlanda — România în
preliminariile Campionatului mon
dial (repriza I). Transmisiune di
rectă de la Helsinki
19.45 Telejurnal
20,00 Fotbal : Finlanda — România (re
priza a Ii-a). Transmisiune direc
tă de la Helsinki
20.45 Actualitatea în economie
21,00 Studioul tineretului : GENERAȚIA
EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU —
TINEREȚE REVOLUȚIONARA
22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Maiestății Sale
,
Regelui CARE al XVI-lea GUSTAF, al Suediei
STOCKHOLM

Cu ocazia Zilei naționale a Suediei, doresc să adresez Maiestății Voastre
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperi
tate pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cu decenii în urmă,
Suedia
se
număra
printrb țările cu o eco
nomie
preponderent
agrară, dar cu impor
tante resurse naturale.
Talentul și hărnicia
poporului suedez au
modificat radical această situație, propulsînd rapid Jara pe
traiectoria unei puter
nice
industrializări
racordată la cele mai
noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii mon
diale. Produsele indus
triei sale moderne —
oțelurile speciale, na
vele fluviale și ocea
nice, automobilele, echipamentele electro
nice — au adus țării
un binemeritat renu
me, valoarea produc
ției industriale depă
șind in prezent de mai
bine de zece ori pe cea
obținută in agricultu
ră, unde predominant
este sectorul zooteh
nic, în ansamblul ei,
economia suedeză este
orientată spre export,
domeniu in care Sue
dia se situează pe un
loc de frunte in lume,
avantajată fiind și de
accesul la marile căi
maritime.
Puternica
dezvoltare economică
este indisolubil legată
și de faptul că, din
1814, țara n-a mai cu
noscut
distrugerile
războiului. In prezent,
în condițiile in care
efectele negative ale
crizei economice mon

diale se fac simțite și
în Suedia, autoritățile
acestei țări și-au pro
pus să obțină, printr-o
serie de măsuri de
austeritate, relansarea
economică, să dimirnueze și să elimine
deficitul bugetar, să
favorizeze o competi
tivitate sporită pe pia
ța externă a produse
lor naționale.
în acest context,
suedezii sint profund
interesați în dezvol
tarea legăturilor de
colaborare cu celelalte
state, in crearea unei
lumi a păcii și înțele
gerii între popoare,
fiind cunoscute acțiu
nile constructive ale
guvernului
de
la
Stockholm îndreptate
spre edificarea secu
rității în Europa și în
lume, spre stoparea
cursei
inarmărilor,
spre lichidarea defini
tivă și pretutindeni a
armelor
nucleare.
Aducîndu-și o con
tribuție utilă la desfă
șurarea
reuniunilor
general-europene
de
la Helsinki, Belgrad și
Madrid, Suedia, ca
țară gazdă a conferin
ței pentru măsuri de
încredere și securitate
și pentru dezarmare,
de la Stockholm, străduindu-se să asigure
un cadru cit mai pro
pice bunului mers al
acestei
conferințe,
depune eforturi . meri
torii, alături de alte

state
participante,
pentru a imprima un
curs pozitiv lucrărilor.
Autoritățile
suedeze
consideră că singura
cale rațională pentru
înlăturarea pericolului
unui război nuclear
este începerea proce
sului de dezarmare
nucleară.
Spre satisfacția po
poarelor român și sue
dez, relațiile de prie
tenie și colaborare
dintre țările noastre —
bazate pe principiile
egalității în drepturi și
respectului reciproc —
se dezvoltă fructuos
an de an, urmînd un
curs mereu ascendent.
Ca o contribuție de
cea mai mare însem
nătate la impulsio
narea acestei evoluții
pozitive se înscrie vi
zita întreprinsă în 1980
in Suedia de președin
tele Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, la
invitația regelui Cari
al XVI-lea Gustaf. Intensificînd
colabo
rarea pe plan econo
mic, tehnico-științific,
cultural, țările noastre
se întîlnesc, totodată,
in aspirațiile și efortu
rile comune pentru
edificarea unei Euro
pe unite, a destinde
rii. securității și în
țelegerii, pentru în
făptuirea dezarmării,
în primul rirtd nuclea
re, pentru pace in
întreaga lume.

VIAȚA EC()NJ)MIC(XSOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII .SCÎNTEIF
COMĂNEȘTI : Cantități

sporite de cărbune
Minerii din bazinul Comănești întîmpină aniversarea a două dece
nii de la Congresul al IX-lea al
partidului cu noi și semnificative
fapte de muncă. Prin introducerea
unor utilaje moderne, de inalt ran
dament, generalizarea susținerii
metalice a abatajelor, mecanizarea
în întregime a operațiunilor de
transport și manipulare, ei au spo
rit simțitor productivitatea muncii,
reușind să scoată zilnic la supra
față, peste prevederile planului,
cite 100—150 tone cărbune. Ca ur
mare, de la inceputul anului, din
minele de pe Valea Trotușului au
fost livrate termocentralelor, pes
te plan, 16 600 tone cărbune de
bună calitate, minerii depășindu-și astfel angajamentul anual
asumat in întrecerea socialistă. Pa
ralel cu sporirea cantităților extra
se din subteran, minerii din Co
mănești se preocupă de pregătirea
și punerea în exploatare a unor
noi straturi de cărbune, care să
asigure un randament sporit în
abataje. (Gheorghe Baltă).

ALBA : Ritm intens de lucru

la hidrocentrala
de la Săsciori

țări de servicii ale cooperației
meșteșugărești. Se remarcă in mod
deosebit arhitectura modernă a acestei noi artere comerciale, care

contribuie la îmbunătățirea apro
vizionării populației și adaugă un
plus de atracție centrului munici
piului. (Constantin Blagovfcî)v

CLUJ : Unități prestatoare de servicii
Activitatea desfășurată de colec
tivele de muncă ale Uniunii jude
țene a cooperativelor de producție,
achiziții și desfacerea mărfurilor
Cluj devine tot mai rodnică. Față
de aceeași perioadă a anului tre
cut, volumul prestărilor de servi
cii a crescut cu 28 la sută. Tot
odată, s-a dezvoltat rețeaua uni-

taților de producție și prestări de
servicii pentru populație, inființindu-se in acest an, pină in pre
zent, 33 secții noi de țesătorie, in
stalații electrice, reparații auto,
lăcătușerie, reparat obiecte de uz
casnic, croitorie, artizanat textil și
altele, in marea lor majoritate in
localități rurale. (Marin Oprea).

TIMIȘ : Economii de materii prime, materiale și energie
Aplicind cu fermitate indicațiile
secretarului general al partidului
privind utilizarea cit mai eficientă
a tuturor resurselor materiale ale
economiei naționale, colectivele de
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale ale județului Timiș, promovind cu consecvență o seamă
de tehnologii noi și modernizate,
au redus substantial consumurile
specifice normate de materii pri
me,
materiale,
combustibil
și
energie. Ca urmare, in cele cirici

luni care au trecut de la inceputul
anului au fost economisite peste
3 200 tone metal, din care 2 000 tone
laminate, 17 000 tone combustibil
conventional și 2 600 MWh ener
gie electrică. Cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate în unitățile
aparținind ministerelor metalur
giei, industriei construcțiilor de
mașini, transporturilor și teleco
municațiilor și agriculturii. (Cezar
Ioana).

DOROHOI : Construcții social-culturale

în cadrul amenajării hidroener
getice a riului Sebeș, lucrare aflată acum in stadiul final, forțele
sint concentrate la execuția celei
de-a patra hidrocentrale, cea de la
Săsciori. cu o putere .instalată de
40 MW. Aici au inceput lucrările
de montaj la centrala hidroelectri
că subterană. începerea lucrărilor
de montaj asigură punerea în func
țiune la termenul prevăzut a noii
cetăți de lumină de pe Valea
Sebeșului. (Ștefan Dinică).

PIATRA NEAMȚ ; O nouă

arteră comercială
O dată cu darea în folosință a
noilor blocuri de pe bulevardul
„Decebal" din Piatra Neamț, la
parterul cărora s-au construit spa
ții comerciale, s-au deschis și două
noi magazine de desfacere a produ
selor industriale și ateliere de
prestări de servicii. Aproape un
kilometru din lungimea acestui
bulevard a devenit astfel princi
pala arteră comercială a munici
piului de-a lungul căreia se află
amplasate. în afara supermagazinului „Petrodava", care deține o
suprafață de peste 10 000 metri pătrați, mai bine de 20 de unități comeroiale în care se desface, prac
tic, toată gama de produse indus
triale și alimentare, precum și nu
meroase unități de vînzare și pres-

mice, științifice și culturale, întilniri cu scriitori, expoziții. (Dan
Plăeșu).
ALBA. Cea de-a opta ediție a
manifestării cultural-artistice „Me
moria plaiurilor zlătnene". organi
zată de Consiliul de educație poli
tică și cultură socialistă al orașu
lui Zlatna, a reunit în programul
său multiple acțiuni consacrate va
lorificării potențialului de muncă
și creație ai acestei așezări a Apu
senilor. Dezbateri, simpozioane,
expuneri, expoziții, spectacole ar
tistice au înfățișat profundele pre
faceri înnoitoare pe care le-a cu
noscut acest oraș muncitoresc în

La Dorohoi, în noul ansamblu
de locuințe de pe Bulevardul Vic
toriei. constructorii au incheiat lu
crările la două blocuri de locuințe
care însumează peste 60 aparta
mente. Cu acestea, numărul apar
tamentelor nou construite in oraș
a ajuns la 6 000.
— Construcțiile de locuințe, ca
și întreg procesul de urbanizare a
Dorohoiului — ne spune tovarășa
Elena Burac, primarul orașului —
constituie o realizare a celor două

anii construcției socialiste și, în
deosebi, in perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului.
(Ștefan Dinică).
BACĂU. „Complexul astronomic
popular" este cea mai tînăra uni
tate cultural-științifică deschisă in
municipiul Bacău. El dispune de
săli de expoziție cu fotografii, dia
grame, grafică pe tema „Materia
în Univers", precum și de o sală
de spectacole unde, cu ajutorul
unor instalații și sisteme complexe
de mișcare, sînt prezentate de
monstrații asupra diferitelor feno
mene astronomice. Tot aici au loc
și observații astronomice directe

decenii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Tot
in această perioadă s-a introdus
rețeaua de apă potabilă și canali
zare, iar mai recent cea de termoficare pe bază de combustibil so
lid, suprafața stradală a fost mo
dernizată pe 90 la sută, s-au con
struit o policlinică, un nou liceu,
un club muncitoresc, școli generale,
grădinițe și creșe,
iar spațiile
comerciale au sporit de aproape
zece ori. (Silvestri Ailcnci).

asupra Soarelui. Lunii și a altor
planete și sisteme astrale, cu aju
torul lunetelor și
telescoapeîor.
(Gheorghe Baltă).
MUREȘ. La Galeriile de artă
ale filialei Mureș a Uniunii Artiș
tilor Plastici din Tirgu Mureș a
fost vernisată expoziția anuală a
artiștilor plastici amatori din ju
dețul Mureș. Dedicată aniversării
a două decenii de la Congresul al
IX-lea al partidului, expoziția cu
prinde numeroase lucrări de pictu
ră, grafică, sculptură, tapiserie,
metaloplastie și artă decorativă,
inspirate din realitățile construc
ției socialiste. (Gh. Giurgiu).
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ÎNTREBARE : Excelență, pre
ședintele Republicii Finlanda,
domnul Mauno Koivis.ta, ur
mează să efectueze o vizită ofi
cială in țara dumneavoastră. Vă
așteptați, domnule președinte,
ca această vizită să se . încheie
cu rezultate deosebite ?.

RĂSPUNS : Vizita președintelui
Republicii Finlanda, Koivisto, repre
zintă un moment important in rela
țiile dintre România și Finlanda. Ea
este o urmare firească a dezvoltării
continue a colaborării multilaterale,
inclusiv a conlucrării active pe plan
internațional, între țările noastre.
Pornind de la aceasta, apreciez că
actuala vizită a președintelui Fin
landei va deschide noi perspective
intensificării conlucrării bilaterale,
precum și pe plan internațional, in
politica de destindere, de dezarmare
și de pace.

ÎNTREBARE : Politica exter
nă a României este adeseori
descrisă cu un singur cuvint :
independență. Cum se reflectă
această linie in relațiile dum
neavoastră cu țările socialiste
din cadrul și din afara Tratatu
lui de la Varșovia și cu celelalte
țări ale lumii 1

RĂSPUNS : In politica sa inter
națională România pornește de la
necesitatea dezvoltării relațiilor cu
toate statele, fără deosebire de orinduire socială. La baza acestor relații
așezăm ferm principiile deplinei
egalități in drepturi, respectului in
dependenței, suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne și
avantajului reciproc. Trebuie să de
clar că pe aceste principii România
întreține, astăzi, relații cu peste 150
de state și participă activ la diviziu
nea internațională a muncii.
în ce privește relațiile cu țările
socialiste, atit cu cele din Tratatul
de la Varșovia, din C.A.E.R., cit și
cu celelalte țări socialiste, totdeauna
s-au afirmat cu putere aceste prin
cipii de egalitate și de respect al
independentei naționale. Considerăm
că tocmai pe baza acestor relații
conlucrarea dintre țările socialiste
reprezintă un factor important in
politica de destindere, de colaborare
și pace.
Așa cum am menționat, pe baza
acelorași principii, întreținem largi
relații cu celelalte state ale lumii
și considerăm că și in viitor, acționînd ferm pentru afirmarea acestor
principii în relațiile dintre toate sta
tele, sînt posibile o conlucrare acti
vă cu tpateț. popoarele lumii, fără
deosebire-de orinduire socială, in
staurarea unei lumi mai drepte și
mai bune în care fiecare națiune să
se poată dezvolta corespunzător nă
zuințelor sale, fără nici un amestec
din afară.
ÎNTREBARE : Politica inde
pendentă a României in cadrul
procesului de edificare a secu
rității și de dezvoltare a coope
rării in Europa poate fi apro
piată de linia țărilor neutre și
nealiniate ? Care va fi in viitor
rolul României in acest proces

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat ferm și acționează pentru edifi
carea in Europa a securității, coope
rării și dezarmării. Aș dori să men
ționez că ideea organizării Conferin

ței pentru securitate și cooperare în
Europa a fost inițiată de țările so
cialiste la București, în 1966. Reali
zarea acestei conferințe la Helsinki
se datorește ■ faptului că inițiativa
țărilor socialiste a fost realistă și a
corespuns intereselor tuturor state
lor europene — atit nealiniate și
neutre, cit și celor din cele două
pacte militare — care sînt intere
sate de a se depăși perioada blocu
rilor militare, de a se realiza în Eu
ropa relații noi, de egalitate , și res
pect al independenței, de a se asigura
înfăptuirea unei Europe unite, ba
zată pe respectul orînduirii sociale
din fiecare stat.
Aș menționa în această privință
conlucrarea foarte bună intre Româ
nia și Finlanda, atît la Helsinki, ul
terior la Madrid, și acum la Stock
holm, Consider că, bazindu-ne pe
realizările de pînă acum, pe faptul
că toate țările europene sînt vital
interesate într-o Europă unită, a
cooperării egale, se poate privi cu
încredere viitorul dezvoltării și în
făptuirii procesului de securitate,
pace și colaborare in Europa, început
la Helsinki,
ÎNTREBARE : După cum cu
noașteți, domnule președinte,
noi avem propunerea stabilirii
unei zone libere de arme nu
cleare in nordul Europei și
există și o sugestie privind
crearea unei zone denuclearizate
in Balcani. Ați dori, domnule
președinte, să ne spuneți opinia
dumneavoastră in legătură cu
această problemă ? înființarea
unor astfel de zone ar însemna
oare unele constringeri sau
schimbări in actualele practici
din cadrul blocurilor militare ?

RĂSPUNS: România s-a pronun
țat și se pronunță cu toată hotărirea
pentru realizarea în Balcani a unor
zone fără arme nucleare și fără baze
militare străine. Susținem, de ase
menea, realizarea unor asemenea
zone fără arme nucleare în nordul
Europei, in centrul Europei, precum
și pe alte continente ale lumii. Con
siderăm că înființarea unor aseme
nea zone reprezintă un factor im
portant în politica de dezarmare si.
in primul rind, de dezarmare nuclea
ră, de diminuare și. pină la urmă.,
de depășire a politicii blocurilor mi
litare, de desființare concomitentă
atît a Pactului N.A.T.O., cit și a Tra
tatului de la Varșovia. Aceasta ar
corespunde intereselor tuturor sta
telor europene si de pe alte conti
nente. ar reprezenta o contribuție
de însemnătate deosebită la politica
de pace, de colaborare între toate
națiunile lumii.

ÎNTREBARE : Știu, domnule
președinte, că aveți planuri
foarte curajoase privind dez
voltarea țării dumneavoastră.
Vedeți oare ceva, care ar putea
împiedica
realizarea
acestor
planuri ?
I

RĂSPUNS : Am sărbătorit, anul
trecut. 40 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă,
iar la 9 mai am sărbătorit, împreu
nă cu toate popoarele, victoria asu
pra fascismului, noi sărbătorind, tot
odată. și independenta României.

Aceasta ne-a permis să facem o
retrospectivă a marilor realizări dobindite de România în anii construc
ției socialiste. Voi menționa numai
faptul că producția industrială este in
prezent de 100 de ori mai mare decit in 1944. producția agricolă de 7
ori. iar venitul national de 32 de ori.
Pe această bază am reușit să reali
zăm un vast program de ridicare
generală a țării și de îmbunătățire a
condițiilor de viată ale întregii na
țiuni. La Congresul al XIII-lea al
partidului, din toamna anului trecut,
am elaborat un program
pentru
următorii cinci ani. 1986—1990. de
dezvoltare economico-socială a tării.
Avem toate condițiile să realizăm o
ridicare puternică a economiei româ
nești — si industriale si agricole —
precum si in stiintă. învătămint. cul
tură. factori determinanti pentru
construcția socialismului si ridicarea
bunăstării poporului.
Pot apărea însă anumite piedici în
realizarea acestora. Prima piedică o
consider legată de înrăutățirea situa
ției internaționale si de izbucnirea
unui nou război mondial. Este evi
dent că o asemenea eventualitate ar
crea nu numai României, ci și tu
turor statelor, o situație care le-ar
împiedica în realizarea programului
lor de dezvoltare.
Tocmai de aceea. România pune
un mare accent pe problemele dezar
mării, in primul rind ale dezarmă
rii nucleare, pe realizarea unor acor
duri corespunzătoare intre Uniunea
Sovietică si Statele Unite ale Americii. la Geneva, pe necesitatea ca
toate țările europene să se angajeze
ferm pentru o politică de dezarmare
si de pace.
Anumite piedici ar putea interveni
si în cazul înrăutățirii situației eco
nomice mondiale. Tocmai de aceea
desfășurăm o activitate susținută,
împreună cu țările în curs de dez
voltare. pentru depășirea crizei eco
nomice. pentru o nouă ordine econo
mică mondială, pentru o soluționare
globală a problemelor subdezvoltării,
inclusiv a problemelor datoriilor ță
rilor in curs de dezvoltare. Consi
derăm că este în interesul tuturor
țărilor să facă totul si pentru pace,
si pentru o nouă ordine economică
internațională.

ÎNTREBARE : Ne-am referit
deja la posibilitatea unei coope
rări intre cele două țări ale
noastre, in special in cadrul
C.S.C.E. Considerați,
domnule
președinte, că s-ar putea reali
za încă multe lucruri și in do
meniul legăturilor comerciale și
al cooperării economice, al rela
țiilor culturale și științifice ?

RĂSPUNS: Așa cum am mențio
nat. relațiile dintre România și Fin
landa pot fi considerate bune. Cu
toate acestea, apreciez că există încă
largi posibilități de extindere a co
laborării economice, inclusiv a co
operării în producție, a conlucrării
în domeniul Științei și culturii și. așa
cum am menționat, si pe plan in
ternațional.
j
Tocmai de aceea consider că ac
tuala vizită a președintelui Koivisto
în România va da posibilitatea să
identificăm împreună noi posibilități
de extindere mai puternică a relații
lor de colaborare în toate domeniile,
ceea ce corespunde intereselor am
belor popoare, cauzei păcii si cola
borării in Europa și în lume.
Aș dori să urez poporului finlan
dez prieten cele mai bune realizări
pe calea dezvoltării economico-sociale. independentei, bunăstării
si
fericirii.

INTERVIUL
ACORDAT DE PREȘEDINTELE
FINLANDEI, MAUNO KOIVISTO,
unui grup de ziariști români
In preajma vizitei de stat pe care o efectuează în țara
invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena
președintele Republicii Finlanda, Mauno Koivisto, a primit la
grup de ziariști români cărora le-a acordat următorul interviu

ÎNTREBARE: Cum apreciați,
stimate domnule
președinte,
semnificația acestui eveniment,
însemnătatea convorbirilor pe
care le veți avea la București cu
președintele Nicolae Ceaușescu,
ce perspective întrevedeți ex
tinderii și adincirii relațiilor de
colaborare dintre România și
Finlanda ?
RĂSPUNS : Vin pentru prima oară
intr-o vizită oficială in România și
sint fericit că am această posibili
tate de a cunoaște țara dumneavoas
tră, istoria sa, prezentul său. Sint
convins că discuțiile cu președintele
Ceaușescu vor fi fructuoase pentru
ambele părți și vor permite identi
ficarea de noi posibilități pentru in
tensificarea relațiilor bilaterale in
diferite domenii. Contactele politice
Ia nivel înalt constituie un element
important pentru ca țările noastre
să se cunoască mai bine intre ele.
In ceea ce privește cooperarea eco
nomică, aș dori să subliniez faptul
că noi avem industrii moderne de
prelucrare a lemnului și construc
ții navale care pot oferi posibili
tăți in dezvoltarea comerțului bilate
ral. Cooperarea pe terțe piețe nece
sită, de asemenea, o examinare de
taliată.
ÎNTREBARE :
Ce
credeți,
domnule președinte, că trebuie
făcut pentru înlăturarea
pri
mejdiei nucleare care amenin
ță destinele civilizației, însăși
existența omenirii, pentru rea

noastră, la
Ceaușescu,
Helsinki un
:

lizarea marelui deziderat al
făuririi unei lumi din care ar
mele și războaiele să fie exclu
se cu desăvirșire ?
RĂSPUNS : Cursa înarmărilor ce
se desfășoară in prezent reprezintă
o sfidare la adresa noastră, a tuturor.
Armele nucleare Înseamnă cea mai
gravă amenințare la adresa supra
viețuirii umanității. Cel mai impor
tant imperativ al comunității inter
naționale il constituie oprirea cursei
înarmărilor
nucleare,
inversarea
acesteia și reducerea pericolului răz
boiului nuclear.
Am urmărit îndeaproape negocie
rile de la Geneva, și in legătură cu
aceasta am exprimat deja punctele
noastre de vedere, indeosebi cu pri
vire la problemele create de rache
tele de croazieră.
Ideea zonelor libere de arme nu
cleare oferă o abordare promițătoare
pentru întărirea securității, îndeosebi
în Europa. Prin crearea unei zone
denuclearizate in nordul Europei noi
încercăm să promovăm securitatea
in regiunea noastră. Urmărim cu
simpatie eforturile depuse în acest
scop in alte părți ale continentu
lui.
ÎNTREBARE : La zece ani de
la încheierea Conferinței pentru
securitate și cooperare in Eu
ropa, cum apreciați evoluțiile
care au avut loc in această pe
rioadă pe continentul nostru și
ce credeți că trebuie întreprins
pentru ca principiile și obiecti-

vele Actului final de la Hel
sinki să se transforme intr-o
realitate trainică? Ce contribu
ție pot avea,
după
părerea
dumneavoastră, țările mici și
mijlocii ale continentului, așa
cum sint România și Finlanda ?
RĂSPUNS : Ultimii zece ani s-au
dovedit a fi o perioadă de dificul
tăți și incertitudini in relațiile in
ternaționale. Dar chiar in asemenea
■condiții de încercări dificile, proce
sul pentru securitate și cooperare în
Europa a supraviețuit. Și nu numai
că a supraviețuit, dar el și-a verifi
cat în repetate rinduri importanța
și viabilitatea, oferind noi direcții,
noi căi, noi posibilități pentru con
tinuarea dezbaterii intre statele par
ticipante.
Prin aplicarea deplină a prevederi
lor Actului final și prin transpune
rea in practică a principiilor sale in
relațiile reciproce, toate statele sem
natare ar aduce o contribuție valo
roasă la atingerea obiectivelor fun
damentale ale
Conferinței pentru
securitate și cooperare în Europa.

ÎNTREBARE : Ce ginduri ați
dori să transmiteți poporului
român ?
RĂSPUNS : Aș dori să mulțu
mesc președintelui Ceaușescu și
poporului român pentru posibilitatea
de a vizita România, de a o cunoaște
în diversitatea sa. Sint convins că
această vizită va pune în evidență cu
claritate importanța relațiilor bune,
prietenești dintre două națiuni care
aparțin unor sisteme politice și so
ciale diferite. Cred că intîlnirile și
convorbirile de la București repre
zintă o manifestare practică a ideilor
conținute în Actul final semnat la
Helsinki.
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Manifestări dedicate României

0 cerință de stringentă actualitate
oprirea cursei înarmărilor

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — La
Stockholm a avut loc deschiderea
expoziției documentare de fotogra
fii „Contribuția României la infringerea fascismului". Găzduită de
Biblioteca centrală a capitalei sue
deze, expoziția ilustrează eroismul
ostașilor români in lupta cu arma
tele fasciste, contribuția lor la eli
berarea Cehoslovaciei, Ungariei și a
unei părți din Austria, la infringerea Germaniei hitleriste.

Feroviarii finlandezi se pronunță în favoarea păcii

Televiziunii finlandeze
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste România, a primit, la 4 iunie a.c., pe Kari Mănty,
adjunct al șefului Departamentului de actualități al Televiziunii finlandeze,
căruia i-a acordat următorul interviu :

?.

bri ai acestei organizații profesio
nale. Congresul a adoptat o hotărire privind intensificarea acțiu
nilor în favoarea păcii, împotriva
cursei înarmărilor.

HELSINKI. La Helsinki s-au în
cheiat lucrările celui de-al XIV-lea
Congres al Sindicatului feroviari
lor din Finlanda, la care au parti
cipat aproximativ 300 de delegați,
feprezentînd peste 23 000 de mem-

PARIS 5 (Agerpres). — Sub
auspiciile Asociației culturale și de
prietenie
franco-romănă
„Ion
Creangă", de la Rouen, a avut loc o
manifestare dedicată țării noastre.
Poeți și actori francezi au recitat
versuri din creațiile poeților români
dedicate luptei poporului nostru
pentru independență, pace și li
bertate.
Participanții la manifestare au
scos in evidență politica de pace și
prietenie intre popoare promovată
de România pe toate meridianele
globului.

Să fie interzise armele de distrugere în masă 1
TOKIO.
Un grup de luptători
pentru pace din districtul indus
trial Kansai
au confecționat un
steag uriaș din 200 de drapele ale
unor organizații antirăzboinice din
diferite regiuni ale Japoniei. Stea
gul va fi inălțat deasupra orașului
Hiroshima. Agenția Kyodo relatea
ză că,
dorind să atragă atenția

asupra urmărilor periculoase ale
războiului nuclear, mai multe or
ganizații nipone de femei au ii otărit, de asemenea, să înconjoare
singura clădire rămasă la Hiroshima
după bombardamentul atomic din
1945 cu panglici pe care vor fi scri
se lozinci cerind interzicerea arme
lor de exterminare în masă.

„Militarizarea Cosmosului
agravează pericolul de război"
CIUDAD DE MEXICO, • într-un
interviu acordat ziarului mexican
„Excelsior", primul ministru al
Suediei, Olof Palme, a relevat că
programul american de cercetări
vizînd realizarea unor sisteme mili
tare cosmice, cunoscut sub denu
mirea de „războiul stelelor", va

duce la o nouă escaladare a cursei
.înarmărilor și va pune in pericol
existenta vieții pe Pămînt, relatează agenția T.A.S.S. Calea spre reaUzarea unei păci durabile și sigure
este doar dezarmarea, a arătat Olof
Palme.

Guvernul provizoriu al Greciei a depus jurăniîntul
Victoria de la 2 iunie, se arată în
declarație, este importantă nu nu
mai prin faptul că a consolidat ac
tuala politică de schimbare și per
spectivele sale, dar a oferit parti
dului PASOK posibilitatea ca gu
vernul pe care il va forma, dispunind de o majoritate stabilă,
să continue și să desăvârșească
acest proces. ' Declarația relevă că
PASOK a primit sprijinul tutu
ror păturilor neprivilegiate ale Gre
ciei. El cere tuturor cetățenilor tă
rii să contribuie la făurirea unei
Grecii independente, suverane și de
mocratice. într-un spirit de unani
mitate, conciliere și unitate, pentru
soluționarea problemelor țării, pen
tru pace, democrație, înnoire, pro
gres și schimbare.
+
i
Ministerul de Interne al Greciei
a dat publicității comunicatul, cu
privire la rezultatele finale ale ale
gerilor generale de duminică. Se
precizează, astfel, că P.A.S.O.K. a
întrunit 45,82 la sută din voturi (161
mandate). Noua Democrație — 40.85
la sută (126 mandate), P.C. din Gre
cia 9,89 la sută (12 mandate), iar
P.C. din Grecia (Interior) 1.84 la
sută (un mandat). în urma opera
țiunilor de redistribuire a mandate
lor. un mandat, care fusese anunțat
anterior ca revenind P.C. din Gre
cia, a fost atribuit ulterior Noii De
mocrații.
Celelalte voturi au revenit unor
formațiuni politice mai mici. Rata
participării ia scrutin a fost de 79,09
jă sută.

în favoarea soluționării pașnice
a problemelor din America Centrală
MANAGUA 5 (Agerpres). — în
tr-un discurs radiotelevizat, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a propus gu
vernelor hondurian si costarican să
participe la un proces de negocieri
menit să conducă la instaurarea
unui climat de pace, securitate si
cooperare in America Centrală —
transmite agenția I.P.S. El s-a pro
nunțat pentru convorbiri la cel mai
inalt nivel, pentru a se ajunge la
soluții concrete, si efective, care să
înlăture spectrul' războiului din re
giune.
J

columbian al relațiilor externe. Au
gusto Ramirez Ocampo, s-a pronun
țat pentru soluționarea tuturor con
troverselor internaționale prin mij
loace pașnice, pe calea dialogului
politic — transmite agenția cuba
neză Prensa Latina, care citează zia
rul ..Japan Times". Refgrindu-se la
eforturile de pace întreprinse in America Centrală de ..Grupul de la
Contadora" — din care face parte
și Columbia — eforturi sprijinite de
marea majoritate a statelor din re
giune. ministrul columbian a preci
zat că. în ultimul timp, au fost rea
lizați pași importanți pe calea so
luționării unor probleme din dosa
rul centro-american.

TOKIO 5 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Tokio, unde
se află în vizită oficială, ministrul

Apel al P.C. Brazilian în sprijinul
reformelor democratice
Partidul comunist sprijină înfăp
tuirea unei reforme agrare, crește
rea investițiilor in sectorul economiei
publice și aplicarea de măsuri eco
nomice și sociale in interesul clasei
muncitoare.
Deși activitatea legală a partidu
lui a început de puțin timp, acesta
este deja reprezentat în 750 de muni
cipalități din 22 de state braziliene și
se pregătește în vederea alegerilor
de primari in capitalele statelor fe
derale. prevăzute să aibă loc la 15 no
iembrie a.c., se arată in documentul
amintit.

BRASILIA 5 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Brazilian a adresat un
apel tuturor forțelor progresiste ale
țării să sprijine stabilizarea procesu
lui democratic intern și aplicarea
reformelor anunțate de guvernul pre
ședintelui Jose Sarney.
Comuniștii brazilieni — se arată in
documentul final al primei reuniuni
a Conducerii Naționale a P.C.B., des
fășurată in condiții de legalitate,
după 38 de ani — consideră că una
dintre sarcinile majore constă in asi
gurarea unității tuturor forțelor de
mocratice și progresiste din țară.

GENȚHLE DE PRESA

pe scurt___
REPREZENTANȚII A PATRU STA
TE EUROPENE NEUTRE - Austria,
Elveția, Finlanda și Suedia - se
vor reuni la 11 iunie, la Viena,
pentru a examipa aspecte ale si
tuației internaționale și probleme
de interes comun. Un purtător de
cuvint oficial austriac a declarat
că, deși reuniunea nu are o or
dine de zi prestabilită, vor fi abordate cu prioritate aspecte ale
relațiilor Est-Vest.

SESIUNEA COMITETULUI DE
DEZVOLTARE ȘI COOPERARE tN
ZONA CARAIBILOR (C.D.C.C.),
— organism afiliat Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru America
Latină (C.E.P.A.L.) — s-a încheiat
la Port of Spain. Participanții —
miniștrii de externe din 20 de țări
membre ale comitetului — au apro
bat un document ce prevede măsuri
vizînd impulsionarea cooperării în
zonă. De asemenea, au recomandat
O.N.U. să acorde o mai mare
atenție problemelor specifice sta
telor insulare caraibiene.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). —
în localitatea argentiniană Azul au
fost inaugurate o expoziție docu
mentară de fotografii și o expoziție
de grafică contemporană româ
nească. Cu acest prilej au fost pre
zentate expuneri privind principa
lele realizări ale poporului nostru
în anii socialismului, succesele obținute in dezvoltarea economicosocială a României.
Au fost proiectate filme docu
mentare despre țara noastră.
Televiziunea
argentiniană
a
transmis un program consacrat țării
noastre, în cadrul căruia au fost
prezentate aspecte din activitatea
economico-socială, culttirală și tu
ristică a României.

MOSCOVA
l
•
.
ț
•
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ATENA 5 — Trimisul Agerpres,
Victor Martalogu, transmite : Gu
vernul provizoriu constituit de pri
mul ministru
desemnat, Andreas
Papandreu, ca urmare a victoriei
partidului său. Mișcarea Socialistă
Panelenă (PASOK), in alegerile ge
nerale de duminică, a depus miercuri
jurămintul în fața președintelui
Christos Sartzetakis. Acest cabinet
are sarcina girării problemelor cu
rente ale țării, urmărind în pri
mul rind stabilitatea economică.
El va fi înlocuit peste o lună de o
nouă echipă ministerială restrinsă,
în privința structurii acesteia urmînd să se pronunțe noul parla
ment la începutul lunii iulie.
În afara primului ministru, care
deține și funcția de ministru al
apărării, din cabinetul provizoriu
mai fac parte alți 14 miniștri, doi
adjuncți de miniștri și doi subsecre
tari. Portofoliul de externe a fost
încredințat în continuare lui Ioannis Haralambopoulos, cel al econo
miei, finanțelor și marinei comer
ciale lui Gherasimos Arsenis, iar
cel de interne lui Menios Koutsogiorgas.
După depunerea jurămîntului, ca
binetul provizoriu s-a întrunit în
prima sa ședință.
Pe de altă parte, partidul de guvernămint Mișcarea Socialistă Pan
elenă a dat publicității o declara
ție prin care subliniază că reafir
marea încrederii de către electoratul
elen in acest partid exprimă matu
ritate și voința sa de a merge îna
inte cu realism și consecvență.

HANOI 5 (Agerpres). — în cadrul
unei manifestări organizate la Ha
noi au fost prezentate aspecte ale
educării tinerei generații din țara
noastră prin muncă, pentru muncă.
A fost inaugurată o expoziție docu
mentară de fotografii „Copiii —
Primăvara României socialiste".

ACORD. Președintele Consiliului
de Miniștri al Italiei. Bettino
Craxi. și secretarul de stat al Va
ticanului. Agostino Casaroli. au
schimbat documentele de ratifica
re a noului acord ce stabilește re
lațiile dintre Republica Italiană si
Cetatea Vaticanului, semnat la 13
februarie 1984 Potrivit documen
tului. catolicismul nu mai este re
ligie de stat in Italia, iar invătămîntul religios nu mai este obli
gatoriu.
LA GENEVA în cadrul tratati
velor sovieto-americane cu privire
la armele nucleare și cosmice, a
avut loc, miercuri, ședința grupu
lui de negocieri asupra probleme
lor armelor strategice.
REÎNNOIREA
MANDATULUI
FORȚEI O.N.U. DE MENȚINERE A
PĂCII ÎN CIPRU (UNFICYP) pen
tru o nouă perioadă de șase luni a
fost recomandată de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, Consiliului de Securitate.
„Menținerea UNFICYP în insulă
rămîne indispensabilă pentru păs
trarea calmului, precum și pentru

Convorbiri în problemele tineretului
MOSCOVA 5 — Trimisul Agerpres,
M. Chebeleu, transmite : O delegație
condusă de tovarășa Poliana Cristescu, secretar al C.C. al U.T.C., pre
ședinte al Consiliului Național al
Organizației Pionierilor, a avut con
vorbiri cu V. M. Mișin, prim-secretar
al C.C. al U.T1C.L. Cu acest prilej,
au fost evocate legăturile tradițio
nale de prietenie și colaborare exis
tente intre organizațiile de tineret și
copii din România și Uniunea Sovie
tică și au fost prezentate, preocupă
rile pentru educarea patriotică, re

voluționară, prin muncă și pentru
mun.că, a tinerilor și copiilor, realizindu-se un fructuos schimb de in
formații și experiență privind for
marea multilaterală a constructorilor
de miine ai celei mai bune și mai
drepte orinduiri — comunismul. S-au
reliefat, totodată, importanța marcă
rii Anului Internațional al Tinere
tului sub deviza „Participare, Dez
voltare, Pace", multiplele acțiuni
și inițiative consacrate problemati
cii tinerei generații din întreaga
lume.

SITUAȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALISTĂ
în dezbaterea reuniunii reprezentanților unor partide comuniste
și muncitorești din țâri ale Europei occidentale
BONN 5 (Agerpres). — La Wupper
tal (R.F.G.) a avut loc o reuniune a
reprezentanților unor partide comu
niste și muncitorești din țări ale Eu
ropei occidentale, consacrată dezba
terii unor probleme privind situația
femeii în țările capitaliste, relatează
ziarul „Unsere Zeit“, citat de agenția
T.A.S.S. în cadrul dezbaterilor a fost
evidențiat faptul că in lumea capita

listă femeile nu se bucură practic
de drepturi egale cu cele ale bărba
ților, ele fiind discriminate in viața
politică, socială și economică.
Participanții la reuniune s-au pro
nunțat pentru intensificarea luptei
partidelor comuniste și muncitorești
din țările respective pentru dreptu
rile femeilor, pentru progres social,
democrație și pace.

Evoluția situației din Liban
• Continuă ciocnirile în zona taberelor de refugiați palestinieni din sudul
Beirutului 8 întrevederi ale președintelui Amin Gemayel
BEIRUT 5 (Agerpres). — După un
violent bombardament de artilerie
lansat de milițiile șiite asupra ta
berelor de
refugiați
palestinieni
Shatila și Bourj El Barajneh,
miercuri in zona celor două tabere
din sudul Beirutului au fost sem
nalate schimburi sporadice de focuri,
în cursul zilei, echipe de salvare
ale Crucii Roșii au pătruns in ta
băra Sabra pentru evacuarea morțilo.r și rănițiior.
Pe de altă parte, președintele Li
banului. Amin Gemayel, a convocat
ambasadorii celor cinci țări mem
bre permanente ale Consiliului de
Securitate cu care a discutat, in ca
drul unor întrevederi separate, si
tuația din sudul Libanului în con
textul retragerii trupelor israeliene.

TUNIS 5 (Agerpres). — De la de
clanșarea luptelor împotriva tabere
lor de. refugiați palestinieni de lingă
Beirut, 500 de palestinieni și-au pier
dut viața și alți . 1 500 au fost răniți
din rindurile populației civile, relevă
un comunicat al Crucii Roșii Palesti
niene, reluat de agenția W.A.F.A. Pe
de altă parte, 200 de persoane sint
date dispărute, iar distrugerea a
aproape 90 la sută din locuințele
ocupate de refugiații palestinieni in
taberele din sudul Beirutului a pro
vocat exodul a peste 25 000 de per
soane.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Intr-un
comentariu referitor la intervenția
israeliană in Liban, agenția Associa
ted Press subliniază că războiul a
fost, sub multiple aspecte, cel mai
costisitor din istoria Israelului. El
s-a soldat cu 654 de israelieni uciși
și 3 840 răniți, iar cheltuielile de în
treținere a armatei in țara vecină
s-au ridicat la circa un milion de
dolari zilnic, intr-un moment cind Is
raelul trece printr-o acută criză eco
nomică.
în același timp, subliniază agenția,
pentru prima dată in țară s-a dezvol
tat o puternică mișcare antirăzboini
că. aproximativ 130 de israelieni refuzind să plece pe frontul din Liban,
iar alți 1 000 evitind serviciul mili
tar sub diverse motive.
Agenția se referă la un recent in
terviu al ambasadorului american in
Israel, care a declarat că războiul din
Liban a impiedicat eforturile îndrep
tat^ spre promovarea negocierilor de
pace arabo-israeliene. De asemenea,
agenția subliniază că Organizația
pentru Eliberarea Palestinei a rămas
un factor politic și militar in re
giune.

TOKIO 5 (Agerpres). — Un „Sim
pozion internațional asupra coexis
tenței între israelieni și palestinieni"
este in curs de desfășurare la Tokio —
relatează agenția W.A.F.A. Participă
parlamentari și oameni de știință reprezentind ambele părți.

Conflictul iraniano-irakian
BAGDAD 5 (Agerpres). — Miercuri,
aviația irakiană a efectuat un raid
asupra Teheranului, a anunțat la
Bagdad un purtător de cuvint mili
tar, citat de agenția IN A. în aceeași
zi au fost bombardate orașele ira
niene Tabriz și Isfahan.
Pe de altă parte, agenția INA, ci
tată de U.P.I., relevă că cinci orașe
irakiene de la frontiera cu Iranul au
fost bombardate de artileria grea
iraniană.

crearea condițiilor celor mai favo
rabile căutării unei reglementări
pașnice a problemei cipriote", se arată intr-un raport al secretarului
general al O.N.U., dat publicității
la Națiunile Unite. Actualul man
dat al UNFICYP expiră la 15 iu
nie a.c.

DISPUTA COMERCIALĂ AMERICANO-JAPONEZĂ.
Aflat
la
Tokio, unde discută cu oficialitățile
japoneze problema promovării ex
porturilor de produse electronice
americane pe piața niponă, Lionel
Olmer, ministru adjunct al comer
țului al S.U.A., a acuzat firmele
electronice japoneze că livrează pe
piața S.U.A. semiconductor! la preț
de dumping. Oficialitățile japoneze
au declarat agenției Reuter că nu
au primit nici o informație refe
ritoare la acuzații de dumping și
că nu pot să comenteze validitatea
unor astfel de acuzații.
O DEMONSTRAȚIE DE PRO
TEST fată de regimul dictatorial
al generalului Alfredo Stroessner a
avut loc ne străzile capitalei Pa
raguayului. orașul Asuncion. Cele
citeva sute de manifestanti s-au
pronunțat pentru reinstaurarea de
mocrației în Paraguay, cerind. de
asemenea, eradicarea corupției.

PESTE 150 MILIOANE DE COPII
DIN LUMEA ÎNTREAGA continuă
să muncească din greu în mine,
fabrici și în alte locuri care cer
mare efort, se arată intr-un raport

TEHERAN 5 (Agerpres). — Avioa
ne de luptă irakiene au bombardat,
miercuri, Teheranul. Două persoane
au fost’ucise, iar alte cinci rănite,
anunță agenția IRNA, citată de agențiile Reuter și U.P.I. De aseme
nea, agenția anunță că au fost bom
bardate orașele Isfahan și Tabriz.
Tot miercuri, forțele iraniene au
supus unui bombardament de arti
lerie o serie de obiective economice
și militare din orașele irakiene
Khanqin, Ma.ldali, Badra; Zarbatiya
și Basra, informează agenția IRNA.

al Organizației Mondiale a Sănătății
(O.M.S.). Datele raportului au fost
prezentate la o reuniune, la Pitts
burg, de El Batawi, membru
conducerii O.M.S. El a precizat ca
cifra respectivă cuprinde doar pe
copiii sub 15 ani, subliniind, tot
odată, că cea mai mare parte a
acestor copii trăiesc in țările in curs
de dezvoltare, dar există și un nu
măr mare de copii care se găsesc
în aceeași situație in state occiden
tale industrializate.
GUVERNUL AUSTRALIEI a de
cis, miercuri, cu efect imediat, in
terzicerea încheierii de contracte
pentru construcții cu firmele aus
traliene cu capital majoritar sudafrican. Anunțînd decizia, ministrul
australian de externe,
William
Hayden, citat de agenția Associated
Press, a precizat că ea este „con
formă cu politica guvernului aus
tralian de a spori presiunile asupra
Africii de Sud pentru a o determi
na să abandoneze practica inuma
nă a apartheidului".
MIȘCARE REVENDICATIVA IN
SPANIA. Peste 500 000 de oa
meni ai muncii din Spania au
participat la demonstrații organi
zate in aproximativ 50 de locali
tăți. în semn de protest față de
actuala politică de securitate so
cială. Demonstrațiile s-au desfășu
rat la chemarea Uniunii Generale
a Oamenilor Muncii si au fost
sprijinite de Comisiile Muncito
rești.-
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