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Vizita de stai efectuată, la invitația președintelui
Me Ceaasescn si a tovarășei Elena Ceausescu,
de președintele Mauno Koivisto,
împreună cn doamna TeBerve Mișto
ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

RECOLTAREA
CEREALELOR PĂIOASE
-PREGĂTITĂ TEMEINIC!
Recent. Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. a dezbătut și apro
bat Raportul cu privire la pregă
tirea și desfășurarea in bune condiții
a lucrărilor din campania agricolă de
vară. Pe baza programului adoptat
■de plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii, a indicațiilor
și orientărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsurile ce se impun
pentru strîngerea. transportul și
depozitarea intr-un timp cit mai scurt
și fără pierderi a recoltei de vară.
în ansamblul acestor măsuri un
loc de primă însemnătate îl ocupă
cele referitoare la pregătirea temei
nică, în cele mai bune condiții, a
recoltării cerealelor păioase. acțiune
care, prin volumul mare de muncă
— in acest an producția de grîu și
orz urmează să fie strînsă de pe
aproape 3,1 milioane hectare cul
tivate — deține ponderea în totalul
lucrărilor agricole de vară. Ținînd
seama de faptul că de momentul în
ceperii secerișului ne mai despart
puține zile — specialiștii din Minis
terul Agriculturii apreciază că in
zonele din sudul și vestul tării re
coltarea orzului va începe în pe
rioada 15—20 iunie — rezultă că este
imperios necesar ca stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii, unitățile
agricole, organele agricole și comite
tele iudețene de partid să aplice de
îndată măsurile stabilite de Comite
tul Politic ■ Executiv pentru înche
ierea neîntîrziată a tuturor pregătiri
lor de care depinde buna desfășurare
a lucrărilor din campania de recol
tare a cerealelor păioase.
Pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor și indicațiilor date, de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, la plenara
lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii, prin întreaga pregătire
a secerișului trebuie să se urmă
rească înfăptuirea obiectivului cen
tral ca toată recolta să fie strînsă și
depozitată intr-un timp cît mai
scurt. „Trebuie să facem în așa
fel — sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cuvintarea la recenta
plenară a Consiliului Național al
Agriculturii — îneît angajamentele
care s-au luat, precum și prevederile
planului de a stringe recolta de orz
în 3—1 zile lucrătoare și pe cea de
grîu în 8—10 zile să fie respectate
în întregime". Este o cerință esen
țială. de a cărei realizare. în condi
țiile acestui an, depinde hotărîtor
înlăturarea la maximum a pierderi
lor de recoltă.
în acest context, al acțiunilor ce
trebuie întreprinse pentru buna pre
gătire a secerișului, subliniem cîteva
din măsurile stabilite de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
măsuri ce trebuie aplicate cît mai
grabnic în toate stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii și în toate
unitățile agricole.
PENTRU ORGANIZAREA TE
MEINICĂ ȘI DESFĂȘURAREA IN
RITM SUSȚINUT A RECOLTĂRII.
Prin folosirea din plin, la întreaga
capacitate a utilajelor de care dispun
stațiunile pentru mecanizare este
posibil și totodată necesar ta la
recoltare să se realizeze zilnic o
viteză de 149 000 hectare la orz și de
272 000 hectare la grîu. Măsurile ce
trebuie luate în toate unitățile de
mecanizare și agricole trebuie să
vizeze cu prioritate :
e întreaga activitate să fie orga
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Președintele Republicii Socialiste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. și tovarășa Elena
Ceaușescu. s-au reintîlnit. vineri di
mineața, la Palatul Consiliului de
Stat, cu președintele Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto, și doamna
Tellervo Koivisto.
Tn acest cadru, președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Mauno
Koivisto și-au exprimat deplina sa
tisfacție fată de convorbirile avute în
aceste zile la București, care au evi
dențiat, prin rezultatele lor. rodnicia

întîlnirilor româno-finlandeze la ni
vel înalt, ce s-au înscris de fiecare
dată ca momente de cea mai mare
însemnătate în dezvoltarea raportu
rilor tradiționale de prietenie și co
laborare dintre România și Finlanda.
A fost afirmată convingerea că vi
zita va impulsiona și mai puternic
dezvoltarea relațiilor româno-finlan
deze — pe plan politic, economic,
tehnico-științific si în alte domenii —
în interesul ambelor țări și popoare,
al cauzei destinderii, securității, co
laborării și păcii în Europa si în

lume. Totodată, a fost reafirmată
hotărîrea României și Finlandei de a
conlucra tot mai activ pe arena mon
dială. în lupta pentru dezarmare și
pace, pentru un climat de înțelegere
si largă colaborare între națiuni.
Președintele Mauno Koivisto a
adresat incă o dată vii mulțumiri
pentru invitația și pentru posibilita
tea de a vizita România, pentru ospi
talitatea de care s-a bucurat în
timpul vizitei sale în tara noastră.
Cei doi șefi de stat au hotărît să
continue dialogul româno-finlandez

la nivel înalt, apreciind că acesta a
avut si are un rol determinant în
adîncirea continuă a prieteniei dintre
țările și popoarele noastre. în ridi
carea la un nivel superior a relațiilor
de colaborare și cooperare românofinlandeze.
Convorbirile s-au desfășurat în
aceeași atmosferă de cordialitate,
înțelegere si stimă reciprocă ce a
caracterizat întreaga vizită a pre
ședintelui Republicii Finlanda în
tara noastră.

Ceremonia plecării de pe aeroportul Otopeni
La 7 iunie s-a încheiat vizita de
stat întreprinsă în țara noastră,
la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste ' România, Nicolae
Ceaușescu, și a tovarășei Elena
Ceaușescu, de președintele Republi
cii Finlanda, Mauno Koivisto, îm
preună cu doamna Tellervo Koivisto.
Noul dialog la nivel înalt românofinlandez se înscrie, prin rezultatele
sale, ca un moment important in
cronica relațiilor de prietenie și
colaborare dintre cele două țări, ca
o contribuție de seamă la dezvol
tarea raporturilor dintre România și
Finlanda, in interesul și spre binele
ambelor popoare, al politicii de des
tindere. dezarmare și pace, de înțe
legere și cooperare între națiuni.
Ceremonia plecării înalților oaspeți
a avut loc pe aeroportul Otopeni.
Pe frontispiciul salonului oficial se
aflau portretele președinților Nicolae
Ceaușescu și Mauno Koivisto, înca
drate de drapelele de stat ale celor
două țări. Pe mari pancarte erau în
scrise. în limbile română și finlan
deză, urările : „Să se dezvplte con
tinuu relațiile de prietenie și
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Fin
landa, în folosul ambelor popoare,
al cauzei păcii, securității și conlu
crării în Europa și în lume !“,
„Trăiască lupta unită a popoarelor
pentru pace, independență și colabo
rare internațională !“.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mauno Koivisto, tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna
Tellervo Koivisto au sosit împreună
la aeroport.
O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de
stat ale României și Finlandei. în
timp ce în semn de salut au fost
trase 21 de salve de artilerie. Cei
doi șefi de stat au trecut apoi în
revistă garda de onoare.
Inalții oaspeți și-au luat rămas
bun de la persoanele oficiale române
aflate pe aeroport.

nizată ne formații complexe de me
canizare. care vor executa concomi
tent recoltarea, transportul și depo
zitarea producției, eliberarea tere
nului. pregătirea patului germinativ
și însămințarea culturilor duble ;
® La locurile de muncă să se
asigure echipe speciale, dotate cores
punzător. pentru remedierea opera
tivă a defecțiunilor survenite Ia
combine și celelalte utilaje agri
cole ;
• Necesarul de mecanizatori pen
tru schimburile de zi și de noapte
să fie cdmpletat în toate județele cu
elevi din școlile de specialitate, studenți din facultățile de profil, per
sonal tehnico-administrativ din uni
tățile agricole și cooperatori care
cunosc conducerea tractorului, pre
cum și cu mecanizatori din unități
industriale :
• Etanșarea și reglarea corespun-

Măsurî și acțiuni
imediate pentru
buna organizare
și desfășurare
a secerișului
zătoare a tuturor combinelor înainte
de a intra în lanuri :
• Organizarea recoltării manuale
a griului de pe porțiunile de teren
cu plante căzute, cu pilcuri de bu
ruieni și de pe suprafețele nemecanizabile. pentru evitarea pierderi
lor.
O serie de alte măsuri vizează
asigurarea tuturor condițiilor pentru
încheierea de urgentă a reparațiilor
la combinele si presele de balotat
care au mai rămas de reparat, cit
și pentru menținerea în stare de
funcționare a întregului parc de uti
laje pe toată durata secerișului. în
acest scop. Ministerul . Industriei
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Industriei Chimice au primit
sarcina de a livra cît mai grabnic
piesele de schimb deficitare, iar Mi
nisterul Agriculturii să ia măsuri
pentru fabricarea unei game variate
de repere în întreprinderile mecanice
proprii și pentru recondiționarea
unui volum sporit de piese de schimb
uzate. Mai notăm și faptul că. pen
tru încadrarea tuturor județelor în
perioadele de recoltare stabilite. Mi
nisterul Agriculturii a întocmit un
program concret ’ de transferare a
unui important număr de combine
din zonele colinare și de nord in
unele județe din vestul si sudul țării,
care încep primele secerișul.
PENTRU TRANSPORTUL ȘI DE
POZITAREA PRODUCȚIEI ÎN ACELAȘI RITM CU SECERIȘUL. în
stabilirea programelor' concrete de
recoltare din fiecare unitate agricolă
trebuie să se pornească de la impe
rativul de a se asigura o corelare
perfectă între capacitatea de recol
tare și aceea a mijloacelor de trans
port repartizate. Aceasta reprezintă
o condiție esențială pentru utili

zarea din plin a combinelor, reali
zarea vitezelor zilnice de lucru sta
bilite si. ce-i mai important, pentru
evitarea pierderilor de recoltă. Strins
legat de realizarea acestei condiții,
măsurile adoptate au în vedere ca
în toate unitățile agricole transportul
producției din cimp la locurile de
depozitare să se facă in același timp
cu recoltarea, in unități urmind să
se rețină numai sămînța și cantită
țile aprobate pentru fondul de retri
buire a muncii cooperatorilor. Evi
tarea oricăror decalaje intre aceste
două faze principale' ale secerișului
impune ca încă de acum, pe lingă
asigurarea numărului necesar de
mijloace de transport, să se între
prindă măsuri ferme pentru ca la
bazele de recepție timpul de stațio
nare a mijloacelor de transport să
fie redus la maximum posibil. în
acest scop, la baze trebuie sporit
numărul punctelor de preluare a
producției, utilizate larg toate utila
jele mecanizate de descărcare, pla
nurile înclinate și altele, astfel incit,
de la intrarea și pînă la ieșirea unui
mijloc de transport să nu dureze
mai mult de 15—20 de minute. Sta
bilirea unor trasee precise, cit mai
scurte, de la arii la bazele de re
cepție și respectarea graficului de
afluire a mijloacelor de transport de
către toate unitățile agricole consti
tuie alte direcții de acțiune pentru
a se asigura transportul și depozi
tarea producției in același ritm cu
recoltarea.
INSTRUIREA CADRELOR ȘI MO
BILIZAREA LA MUNCA ÎN CIMP
A TUTUROR LOCUITORILOR DE
LA SATE. O problemă de cea mai
mare importanță pentru a se asigura
bunul mers al lucrărilor din campa
nia agricolă de vară o constituie in
struirea temeinică a cadrelor și
participarea la munca în cimp a tu
turor locuitorilor de la sate. în
această privință, măsurile adoptate
prevăd ca pină la 10 iunie să se
încheie acțiunea de instruire a tu
turor cadrelor de conducere din uni
tăți și de la județe, a inginerilor și
tehnicienilor, a mecanizatorilor din
unitățile de producție și a întregu
lui personal care participă la recol
tarea. livrarea și preluarea produse
lor agricole. Important este ca în
această acțiune să se pună un accent
deosebit pe problemele referitoare
la calitatea lucrărilor, evitarea pier
derilor de producție provocate de
orice cauze și reducerea consumului
de carburanți.
Pentru realizarea integrală a lu
crărilor din campania de vară sar
cini deosebite revin organelor și or
ganizațiilor de partid de la sate,
consiliilor populare și conducerilor
unităților agricole, care au da
toria de a desfășura o susținută
muncă politică și organizatorică în
vederea mobilizării și participării la
munca în cimp a tuturor locuitorilor
de la sate. în spiritul măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv,
al sarcinilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului ele au obli
gația să acționeze energic pentru
întronarea unei ordini și discipline
ferme în desfășurarea întregii acti
vități. pentru respectarea întocmai
a programelor de lucru, să facă do
vada inaltei răspunderi pentru strîn
gerea la timp și fără pierderi a
întregii recolte de vară.

Aurel PAPAIMUC

IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

recuperate

CIT MAI MULTE MATERIALE
k

RECONDIȚIONATE

REFOLOSITE

Sticla - oricît de transparentă - ascunde mari rezerve
de economisire a materiilor prime și energiei
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învingătorii Dunării

de la Porțile de Fier II

Președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat
un călduros rămas bun de la pre
ședintele Mauno Koivisto și doamna
Tellervo Koivisto.
Au fost salutate, de asemenea, ofi

cialitățile care l-au însoțit pe șeful
statului finlandez în vizita in țara
noastră.
Un grup de copii a oferit buche
te de flori.
Erau prezenți ambasadorul Româ

niei la Helsinki și ambasadorul Fin
landei la București, precum și
membri ai ambasadei.
La ora 11,30, aeronava prezidenția
lă finlandeză a decolat.
(Agerpres)

Din clipa în care am
pășit pe insulă mi-am dat
seama că drumul de acum
nu are nimic dintr-o reîn
toarcere la loc știut. Fiind
că nimic nu mai era cum lă
sasem cu aproape doi ani
în urmă. Locul s-a schim
bat. contururile sînt altele.
Sigur, oamenii... Dar oare
ei să fi rămas neschimbați?
Derulez in minte ..filmul".
Hotărît lucru, reîntoarce
rea in Ostrovu. Mare, pe
șantierul
hidrocentralei
Porțile de Fier II. mi-a lă
sat sentimentul că am vă
zut acest Ioc pentru prima
oară și că. printr-o ciudată
întîmplare. locul acesta nou
este populat cu chipuri pe
care eu le cunosc de cind
lumea.
Spuneam că n-am mai
regăsit imaginile din ’83.
Sigur, insula este tot acolo,
in palma Dunării, sub ace
lași soare blind, meditera
nean. Dar rumoarea de
atunci.
forfota aceea de
stup s-au atenuat. Pămintul nu mai e. tot. în mis-

care, ca atunci, de parcă o
eră geologică și-ar fi com
primat timpii sub ochii
noștri. Acum totul pare
mai calm, aria forfotei s-a
restrîns. pas cu pas. spre
centrală. Spre creierul hi
drocentralei si spre inima
ei. Ostrovu Mare Dare acum un uriaș cetaceu. care,
străpuns de harpoane. s-a
zvîrcolit îndelung, cu furie,
iar acum tot ce e vibrație,
puls, viată i s-a concentrat
febril la inimă și creier. La
inimă și creier ! Aici, dă,
mai sînt cîteva lucruri de
făcut. Și ce lucruri ! Cind
constructorii erau risipiți
în toată insula, atenția re
porterului era dispensată
si. cu greu și mai mult in
tuitiv. puteai stabili o ..or
dine de priorități" în des
crierea evenimentelor. Ba
rajul creștea și se cocea
sub bătaia razelor de soare
și sub privirile ocrotitoare
si mindre. în același timp,
ale grănicerilor români și
iugoslavi, care aveau marea
șansă de a fi spectatori la
una dintre cele mai mărețe
epopei
constructive ale
timpului nostru : amena
jarea hidroenergetică a Du
nării pe porțiunea ce des
parte si unește două țări
vecine, prietene, coautoa

re ale extraordinarei epo
pei. Creștea barajul si Du
nărea se zbătea. într-o altă
albie decît cea pe care si-o
croise de milenii...
Și iată acum ecluza.
Coborîm din automobil sub
bătaia vîntului (care aici se
simte doar de două ori pe
an : o dată, timp de sase
luni, din amonte. în lungul
apei, și încă o dată, timp
de șase luni, din aval) si
asistăm la cea de-a 926-a
ecluzare. cu cea de-a 4 848-a
navă (10 mai a.c.). îmi vine
în minte descrierea făcută
de un copil de vreo patru
ani. crescut aici. în insulă.
Văii Dincă : „Am văzut va
sele care trec pe sub pod
și poarta din baltă, care se
ascunde cît poate de repe
de. ca să le facă loc"... Pri
vesc la poarta care „se as
cunde cît poate de repede",
însoțesc o sectțndă gîndurile chipeșului căpitan de
vas care salută. în trecere,
eforturile constructorilor acestej autentice bijuterii
hidrotehnice, urc. cu gindul. pină în turnul de co
mandă de unde o voce si
gură dirijează spectacolul
la care asistăm...
Prin încrengăturile de
metal nebănuite acum în
trupul eșafodajului monolit

disting siluetele celor ce
pregăteau Dunării această
cursă formidabilă. Pe co
munistul Vasile Dumbra
vă. „Am o treabă aici —
spunea. Nu-i ceva nou pen
tru mine, am făcut-o si la
Porțile de Fier I, și pe alte
șantiere
hidroenergetice,
din saispatru de cind lu
crez ca betonist. Torn be
toane. le modelez și mode
lez. o dată cu ele. noua ge
nerație de constructori,
pentru șantierele de mîine
ale tării. Pentru mine e
important : se cheamă că
dau tării, pe măsura pu
terilor mele, oameni si mo
numente...". „Cu oamenii,
am înțeles. Dar cu monu
mentele...". „Eu asa văd
construcțiile de acest fel :
monumente. Pentru mine,
vă repet, e important. Și
pentru tară, se știe cît e de
important...".
Ei au construit această
ecluză. Acest monument.
Numele lor a intrat in isto
rie. este salutat de steagu
rile fluturinde pe catarg
ale vapoarelor în trecere.
Cit despre ei. mai au cite
ceva de lucru aici. în insu-

Anica FIORESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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înalta calitate
de comunist
- probată zi de zi,
în toate
împrejurările
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Din totdeauna, încă de la crearea
Partidului Comunist Român si pină
cind el iși va fi îndeplinit misiunea
istorică — infăptuirea celei mai
drepte și avansate societăți pe pâmîntul patriei, societatea comunistă
— primirea in rindurile membrilor
partidului, continua împrospătare a
efectivelor lui au constituit și vor
constitui, cu unele particularități Și
elemente specifice de la o etapă la
alta, o preocupare de permanentă
actualitate, de cea mai înaltă răs
pundere partinică pentru toate orga
nele și organizațiile partidului, pen
tru toti comuniștii. Pentru că pri
mirea in rindul comuniștilor repre
zintă pentru fiecare organizație de
bază, pentru partid in ansamblul
său o continuă infuzie de tinerețe și
vitalitate, o permanentă înnoire cu
forțe noi, cu un spirit revoluționar
de luptă și muncă.
Primirea în partid nu este însă
un proces care se desfășoară de la
sine, doar pentru a compensa evo
luția fiziologică, de virstă a mem
brilor partidului. In această privin
ță, cu deosebită claritate, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul
general al partidului, a stabilit pen
tru activitatea curentă și de per
spectivă
punctele de reper ale
muncii tuturor organelor și organi
zațiilor de bază ale partidului :
„Putem considera că, in momentul
de față, problema principală este nu
creșterea numerică, ci ridicarea ca
lității membrilor de partid. în cen
trul preocupării noastre trebuie să
stea in viitor, odată cu primirea in
partid a celor mai buni oameni ai
muncii din toate domeniile de acti
vitate, creșterea exigenței față de
îndeplinirea cerințelor statutare de
către fiecare membru al partidului".
Despre îndeplinirea cu rigoare a
acestor cerințe, despre preocuparea
pentru ridicarea calității membrilor
de partid, a exigenței fată de trăsă
turile politice, profesionale si morale
care-I definesc pe comunist, despre
măsurile întreprinse în acest scop
în județul Hunedoara sînt, credem,
sugestive, dintr-un evantai de preo
cupări, două aspecte la care ne vom
referi in continuare.

Noii comuniști
în fața noilor răspunderi
— Tinerii comuniști sînt ca puietii
de pomi fructiferi. Te îngrijești azi
de ei, cresc cu tulpina viguroasă,
iși fac coroană și dau mîine rod
bogat — ne-a spus la un moment
dat tovarășul Traian Miliuț. secre
tar cu problemele muncii organiza
torice al Comitetului orășenesc de
partid Orăștie. într-adevăr. procesul
de formare a unui comunist este
extrem de complex și nu de puține
ori anevoios. El începe de timpuriu
— de acasă, din școală, apoi din
contactul cu oamenii și climatul de
la locul de muncă, cînd comuniștii
mai experimentați se îngrijesc cu
tact și răbdare, uneori chiar cu dis
creție. de pregătirea lui în vederea
unui mare și unic eveniment din
viață : primirea în rindul membri
lor partidului. Acest moment nu în
seamnă însă capătul pregătirii pen
tru viață și lansarea în viitoarea
acesteia, ci doar o bornă, un loc de
pornire în afirmarea calităților, in
formarea celui care trebuie să devi
nă pentru cei din jur un om exem
plar. Demonstrînd, prin tot ceea ce
gîndește și face, acest lucru.
Acordind întreaga atenție proce
sului de pregătire a viitorilor co
muniști. Comitetul orășenesc de
partid Orăștie și-a propus, prin or
ganizațiile sale, să urmărească la
locul de muncă evoluția (sau invo
luția) celor de curind primiți în
partid, modul lor de integrare in
viața organizațiilor din care fac
parte, capacitatea de a rezolva sar
cini din ce în ce mai pretențioase,
progresele realizate pe planul pregă
tirii politice și profesionale și. deo
potrivă, activitatea constantă, per
severentă a comitetelor de partid,
îndeosebi a birourilor organizațiilor
de bază, pentru formarea și educarea
lor revoluționară.
Debutul unor acțiuni judicios
concepute și organizate în această
privință a fost făcut în vara anului
trecut. Atunci, la casa de cultură,
300 de tineri, nou primiți în partid,
s-au întîlnit cu secretari ai comite
telor de partid și ai organizațiilor
de bază care le-au vorbit despre în
datoririle statutare ale membrilor
de partid, calitățile morale, politice'
și profesionale ce se cer acestora,
despre responsabilitatea in muncă,
în societate și in viața de familie,
despre păstrarea carnetului roșu de
membru al partidului ș.a.
Chiar și după un an, participantii
la acea întilnire-dezbatere. tinerii
membri de partid de la întreprin
derea mecanică — Iosif Vartolomei,
Sofica Crețu, Ovidiu Marian. Vale
ria Borza sau Ioan Georgescu, ca și
alții de la întreprinderea ..Vidra"
sau întreprinderea chimică — iși
amintesc cit de interesante și de in
structive au fost expunerile făcute
cu acel prilei despre modul prac
tic. concret în care se lucrează cu
noii primiți în partid, ca și explica
țiile unor tineri, de curînd primiți
în rindul comuniștilor, despre felul
cum s-au integrat in viata organiza
țiilor de bază din care fac parte,
despre sarcinile primite și modul
cum și le îndeplinesc.
Au început în această primăvară
pregătirile pentru desfășurarea unei
acțiuni similare celei de anul tre
cut. întilnîrea preconizată — din
cite ni s-a spus — va amplifica ex
periența celei precedente. Se va
avea astfel in vedere modul în care
membru de partid. • proveniti din
rindul organizației U.T.C., iși des
fășoară in continuare — potrivit în

datoririi statutare — activitatea în
cadrul organizației revoluționare a
tineretului, influența lor crescindă
în mijlocul tinerilor ; va fi urmărit
cu deosebită atenție modul de re
partizare a sarcinilor concrete de
partid pentru cei nou primiți, cum
stimulează ele efortul de autoperfecționare, în ce măsură tin seama
acestea de pasiunile, aptitudinile lor,
de necesitățile locului de muncă ;
pentru o cunoaștere cit mai temei
nică a ceea ce a însemnat „Epoca
Ceaușescu" în destinul orașului și al
oamenilor lui. vor fi organizate intîlniri ale tinerilor membri de
partid cu unii comuniști primiți in
partid chiar in anul Congresului al
IX-lea.
...Așadar, din sămîntă bună cresc
puieti sănătoși. Și ei devin — în
grijiți cu migală — tulpină viguroa
să, cu coroană bogată, încărcată de
mult rod.

Cu intransigență
revoluționară

ialomița

.- Pregătirea secerișului

sub semnul exigenței
In curînd, în județul Ialomița,
combinele vor intra în lanuri,
pentru strîngerea producției de
orz, orzoaică și grîu de pe cele
aproape 100 000 hectare, din care
76 500 hectare cu griu. Pretutindeni
in S.M.A., I.A.S. și C.A.P. pro
gramele campaniei de vară au fost
întocmite cu maximă rigurozitate in
funcție de suprafețele de recoltat,
de însămînțat cu culturi duble și
forțele mecanice și umane de care
acestea dispun. La ora actuală pen
tru campania de recoltare au fost
reparate, verificate și testate de
comisiile de recepție 1 250 combine
și sint condiții ca în următoarele zile
încă 60 să primească calificativul
„bun" pentru intrarea în lanuri. Re
gretabil este faptul că 150 combine
așteaptă sosirea motoarelor ce nu
pot fi reparate de centrele speciali
zate datorită lipsei pieselor de
schimb. Cu toate acestea, Direcția
generală a agriculturii, trustul
S.M.A. și consiliile unice agroindus
triale au dispus printr-o judicioasă
repartizare a combinelor ca recol

tulcea .-

tatul orzului să se finalizeze în 3
zile, iar întreaga producție de grîu
să ajungă în hambare în 8—10 zile.
La eliberarea suprafețelor se va
acționa doar cu 660 de prese, deoa
rece 130 de prese nu pot fi reparate
datorită lipsei a două repere — ax
cu pinion și coroană — pe care între
prinderea specializată din Medgidia
nu le-a livrat conform graficelor sta
bilite. Pentru ca eliberatul suprafe
țelor de paie să fie efectuat cu ope
rativitate pentru a crea front de
lucru tractoarelor repartizate la pre
gătirea
și însămînțarea culturilor
duble, se va acționa cu importante
forțe umane ce vor strînge și încărca
paiele direct în atelaje. Demn de
remarcat
este faptul că fiecare
combină și presă, prin modul în care
au fost pregătite, vor putea să-și
realizeze și chiar să depășească nor
mele zilnice. De altfel la balotat se
va acționa in schimburi prelungite
de 15—16 ore pe zi.

Mîhai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii"

Lipsa pieselor de schimb

împiedică finalizarea reparațiilor
Termenul de încheiere a repara
țiilor la combinele si presele de ba
lotat care urmează să lucreze in
apropiata campanie de vară a fost
1 iunie. La această dată însă, în
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județul Tulcea combinele
au fost reparate doar în proporție
de 80 la sută, iar presele. în procent
de 86 la sută. Mai sint de reparat
230 combine și 78 prese de balotat
paie. Trebuie subliniat faptul că
întîrzierile au fost generate de
declanșarea doar la jumătatea lunii
mai a lucrărilor de reparații si da
torită lipsei pieselor de schimb. în

Pe ordinea de zi a uneia din șe
dințele secretariatului Comitetului
județean de partid Hunedoara, din
luna aprilie a.c„ a fost înscris și un
punct care nu bucură pe nimeni,
nedorit chiar, dar care, din cînd in
cind — atunci cind situația o im
pune — este absolut necesar : au
fost supuse spre examinare, in ve
derea confirmării, mai multe hotăriri ale unor organizații de bază pri
vind excluderea din rindurile mem
brilor partidului a unor oameni- ale
căror abateri sint incompatibile cu
calitatea ăp comunist.
Nu ne propunem acum să deta
liem faptele. In majoritatea covirșir*
toare a cazurilor examinate au apă
rut limpede cauza, germenii abate
rilor : ele constau în neînțelegerea,
ignorarea faptului că membrii parti
dului nu au și nu pot să aibă drep
turi in plus sau privilegii aparte, ci.
dimpotrivă, ei au îndatoriri, răs
punderi sporite pentru aplicarea
neabătută a hotăririlor partidului, •
legilor tării, a principiilor eticii și
echității socialiste, a normelor de
conviețuire socială — obligatorii și
identice pentru toți cetățenii patriei.
Nici un membru al partidului, in
nici o împrejurare, nu poate să
știrbească cu nimic marele fond,
nestemat, al partidului — stima și
autoritatea pe care el și le-a ciștigat din partea poporului ; dimpo
trivă, comuniștii au datoria să adau
ge, să întregească această zestre
prin faptele lor, prin tot ceea ce
întreprind. Numai înțelegerea ero
Răpăit de ciocane, zornăit de lan
nată a menirii și îndatoririlor co
țuri grele, zgomot specific aparate
munistului, prevalarea intereselor
lor de sudură și de perforat metale,
personale față de cele generale au
oameni care se cheamă, se îndeam
favorizat la unii apariția unor tră
nă, iși cer unul altuia ajutor...
sături morale retrograde ca necin
Iată, creionat sumar, un aspect de
stea, individualismul și egoismul,
muncă de pe șantierul pieței Obor,
manifestate prin tendința de înavu
surprins în zilele în care această
țire. de sustragere din avutul ob
piață de alimente a fost extinsă,
ștesc, comportare imorală in socie
modernizată.
tate și familie.
Găsim în carnetul de reporter și
Ceea ce s-a remarcat însă cu
un început de anchetă. întrebarea
pregnanță din desfășurarea ședin
cheie printre cumpărători : „Ce
ței amintite a fost grija, atenția cu
credeți dv. că se lucrează aici și cine
totul deosebite față de fiecare caz
credeți că sint oamenii care mun
în parte, examinarea scrupuloasă, cu
cesc pe platourile pieței ?“ în mai
înaltă exigență și fermitate, a fap
multe variante, răspunsul poate fi
telor și imprejurărilor in care ele
adus totuși la același numitor : „Con
s-au produs, recomandările tran
siliul popular a luat măsura să mă
șante făcute fiecăruia din cei in
rească piața".
cauză. Pentru că s-a spus in ședin
Deși nu este nimic greșit in acest
ță : „Nu numărăm doar cîteva boa
răspuns, detalierea lui pune intr-o
be rincede sau goale de miez din
lumină mai clară una dintre acti
sutele de mii și milioanele de boabe
vitățile de zi cu zi ale deputaților
aurii, sănătoase, de sâmință. Fie
care acționează in comisiile perma
care caz in parte reprezintă un om.
nente ale consiliului popular.
Cu mediul lui de viață, de muncă,
în exercitarea atribuțiilor ce le
cu naufragiul lui, uneori, temporar.
revin privind organizarea, îndruma
Să-1 ajutăm să redevină, in timp,
rea și controlul activității economicoceea ce am fi dorit să fie. Sau ceea
sociale din teritoriu, consiliile popu
ce trebuie ' să fie fiecare : un bun
lare se bazează pe colaborarea cu
cetățean al țării sale. Și să nu ară
cetățenii — expresie elocventă a de
tăm mereu cu degetul doar spre ei,
mocratismului orinduirii noastre so
ci și spre noi. spre organizațiile de
cialiste. Așa cum prevede Legea de
bază din care au făcut parte, ginorganizare și funcționare a consiliilor
dindu-ne la munca politico-educatipopulare, acestea, chiar in prima
vă pe care au desfășurat-o pentru
sesiune de constituire, își aleg —
formarea și consolidarea convingeri
dintre deputați — comisiile perma
lor lor comuniste".
nente pe ramuri și domenii de ac
Au mai fost examinate, de aseme
tivitate : industrie, comerț, sănătate,
nea, caz cu caz și unele sancțiuni
construcții — potrivit specificului și
acordate de organizațiile de bază
nevoilor locale. Principala menire a
celor care și-au pierdut, în diferite
comisiilor permanente este aceea de
împrejurări, carnetul roșu de mem
a face — din proprie inițiativă sau
la cererea comitetului executiv —
bru al partidului.
studii social-economice care intere
Am evocat această secvență a șe
sează cetățenii din unitatea adminisdinței secretariatului Comitetului
județean de partid Hunedoara pen
tru a ilustra învățămintele ei și pe
planul
muncii
politico-educative
Asigurarea sănătății copiilor con
desfășurate cu comuniștii mai noi
stituia unul din obiectivele majore,
sau de mai multă vreme primiți in
permanente ale societății noastre so
partid, pentru preîntîmpinarea apa
cialiste. Un loc important în an
riției unor asemenea cazuri extreme
samblul măsurilor. mijloacelor și
— nedorite și dureroase — atit pen
acțiunilor ce se întreprind in acest
tru cei in cauză, cit și pentru orga
scop ocupă imunizarea, altfel spus,
nizațiile de bază care i-au primit în
vaccinarea copiilor în perioada de
virstă de la 0 la 6 ani. Am solicitat
partid sau in rindul cărora au ac
tovarășului dr. Alexandru Dobrescu,
tivat. In acest sens, tovarășul
șeful Laboratorului de profilaxie și
Nicolae Ceaușescu arăta, la o
combatere a bolilor transmisibile al
plenară a Comitetului Central al
Centrului sanitar, antiepidemic al
partidului, că nu trebuie să uităm
municipiului București, să prezinte
nici un moment că e mai ușor să
o experiență nouă conturată în Ca
pitală în această acțiune.
asiguri dezvoltarea economică, decit
• — în cadrul larg al ocrotirii sănă
să asiguri lichidarea deplină din
tății, imunizarea copiilor se des
conștiința oamenilor a diferitelor
fășoară continuu, pe întreg teri
atitudini, manifestări înapoiate. Iar
toriul țării, pe baze științifice, con
în acest scop este nevoie de o in
form unor reguli obligatorii care de
tensă muncă politico-educativă. Cu
termină momentele și succesiunea
cit se va ridica nivelul de conștiin
optimă pentru executarea vaccinări
lor. între virstă de 0 și 6 ani, un
ță, cu cit oamenii vor înțelege și
copil este vaccinat împotriva a șase
vor acționa mai conștient, cu atit
boli infectioase. efectuindu-se pen
își vor îndeplini mai bine, in toate
tru aceasta 12 inoculări. De remar
domeniile și în toate împrejurările,
cat că. în raport cu schema stan
rolul si sarcinile pe. care le au.
dard. sînt relativ frecvente cazurile
Iată ce trebuie să înțeleagă per
in care imunizarea necesită adaptări
la specificul si situația fiecărui co
manent, zi de zi, și în ce spirit tre
pil. tinînd seama de asemenea fac
buie să acționeze. în procesul for
tori cum sînt reactivitatea diferen
mării și educării comuniștilor, orga
țiată a copiilor, existența unor boli
nizațiile de partid.
care interzic temporar sau definitiv
anumite tipuri de imunizări, necesi
Constantin MORARU
tatea reluării unei serii de inocu
Sabin CERBU
lări atunci cînd, din anumite moti
corespondentul „Scînteii"
ve. seria a fost întreruptă. Pe teri

ultimele zile ritmul de lucru în toate
atelierele din județ s-a intensificat.
Astfel, numai în această săptămină
au >fost reparate aproape 30 la sută
din combinele planificate și 20 la
sută din prese. Aceasta a fost posi
bil prin organizarea mai bună, a
muncii. In toate stațiunile de me
canizare au fost organizate, pentru
activitatea de reparații, schimburi
prelungite sau două schimburi.
— Pentru a recupera rămînerile in
urmă Ia reparații — ne spunea to
varășul Sabin Pera. inginerul-șef al
trustului S.M.A. Tulcea, in ultimele
zile. în toate stațiunile s-au depus

eforturi deosebite. Se poate spune că
ceea ce a depins de noi. de posibili
tățile existente în județ, s-a făcut.
Nu același lucru putem afirma des
pre sprijinul primit din partea Mi
nisterului Agriculturii, respectiv de
la direcția generală economică a
mecanizării din cadru! ministerului.
Cele 230 combine și 78 prese nere
parate pină la această dată nu pot
fi puse in funcțiune din cauza lip
sei unor piese de schimb.
Care sînt acestea 1 Din lunga listă
pusă la dispoziție de inginerul-șef al

olt-

trustului județean pentru mecani
zarea agriculturii semnalăm doar
cîteva. fără de care combinele, pre
sele de balotat, alte utilaje nu vor
putea fi puse în funcțiune în apro
piata campanie de seceriș. Astfel.
100 de combine C-12 și 60 combine
C-14 nu pot fi reparate fiindcă
întreprinderea „Semănătoarea" din
București nu a livrat încă seturile
șine de batere. 80 de motoare aș
teaptă cilindrii, pistoanele și segmenții de la I.M.A.I.A. Roșiorii de
Vede. De asemenea. întreprinderea

mecanică de utilaje din Medgidia
mai are de livrat la Tulcea, con
form contractelor. 40 axe. 40 coroane
de la grupul conic și 200 ace pen
tru dispozitivul de legare al presei
de balotat. Pentru punerea în func
țiune a celor aproape 1 400 combine
existente în județ. Combinatul de
cauciuc Jilava trebuie să-și onoreze
contractul și să livreze unităților tul
cene peste 1 000 curele de transmisie.
Neculai AM1HUI.ESE1
corespondentul „Scînteii"

Culturile — udate ziua și noaptea

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta vizită efectua
tă in unități agricole din județ și
cum a subliniat în cuvintarea la
plenara lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, lucrătorii ogoa
relor din județul Olt nu precupețesc
nici un efort ca prin lucrările de în
treținere și irigații să fie asigurată
hrana și dezvoltarea optimă a plan
telor. în cooperativele agricole se
află amenajată pentru irigații o su
prafață de 90 723 hectare, pe care s-a
trecut. îndeosebi la cereale, la uda
rea a treia. Pînă in prezent s-a asi
gurat un ritm de irigare mediu zil
nic de 5 000 hectare. Activiștii, ca
drele de partid și de stat reparti
zate pe unități asigură, împreună cu
specialiștii, supravegherea udatului,
depistarea și folosirea imediată a ori
cărei surse de apă, cît de mică, în
lăturarea greutăților care se ivesc.
în consiliul unic Strejești sînt cu
prinse în sistemul de irigații
Bucșani — Cioroiu 4 833 hectare.
Prin utilizarea unor surse suplimen
tare de apă, suprafața irigată a fost
extinsă în cooperativele agricole la
5 226 hectare. „Diferența în plus —
ne informează tovarășul Constantin
Bărbulescu, președintele consiliului
agroindustrial — provine din tere
nurile irigate cu motopompele din
bălți și pîraie. La Curtișoara și
Teslui — de pe valea pîrîului Beica,
la Cîrlogeni. prin udare gravitațio
nală. iar la Teslui, unde au fost cap

tate izvoarele de coastă, apa este
dirijată in grădini. Hectar cu hectar
am sporit substanțial suprafața iri
gată".
în acest consiliu munca este te
meinic organizată. Din timp au fost
luate măsuri care să preintimpine
anumite . defecțiuni în funcționarea
sistemului. Așa se explică faptul că,
pe lingă cei 412 cooperatori care
compun formațiile de udători, au
fost constituite și 16 echipe supli
mentare de intervenție. „Aceste for
mații — ne precizează tovarășul Ion
Stuparu, inginerul-șef a! consiliului
— sint compuse din 3—4 persoane —
mecanici, electricieni, unii fiind
muncitori ce locuiesc în comună și
lucrează în unitățile industriale slătinene. Ele dispun de piese de schimb
și unelte și răspund de o zonă de
limitată. Cînd este nevoie intervin
operativ, fie pentru înlăturarea ava
riilor, fie pentru a ajuta la mutarea
aripilor de ploaie".
La fel ca în întregul județ, aici
sint irigfite toate culturile, cu prio
ritate cerealele* plantele tehnice, le
gumele, dar și culturile furajere. IJe
mai bine de 2 000 hectare ocupate cu
principalele culturi s-a efectuat
udarea a doua, iar la griu și orz s-a
trecut la a treia. Zi și noapte, apa
nu încetează să fie dirijată spre
rădăcinile plantelor, cu un ritm me
diu de peste 400 hectare pe zi.
Atît ritmul, cît mai cu seamă ca
litatea irigațiilor ar fi net superi
oare dacă nu ar exista unele ano

malii în funcționarea sistemului de
irigații Bucșani-Cioroiu. Din cauza
lucrărilor de montaj defectuoase se
înregistrează numeroase întreruperi
în alimentarea cu apă pentru înlo
cuirea conductelor ce se sparg, ori a
garniturilor care pierd apa, ce băl
tește la îmbinări, datorită cărora nu
peste tot poate fi asigurată o pre
siune optimă. Despre superficialita
tea constructorului — I.E.E.L.I.F.
Craiova — este suficient să arătăm
că, la punerea în funcțiune a plo
tului nr, 9, s-a descoperit că pe
porțiunea antenelor 16 bis și 21 nu
au fost introduse tuburi pe lungimi
de 50 pînă la 110 metri 1 Datorită
unor astfel de cauze, mai multe mii
de hectare din consiliile agroindus
triale Strejești. Găneasa. Valea Mare
și Dobrosloveni nu pot fi irigate co
respunzător. Desigur, se impun mă
suri ferme pentru ca. în cel mai
scurt timp, constructorul să înlăture
neajunsurile existente, pentru a se
asigura funcționarea la capacitatea
maximă a sistemului de irigații
Bucșani-Cioroiu.
Trecînd peste aceste greutăți. In
consiliile agroindustriale Strejești,
Găneasa, Valea Mare, Dobrosloveni.
ca de altfel în toate celelalte consi
lii din județul Olt, nu este omisă
nici o posibilitate pentru înfăptuirea
programului județean de irigații, în
vederea asigurării și pe această cale
a unor recolte cît mai mari.
Mihai GRIGOROȘCUȚĂ
corespondentul „Scînteii"

Există un cadru

larg de afirmare
a democrației
""

socialiste.

Cum asigurați

funcționarea lui?

Calea Moșilor de azi impresionează prin mărețele sale construcții

Propunerile cetățenilor - pe agenda de lucru a comisiilor permanente
trativ-teritorială respectivă. Odată
ce studiul unei anumite probleme
este încheiat și aprobat de consiliul
popular, membrii comisiilor perma
nente, cu asistența tehnică a orga
nelor de specialitate, mobilizează
cetățenii să-l pună in practică..
Modernizarea pieței Obor tăcea —
și mai face incă — parte din studiul
comisiilor permanente ale consiliu
lui popular din sectorul 2 al Capitalei
— pus in practică de comisia per
manentă pențru comerț și aprovi
zionare.
Propunîndu-ne să redăm cîteva

menea dialog dintre deputății co
misiei noastre și cetățeni. Mai întii,
am studiat propunerea și am analizat
posibilitățile cele mai economicoase
de realizare a ei. Dar infăptuirea
acestui obiectiv ridica — oe lingă
efortul material al consiliului popu
lar — si o serie de alte probleme,
nu dintre cele mai simple: trebuiau
procurate materiale (intre care fier
și ciment), trebuia asigurată forța
calificată de muncă. Ne-am uitat în
jur. tn preajma acestui perimetru
comercial — întreprinderile de me
canică fină, de mase plastice. de

tr-una din sesiunile consiliului popu
lar; fără nici o abținere, a primit
avizul tuturor deputaților. Astăzi,
piața Obor — aproape terminată —
are 700 de locuri noi de vînzare. 400
locuri in plus pentru parcat mașini,
platourile ii sint complet acoperite,
are citeva căzi cu apă curentă în
plus. Astfel. în
volumul
valorii
muncii obștești obținute anul trecut
în sectorul nostru — aproape 270 mi
lioane lei — este incorporată și
munca obștească depusă pentru îm
bunătățirea condițiilor de aprovizio
nare din piața Obor.

însemnări din sectorul 2 al Capitalei
aspecte privind, mai in amănunt,
modul de funcționare al acestor co
misii, discutăm mai întii cu tovarășa
Eleonora Negrușoiu — președintele
comisiei permanente pentru comerț
și aprovizionare ;
— Comisiile permanente ale con
siliului popular din sectorul 2 cu
prind 71 deputați. Sursele lor de
inspirații pentru studiile probleme
lor social-economice din teritoriu
sînt multiple : sesiunile consiliului
popular, adunările cetățenești, adu
nările organizate in cadrul „Tribunei
democrației". Acestea ne oferă posi
bilități multiple de a cunoaște direct
și operativ cerințele și sesizările
cetățenilor, nevoile lor cele mai
stringente. Deputății din comisiile
permanente ascultă ce spun cetățe
nii, le studiază propunerile sau
cerințele și, întotdeauna, le rezolvă
beneficiind din plin de sprijinul
obștii. Extinderea și modernizarea
pieței Obor a fost urmarea ținui ase-

pompe. Toti meseriașii de aici se
aprovizionează din Obor. De aceea,
în primul rind. le-am cerut lor spri
jinul. Și. intr-adevăr, unii s-au an
gajat să execute sudurile schelării
lor care protejează noile locuri de
expunere a legumelor, alții să se
ocupe de acoperișurile ce trebuiau
înălțate, de instalațiile de apă ne
cesare spălării produselor, de extin
derea locurilor de parcare a mașini
lor și bicicletelor particulare. Lu
crătorii din comerț — citeva sute —
alti cetățeni din cartier s-au oferit
să dea o mină de ajutor la muncile
necalificate: să sape, să încarce si
să descarce caminoanele de mate
riale. Tot muncitorii din fabricile
amintite s-au angajat să aducă din
întreprinderile lor si unele materia
le recuperate si refolosibile necesa
re extinderilor si amenajărilor pro
puse în Obor. încurajați de angaja
mentele acestora, am întocmit un
studiu pe care I-am prezentat tn-

...Caracterul larg democratic al ac
tivității comisiilor permanente se
reflectă nu numai in faptul că Ia
baza studiilor lor stau propunerile
cetățenilor, ci si în dezvoltarea unor
relații de colaborare între comisii și
specialiști din diferite sectoare de
activitate — constructori, arhitecți,
ingineri — cadre care, prin pregăti
rea profesională, prin experiență pot
aduce — si aduc efectiv — o contri
buție însemnată la realizarea sarci
nilor consiliilor populare. Iată ce ne
relata, de pildă, deputatul Vasile
Vlăduță, președintele comisiei per
manente pentru „gospodărie comu
nală și locativă" din același sector
al Capitalei:
— Comisia noastră a primit de la
consiliul popular ca temă de studiu
șă găsim „soluții noi pentru mai
buna întreținere si gospodărire a
fondului locativ". Desigur, tema Im
plica, în primul rind, la imobilele afla
te in reparații capitale: crearea unei

CALCULATORUL IN SLUJBA SĂNĂTĂȚII COPIILOR
toriul Capitalei se realizează anual
fost realizat in centrul nostru cu
circa 300 000 inoculări. In urmă cu
sprijinul specialiștilor din Centrul
cîțiva ani, împreună cu specia
sanitar antiepidemic al municipiului
București și Centrului de calcul și
liștii Centrului de informatică și or
ganizare — CINOR — de pe lingă
statistică al Ministerului Sănătății.
Ne-am străduit să „inoculăm" cal
Consiliul popular al municipiului
București, am inițiat mobilizarea
culatorului, prin intermediul pro
unor tehnici și mijloace moderne in
gramelor. cît mai mult din știința
sprijinul activității de imunizare.
conducerii și controlului activității
Mai precis, am realizat un sistem de
de imunizare. Foarte pe scurt, siste
imunizare informatic, orientat pe
mul gestionează situația detaliată a
evidența. planificarea și controlul
fiecărui copil, referitoare la desfă
șurarea lanțului de imunizări, pro
vaccinării copiilor. După ce au fost
create programele pe calculator, sis
gramează imunizările următoare,
emite liste-program de tip „catagra
temul a fost experimentat ir. sectoa
rele 1 și 3 ale Capitalei, efectuînfie", invitații scrise adresate părin
du-se totodată o serie de perfecțio
ților și, la nevoie, pentru părinții
neglijenți emite somații.
nări din mers. S-a urmărit prin
Ne adresăm in continuare tovară
aceasta creșterea calitativă a acțiu
nilor de imunizare, asigurarea com
șului dr. Nicolae Ion-Nedelcu, șeful
pletitudinii aș zice și a corectitudi
Laboratorului de profilaxie și com
batere a bolilor transmisibile al sec
nii evidenței copiilor, aplicarea ri
torului 3 al Capitalei, rugîndu-1 să
guroasă a schemelor de imunizare
tragă cîteva concluzii pe baza ex
și. nu în ultimul rind. degrevarea
perimentării sistemului SIVA in
cadrelor sanitare de o serie de ope
acest sector.
rațiuni de evidentă de rutină, timpul
— în urmă cu peste trei ani am
cîștigat astfel fiind dedicat activită
început
experimentarea
sistemu
ților de profilaxie în teren.
lui,
astfel incit, în prezent, evi
Cîteva detalii privind sistemul de
dența tuturor copiilor din raza
programe le aflăm de la tovarășul
teritorială a sectorului 3, născuti
Silviu Șuteu, director tehnic al
CINOR.
. după 1 ianuarie 1982. este încredin— Sistemul informatic la care vă ’ țață calculatorului. Din experiența
acumulată pot spune că sistemul
referiți, denumit prescurtat SIVA, a

SIVA oferă epidemiologului o moda
litate de control a activității de imunoprofilaxie de valoare net superi
oară sistemului traditional și aceasta
in contextul in care centralizarea
informațiilor nu exclude activitatea
de îndrumare și control in teren, ci
îi dă acesteia acuratețe și sens. Este
o realitate că sînt unele greutăți in
utilizarea cu eficiență maximă a
sistemului SIVA de către cadrele
sanitare, care renunță fără entuziasm
la cel vechi, manual. Sint greutăți
șl din partea populației asistate, ce
neglijează uneori să răspundă la in
vitațiile pentru vaccinare.
în încheiere ne adresăm, din nou,
primului nostru interlocutor pentru
a afla ce alte măsuri ar putea con
tribui la succesul mai rapid și de
plin al imunizărilor asistate de calcu
lator.
— Răspunsul poate avea note cri
tice și autocritice. Principalul este
că acum, după perfecționări succe
sive. instrumentul informatic creat
este eficient sau. mai exact, ar pu
tea fi foarte eficient, dar, din motive
le Pe care le-ati aflat și din alte pri
cini. nu reușim incă să-i utilizăm
din plin facilitățile. Lucrul cu cal
culatorul impune o rigoare anume,
care pare a fi neîndrăgită de unele
cadre sanitare — e drept puține —

urbanistici corespunzătoare anilor în
care trăim; fațade noi și durabile,
tratate unitar pe o anumită stradă
sau cartier ; punerea unui accent
special pe organizarea șantierelor ;
unele măsuri pentru reducerea formularisticii, a actelor inutile ; mu
tarea centrului de greutate a muncii
din birou pe teren. Pentru realiza
rea tuturor acestor probleme a fost
necesar să colaborăm cu numeroși
ingineri constructori din comparti
mentele de specialitate ale sectoru
lui. cu arhitecți, juriști, econo
miști. Astăzi insă, studiul este pus
în practică. Imobilele de pe străzile
C.A. Rosgtti, Maria Rosetti, Popa
Petre — știu toți cetățenii din car
tier — au fost renovate, au fațadele
făcute după normele prevăzute în
studiul efectuat, corespund intru to
tul cerințelor urbanistice corespun
zătoare unui oraș nou și modern cum
este Capitala țării. Colaborarea eu
specialiștii e un lucru important, dar
baza succeselor noastre — a tuturor
comisiilor permanente — stă mai
ales in colaborarea cu masa cetățe
nilor — care nu numai că propun
realizarea anumitor obiective socialedilitare, dar pun și umărul la rea
lizarea lor.
...Consiliul popular al sectorului 2
are nu numai două comisii perma
nențe ; și de activitatea celorlalte
s-ar putea vorbi pe multe pagini.
Dar în aceste însemnări nu ne-am
propus să facem o analiză atotcu
prinzătoare a activității acestor co
misii, ci doar
să relevăm citeva
aspecte din munca lor — care de
monstrează cu claritate că tot ce în
treprind, întotdeauna, emană de la
cetățeni, e realizat in interesul ce
tățenilor și cu sprijinul direct al.
acestora.
G. GHEORGHE

din rețea. în altă ordine de idei, ne
sînt necesare sprijinul și ințelegerea
Direcției de poștă și telecomunicații
a municipiului București in legătură
cu transmiterea prin poștă a docu
mentelor de convocare a copiilor ia
vaccinare, emise de calculator, pro
blemă nerezolvată pină in prezent.
In sfirșit. faptul că sistemul nu este
Încă implementat în toate sectoarele
administrative ale Capitalei contri
buie la generarea de operații de evi
dență suplimentară, atunci cînd
copiii, schimbîndu-și domiciliul, trec
dintr-un sector in altul. Sintem con
vinși că. printr-un efort conjugat al
tuturor factorilor amintiți, vom reuși
să vaccinăm corect și complet, bine
înțeles valorificînd datele informati
cii. toți copiii din București.. De
altfel, de curind, Ministerul Sănătă
ții a avizat favorabil generalizarea
sistemului SIVA la nivelul întregii
Capitale. în acest scop, s-a Inițiat
instruirea lucrătorilor din celelalte
sectoare sanitare, in cadrul unor intilniri și schimburi de experiență cu
colegii lor din sectoarele pilot. Aș
adăuga doar că adaptarea la specifi
cul lucrului cu calculatorul este, in
cele din urmă, mai ușoară decit s-ar
crede. Totodată, este de mare im
portantă să se înțeleagă rolul ade
vărat al unui sistem informatic ce
nu este altceva decit un neobosit,
disciplinat și eficient ajutor al
omului.

Gabriela BONDOC
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în interesul economiei,
AL NOSTRU, AL TUTUROR

oricît de transparentă

surie mari rein
e economisire a materiilor
prime si energiei

CUM SE DESFĂȘOARĂ, CUM AR TREBUI SĂ SE DESFĂȘOARE COLECTAREA Șl VALORIFICAREA CIOBURILOR DE STICLĂ
înaintea oricărui comentariu ar trebui să facem
citeva precizări absolut necesare. Cîți dintre noi știu
oare cit cintărește o sticlă goală de un litru ? Acest
ambalaj devenit atît de banal are o greutate proprie
de circa 600 de grame. Un borcan gol de o jumătate
de litru cintărește aproximativ 250 grame. Iar un
metru pătrat de geam gros de 4 milimetri are o
greutate de 10 kg.
De ce ne-am apucat acum să cîntărim sticlele și
borcanele goale, cind pe noi ne interesează - de
fapt - numai conținutul lor ? Motivul este cit se
poate de simplu.
Să răspundem cinstit la citeva întrebări cit se
poate de simple. Ce facem cu cioburile de la sticla
care din greșeală s-a spart in bucătărie sau in curtea
propriei gospodării ? Evident, strîngem cu mare gri

jă cioburile și... le aruncăm la arhaica, universala și
atît de încăpătoarea ladă de gunoi. Dar numai atit.
Ce fac constructorii cu cioburile de la geamurile
care - din păcate - se mai sparg in cantități des
tul de mari pe șantiere? Răspunsul se înțelege aproa
pe de la sine deoarece marea, imensa majoritate
a șantierelor nu predau încă nici un singur
kilo
gram de cioburi de sticlă unităților specializate.
Să privim insă lucrurile și din celălalt punct de
vedere, in fond, ciți dintre noi știu ce cantități de
materii prime și energie se consumă pentru fabri
carea unei singure tone de sticlă ? Deci, să reți
nem. In perioada care a trecut din acest an, pen
tru fiecare tonă de sticlă fabricată - în condițiile
in care în medie s-au folosit 200 kg cioburi prove
nite din colectări - s-au consumat : 585 kg nisip

Ponderea cioburilor
provenite din colectări
folosite ia fabricarea sticlăriei
de ambalaj
- în procente -

Capacitățile de prelucrare sînt cu mult
mai mari decit volumul colectărilor
A fost o perioadă cînd se purtau destul de multe discuții in legătură
cu problema colectării și valorificării cioburilor de sticlă. Se susținea
chiar că cioburile nu pot fi folosite în proporție prea mare la fabricarea
articolelor de sticlărie. Și parcă în mod demonstrativ, la întreprinderea
de geamuri din Buzău se adunase un adevărat munte de cioburi de
sticlă. (Despre ce s-a intimplat cu acest munte de sticlă relatăm
în articolul : «Un „munte" de sticlă transformat în bunuri de mare utili
tate», publicat in pagina de față). în consecință, nici activitatea de colec
tare a cioburilor de sticlă — în special de la populație — nu avea dina
mismul necesar.
, Continuă să se mențină și in prezent această stare de lucruri ? Pentru
a afla situația „la zi" a posibilităților' și nivelului de valorificare a
cioburilor de sticlă am solicitat tovarășului Victor MOCANU, director
general al Centralei industriei sticlei și ceramicii fine, o serie de pre
cizări :
— Personal, am considerat întot colectări : de Ia unitățile econo
deauna că cioburile de sticlă repre mice și populație.
— La fabricarea căror produse se
zintă o materie primă deosebit de
prețioasă, complexă, dar insuficient folosesc și care este capacitatea de
apreciată și valorificată. Progresele prelucrare a cioburilor din co
făcute in această privință pe an lectări 1
— împreună cu specialiștii de la
samblul industriei sticlei se datorcsc indicațiilor date de tovarășul Institutul de cercetări și proiectări
tehnologice
pentru sticlă și cera
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu privire la mică fină, precum și cu cei de la
suplimentarea sarcinilor de folo Institutul de proiectări pentru in
sire a cioburilor provenite din co dustria ușoară s-au conceput și rea
lectări, corelindu-se așa cum este lizat tehnologiile și instalațiile ne
și normal consumul de sodă calci cesare pentru prepararea, condițio
nată și de alte materii prime cu narea și valorificarea tuturor cate
nivelurile stabilite pentru utilizarea goriilor de cioburi existente în eco
cioburilor provenite din colectări. nomie, din care se fabrică sticlărie
Astfel, ca urmare a introducerii în de ambalaj, adică butelii (sticle) și
procesul de fabricație a unui volum borcane. In prezent, industria sticlei
tot mai mare de cioburi din colec poate prelua și folosi circa 209 000
tări. consumul specific de sodă cal tone cioburi de sticlă pe an, cioburi
cinată la 1 000 tone sticlărie a scă provenite din colectări și de toate
zut de la 220 tone in 1982, la 173 categoriile. Sigur, cioburile trebuie
■să îndeplinească anumite condiții
tone anul trecut.
— Am remarcat că faceți mereu minime de calitate : să nu conțină
precizarea : „cioburi din colectări". metale, pietre, betoane, materiale
refractare, adică diferite corpuri
De ce ?
— La ora actuală, în industria străine. Și mai bine ar fi dacă ciobu
ar fi colectate separat pe cu
sticlei noțiunea de „deșeu" a dispă rile
Deocamdată, această ultimă
rut ; practic, se lucrează fără re lori.
nu este însă chiar obliga
ziduuri ; toate cioburile rezultate condiție
Esențial este să primim can
din procesele de producție sînt re torie.
tități
mai
mari de cioburi din co
circulate, fiind reintroduse în cir
cuitul productiv pe aceleași agre lectări.
înțelegem situația, dar am vrea
gate termice și folosite la realizarea să—spuneți
și mai clar : cerințele in
acelorași produse din care au rezul dustriei
și posibilitățile ei de prelu
tat. De altfel, în ultimii patru ani,
cantitatea dc cioburi tehnologice crare a cioburilor sint mai mari de
proprii a scăzut de la 250 000 tone cît cantitățile care se colectează ?
— Exact. în ultimii doi ani s-au
pe an, la 150 000 tone pe an. Sar
cina pe care am primit-o din partea colectat 70 000—75 000 tone dc cio
conducerii partidului se referă la buri ; deci nu s-a acoperit nici ju
creșterea volumului și ponderii mătate din capacitatea de prelucra
cioburilor de sticlă provenite din re a industriei. începind din anul

1983 am început să valorificăm și
stocul de cioburi de la întreprin
derea de geamuri Buzău. Iată insă
că acest stoc va fi lichidat pînă la
sfîrșitul anului. Prin urmare, este
absolut necesar
să se intensifice
activitatea de colectare. în general,
la unitățile economice care utili
zează ambalaje de sticlă, acțiunea
de recuperare a cioburilor este des
tul de bine organizată. Dar in
aceste unități resursele sînt limi
tate și tot mai reduse ca urmare a
măsurilor care se iau pentru creș
terea eficienței economice și, deci,
pentru reducerea volumului de am
balaje sparte. Sursa inepuizabilă de
cioburi și ambalaje de sticlă ati
pice (care nu pot fi valorificate ca
atare) este la populație. Or, pînă
acum,
tocmai în această direcție
s-a făcut mult prea puțin, ca să nu
spun mai nimic.
Din practica altor țări cu o boga
tă experiență în acest domeniu —
cum sînt Elveția, R.D. Germană,
Suedia — se desprinde concluzia
că sînt necesare conteinere cu o ca
pacitate de o tonă la circa 2 000 de
■persoane, care să fie amplasate in
cartierele de locuințe. Unitățile din
industria sticlei au conteinere pe
care le folosesc la manipularea
cioburilor tehnologice proprii. Dispunînd deci de o anumită expe
riență, ne angajăm chiar să con
struim asemenea conteinere șl pen
tru colectarea cioburilor de la
populație. In. orice caz trebuie făcut
mai mult, mult mai mult pentru
colectarea cioburilor și ambalajelor
atipice de sticlă de la populație. In
primele 5 luni din acest an, prin
Centrala pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile
am primit circa 25 000 tone cioburi
de sticlă, iar planul era de 53 000
tone. Deci nu s-a realizat nici ju
mătate din sarcina stabilită, marea
majoritate a cioburilor provenind
de la unitățile economice și foarte,
foarte puțin de la populație. De
aceea și insist asupra
necesității
de a se organiza mai bine și inten
sifica acțiunea de colectare a ciobu
rilor, a sticlelor și borcanelor de
orice fel de la populație, ceea ce
cred că este și în interesul tuturor
cetățenilor.

materii prime in valoare de 11 milioane lei
Așa cum rezultă din datele de mai jos,
după 5 luni, prevederile planului de colec
tări nu au fost realizate integral. Pe an
samblul economiei nu s-a colectat nici mă
car jumătate din cantitățile de cioburi de
sticlă prevăzute.

- în tone -

Dispunînd de o instalație pentru prepararea și condiționarea cioburilor,
cu o capacitate de 25 000 tone pe an, pe care o folosește din plin, co
lectivul întreprinderii de articole din sticlă București realizează importante
economii de materii prime și energie
*
Foto : S. Cristian

TENDINȚE Șl PREOCUPĂRI IN LUME
® în țările dezvoltate industrial
se acordă o mare atenție colectării
și valorificării cioburilor de sticlă.
In majoritatea acestor țări, incepind
cu anii *70. s-a înregistrat o creștere
a volumului cioburilor de sticlă colec
tate și a nivelului de valorificare a
acestora. Astfel, în Austria și R.F.
Germania, volumul cioburilor de
sticlă colectate în anul 1980 s-a mă
rit, față de anul precedent, cu 33,3
la sută și, respectiv, 17,1 la sută.
0 în Elveția și R.F. Germania se
colectează pe locuitor 11,5 și,
respectiv, 7,1 kg cioburi de sticlă
anual. Creșterea volumului de cio
buri valorificate depinde în special
de crearea unor sisteme eficiente de
colectare de la populație.
© Pentru atragerea în circuitul
economic a acestor resurse, in Ma
rea Britanie a fost elaborat progra
mul de colectare a cioburilor „Bottle
Bin". Programul prevede colectarea
cioburilor de sticlă în conteinere in
stalate in mici localități și in car
tierele de locuit ale marilor orașe,
în hoteluri, restaurante, cantine ș.a.
© Pe lingă metoda de colectare a
cioburilor de sticlă cu ajutorul conteinerelor, în unele țări s-a extins
și colectarea cioburilor de la locuin
țele cetățenilor, făcută de diferite

organizații obștești. Ca urmare, co
lectarea cioburilor de la locuințele
cetățenilor a început să reprezinte,
în unele cartiere de locuit. 40—50 la
sută din cantitatea de cioburi care
înainte se aruncau la gunoi.
® In Austria, in 1979—1980, 63,4 la
sută din populație participa la co
lectarea selectivă a cioburilor, iar în
1981 — 76 la sută. în 1981, pe teri
toriul Austriei au fost amplasate
10 000 de conteinere. în 1982, Socie
tatea de stimulare a producției a in
stalat suplimentar încă 5 000 contei
nere.
■
• în Franța, în anul 1980, la co
lectarea selectivă a cioburilor de
sticlă participau 10 000 de centre lo
cuite (20 milioane de locuitori).

O Experiențe interesante de colec
tare selectivă a cioburilor se desfă
șoară in Japonia, in orașul Himațu
(insula Hansiu). în acest scop au
fost amenajate circa 500 platforme,
unde odată pe lună populația aduce
ambalaje de sticlă și cutii de con
serve. Sticlele care urmează să fie
reutilizate se string in coșuri din
mase plastice, iar cioburile se colec
tează în conteinere de 19 litri. Suc
cesul unei asemenea metode de co
lectare se explică in special prin ni
velul de educație al populației.

Alba
Arad
Argeș
Bacău
Bihor
BistrițaNăsăud
Botoșani
Brașov
Brăila
Buzău
CarasSeverin
Călărași
Cluj
Constanța
Covasna
Dîmbovița
Dolj
Galați
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomița
lași
Maramureș
Mehedinți
Mureș
Neamț
Olt
Prahova
Satu Mare
Sălaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiș
Tulcea
Vaslui
Vîlcea
Vrancea
București
Total :

Pian

Realizat

500
545
450
150
400

286
663
508
947
899

375
1 884
1 475
1 200
870

402
1 064
575
342
292

500
500
1 600
2 475
1 220
1 320
1 650
1 380
417
455
2 080
1 250
750
1 400
785
455
1 750
1 000
705
1 875
785
295
950
2 170
1 000
1 900
580
660
625
800
7910

81
158
625
1 240
342
1 503
939
654
10
135
1 215
501
278
774
184
192
791
691
156
979
444
94
859
798
231
862
164
323
224
603
3 120

53 091

25 148

1
1
1
1

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI BUZĂU:

Un „munte“ de sticlă transformat
în bunuri de mare utilitate
„în ultimul deceniu — ne spune maistrul
Gheorghe Predoiu, secretarul comitetului de
partid pe întreprindere — in curtea fabricii
noastre se înălțase un munte de cioburi de
sticlă rezultate din procesul de șlefuire-polizare in perioada punerii în funcțiune a in
stalațiilor de fabricare a geamului. „Muntele
roșu", cum era supranumit, avea acum cîțiVa
ani o înălțime de 16 metri, ocupa circa 2 hec
tare și conținea peste 100 000 tone cioburi de
sticlă. Aceasta ajunsese să fie problema nr. 1
a întreprinderii. Nu exista ședință unde să nu
fim criticați, deși specialiștii noștri, în colabo
rare cu cei de la centrala industrială și institu
tele specializate, căutau soluții eficiente de
valorificare a „muntelui" ce ni-1 pusesem
singuri în circă. Acum, oricine poate vedea că
din acest „munte" a mai rămas doar o movilă,
care va dispărea și ea în acest an".
Pînă in anul 1981, acțiunea de recuperare și
refolosire a cioburilor de sticlă s-a desfășurat
cu rezultate nesemnificative. Prin construirea
și punerea în funcțiune, în decembrie 1980, a
liniei de fabricare a buteliilor de sticlă, această
acțiune a intrat însă pe un nou făgaș. „In
primul an de funcțiune a instalației de fabri
care a buteliilor de stic.lă s-au valorificat
3 382 tone de cioburi, care au fost folosite in
proporție de 22,7 la sută in amestecul de sticlă,
ne precizează ing. Mihaela Deutsch, șefa
biroului. Apoi s-a constituit o grupă specială
de cercetare, condusă de inginerii Andrei Corneanu și loan Nuț, care după aproape doi ani
de cercetări și experimentări au reușit îmbu
nătățirea rețetelor de fabricație, perfecționarea
tehnologiilor și asigurarea unor parametri teh
nici și tehnologici ai instalației în concordanță
cu compoziția oxidică a cioburilor din stoc.
Primele soluții găsite și aplicate ne-au permis
ca, in 1982, să valorificăm 5 261 tone de cioburi,
ajungînd la peste 46 la sută din amestec".
„Ambiția noastră era însă de a atinge un
procent cit mai mare, intervine inginerul loan
Bratu, șeful biroului tehnic. Problema nu era
deloc simplă, deoarece cioburile din „muntele
roșu" aveau o compoziție eterogenă. Unii spe
cialiști de la institutele cărora le-am solicitat
sprijinul pronosticau că după rezultatele ob
ținute in 1982, în... 30—40 de ani vom termina
muntele. Noi, cel de aici, am. avut însă ambiția

de a nu ieși la pensie, lăsind muntele in...
spatele altor specialiști, mai ales în condițiile
în care cererea de butelii de sticlă era foarte
mare, iar stocul de zeci de mii de tone de
cioburi îngloba importante cantități de materii
prime și energie. Deși nu aveam prea multă
experiență in fabricarea buteliilor de sticlă,
printr-o colaborare fructuoasă a întregului
colectiv, am reușit să găsim soluțiile cele mai
bune, care ne-au permis ca in 1983 să mărim
consumul de cioburi la 11 413 tone, folosind o
rețetă in care cioburile reprezentau 95,8 la sută
din amestec. Apoi, in anul 1984, am valorificat
1.1 949 tone cioburi, realizînd astfel peste 40
milioane de butelii de sticlă numai prin fo
losirea ca materie primă a cioburilor".
Eficiența acestor căutări se concretizează in
mari economii de materii prime și energie.
„Experiența acumulată — ne precizează ingi
nerul loan Nuț, directorul, tehnic al întreprin
derii — ne-a permis continuarea acțiunii de
recuperare și refolosire a cioburilor la noi
cote. Prin intrarea in funcțiune, in octombrie
1983, a instalației de sortare-spălare și înnobi
lare a cioburilor, cu o capacitate de 30 000
tone pe an, am reușit să eliminăm fierul din
cioburile impurificate și oxidul de fier care
le colora. Acest lucru ne-a permis să trecem
la etapa a doua de valorificare a cioburilor,
adică la folosirea lor în procesul de fabricare
a geamului prol’ilit și a cărămizilor din sticlă
pentru construcții. In 1983 cioburile reprezen
tau 86 la sută din amestecul pentru realizarea
acestor produse, iar în prezent am ajuns la
92 la sută. în acest an, prin reintroducerea în
circuitul productiv a cioburilor vom realiza
peste 2 000 tone cărămizi din sticlă pentru
construcții și un milion metri liniari de geam
profilit".
Aceasta ar fi pe scurt istoria „muntelui
roșu" de la întreprinderea de geamuri din
Buzău. Istoria unei resurse materiale refolo
sibile, care părea de nefolosit, dar care printr-un efort de inteligență și-a găsit întrebuin
țarea cea mai eficientă. O istorie care credem
că îndeamnă la reflecție și pe specialiștii din
alte unități, din alte domenii unde se mai
găsesc încă mari cantități de materii și ma
teriale refolosibile. (Stelian Chiper, corespon
dentul „Scînteii").

BOTOȘANI: Sondaj edificator

Doar în 5 luni puteau fi economisite

Județul

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
moduri diferite de a acționa

cuarțos, 218 kg sodă calcinată, 80 kg calcar, 12 kg
ipsos, 54 kg feldspat, 63 kg dolomită, alte mate
riale și 760 kg combustibil convențional.
Sigur, nici un cetățean - la locul de muncă sau
acasă - nu aruncă, o dată, la gunoi o tonă de cio
buri de sticlă. Dar dacă ne gindim la ansamblul
economiei naționale, numai atunci putem înțelege
dimensiunile reale ale fenomenului, ale pagubei care
se produce.
Cioburile reprezintă o importantă materie primă
pentru unitățile din industria sticlei. Chiar cele mai
moderne procese tehnologice de fabricare a sticlă
riei de ambalaje prevăd in mod expres folosirea in
diferite proporții a cioburilor. Sînt numai citeva date
din multele ce pot fi prezentate și care evidențiază
valoarea deosebită a cioburilor de sticlă.

Vă invităm, stimați cititori, să priviți cu
atenție tabelul alăturat. Din el rezultă că,
în primele cinci luni ale anului, planul de
colectări nu s-a realizat cu circa 28 000 tone
cioburi de sticlă. Ce înseamnă această nerealizare ? lată ce cantități de materii prime
noi s-ar fi putut economisi dacă planul de
colectări la cioburi de sticlă s-ar fi realizat
integral :

© 12 500 TONE NiSIP CUAR
ȚOS
© 4 000 TONE SODA CALCI
NATA
© 1 600 TONE CALCAR

© 1 230 TONE

FELDSPAT

© 1 430 TONE DOLOMITĂ
© 250 TONE IPSOS
Ce rezultă de aici ? Că prin nerealizarea
planului de colectări la cioburi de sticlă
s-au consumat mari cantități de materii pri
me noi, a căror valoare se ridică la circa
11 MILIOANE LEI. La toate acestea se adau
gă o mare cantitate de energie necesară, pe
de o parte, pentru producerea acestor ma
terii prime, iar pe de altă parte pentru insăși fabricarea sticlăriei de ambalaj din
materii prime noi, situație in care se consu
mă mai multă energie decit atunci cind se
folosesc și cioburi de sticlă. Oricine trebuie
să ințeleagă, așadar, că această sumă care
se cheltuie în plus - și care putea fi evitată
- grevează asupra economiei in gene
ral și, indirect, ca orice pagubă, asupra bugetului fiecărui cetățean. Să reți
nem, prin urmare, că această sumă se putea
economisi dacă s-ar fi îndeplinit integral
planul de colectări. Să reținem că toate
aceste materii prime deosebit de valoroase
și solicitate puteau să nu fie consumate
pentru fabricarea sticlăriei de ambalaj, ceea
ce ar fi creat noi resurse pentru dezvoltarea
altor activități utile economiei naționale. De
aici decurge în primul rînd necesitatea orga
nizării mai bune a activității de colectare,
a participării fiecărui cetățean la această
acțiune, înțelegînd că nu face astfel nici un
cadou nimănui, ci contribuie la soluționarea
unor probleme majore ale economiei națio
nale, ceea ce este în interesul tuturor, al
fiecărui cetățean.

Așa cum rezultă și din tabelul alăturat, din
cele 1 884 tone cioburi de sticlă planificate a fi
colectate in primele cinci luni ale anului de
întreprinderea de profil din județul Botoșani
s-au realizat numai 1 064 tone. Este adevărat,
rezultatele sint mai bune față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, cind s-au colectat nu
mai 543 tone, dar cu mult sub posibilitățile
existente în județ. Cauzele ? Din cei 8 furni
zori ai cioburilor de sticlă, doar trei (între
prinderea de alimentație publică, UJECOOP
și gospodăriile populației) și-au realizat sar
cinile planificate, ceilalți cinci (întreprinderea
de izolatori electrici din sticlă, Trustul de an
trepriză generală pentru construcții montaj.
Întreprinderea de legume și fructe etc.) inregistrind mari restanțe. Motivele ? „Intr-adevăr, din 25 tone cioburi de sticlă, cit trebuia
să livrăm in această perioadă, n-am realizat
decit 10 tone, ne-a spus Petru Grasu, direc
tor adjunct al Întreprinderii de legume și
fructe. Vina este și a noastră, deoarece n-am
acordat toată atenția acestei acțiuni, dar și a
întreprinderii județene de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile, care nu
răspunde cu promptitudine solicitărilor de a
recepționa materialele înainte de a le livra.
In ultima decadă a lunii mai, de exemplu,

aveam în stoc încă 16 tone de cioburi, pe care
nu le-am putut livra din această cauză". Con
cluzia ? Așa cum a rezultat din discuțiile avu
te și cu alți furnizori, dar și cu conducerea în
treprinderii beneficiare, care și-a însușit ob
servația, este necesar ca între I.J.R.V.M.R. și
unitățile economice să existe o mai strinsă co
laborare,
împreună cu Gheorghe Aursulesei, președin
tele consiliului oamenilor muncii din cadrul
I.J.R.V.M.R., am întreprins un sondaj în cele
4 centre de primire a materialelor recuperabi
le din municipiul Botoșani. Prima constatare :
amplasarea acestora pe teritoriul orașului este
nerațională : două dintre centre sînt aproape
vecine, iar celelalte două se află Ia marginea!
orașului, ceea ce face ca marea majoritate ai
populației să renunțe la valorificarea cioburi
lor din sticlă și a altor materiale recuperabilei
A doua constatare : exceptînd un singur cen
tru, celelalte trei dispun de spații total im-:
proprii. Iată, prin urmare, doar citeva dintre
problemele cărora atit conducerea întreprinde
rii de profil, cit și organele locale de partid
și de stat trebuie să le găsească o rapidă so
luționare. (Silvestri Ailcnei, corespondentul
„Scînteii").

: Rezultatele — la fel ca și
organizarea activității

mehedinți

Cum se explică faptul că Întreprinderea pen
tru recuperarea și valorificarea materialelor
refolosibile din județul Mehedinți nu a colec
tat nici jumătate din cantitatea de cioburi de
sticlă ?
— In preluarea acestor materiale întîmpinăm
o serie de greutăți, ne spune tovarășul Angliei
Richițeanu, directorul unității. Sînt unele în
treprinderi care in activitatea lor rulează zil
nic mari cantități de sticle și borcane, dar care
nu acordă atenția cuvenită strîngerii și depo
zitării in condiții optime a cioburilor de sticlă,
cu toate că au în această privință sarcini pre
cise.
lată și citeva exemple. Întreprinderea co
mercială cu ridicata pentru produse alimenta
re a livrat numai 5,6 tone, din 22 tone plani

ficate. In stoc mai are însă peste 10 tone de
cioburi de sticlă, dar care nu pot fi preluate
deoarece sînt amestecate cu capsule metalice
și pămint. întreprinderea viei și vinului a li
vrat la rindul ei numai 19 tone cioburi din
planul de 66 tone. Nerealizarea planului de co
lectări se explică și prin faptul că întreprin
derea județeană de recuperare și valorificare
a materialelor refolosibile a făcut prea puțin
pentru popularizarea acestei acțiuni in rindul
populației. Pe lingă centrele de colectare a sti
clelor și borcanelor s-au pus conteinere pen
tru strîngerea cioburilor de sticlă, dar aces
tea sînt insuficiente. Iar în marile caftiere de
locuințe, pe lingă blocuri, aceste conteinere
lipsesc cu desăvîrșire. (Virgil Tătaru, cores
pondentul „Scînteii").
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Problema care se pune deci în ceea ce privește valorificarea cio
burilor de sticlă - așa cum rezultă și din grupajul prezentat - nu e aceea
a prelucrării, a tehnologiilor necesare pentru reintroducerea lor in circuitul
productiv. Din acest punct de vedere lucrurile sînt rezolvate. Principala
problemă este colectarea cioburilor, în general, și în mod special a celor
de la populație. Se pune întrebarea : ce sistem de organizare există în
momentul de față care să permită accesul comod al cetățeanului la locul
de depunere a cioburilor, a sticlelor și borcanelor atipice sau ciobite ?
Cine are obligația, răspunderea de a organiza aceste puncte de colectare
care, mai ales în orașele mari, trebuie să fie numeroase, răspindite pe o
arie geografica întinsă ? Aceasta deoarece se înțelege limpede că nimeni
nu se va duce cu o sticlă sau un borcan sparte la nu știu ce distanță
pentru a le depune. In fine, cum vor fi preluate aceste cioburi pentru o
fi dirijate spre fabricile de sticlă ?
Prin urmare trebuie puse la punct, operativ, cîteva aspecte esențiale
pentru ca apelurile către cetățeni să aibă eficiența scontată. Pe scurt,
trebuie bine pus la punct cadrul organizatoric necesar pentru colectarea
tuturor resurselor de sticlă.
Despre modul in care este organizată această activitate sau cum
se concepe organizarea ei vom relata intr-un număr viitor al ziarului.
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Grupaj realizat de Ion TEODOR
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ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI PE 1985
- cerință esențială a traducerii ii viată a liotăririlor Congresului al XIII-lea
»

»

Anul 1985 — ultimul din actualul
cincinal — constituie un an hotărîtor pentru realizarea integrală a
obiectivelor și sarcinilor de plan
pe întreaga perioadă 1981—1985.
în oele cinci luni care au trecut
de la începutul anului, oamenii
muncii din toate sectoarele economico-soiciale, mobilizați de hotăririle și programele adoptate de
Congreswl al XIII-lea al partidului,
de orientările și indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, au desfă
șurat o activitate susținută pentru
limitarea influențelor determinate
de iarna deosebit de aspră abătută
și peste țara noastră, obținînd o
serie de rezultate remarcabile în
industrie, agricultură, transporturi,
construcții, in toate ramurile eco
nomiei. Este aceasta expresia voin
ței nestrămutate a întregului po
por de a întâmpina cu noi realizări
aniversarea a două decenii de cind
în fruntea partidului a fost ales
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al poporului, revolu
ționar înflăcărat, conducătorul în
țelept al destinelor patriei noastre
socialiste.
în acest an a continuat să se ac
celereze procesul de modernizare a
structurilor de producție, s-a lărgit
baza proprie de materii prime, a
crescut mai rapid producția ramu
rilor prelucrătoare care valorifică
superior resursele naturale și de
muncă, a fost extinsă gama produ
selor de nivel tehnic și calitativ
ridicat care încorporează cele mai
noi rezultate ale cercetării știin
țifice românești. Ca urmare a
atenției sporite date de organele și
organizațiile de partid, de condu
cerile colective din ministere, cen
trale și întreprinderi pentru apli
carea măsurilor stabilite de con
ducerea partidului pentru creșterea
mai rapidă a producției fizice, cu
deosebire a, celei destinate expor
tului, sarcinile de plan pe primele
cinci luni au fost depășite la o
seamă de produse importante pen
tru economia națională. Se cuvine,
totodată, arătat — așa cum s-a
subliniat și la recenta ședință a
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., desfășurată sub
președinția
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu — că rezultatele obți
nute de unele întreprinderi nu se
situează1 la nivelul posibilităților și
sarcinilor care le-au revenit, fapt
ce a influențat negativ desfășura
rea proceselor de producție în unele
sectoare.
Ținînd seama de rezultatele ob
ținute pînă în prezent și de im
portanța pe care o are realizarea
integrală a prevederilor de plan
pe anul 1985 pentru încheierea cu
succes a cincinalului actual și tre
cerea la înfăptuirea obiectivelor
stabilite de Congresul al XIII-lea
al partidului pentru perioada
1986—1990, în fața organelor și or
ganizațiilor de partid stă sarcina de
a acționa cu toată fermitatea pen
tru aducerea la îndeplinire a Pro
gramului de măsuri aprobat de
Plenara C<C. al P.C.R. din luna
martie a. c. pentru îndeplinirea în
tocmai a. sarcinilor privind produc
ția fizică și, în. primul rind, a ce
lei destinate exportului, pentinl
recuperarea integrală a restanțelor
înregistrate.
în acest cadru întreaga muncă
politică va avea ca obiectiv folo
sirea deplină a întregului potențial
productiv existent, grăbirea punerii
în funcțiune și realizarea parame
trilor proiectați la noile capacități
de producție, încadrarea riguroasă
in normele de consum de materii
prime, materiale, combustibil și
energie, ridicarea nivelului tehnic
și calitativ al produselor, îmbună
tățirea organizării producției și a
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei la toate locurile de muncă.
O însemnătate deosebită în atin
gerea ritmurilor de creștere eco
nomică stabilite o are realizarea
integrală a programelor aprobate
pentru dezvoltarea mai rapidă a
bazei de materii prime, combustibil
și energie.
Sarcini de mare răspundere re
vin colectivelor de oameni ai mun
cii din industria extractivă, care
trebuie să acționeze cu hotărire
pentru îndeplinirea integrală a
prevederilor de plan la producția
de cărbune, țiței și gaze naturale,
în vederea realizării, în acest an,
a peste 64 mil. tone cărbune, sint
necesare
măsuri ferme care să
asigure funcționarea continuă a
utilajelor din cariere și subteran,
creșterea gradului de folosire a
timpului disponibil de lucru al ex
cavatoarelor cu rotor la 65 la sută,
astfel incit pînă la sfirșitul lunii
noiembrie să fie realizat întregul
volum planificat de descopertă în
carierele de lignit. In spiritul in
dicațiilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu săptămînal vor trebui
să se organizeze ședințe de in
struire cu personalul care lucrează
la mașinile de excavat cărbune,
astfel incit să se asigure folosirea
acestora la întreaga capacitate.
Este necesar, totodată, să se ia
măsuri energice pentru a da un
cărbune de cit mai bună calitate,
la o putere calorică cit mai apro
piată de cea a zăcămîntului din
care se extrage, cu o proporție re
dusă de steril și de umiditate, cu
o granulație corespunzătoare. O
atenție deosebită trebuie acordată
utilizării forței de muncă, asigură
rii asistenței tehnice pe toate
schimburile, punerii în funcțiune a
capacităților noi de producție, în
special a liniilor tehnologice din
carierele de lignit restante din
anul trecut, precum și a excava
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Declarație
de dragoste
o producție a Casei de filme Trei
O emoționantă poveste despre
prima iubire
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rurile : Ion Nedelcu ; Costumele :
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Bujor Suru ; Muzica : Florin Bogardo ; Imaginea : Doru Mitran ;
Regia : Nicolae Corjos.
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Tamara Buciuceanu-Botez,
Adela Mărculescu, Constantin Diplan, Florin Chiriac, Dorel Vișan,
Mioara Ifrim, Lucian Nuță, Andrei
Duban.

toarelor cu rotor, mașinilor de
haldat și transportoarelor cu bandă
prevăzute în planul pe acest an.
Eforturi sporite se impun și din
partea oamenilor muncii din trus
turile de foraj-extracție și schele
în ce privește creșterea vitezelor
de lucru, reducerea duratei lucră
rilor de montaj, transport și mon
taj a instalațiilor de foraj, scurta
rea probelor de punere in produc
ție a sondelor in vederea atingerii
nivelurilor zilnice prevăzute. Vor
trebui asigurate toate condițiile
pentru realizarea producției stabi
lite din sonde vechi prin creșterea
gradului de utilizare a fondului
existent de sonde, optimizarea re
gimului tehnologic de exploatare
și repunerea în stare de funcțio
nare a întregului parc de instalații
de intervenție.
Necesitatea asigurării ritmice a
gazelor naturale, atit pentru indus
trie ca materie primă și combus
tibil, cit și pentru satisfacerea ce
rințelor populației, în special în
perioada vîrfului de consum, im
pune să se acționeze mai energie
pentru realizarea volumului plani
ficat la forajul sondelor, a probe
lor de producție și a lucrărilor
pentru punerea în exploatare a
sondelor noi ; va trebui acordată
o atenție specială executării pro
gramului de revizii și reparații a
instalațiilor de comprimare gaze,
în scopul asigurării condițiilor de
utilizare integrală a capacităților
de producție și transport.
Rezultatele întregii activități din
sectorul extractiv depind, în mod
hotărîtor, de felul în care se des
fășoară . prospecțiunile și cercetă
rile geologice. Iată de ce în acest
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interni și externi, pentru sporirea
accentuată a gradului de valorifi
care a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei
electrice.
în spiritul recomandărilor recen
tei ședințe a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. trebuie
să se întreprindă acțiuni energice
care să asigure condițiile necesare
îndeplinirii ritmice a sarcinilor zițnice, decadale, lunare și trimes
triale, stabilite Ia producție și ex
port, acționindu-se totodată pentru
recuperarea în întregime, într-o
perioadă cît mai scurtă, a nerealizărilor din primele luni ale anu
lui, pentru lichidarea restanțelor
în livrările la export șl finalizarea
întregii producții destinate expor
tului în acest an pînă cel mai tîrziu la 15 decembrie.
Obiective de mare însemnătate
pentru realizarea planului pe anul
1985 stau și în fața agriculturii.
Așa cam a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a Consiliului Național al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
Silviculturii și Gospodăririi Apelor
de la sfirșitul lunii mai a. c., oa
menilor muncii din această ramură
de bază a economiei le revine
obligația de a obține o producție
de cereale de 28 pînă la 33 mili
oane tone, ca o condiție esențială
pentru asigurarea deplină a nece
sarului țării noastre, a dezvoltării
zootehniei, a creșterii contribuției
agriculturii la progresul general al
economiei. Aceasta impune asigu
rarea unei organizări superioare a
muncii în toate unitățile agricole
pentru executarea la timp a lucră
rilor de pregătire și întreținere a

surare șl standuri de probă, pen
tru ridicarea calificării personalului
muncitor, sporind exigența în fa
bricarea produselor la nivelul para
metrilor stabiliți.
O problemă fundamentală a pla
nului pe 1985 o reprezintă realiza
rea exportului și limitarea la stric
tul necesar a importurilor. Va tre
bui acționat pentru realizarea sar
cinii stabilite de Comitetul Politic
Executiv pentru realizarea ritmică,
integrală și la un nivel înalt cali
tativ a producției destinate expor
tului, pentru îndeplinirea lâ timp
și în cele mai bune condiții a con
tractelor încheiate cu partenerii
externi, pentru o mai largă co
interesare a întreprinderilor în în
deplinirea și depășirea planului de
livrări la export. La fiecare loc de
muncă este necesar să se asigure
cunoașterea temeinică și aplicarea
corectă a măsurilor stimulative sta
bilite în acest sens, astfel incit co
lectivele de oameni ai muncii, în
deplinind și depășind producția de
export, să beneficieze, într-o pro
porție tot mai mare, de sporul de
venituri acordat, potrivit prevede
rilor legale. Este necesar să se asi
gure funcționarea comisiilor pri
vind îndeplinirea sarcinilor de ex
port care vor trebui să urmărească
zilnic cum se realizează producția
de export, cum se asigură calitatea
și nivelul tehnic corespunzător al
acestei producții. în conformitate
cu atribuțiile largi cu care sint în
vestite, întreprinderile trebuie să
acționeze pentru a-și asigura con
tractele și tot ce este necesar în
vederea realizării exportului.
Realizarea sarcinilor importante
prevăzute pentru acest an impune
'ca în centrul preocupărilor să se
situeze — așa cum a indicat secre
tarul general al partidului — creș
terea accentuată a eficienței econo
mice, obiectiv fundamental al ac
tualei etape de dezvoltare econo
mico-socială a țării. Principalele
direcții de acțiune trebuie să le
constituie creșterea productivității
muncii, reducerea mai accentuată a
costurilor de producție și, îndeo
sebi, a cheltuielilor materiale, —
mijloc principal de creștere a ve
nitului național, sursă de asigurare
a fondurilor necesare dezvoltării
economico-sociale și ridicării nive
lului de trai al întregului popor.
O atenție deosebită trebuie acor
dată valorificării în mai mare mă
sură a tuturor resurselor recupera
bile și refolosibile, cum ar fi me
talele feroase și neferoase, produ
sele chimice, lemnul, textilele, sub
stanțele reziduale agroalimentare,
precum și recondiționării pieselor,
subansambielor uzate și bunurilor
de uz casnic. Avînd în vedere im
portanța acestora în asigurarea echilibrului material al planului, va
lorificarea integrală a resurselor
recuperabile din procesele de pro
ducție și consum trebuie să consti
tuie o preocupare centrală a tutu
ror organelor și organizațiilor de
partid, U.T.C., sindicat din unitățile
industriale, de construcții, transpor
turi și din celelalte sectoare de ac
tivitate.
Pornind de la sarcinile stabilite
în cadrul ședinței Comitetului Po
litic Executiv pentru asigurarea în
deplinirii în bune condiții a planu
lui pe luna iunie, organele și orga
nizațiile de partid din ministere,
centrale industriale, din toate uni
tățile economice vor trebui să în
treprindă acțiuni hotărîte pentru a
asigura cunoașterea temeinică a
prevederilor lunare de plan de că
tre fiecare colectiv și de fiecare om
al muncii, incit fiecare să știe pre
cis ce are de făcut în luna respec
tivă. Prevederile de plan — stabi
lite nu numai valoric, ci și pe pro
duse fizice, pe sortimente și unități
de măsură precise — vor trebui afișate în întreprinderi, la locurile
de muncă, discutate cu muncitorii,
tehnicienii, specialiștii.
Conducerea partidului a subliniat
că, la materiile prime și materialele
de bază, producția trebuie să fie
programată săptămînal pe princi
palele sortimente, pe centrale și pe
uzine. Acest lucru trebuie să se
realizeze în mod deosebit în me
talurgie, în industria chimică, in
cea de prelucrare a lemnului și în
alte ramuri industriale, care asigu
ră o serie de produse și sortimente
de bază necesare bunei desfășurări
a activității economice.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
exprimat convingerea că, sub con
ducerea organelor și organizațiilor
de partid, oamenii muncii, cadrele
noastre din economie vor acționa
fără preget, cu hotărire și cu întrea
ga răspundere și vor face totul pen
tru a asigura Îndeplinirea în bune
condiții a planului pe luna iunie
și pe întregul an, că vor încheia
actualul cincinal cu rezultate cît
mai bune, creînd astfel condiții co
respunzătoare pentru trecerea cu
succes la realizarea celui de-al Si
lea cincinal, în perioada 1986—1990.
Experiența acumulată și forța or
ganizatorică a consiliilor oamenilor
muncii, a tuturor organelor de
conducere colectivă dau garanția
că, sub conducerea directă a orga
nelor și organizațiilor de partid, va
fi mobilizat întregul potențial ma
terial, tehnic și uman de care dis
punem, pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan pe anul 1985
și încheierea cu succes a cincinalu
lui 1981—1985, bază sigură pentru
trecerea la înfăptuirea mărețelor
obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea al P.C.R. pentru anii
1986—1990.
Leonard CAZAN
director în C.S.P.

ÎN SPRIJINUL CELOR CARE STUDIAZĂ
ÎN iNVĂȚĂMiNTUL DE PARTID
sector trebuie să se acționeze cu
toată fermitatea în vederea creș
terii eficienței lucrărilor de pros
pecțiuni pentru hidrocarburi, rea
lizării integrale a volumelor pla
nificate la forajul geologic pentru
petrol și gaze, creșterii vitezelor
de lucru Ia forajul și lucrările mi
niere pentru combustibili solizi, o
atenție deosebită acordîndu-se ex
tinderii forajului de mare adîncime.
în prima parte a anului au fost
întîmpinate dificultăți deosebite
în asigurarea necesarului de ener
gie electrică. Pentru realizarea
sarcinilor de mare însemnătate ce
revin- sectorului de producere a
energiei electrice și termice, orga
nele și organizațiile de partid vor
trebui — potrivit indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu — să
mobilizeze pe toți oamenii muncii
din acest sector vital pentru dez
voltarea economico-socială a țării,
să depună toate eforturile și să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru
asigurarea funcționării sistemului
electroenergetic la cei mai înalți
parametri cantitativi și calitativi.
O atenție specială va trebui acor
dată sporirii disponibilității agrega
telor energetice, atingerii puterii
planificate a sistemului energetic
național și creșterii capacităților
energetice din centralele ce func
ționează pe cărbune, accentul punîndu-se pe aplicarea tuturor mă
surilor stabilite în graficele întoc
mite pentru fiecare grup energetic
în vederea aducerii acestora la pa
rametrii nominali de funcționare,
sporirii randamentelor, utilizării
mai eficiente a combustibililor in
feriori.
în lunile care au mai rămas din
acest an trebuie intensificate efor
turile pentru gospodărirea cu ma
ximă responsabilitate a tuturor
resurselor energetice, accentuîndu-se preocupările pentru perfec
ționarea proceselor tehnologice,
creșterea randamentelor energetice,
încărcarea la capacitate a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, redu
cerea ciclurilor de fabricație, efec
tuarea transporturilor în regim op
timizat, pentru eliminarea oricăror
forme de risipă a combustibililor
și energiei.
în acest scop, vor trebui respec
tate strict normele de consum de
energie electrică, termică, combus
tibili și carburanți aprobate, a pro
gramelor de lucru stabilite, asigurîndu-se un copsum energetic echi
librat, atit în cursul celor 24 de
ore ale zilei, cît și în cele 7 zile
ale săptămînii. Trebuie acționat
permanent pentru respectarea ri
guroasă a programelor de distri
buție . a energiei electrice pe fie
care județ și unitate în parte, raionarea și mai buna organizare a
transportului de energie, separarea
marilor consumatori și delimitarea
consumului de energie pentru pro
ducție de consumul public și
casnic.
O atenție deosebită va trebui
acordată îndeplinirii sarcinilor sta
bilite recent de secretarul general
al partidului cu prilejul examină
rii rezultatelor obținute pentru
valorificarea mai intensă a resur
selor noi și refolosibile de energie.
Concomitent cu realizarea pro
ducției fizice, se impune necesita
tea creșterii în continuare a pre
ocupărilor pentru ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor, adaptarea operativă a fabri
cației la cerințele beneficiarilor

culturilor, prevenirea și combaterea
bolilor și dăunătorilor, aplicarea
udărilor necesare pe întreaga su
prafață amenajată pentru irigații,
folosirea integrală a suprafețelor
destinate culturilor duble și succe
sive, executarea în timpul optim
a lucrărilor de recoltare, transport
și depozitare a producției agricole,
în vederea reducerii la minimum a
pierderilor.
Avînd în vedere că sîntem în
pragul recoltării păioaselor, este
necesară mobilizarea tuturor forțe
lor pentru a lucra zi și noapte, ast
fel ca stringerea recoltei de orz să
se facă în 3—4 zile, iar a celei de
griu în 8—10 zile. Pe măsura re
coltării trebuie să se ia măsuri hotărite pentru trecerea imediată la
executarea arăturilor pentru recolta
a Il-a.
O atenție sporită trebuie să se aeorde folosirii judicioase a fondu
lui funciar, realizării tuturor măsu
rilor de combatere a eroziunii so
lului, de desecări, de creștere a fer
tilității întregii suprafețe de teren
agricol.
Sarcini deosebit de importante re
vin lucrătorilor din sectorul zooteh
nic, în care trebuie să se acționeze
cu hotărire pentru realizarea indi
cilor de natalitate planificați, redu
cerea la minimum a pierderilor, asigurarea tuturor condițiilor de în
treținere și furajare, cultivarea și
folosirea integrală a suprafețelor
destinate plantelor de nutreț, cul
turilor duble, pășunilor și finețelor
de munte și din păduri.
Pentru înfăptuirea sarcinilor eco
nomice din acest an, hotăritoare
este realizarea integrală a preve
derilor cuprinse în programele de
cercetare științifică și dezvoltare
tehnologică, elaborate sub îndruma
rea directă a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
prin a cărei prestigioasă activitate
se asigură orientarea fermă a po
tențialului științific și tehnic al
țării in direcția rezolvării proble
melor fundamentale ale dezvoltării
economiei naționale.
Munca politică desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid
trebuie să aibă drept obiectiv afir
marea progresului tehnic ca o com
ponentă de bază a activității în fie
care unitate economică, in vederea
creșterii generale a calității și efi
cienței producției, soluționării pro
blemelor majore ale dezvoltării economice și sociale a țării. In acest
scop, este necesar să se acționeze
cu toată hotărirea pentru realiza
rea la termen a tuturor obiectivelor
din domeniul cercetării științifice,
dezvoltării tehnologice și introdu
cerii progresului tehnic prevăzute
In plan. O atenție specială trebuie
acordată creșterii ponderii produ
selor noi și modernizate, introdu
cerii și generalizării tehnologiilor
noi și perfecționate, sistemelor de
mecanizare și automatizare, conti
nuării cu fermitate a acțiunii de
tipizare a produselor, liniilor și in
stalațiilor tehnologice.
In etapa actuală, se impune mai
mult ca oricînd — așa cum a indi
cat tovarășul Nicolae Ceaușescu —
ca în centrul activității noastre să
punem asigurarea competitivității
mărfurilor românești pe piețele ex
terne. în acest cadru este necesar
ca toate organele și organizațiile de
partid să acționeze cu maximă res
ponsabilitate pentru îmbunătățirea
tehnologiilor, a documentațiilor de
execuție și control, completarea do
tării cu utilaje, aparatură de mă
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Tendințe actuale în creația
tinerilor compozitori
Cîteva sînt aspectele esențiale ce
definesc, în acest moment, peisajul
componistic românesc la nivelul tine
rei generații de compozitori, muzi
cieni ce au pătruns in ultimii ani
pe marile scene de concert ale țării
sau în diferitele manifestări festivaliere găzduite de importante cen
tre muzicale europene. Continuitatea,
diversitatea, permeabilitatea consti
tuie astăzi coordonate prețioase ce
marchează climatul componistic al
tinerilor creatori. Este vorba, în pri
mul rînd, de o continuitate în pla
nul spiritual artistic ce legitimează
școala componistică românească în
ultimul sfert de secol, drept o moș
tenire a valorilor artei enesciene. De
la nivelul maeștrilor — și mă refer,
în primul rind la Tiberiu Olah,
Aurel Stroe. Miriam Marbe. Ștefan
Niculescu, Anatol Vieru, afirmați cu
strălucire în anii '60, la cel al ge
nerației imediat următoare reprezen
tate de creatori ca Octavian Nemescu, Corneliu Dan Georgescu, Cornel
Țăranu, Vasile Spătărelu, Corneliu
Cezar, Nicolae Brânduș, Liviu Dandara sau regretații Liviu Glodeanu
și Mihai Moldovan, efervescența
creatoare capătă valoare de exemplu
prin febrilitatea căutărilor, prin na
tura împlinirilor ce definesc o pu
ternică școală de compoziție etalată
plenar și temeinic, în peisajul com
ponistic mondial al ultimelor două
decenii și jumătate ; iar aceasta
drept o expresie pe cît de auten
tică, pe atit de diversificată a spiri
tualității noastre. Dar, să observăm
cum autenticitatea și diversitatea —
în planul aceleiași continuități — se
pot urmări în creația compozitorilor
foarte tineri, creație care iși face loc
treptat în programele simfonice sau
de cameră din țară sau din străină
tate. Iată, spre exemplu, cîteva din
tre manifestările camerale ale celei
de-a doua părți a actualei stagiuni
bucureștene de concert, care au atras
în mod insistent atenția asupra po
tențării unor veritabile personalități
componistice Ia nivelul generațiilor
tinere și chiar foarte tinere de com
pozitori. Este vorba de concertele
susținute de mezzosoprana Steliana
Calos — muzician de notabilă des

chidere stilistică, de clarinetistul
Leontin Boanță — interpret ce-și
leagă consecvent devenirea artistică
de valorificarea în concert a creației
noastre contemporane, de formația
camerală „Traiect", condusă cu pa
siune și reală aplicație de foarte
tînărul compozitor Sorin Lerescu.
Astfel, s-a impus condeiul preg
nant al compozitorului Călin Ioachimescu, cel care își concepe creația
drept o firească rezonare față de
valorile perene ale spiritualității ro
mânești ; evitînd contorsiunile dra
matice, „Oratio 11“ se definește în
spațiul unui ethos inconfundabil, de
un inefabil caracter incantatoriu ce
depășește opțiunea unei apartenențe
individuale. Orientîndu-se in mod
deliberat față de estetica unei ex
presii înseninate, Doina Rotaru Nemfeanu cultivă și în piesa pentru cla
rinet „Noaptea sînzienelor", un cli
mat poetic luminos, susținut de un
rafinat simț al culorii sonore. Sînt
aspecte pe care le regăsim parțial și
la colegul ei de generație. Valentin
Petculescu, în lucrarea „Reverbera
ții", veritabile ecouri ale unui senti
ment romantic de o strălucire ira
diantă ce ocolește expresia pasio
nată a adresării directe. Privită în
același context, lucrarea „Mozaic",
aparținînd lui Vlad Ulpiu, se orien
tează spre un concept pe care-1 pu
tem numi ca fiind neobizantin, o
reconsiderare a detaliului, minuțios
șlefuit, ce ornamentează evoluția de
ansamblu. Există în „Muzică pentru
Foarță". a lui Mihai Vârtosu, o in
discutabilă tentație lucidă, o atmo
sferă poetică a jocului acceptat drept
apanaj al unei spiritualități rafinate,
de alertă prospețime. Problematizînd
deliberat aspectele de structură ale
discursului muzical, la Fred Popovici
demersul intelectual îl întîlnește pe
cel artistic într-o lucrare de auten
tică strălucire instrumentală, cum
este cea intitulată „Derivații" pentru
clarinet solo. în cu totul alt sens,
la Adrian Iorgulescu, „Alternanțe"
pdntru ansamblu instrumental și
bandă magnetică propun aventura
unei opțiuni grave, cu implicații
uneori tragice, a ridicării din in

conștient către rațiune drept un în
semn prețios al universului uman.
Și dacă în domeniul simfonic, la
Șerban Nichifor sau Liana Alexan
dru, discursul muzical capătă valen
țele unei adresări largi, generoase,
de tip romantic, în genul cameral, o
orientare sensibil apropiată o dis
tingem la Vlad Opran în „Sonetul
al II-lea", după Dante, de o dis
cursivitate neorenascentistă ce amin
tește virtuțile monodiei acompaniate.
Căutări promițătoare ale propriei
identități artistice distingem și în
cazul compozitorilor Viorel Crețu
sau Sorin Lerescu. Depășind cadrul,
totuși, limitat al concertelor came
rale amintite, în scopul dobîndirii
acelei imagini de ansamblu privind
orientările tinerilor noștri compozi
tori, să amintim — doar cu titlu ds
necesară informare — orientarea
neoclasică de cultivare a formelor
deja acreditate, pe care o ilustrează
lucrările Maiei Badian, pe de o par
te, și, pe de alta, sondarea consec
ventă, constructivă a fenomenului
sonor drept sursă posibilă a operei
muzicale de artă, așa cum apare
acest aspect in creația lui Iancu
Dumitrescu.
Privit în ansamblu, actul creației
artistice pe care-1 exercită tînăra ge
nerație de compozitori se definește
drept un act al dăruirii patriotice,
act acreditat de o autentică conti
nuitate în planul spiritualității ro
mânești permeabilă la nou. capabilă
de înnoire, tocmai datorită consis
tenței de neconfundat a acesteia. Și
pentru că o creație tînără, pe cit de
diversă pe atit de problematizată, își
cultivă și o nouă generație de muzi
cieni interpreți, trebuie amintit apor
tul substanțial al unor pasionați ai
genului cum sînt violoncelista Anca
Vartolomei, clarinetistul Valeriu Bărbuceanu, pianista Ina Oncescu, percuționistul Mihai Romașcanu și alții,
în mod cert, față de aceștia, per
sonalitățile unor muzicieni de noto
rietatea clarinetistului Aurelian Octav Popa sau de experiența violo
nistului Mircea Opreanu apar ca
fiind mobilizatoare în sens exemplar.

Dumitru AVAKIAN

învingătorii Dunării
de la Porțile de Fier II

Barajul hidrocentralei Porțile de Fier 11
(Urmare din
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}ă. Pe urmă vor continua
cu alt șantier...
în
centrală.
fierbere
mare. Cum spuneam, toată
forfota de odinioară, din
tot cuprinsul insulei, si-a
restrins aria, concentrîndu-se aci.
— Sintem producători de
energie si constructori. în
același timp. Ghicesc mîndrie în glasul lui Mihai
Taloescu. secretarul comi
tetului de partid. îl rugăm
să ne prezinte, succint, is
toria obiectivului. Rind pe
rind. ne evocă momentelecbeie.
0 3 decembrie 1977. în
prezenta șefilor de stat ro
mân si iugoslav sînt inau
gurate lucrările celei de-a
doua hidrocentrale de ne
Dunăre. Obiectivul cuprin
de două centrale hidroelec
trice gemene, a cite 8 gru
puri de 27 MW fiecare ;
două baraje deversoare ne
cele două brațe ale Dunării
și două ecluze. Hidroagregatele — tip bulb — de 27
MW constituie premieră
națională.
0 Martie 1981. Lupta cu
apele. Dunărea a înregis
trat atunci cel mai mare
debit din ultimii 100 de
ani ; aproape 16 000 metri
pe secundă. Lucrările de
îndiguire erau în pericol.
A fost-o luptă crincenă, în
cununată de victorie, care,
după atît timp, încă îți
mai revine în minte.
0 3 iulie 1981. Vizita
secretarului
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în mij
locul constructorilor hidro
centralei. Cel mai iubit fiu
al tării, ctitor al acestui
obiectiv energetic ca sl al
atîtor altor construcții spec
taculoase ale acestui timp,
ne-a îmbărbătat, ne-a dat
încredere in forțele noastre.
0 August-septembrie 1983.
Construcția înaintează dar...
seacă Dunărea ! Am avut,
atunci, pentru perioada de
vară, iar în ianuarie-februarle 1985. pentru peri
oada de iarnă, cele mal
mici debite din ultima sută
de ani. Treceai Dunărea ca
pe-un rîu oarecare. în iar
nă. cu apă putină si pod
de gheață, era ca si inexis
tentă. Și friiig 1 Am lucrat
la minus 25 de grade pen----------------------------------------------

tru consolidarea si supraînăltarea digului de închi
dere. S-a lucrat eroic. Am
prins si maximele, și mini
mele excepționale de tem
peratură pe acest șantier,
nu numai pe cele de debit.
A fost un șantier al extre
melor. Dar...
0 21 august 1984. Este
gata barajul deversor de oe
brațul sting al Dunării.
0 8 decembrie 1984. Se
reia navigația .pe Dunăre
pe o. nouă cale, prin ecluza
românească, realizată cu
echipament în întregime
românesc.
0 Preziua Congresului
XIII. încheierea lucrărilor
preliminare închiderii Du
nării în faza a Il-a. ceea
ce a însemnat dirijarea
apelor pe o nouă cale.
Apoi, inundarea incintei.
Toate lucrările care au pri
mit apa în piept s-au com
portat excepțional.
0 31 decembrie ’84. Dună
zile și nopți de eforturi,
primul hidroagregat pul
sează primii kilowați-oră
în sistemul energetic natio
nal. A fost un eveniment
urmărit de noi toți cu res
pirația tăiată de emoție.
• 4 aprilie 1984, ora 1,45.
Cel de-al doilea hidroagre
gat produce energie.
Lucru ciudat. Omul aces
ta extrem de stăpînit. de
controlat, „șlefuit" pînă
aproape de duritatea dia
mantului de greutățile de
tot felul ale șantierului, se
lasă, treptat, copleșit de
emoția clipelor rememora
te. Vocea i se încălzește,
vibrează altfel. Porțile de
Fier II, dragostea lui. bate
și prin inima lui. deopo
trivă.
— Cum vă spuneam —
aceasta e centrala noastră.
Nu trec o dată pe aici fără
să mă gîndesc. mereu cu
bucurie, la îzbinzile indus
triei noastre, care, si aici,
la Porțile de Fier II. și-a
dat cu prisosință măsura.
Zeci de întreprinderi de pe
tot cuprinsul tării, nume
roase institute de cercetări,
cîteva centrale industriale
și ministere și-au coordonat
eforturile intr-un singur
scop : să facem din Por
țile de Fier II o demon
strație de virtuozitate a
tehnicii românești. Nu vă
mirați că vă vorbesc despre
demonstrații de virtuozi

tate. Cum să vă 6pun. cînd
a fost să înceapă aici lu
crările, s-a desfășurat pe
masă harta hidroenergeticii
românești. Vorbesc la fi
gurat. dar. după cum veți
înțelege foarte repede, si la
propriu. De fată, cadre de
răspundere din minister, de
la trust... S-a zis : „Facem
Porțile de Fier II. dar să
vedem cu cine", „Păi cu
Pavel Misaros în frunte,
că-i lup de șantier cum
n-avem altul („lupul" cu
pricina — un om deloc im
punător ca statură, deloc
aspru, dimpotrivă, de o
blîndete
nemaipomenită,
avînd un suflet larg, cît să
treacă toată Dunărea prin
el — este neîntrecut mese
riaș. neîntrecut în arta de a
lucra cu oamenii, neîntre
cut...). Și tot așa : „Păi,
fără Ciortan, nu fac Porțile
nici pe jumătate 1“ Bun,
deci. Ciortan. A venit, cu.
băieții lui. cu toții, de pe
unde erau, pe unul din
rîurile interioare. Ordin 1
„Păi. fără Nicolae Nico
lae...". Șj a venit Nicolae
Nicolae. cu ai lui. de pe
unde făceau o hidrocentra
lă mai mică. „Păi. Dumbra
vă... Păi. Neagoe...". Și tot
asa. pînă s-a închegat nu
cleul. Dar numai cu nucleul
nu construiești o cetate.
Așa că a început construc
ția de... oameni. De mese
riași. Au venit tineri din
toate județele. S-a înființat
un șantier național al tine
retului — scoală de muncă
si educqtie. I-am încurajat.
Cu vorbe, mai puțin. Dar
le-am dat în antrepriză,
efectiv, centrala. Obiectiv
greu, migălos. Le-am dat
cîmp de acțiune, cum se
spune. Și avem toate moti
vele să fim mîndri de ei.
Brigadierii. Chipuri ti
nere. uniforme albastre,
căști puse pe-o parte, co
chet. Ecusoane. Nu poți să
nu-i observi, nu poți trece
prin centrală fără să ad
miri seriozitatea lor. con
centrarea asupra lucrului.
Coordonați
de
meșteri
priceputi. ei au pășit cu
dreptul in viată si in me
serie. într-o meserie preda
tă lor cu generozitatea tim
pului nostru socialist, cu
încrederea timpului nostru.
Maistrului Aurel Mindrescu. om cu chip tînăr
dar „bătrîn" santierist. cu

Bicazul la activ, si cu Ar
geșul. și cu Oltul, comunist
căruia i-au trecut prin
mină mii de oameni, a in
struit și aici, la Porțile de
Fier II. din ’81 încoace,
cîteva generații de con
structori.
— Au venit pe șantierul
tineretului pentru . cîteva
luni și s-au molipsit de
frumoasa. romantica și
incurabila boală a con
structorilor : dorința de a
rămîne pînă vezi totul ter
minat. dorința de a o lua
apoi iar de la capăt. Pe alt
șantier. Nu-mi pare rău
că s-a întîmplat asa : am
construit în tara aceasta, în
ultimele două decenii, mai
mult decît în două milenii.
Ceea ce înseamnă că. si în
continuare, se va construi,
se va construi...
Trecem împreună pe la
turbine :
— Cu cea de-a treia, are
cuvîntul industria româ
nească. ne spune mîndru.
de parcă nu tot el le-a.r
monta, cu băieții lui. indi
ferent de cine ar fi făcute.
Dar nu. „are cuvintul in
dustria românească", vrea
să spună : încă o victorie
a inteligentei românești, și
cred că-i e ciudă pe mine
că nu scriu in carnete! ce
e cu turbinele astea ori
zontale. în premieră, si că
la Reșița...
— Vă aduceți aminte 7 Și
rîndul trecut v-am adus pe
itinerarul ăsta. Ei. ce zi
ceți ?
Ce să zic ? Atunci erau
niște lăcașuri. Cuiburi de
metal și beton pentru pă
sările rotitoare ce ciugules
acum din apa Dunării kilc
wații.
— In cinstea aniversă
a 20 de ani de la Congre
IX al partidului vom „r
ca" al treilea grup. A
eșalonat, pe celelalte
au mai rămas.
De la turbine, urc?
camera de comandă,
inimă spre creier. D-'
rul șef de tură, in
Constantin
Gurar
pune în temă" cu
tul. Dunărea — d
Prognoză atit. I
atît. Ochi multipanourile din faț
ne fac semne d'
complicitate. Cu
în ordine, zic ;
mată la trăsur
a viitorului.
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Excelenței Sale general SUHARTO
Președintele

Republicii

Vizita de stat a președintelui

Indonezia

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de
a vă adresa sincere felicitări, însoțite de cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de noi succese in activitatea dumneavoastră.

Republicii Finlanda,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Manifestări consacrate împlinirii
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român
® La Academia Republicii Socialiste
România
Sub egida Secției de științe eco
nomice și sociologice a Academiei
Republicii Socialiste România s-au
desfășurat în Capitală lucrările unui
simpozion științific cu tema : „Epoca
Ceaușescu — 20 de ani de dezvol
tare economico-socială a României și
perspectivele prefigurate de Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român".
Personalitatea de excepție a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ampla
sa operă teoretică și practică, pre
cum și marile realizări dobindite de
poporul român în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea au fost
evocate pe larg în comunicările, re
feratele și intervențiile participanților, care au abordat o importantă
problematică teoretică și practică
referitoare la dezvoltarea economiei
naționale.
.
Âu luat parte academicieni, cadre
didactice universitaro, cercetători,
specialiști din activitatea economică.
Intr-o atmosferă vibrantă, participant.ii au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, în care se
spune :
Animați de sentimente de aleasă
recunoștință și mîndrie patriotică,
participanții la simpozion își expri
mă, și cu acest prilej, profunda ad
mirație față de mărețele înfăptuiri
obținute de poporul român în anii
care au trecut de la revoluția de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. îndeo
sebi in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, cea
mai bogată în realizări de impor-

tanță istorică, perioadă intrată pen
tru totdeauna în conștiința naționa
lă drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Vă exprimăm, mult iubite și sti
mate tovarășe președinte, întreaga
noastră gratitudine pentru rolul de
terminant pe eare-1 aveți în anga
jarea fermă a cercetării noastre eco
nomice in realizarea sarcinilor de
progres economico-social al națiu
nii române, pentru orientările nova
toare și realiste privind integrarea
noilor cuceriri ale științei economice
în procesul general al dezvoltării
intensiv-calilative a economiei na
ționale.
Aducem un profund omagiu șl
mulțumirile cele mai respectuoase
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant revoluțio
nar de frunte, eminent om politic
și strălucit savant pentru activitatea
neobosită Pe tăi imul cercetării ști
ințifice, pentru contribuțiile remar
cabile la îmbogățirea științei con
temporane. pentru indicațiile nemij
locite și sarcinile concrete formula
te la adresa celor ce activează pe
tărimul creației științifice.
Ne angajăm solemn, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ca și in viitor noi. cci ce lucrăm
in domeniul cercetării și învățăinintului superior economic, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a ne
spori contribuția la înfăptuirea
neabătută a politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Român,
la identificarea de soluții concrete,
eficiente pentru accentuarea dezvol
tării intensive a economiei naționa
le. pentru progresul multilateral șl
neîntrerupt al scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

® La Universitatea din București
„Universitatea din București oma
giază aniversarea a două decenii de
la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
opera si activitatea ctitorului Româ
niei moderne, tovarășul .Nicolae
Ceaușescu". s-a intitulat simpozionul
care a avut loc. vineri, in aula Fa
cultății de drept din București. Co
municările au abordat o amplă tema
tică privind contribuția hotăritoare a
secretarului venerai al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la
elaborarea taicticii si strategiei’con
strucției socialiste în tara noastră, la
dezvoltarea originală, creatoare a fi
lozofiei revoluționare a clasei munci
toare. A fost subliniată importanta
istorică a Congresului al IX-lea al
Partidului Comunist Român, care a
deschis „Epoca Ceaușescu". perioada
cea mai luminoasă și bogată în
înfăptuiri revoluționare din întreaga
istorie multimilenară a patriei. Tot
odată. lucrările prezentate au reliefat
creșterea prestigiului României so
cialiste in arena internațională, rolul
eminent al președintelui Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în pro
movarea fermă a unei politici de în
țelegere si colaborare intre statele și
popoarele lumii, de oprire a cursei
periculoase a înarmărilor, de afirma
re a dreptului inalienabil al popoare
lor la existentă liberă și indepen
dentă.
în încheiere. într-o atmosferă înșufletitoare. participanții la simpozion
au adresat o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, in care se spune :

Participanții la simpozionul știin
țific dedicat aniversării a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român vă aduc
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
poporului român, patriot si revoluțio
nar înflăcărat, eminent teoretician si
militant pentru împlinirea celor mai
nobile idealuri ale poporului român,
omagiul nostru profund, stima și re
cunoștința pentru modul strălucit in
care ați deschis și realizat ..în istoria
multimilenară a tării eea mai fertilă
și glorioasă epocă.
Toate marile înfăptuiri obținute de
poporul nostru sint indisolubil legate
de activitatea dumneavoastră teore
tică si practică de eminent conducă
tor politic, revoluționar clarvăzător,
patriot înflăcărat, militant de frunte
al mișcării comuniste internaționale,
de laborioasa si neobosita dumnea
voastră activitate pusă in slujba in
tereselor poporului, a aspirațiilor sale
de bunăstare, de fericire, de liber
tate și independență.
Ne angajăm, mult iubite si stimate
(ovarășe Nicolae Ceaușescu, să acțio
năm eu hotărire revoluționară si cu
tezanță pentru realizarea unei mii
calități a invățămîntului universitar.'
pentru ridicarea eficienței lui educa
tive in toate sectoarele, pentru le
garea mai strinsă a învățămintului
cu cercetarea și producția, pentru a
face din universitate o citadelă a
științei și culturii, un centru de pre
gătire și de perfecționare a specia
liștilor la nivelul cerințelor actuale
pe plan mondial.

Mauno Koivisto, împreună

m CEAUȘESCU. CHEMAREA SI APELUL F.D.U.S. - ACȚIUNE

cu doamna Tellervo Koivisto

POLITICA IH CONSENS Cil ASPIRAȚIILE VITALE ALE OMENIRII

Vineri dimineața, președintele Re
publicii Finlanda, Mauno Koivisto,
și soția sa, Tellervo Koivisto, împre
ună cu celelalte persoane oficiale
finlandeze, a făcut o vizită la Mu
zeul satului și de artă populară
din București.
Șeful statului finlandez a fost în
soțit de tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, Aurei Duma,
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale române.
Gazdele au prezentat oaspeților
această instituție muzeală în aer li
ber, care reunește într-o sinteză im-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
In încheierea vizitei oficiale în România, doresc să vă mulțumesc,
domnule președinte, din partea mea și a persoanelor care m-au însoțit,
pentru marea ospitalitate și prietenie pe care ni le-ați acordat în timpul
vizitei.
Convorbirile purtate in timpul vizitei au fost interesante și bazate pe
fapte. Am putut aborda cu acest prilej atit situația internațională, cit și
raporturile bilaterale. Am convingerea că vizita mea a contribuit la dez
voltarea și diversificarea bunelor relații dintre Finlanda și România.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Finlandei

Vizita delegației Grupului parlamentar
de prietenie Japonia-România
Vineri, președintele Marii Adunări
Naționale, Nicolae Giosan, a primit
delegația Grupului parlamentar de
prietenie Japonia — România, con
dusă de Osamu Inaba, membru al
Camerei Reprezentanților, președin
tele grupului, care, la invitația
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Japonia,
face o vizită în țara noastră.
In timpul întrevederii a fost evi
dențiată necesitatea creșterii rolului
parlamentelor și parlamentarilor, al
celor două grupuri de prietenie, in
dezvoltarea colaborării bilaterale in
domenii de interes comun. S-a subli
niat. totodată, că
parlamentele
român .și japonez, alături de toate
parlamentele, de forțele iubitoare de
pace, pot să-și aducă o contribuție
sporită la lupta pentru instaurarea
și consolidarea unui climat de des
tindere și cooperare in lume.

VASLUI. în municipiul Vaslui a
avut loc, in organizarea comitetu
lui județean de partid, o sesiune
omagială de comunicări științifice
cu tema „Epoca Ceaușescu — pe
rioada marilor transformări revo
luționare în România, a afirmării
tot mai active a tării noastre in
viata internațională", manifestare
dedicată împlinirii a 20 de ani de
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. Comunicările prezentate de
activiști de partid și cadre didac
tice universitare au reliefat, con
tribuția partidului, a secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. la dezvoltarea crea
toare a teoriei și practicii revolu
ționare contemporane, justețea po

• Cu prilejul Zilei naționale a Sue
diei. ambasadorul acestei țări la
București, Per Bertil Kollberg. a
oferit, vineri seara, o recepție.
Au participat miniștri, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere
si instituții centrale, oameni de cul
tură si artă, ziariști.
Au fost prezent! șefi de misiuni
diplomatice acreditați in tara noas
tră. aiti membri ai corpului diplo
matic.
★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri
a Zilei naționale a Republicii Por-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 8 iunie, ora 20—11 iunie, ora
20. în tară : Vremea va fi caldă, dar
instabilă. îndeosebi în vestul țării și în
zonele de deal și de munte. Cerul va
fi schimbător. Vor cădea averse locale
de ploaie. însoțite frecvent de descăr
cări electrice și izolat de grindină. Vin-

vorit al competiției, americanul
John McEnroe O Finala probei fe
minine se va disputa intre Chris
Evert-Lloyd și Martina Navratilova.
In semifinale. Chris Evert-Lloyd a
învins-o cu 6—4. 6—1 pe Gabriela
Sabatini, iar Martina Navratilova a
dispus cu 6—4, 6—4 de Claudia
Kohde.
BOX. Pugilistui american Michael
Spinks și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria semigrea
(versiunea WBC), învingindu-1 prin
K.O. tehnic, în repriza a 8-a. pe com
patriotul său Jim MacDonald. Me
ciul s-a disputat la Las Vegas.

TENIS ® Finala probei masculine
din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, ce se des
fășoară pe terenurile pariziene de la
Rolaiid Garros, se va disputa între
deținătorul
titlului,
cehoslovacul
Ivan Lendl, și suedezul Mats Wilander. In semifinale, Lendl a dispus
cu 6—2, 6—3, 6—1 de Jimmy Connors
(S.U.A.), iar Wilander l-a eliminat
cu 6—1, 7—5, 7—5 pe principalul fa

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
DIN 7 IUNIE 1985
EXTRAGEREA I : 70 8 45 4 16 31
89 48 38
EXTRAGEREA a II-a : 57 13 90 5
44 2 46 88 74
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
744 953 lei. din care 22 2l)l lei report
la categoria 1.

VÎLCEA. In cadrul manifestări
lor politico-ideologice și culturaleducative organizate cu prilejul
aniversării a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului,
secția de propagandă a comitetu
lui județean de partid a organizat,
la Rîmnicu Vilcea. un simpozion
cu tema „Contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea
teoriei și practicii revoluționare, a

' tuțrheze, vineri după-amiază a avut
loc in 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.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezenți
Luis Quartin,
ambasadorul Republicii Portugheze
la București, membri ai ambasadei.
(Agerpres)
tul va sufla slab pînă la moderat, cu
Intensificări de scurtă durată, ce vor
avea caracter de vijelie. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 9 și 19
grade, Iar cele maxime intre 21 și 31
de grade.x Izolat mai ridicate in sudul
șl estul țarii. Izolat, cantitățile de apă
căzute vor depăși 20 de litri pe metrul
pătrat. în București :
Vremea va fi
caldă. Cerul va 1'1 schimbător. Condiții
de averse de ploaie șl descărcări elec
trice. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 14
și 17 grade, iar cele maxime între 29
și 32 de grade.

DE LA C. E. C.

în cursul celor trei meciuri pe care
le-am jucat. Altitudinea' rămîne
principala dificultate. Stagiul scurt
a fost totuși util, chiar și pentru
aceia care n-au jucat, cum a fost
cazul lui Paolo Rossi. Reacțiile lor
la climat și altitudine au fost atent
studiate pe timpul antrenamentelor".
BASCHET. La Karlsruhe (R. F.
Germania), în cadrul campionatului
european masculin de baschet (grupa
A), în turul trei, echipa Spaniei a
întrecut cu scorul de 106—94 (51—49)
formația României.
CICLISM. După 19 etape, în Turul
ciclist al Italiei continuă să conducă
francezul Bernard Hinault, urmat
de italianul Francesco Moser — la
1'15’’ și americanul Greg Lemond —
la 2’33”.
Etapa a 19-a a revenit lui Moser,
cronometrat pe distanța de 247 km
cu timpul de 6h28'28”.

liticii
partidului de repartizare
armonioasă a forțelor de producție
pe intreg teritoriul patriei, con
cepția profund umanistă a condu
cătorului partidului și statului nos
tru pentru dezarmare și pace.
(Petru Necula).

în cadrul întrevederii delegației
cu ministrul afacerilor externe,
Ștefan Andrei, au fost discutate as
pecte referitoare la dezvoltarea ra
porturilor de colaborare dintre cele
două țări în domenii de interes co
mun, precum și unele probleme ale
vieții politice internaționale actuale.
în aceeași zi oaspeții japonezi au
avut convorbiri la conducerea Mi
nisterului Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internatio
nale, precum și cu membri ai con
ducerii Crupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România —
Japonia al Marii Adunări Națio
nale.
La întrevederi a participat Masanari Ozaki, ambasadorul Japoniei la
București.
(Agerpres)

Cronica zilei

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL 9 Azi va avea loc tra
gerea la sorți pentru meciurile
semifinale ale „Cupei României".
Echipele semifinaliste sint : Steaua,
Dinamo, Universitatea Craiova și
Politehnica Iași O Miine se vor des
fășura partidele etapei a XXXII-a
din campionatul diviziei A. Steaua si
Dinamo vor juca pe terenurile pro
prii din București cu F. C. Bihor și,
respectiv, Politehnica Timișoara ;
Sportul studențesc va evolua la Sla
tina' in compania echipei F. C. Olt,
iar Universitatea, la Craiova, cu
F.C.M. Brașov. Celelalte meciuri :
F. C. Argeș — F. C. Baia Mare, Po
litehnica Iași — Jiul, Corvinul —
Chimia, S. C. Bacău — Rapid și
Gloria — A.S.A. Toate jocurile vor
începe la ora 18. Q La Toulon, in
tr-un meci al unor selecționate de
tineret, România — U.R.S.S. 2—1
(1—0), prin punctele marcate de Rotariu, Lazăr, respectiv, Ketașvili
© Joi scara, la Ciudad, de Mexico :
Italia — Anglia 2—1 (0—0) © Decla
rații după acest meci, privind difi
cultățile adaptării la altitudinea
mexicană — Bobby Robson (Anglia) :
„Un stagiu de opt zile s-a dove
dit net insuficient pentru aclimati
zare. Dacă ne vom califica la tur
neul final al campionatului mondial,
va trebui să venim in Mexic cu o'
lună înainte". Enzo Bearzot (Italia):
„Am venit in Mexic ca să ne pre
gătim și am avut multe dificultăți

presionantă un mare număr de con
strucții
țărănești, obiecte de artă
populară ce înfățișează bogatele tra
diții de muncă și creație ale poporu
lui român. Au fost parcurse ulițele
acestui reprezentativ sat românesc
și s-au vizitat mai multe case țără
nești.
In timpul vizitei, formații folclori
ce reprezentînd diferite zone etno
grafice au oferit, prin muzică și joc,
o cuprinzătoare imagine a frumuseții
portului și obiceiurilor noastre popu
lare.
In încheierea vizitei, președintele
Republicii Finlanda a semnat in
cartea de onoare a muzeului.
(Agerpres)

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

,
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Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :

socialismului științific". Un alt
simpozion, avînd ca generic „Autoconducerea muncitorească, expre
sia profundului democratism al
orânduirii noastre socialiste, in
concepția P.C.R., a secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu". a avut loc la Casa de
cultură din orașul Drăgășani. Au
participat activiști de partid și de
stat, propagandiști, cadre de con
ducere din unitățile economice,
numeroși oameni ai muncii. (Ion
Stanciu).

SATU MARE. Secția de propa
gandă a comitetului județean de
partid a editat, în sprijinul învățămintului politico-ideologic și al

Unul dintre instrumentele de
economisire mult solicitate de
populație sint obligațiunile C.E.C.
cu ciștiguri. Audiența largă de care
se bucură obligațiunile C.E.C. se
datorează avantajelor pe care le
prezintă, printre care: întreaga dobîndă aferentă de 4 la sută pe an
se acordă sub formă de ciștiguri
in bani, prin trageri la sorti luna
re ; obligațiunile se pot procura in
numărul dorit fără nici o formali
tate de la oricare unitate C.E.C.
sau unitate poștală care efectuează
operații pentru C.E.C. ; obligațiu
nea C.E.C. cu ciștiguri este un in
strument de economisire la purtă
tor. iar sumele depuse ne acest
instrument de economisire practic
si avantajos se pot restitui oricind
la cerere, de la oricare unitate
C.E.C. sau unitate poștală din mc-'
diul urban sau rural.
Este important de reținut că în
primele zece zile ale fiecărei luni
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri se
pot procura la valoarea lor nomi
nală, iar tragerile la sorți lunare
pentru atribuirea cîștigurilor in
bani, a căror valoare este cuprinsă
între 50 000 de lei și 800 de lei sint
organizate de Casa de Economii și
Consemnatiuni in ultima zi lucră
toare a fiecărei luni.

muncii politice de masă, un bogat
documentar consacrat dezvoltării
economico-sociale a tării și a ju
dețului Satu Mare în cei 20 de ani
care au trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului. Numeroase
planșe reflectă creșterile preconi
zate, în lumina documentelor de
partid, la principalii indicatori și
în diverse ramuri privind dezvol
tarea economico-socială a județu
lui Satu Mare în cincinalul
1986—1990. (Octav Grumeza).

Oprirea escaladei cheltuielilor
și efectivelor militare - obiectiv
profund realist și imediat realizabil
Strălucită inițiativă, ex
presie a răspunderii față
de soarta civilizației. într‘°
perioadă cînd escalada cheltuieli
lor militare și a înarmărilor a
atins proporții fără precedent,
după cum fără precedent sînt si
primejdiile care pîndesc întreaga
umanitate. România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au
adus in fata conștiinței întregii
lumi o nouă și strălucită dovadă a
înaltei răspunderi fată de soarta
păcii, fată de destinele civilizației
planetare. Dînd expresie profundei
îngrijorări a poporului român, ca
si a tuturor popoarelor lumii,
secretarul general al partidului
nostru, președintele republicii, a
formulat in cuvîntarea Ia Plenara
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste
un sir de propuneri de cea mai
mare însemnătate, menite să ducă
la frinarea cursei . înarmărilor pe
continentul nostru si in restul glo
bului. să deschidă calea trecerii la
măsuri reale de dezarmare. în pri
mul ri nd nucleară, la asigurarea
unui viitor de pace, liniște si sigu
ranță pe Terra.
Din ansamblul acestor propuneri,
însușite pe deplin in cele două do
cumente adoptate la plenară —
Chemarea și Apelul F.D.U.S. — am
reținut în mod deosebit, ca unul ce
am lucrat intr-un grup de expert!
ai O.N.U. care au examinat proble
ma reducerii bugetelor militare,
propunerea de înghețare a cheltu
ielilor militare mondiale la nivelul
anului in curs și apoi reducerea
lor anuală cu 5—10 la sută, și în
strinsă legătură cu aceasta, propu
nerea de reducere cu 10 la sută
chiar în anul de față a trupelor
din Europa și de pc alte continen
te, în primul rind a trupelor apartinînd celor două alianțe militare,
N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia.
Sint propuneri deopotrivă pro
fund constructive și realiste si in
tru totul realizabile, după cum o
poate demonstra orice analiză a
faptelor, așa cum se prezintă ele
astăzi, ca și orice evocare a învă
țămintelor istoriei.
Intr-adevăr, este unanim recu
noscut că alocațiile militare alt
constituit si constituie un stimul
sine qua hon "al înarmărilor. Că
butada care a circulat în. timpyl
războaielor napoleoniene — „pen
tru un război sint necesare trei lu
cruri : bani. > bani și iar bani" —
are evidente valențe moderne, de
oarece cursa înarmărilor de azi
n-ar fi posibilă fără uriașele sume
care sint alocate în bugetele state
lor.
Dimensiunile la care a ajuna
risipa pentru înarmare, pentru că
de risipă este vorba, de o irosire
absurdă de fonduri și resurse, efectele ei - asupra destinului li
man au tulburat, și tulbură nu
meroase conștiințe. Există însă si
oameni avizați sau chiar „prea avi
zați" care. întocmai celor care lus
truiesc proiectilele înainte de a Ie
trimite să provoace moartea seme
nilor. se străduiesc să descopere
mereu dificultăți tehnice „insur
montabile" în ce privește reducerea
alocațiilor militare. încercînd astfel,
în mod vizibil, să plaseze problema
pe o „linie moartă", dacă nu chiar,
recurgînd la pretinse „exigente" și
„abordări științifice", in realitate
simple sofisme, să justifice conti

nuarea si sporirea cheltuielilor mi
litare, concomitent cu accelerarea
cursei înarmărilor. Dar oare este
posibil ca lumea să privească re
semnată cum se îngroașe norul dis
trugerii care planează asupra
Terrei. să asiste impasibilă la per
petuarea la nesfîrsit a discuțiilor
sterile asupra căilor de a-1 înlătu
ra ? Evident că nu. pentru că în
joc este însăși existenta speciei
umane 1

în numele dreptului la
viață, vibrant îndemn la
acțiune politică responsa
bilă. Imperativul momentului
reclamă acțiuni urgente și efi
ciente, iar acestei cerințe, de
mare stringență, îi răspund noile
inițiative de pace și dezarmare
propulsate pe arena internațională
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Intr-un moment de răspintie pen
tru existența umană, intr-o si
tuație care amenință bunul cel
mai de preț al tuturor semeni
lor noștri — dreptul la viată —
președintele României socialiste
.cheamă. încă o dată, cu cea mai
mare energie la unirea tuturor
tortelor care luptă pentru pace si
dezarmare, la conjugarea efortu
rilor lor.
încă cu multi ani în urmă, secre
tarul general al partidului atrăgea
atenția că înarmările au depășit un
prag de la care nu mai slujesc
securității națiunilor, ci, dimpotri
vă, devin factori de insecuritate
pentru toate statele, inclusiv pen
tru cele care cheltuiesc cel mai mult
pentru înarmare. Din mulțimea de
date care relevă substanța acestui
adevăr să ne oprim asupra cîtorva.
Timp de patru decenii, in perioade
de avînt ca si în perioade de stag
nare economică, sectorul militar a
absorbit cu regularitate 5—8 la sută
din producția mondială, echivalent
cit circa 25 la sută din ansamblul
investițiilor fixe anuale. Aproape o
treime din cheltuielile mondiale
pentru cercetare-dezvol tare sînt
dirijate în sectorul militar. înceti
nirea schimburilor comerciale in
ternaționale nu s-a repercutat si
asupra transfer urilor de arme, a
căror valoare a crescut continuu.
Deși preturile petrolului s-au mă
rit, consumul de hidrocarburi din
sectoral .militar nu s-a diminuat.
Este un incredibil paradox că în
timp ce produsul national brut
(P.N.B.), indicator semnificativ al
dezvoltării economice, a scăzut, la
nivel mondial, la același nivel au
crescut cheltuielile militare : dacă
și în viitor rata de creștere a chel
tuielilor militare va rămine perma
nent superioară celei de creștere a
P.N.B., lumea se va afunda în mlaș
tina unei deosebit de grave crize
economice, deoarece nimeni nu
poate cheltui pentru înarmare mai
mult decît produce ! Șj atunci, in
tr-o lume ruinată, căreia nu i-au
mai rămas ca avuție decît depozi
tele de arme, despre ce securitate
s-ar mai putea vorbi î

Soluții constructive, co
respunzătoare intereselor
tuturor popoarelor. Inghe*a'
rea cheltuielilor militare 1a ni
velul anului 1985, reducerea lor
ulterior cu 5—10 Ia sută anual,
soluție propusă atenției inter

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII
„SCINTEII"

BACĂU :

Producții sporite cu consumuri

energetice reduse
Realizarea unor cantități sporite
de produse cu consumuri energeti
ce reduse constituie unul din
obiectivele principale ale întrece
rii socialiste pe care oamenii
muncii din economia județului
Bacău o desfășoară in cinstea ani
versării a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Ast
fel, printr-o mai bună organizare
a muncii, prin folosirea din plin a
timpului de lucru al mașinilor și
utilajelor, energeticienii din Borzești au pulsat in sistemul ener
getic național, de la începutul anu
lui, peste prevederi, aproape 125
milioane kWh energie electrică,
iar minerii din bazinul Comănești
au expediat termocentralelor din
țară, in plus față de plan, 16 700

tone cărbune de bună calitate. Au
mai fost realizate peste plan 226
tone utilaje tehnologice, 103 mili
oane mc gaze libere, 170 000 tone
păcură, 5 500 mc cherestea, confecții-textile in valoare de 62 mi
lioane lei și altele. De menționat
că sporurile de producție au fost
realizate cu consumuri energetice
reduse. Metalurgiștii din Bacău,
bunăoară, au obținut în plus pompe
centrifugale in valoare de 3,2 mi
lioane lei. economisind in același
timp 520 MW energie electrică, iar
textiliștii din Buhuși au economisit
mai mult de 2 200 MWh energie
electrică. Pe județ, economia de
energie electrică realizată de la
începutul anului se ridică la 8 083
MWh. (Gheorghe Baltă).

TULCEA : Hidrobuz fluvial din fibră de sticlă
La Tulcea a fost realizat primul
hidrobuz fluvial din fibră de sticlă.

ARGEȘ. în organizarea Comite
tului municipal de cultură și edu
cație socialistă, la Pitești s-a des
fășurat cea de-a 7-a ediție a festivalului-concurs interjudețean de
muzică cultă și dans clasic „Darclâe". Au luat parte numeroși concurenti din 19 județe și din muni
cipiul București. în programul
festivalului au mai figurat verni
sarea expoziției „Maeștri ai muzi
cii clasice românești și universale
în fondurile bibliotecii județene
Argeș", precum și simpozionul
„Muzica și dansul — permanen
te ale spiritualității românești".
(Gheorghe Cîrstea).

Destinat transportului de turiști
din Delta Dunării, hidrobuzul a

CLUJ. La Cluj-Napoca a avut
loc simpozionul „Educația materialist-științifică a preșcolarilor și
elevilor", organizat de Inspectora
tul școlar județean, Comisia jude
țeană a sindicatelor pentru învățămint și Casa personalului didac
tic. Comunicările și referatele pre
zentate au relevat preocupările
cadrelor didactice din învătămîntul preșcolar, primar, gimnazial și
liceal din județ pentru formarea
convingerilor materialist-științifice
la elevi, metodele folosite în pro
movarea activă a concepției revo
luționare, materialist-dialectice a
partidului nostru despre lume și
viață. (Marin Oprea).

naționale de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. fiind pe deplin reali
zabilă, corespunde, fără îndoială,
intereselor tuturor popoarelor. In
condițiile în care de pe acum exis
tă de o parte si de alta capacitatea
de a distruge de cîteva ori ome
nirea, se pot stopa și micșora chel
tuielile destinate a mări si mai
mult această capacitate fără ca
nici una din părți să sufere vreun
prejudiciu. In general, așa cum pe
bună dreptate arată președintele
României, capacitatea de a sc apăr:l
a unei târî — mai ales la actualul
nivel mondial de înarmări — nu
depinde, în primul rind, de ampli
ficarea continuă a arsenalelor mi
litare, ci. de dezvoltarea economi
co-socială, ridicarea nivelului de
trai, dezvoltarea democrației, res
pectarea dreptului fiecărui popor
dc a fi stăpin pe destinele lui.
Iar țările socialiste, subliniază
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt ’
chemate să dea un exemplu
în acest sens, recurgînd chiar
la măsuri unilaterale. Și se poate
spune că există premisele obiec
tive pentru a se trece la ase
menea acțiuni unilaterale. Tara
noastră, de pildă, după ce a efec
tuat cîteva reduceri ale cheltuieli
lor sale militare înainte de 1982. a
liotărît să le înghețe la nivelul
acelui an, pină in 1985. Se dispune
așadar de o experiență care poate
fi valorificată și extinsă.
Este <țe Ia sine înțeles că dimi
nuarea cu un anumit procent a su
melor alocate inarmării nu ar afec
ta cu nimic echilibrul între părți,
ei s-ar constitui intr-un pas impor
tant dc realizare a lui la niveluri
cit mai scăzute.

Măsuri chemate să aibă
multiple efecte benefice
pentru cauza păcii și a de
zarmării. Sc°Ptilui nobil al de
zarmării i-ar corespunde însoțirea
reducerii cheltuielilor militare de
diminuarea arsenalelor și efective-lor. După cum se știe. în Europa,
datorită existentei blocurilor mili
tare opuse, s-au acumulat cele mai
mari cantități de arme si efective.
In comparație cu alte continente,
numărul de militari la mia de lo
cuitori si densitatea trupelor pe
mia de kilometri pătrati sint. pe
continentul, nostru, mai mari de
cinci ori fată de Asia, de 20 de ori
fată de America Latină, și de 30
de ori fată de Africa. La patru de
cenii de_ la terminarea celui de-al
doilea război, mondial, efectivele
militare în Europa sînt cu 60 la
sută mai mari fată de ultimul an
cu efective de pace (1937) antebelic.
Dintre acestea, un mare r.umăr de
militari străini sînt dislocați per
manent pe teritoriul a nu puține
state europene. Nu încape nici! o
îndoială că s-a constituit un arse
nal militar fără egal și o angajare
militară de maximă anvergură.
în acest cadru, diminuarea efec
tivelor militare cu 10 la sută, in
primul rind de către țările N.A.T.O.
și Tratatului de la Varșovia, cum
propune
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. ar constitui o măsură
care, corelată cu înghețarea si re
ducerea cheltuielilor militare, ar
avea multiple efecte benefice pen
tru procesul de destindere, pentru
dezarmare si pace.
Or. Traian GJROZEA

j

fost construit de către sectorul
mecanic al Unității agroindustriale
din Tulcea. Dotat cu un motor de
145 CP fabricat în tară, el dis
pune de o capacitate de transport
de 50 de locuri. Datorită dimen
siunilor reduse, poate circula, fără
dificultate, pe orice canal din Delta
Dunării, oferind turiștilor accesul
în zonele cele mai pitorești. (Neciilai Amihulesei).

MUREȘ : Suplimentar —
200 milioane kWh
energie electrică
Colectivele de energeticieni de pe
cele trei platforme ale întreprin
derii
„Electrocentrale“-Mures —
Iernut, Fintinele si Tîrnăveni —
unitate fruntașă ne ramură în
întrecerea socialistă — raportează
că. in perioada care a trecut din
acest an. au pulsat suplimentar in
sistemul energetic national 200 mi
lioane kWh energie electrică. Este
de remarcat că acest succes, reali
zat in principal pe seama exploa
tării utilajeJor si agregatelor în
condiții de înaltă eficientă, a fost
obținut în condițiile economisirii a
peste 200 tone combustibil con
ventional și diminuării consumului
propriu cu 1 milion kWh energie
electrică. (Gheorghe Giurgiu).

MARAMUREȘ. In cadrul etapei
județene a Festivalului national
„Cîntarea României", la Casa de
cultură a sindicatelor din Baia
Mare a fost deschisă expoziția
„Creativitate, productivitate, caiitate, eficiență", cuprinzind cele
mai valoroase creații tehnico-știintifice realizate de oamenii muncii
maramureșeni în actuala ediție a
festivalului. Sînt expuse produse
noi, brevete de invenții, fotografii,
grafice și machete ilustrînd ampla
mișcare a inovatorilor, contribuția
acestora la progresul tehnic, la
sporirea productivității muncii și
la îmbunătățirea calității produse
lor. (Gh. Susa).
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române au tradiții îndelungate și o
bază trainică. între țările noastre
există o rețea complexă de acorduri,
care creează premise bune pentru
dezvoltarea multilaterală a raportu
rilor noastre. Pentru dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, vizitele la nivel
înalt au avut un rol important. Sint
convins că această vizită, ca și vi
zita dumneavoastră in Finlanda in
1971, va da noi impulsuri apropierii
pe multiple planuri a relațiilor
noastre".
în acest cadru, convorbirile au re
levat marile posibilități existente
pentru intensificarea schimburilor
comerciale, lărgirea și diversificarea
cooperării industriale,
tehnico-științifice, porn.indu-se de la potenția
lul ridicat de care dispun în pre
zent economiile celor două țări. Nu
încape îndoială că un rol important
în această direcție ar avea realizarea
unor acorduri de lungă durată, me
nite să asigure o perspectivă dura
bilă raporturilor economice dintre
cele două țări, inclusiv în ce pri
vește colaborarea pe terțe piețe.
Aceasta ar contribui în mod însem
nat la ridicarea relațiilor economice
la nivelul celor politice — așa cum
de altfel s-a subliniat și în timpul
convorbirilor. Totodată, există un
spațiu larg pentru aprofundarea în
continuare a relațiilor pe planul ar
tei, culturii, învățămîntului, ca și în
alte domenii, dezvoltarea ansamblu
lui colaborării bilaterale fiind in in
teresul și spre binele reciproc, al
cauzei păcii și înțelegerii internațiohale.
Convorbirile dintre cei doi președinți au prilejuit, în același timp,
un amplu schimb de vederi cu pri
vire la situația internațională ac
tuală, evidențiindu-se existența unor
puncte de vedere identice sau foarte
apropiate în principalele probleme
abordate. Analizind evoluția eveni
mentelor, încordarea deosebit de
gravă la care s-a ajuns pe plan
mondial, cei doi președinți au apre
ciat că trebuie 'să se depună toate
eforturile pentru stăvilirea cursei
înarmărilor, pentru trecerea la
dezarmare, în primul rînd nucleară,
pentru afirmarea destinderii, colabo
rării și păcii pe continentul nostru
și în întreaga lume. Așa cum este și
firesc, o atenție deosebită a fost
acordată negocierilor sovieto-ame
ricane de la Geneva, subliniindu-se
necesitatea de a se face totul pentru
realizarea unor acorduri care să
asigure înlăturarea rachetelor exis
tente, a tuturor armelor nucleare
din Europa și din lume, precum și
oprirea
militarizării
Cosmosului.
Totodată, dialogul la nivel înalt a
pus în lumină importanța intensi
ficării activității în cadrul diferitelor
organisme și reuniuni internaționale,
’îndeosebi la Conferința pentru
dezarmare de la Geneva, la confe
rința pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare de la
Stockholm, la negocierile de la Viena
privind reducerea armamentelor și
trupelor în centrul Europei — reali
zarea unor înțelegeri în toate aceste

Pentru soluționarea pe cale pașnică
a problemelor din America Centrală
CARACAS 7 (Agerpres). — Minis
trul relațiilor externe al Guatemalei, Fernando Andrade, a declarat
la. Caracas, unde efectuează o vizită
oficială, că deși inițiativele „Grupu
lui de la Contadora" sînt pozitive și
pline de speranță, încetarea agravă
rii conflictului in regiune depinde de
țările centroamericane — informează
agenția I.P.S. Statele membre ale
„Grupului de la Contadora" desfă
șoară o acțiune de mediere echili
brată, obiectivă și constructivă — a
adăugat ministrul guatemalez, sub
liniind, totodată, necesitatea unui
efort comun care să permită evita
rea destabilizării situației din zonă.
CARACAS — într-o declarație
făcută la Caracas, Anselmo Sule,
vicepreședinte al Internaționalei So
cialiste, a apreciat că „Grupul de la
Contadora" este singurul în măsură
să contribuie la instaurarea păcii în
America Centrală — informează
agenția A.D.N. El s-a pronunțat îm
potriva intervenției străine in re
giune.

CIUDAD DE PANAMA — în ciuda
tuturor piedicilor, „Grupul de la
Contadora" își continuă activitatea
și nu sînt temeiuri să se afirme că
acțiunile sale au eșuat, a declarat
fostul ministru de externe al Repu
blicii Panama, Oyden Ortega, într-un
interviu acordat ziarului „Critica".
Dialogul dintre state trebuie să
precumpănească asupra declarațiilor
și acțiunilor războinice — a spus el.
MANAGUA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega
Saavedra, a declarat că aprobarea
de către Senatul S.U.A. a unui nou
ajutor financiar acordat forțelor con
trarevoluționare antisandiniste — în
valoare de 38 milioane dolari — în
depărtează posibilitățile de soluțio
nare pașnică a crizei din America
Centrală — transmite agenția Prensa
Latina. El a
arătat că hotărîrea
adoptată de Senatul S.U.A.. torpilea
ză eforturile de pace ale „Grupului
de la Contadora", punînd noi pie
dici in calea soluționării prin nego
cieri politice a stării conflictuale.

Valentin PAUNESCU

Datoriile externe

ACORD
SOVIETO-CUBANEZ.
După
cum
transmite agenția
T. A.S.S., la Havana a fost semnat
acordul
de colaborare
dintre
U. R.S.S. și Cuba cu privire la fo
losirea energiei atomice in scopuri
pașnice.

PROBLEMA
NORMALIZĂRII
RELAȚIILOR VENEZUELEANOCUBANEZE a constituit tema cen
trală a convorbirilor de la Caracas
dintre miniștrii de externe ai celor
două state — Simon Alberto Con-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

î

•

QUITO — Intr-o declarație făcută
la Quito, unde întreprinde o vizită
oficială de 48 de ore, ministrul
Uruguayan de externe, Enrique
Iglesias, s-a pronunțat pentru „un
dialog constructiv între țările cre
ditoare și cele debitoare", în vede
rea realizării unui climat internațio
nal propice dezvoltării cooperării

salvi și Isidoro Malmierca. Un co
municat oficial difuzat in capitala
venezueleană anunță că tratativele
vor continua.
SITUAȚIA DIN LIBAN. După o
noapte marcată de schimburi de
focuri între milițiile șiite și com
batanții palestinieni, vineri în zona
taberelor de refugiați palestinieni
din sudul Beirutului s-a înregis
trat un calm precar, relevă agen
țiile Kuna și France Presse. In
nordul Libanului, la Tripoli, s-au
produs ciocniri între miliții libane
ze rivale, în urma cărora trei per
soane au fost ucise și alte 30 au
fost rănite.
DEFICITUL TOTAL AL BA
LANȚEI COMERCIALE a țărilor
membre ale O.C.D.E. (Organizația
pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică) a fost anul trecut de
trei ori mai mare decit în 1983. In
condițiile concurenței tot mai mari
de pe piața mondială, dereglarea
balanței comerciale determină in
tervenții guvernamentale în aceas
tă sferă și transformă conflictele
dintre diverse companii concurente
în conflicte comerciale, care com
plică relațiile economice internațio
nale. Deficitul comercial al S.U.A.,
de pildă, a atins anul trecut un
nivel record — 123 miliarde dolari,
adică de două ori mai mare față
de anul 1983 și de cinci ori mai
mare decît cel din 1980.
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MOSCOVA

O cerința, de stringenta actualitate

Adunare consacrată aniversării dobîndirii
independenței de stat a României
plenar in anii socialismului, după
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944, organizată și condusă de Par
tidul Comunist Român. A fost
scoasă, totodată, în evidență con
tribuția activă a României, alături
de Uniunea Sovietică și de celelal
te țări membre ale coaliției an
tihitleriste, la victoria asupra fas
cismului.
Tradițiile de luptă comună a po
poarelor din cele două țări — au
relevat vorbitorii — au găsit un
teren fertil de manifestare in anii
socialismului, raporturile de priete
nie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre România și Uniunea
Sovietică cunoscînd o dezvoltare
ascendentă in spiritul înțelegerilor
româno-sovietice la nivel înalt.

MOSCOVA 7 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : Sub
auspiciile Asociației de prietenie
sovieto-romănă (A.P.S.R.), la In
stitutul de slavistică și balcanisti
că din Moscova a avut loc o adu
nare consacrată împlinirii a 108
ani de la dobindirea independen
ței de stat a României, la care au
participat membri ai conducerii
centrale a A.P.S.R., cercetători și
alți colaboratori ai institutului. Au
fost prezenți membri ai ambasadei
țării noastre in Uniunea Sovietică.
In alocuțiunile rostite, vorbitorii
au evocat glorioasele tradiții de
luptă ale poporului român de-a
lungul întregii sale istorii pentru
libertate și progres social, împotri
va asupririi străine, pentru cuce
rirea și apărarea independenței și
suveranității patriei și a ființei
sale naționale, idealuri înfăptuite

Oprirea cursei înarmărilor,
înfăptuirea dezarmării *
BEIJING : Forumul pentru apărarea păcii
BEIJING 7 (Agerpres). — Fo
rumul pentru apărarea păcii, des
fășurat la Beijing cu participarea
reprezentanților organizațiilor pen
tru pace din peste 20 de țări, s-a
încheiat joi. Timp de trei zile, nu
meroși delegați au luat cuvîntul
expunîndu-și părerile în proble
mele păcii și dezarmării. La în
cheierea reuniunii, Zhao Puchu,

ț
*

Convorbiri sovieto-bulgare
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Extin
derea, în continuare, a relațiilor sovieto-bulgare și hotărîrea de a întări
raporturile dintre cele două partide
au constituit tema centrală a întîlnirii de la Moscova dintre Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., și Todor Jivkov, secretar
general al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, transmite agenția T.A.S.S.
In' cadrul schimbului de păreri asu
pra unor probleme internaționale s-a
arătat că în actuala situație de încor
dare este mai importantă ca oricînd
unirea eforturilor tuturor forțelor
antirăzboinice, indiferent de orienta
rea lor politică și ideologică pentru

a se imprima o evoluție pozitivă în
viața politică mondială. în context,
s-a subliniat că un important pas
înainte pe calea reducerii încordă
rii pe continentul european l-ar con
stitui crearea de zone denuclearizate
în diverse regiuni ale Europei, inclu
siv în Balcani, precizează T.A.S.S.
★

La Moscova a fost semnat Progra
mul pe termen lung de extindere a
colaborării economice și tehnicoștiințifice între U.R.S.S. și R. P. Bul
garia pe perioada pînă în anul 2000.
După cum relatează agenția T.A.S.S..
documentul a fost semnat de Mihail
Gorbaciov și Todor Jivkov.

BUDAPESTA

îri sprijinul metodei tratativelor
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — în
actuala situație internațională, agra
vată de cursa înarmărilor. ...noi nropun-em tratative si realizarea de
acorduri asupra tuturor problemelor
internaționale litigioase" — a decla
rat Jănos Kădăr, secretar general al
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar (P.M.S.U.), în cadrul adunării
electorale, care a avut loc la 6 iunie
la Budapesta. Vorbitorul, relatează
agenția M.T.I.. a reamintit propune
rile făcute de țările membre ale Tra-

tatului de la Varșovia privind oprirea
cursei înarmărilor, eliberarea conti
nentului european de armele nuclea
re. lichidarea sistemelor de arme de
nimicire în măsă și, în final, reali
zarea dezarmării generale. în actua
lele condiții, a menționat el. ome
nirea nu are altă opțiune decît
coexistenta pașnică intre statele cu
sisteme social-politice diferite, re
glementarea problemelor litigioase pe
calea tratativelor.

Extinderea raporturilor intereuropene —
factor esențial ai securității și destinderii
BELGRAD 7 (Agerpres). — Comu
nicatul dat publicității la Belgrad,
la încheierea vizitei oficiale efectu
ate în Iugoslavia de cancelarul R.F.
Germania, Helmut Kohl, relevă că,
în cadrul convorbirilor care au avut
loc cu Radovan Vlaikovici, președin
tele Prezidiului R.S.F.I., Milka Pla-

ninț, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I., și cu alte
oficialități ale țării-gazdă, au fost
examinate relațiile Est-Vest, aspecte
ale dezarmării, situația actuală din
Europa, inclusiv probleme ale secu
rității și cooperării pe continent, re
lațiile dintre țările în curs.de dez
voltare și cele dezvoltate, probleme
legate de anumite zone de criză din
lume și ale mișcării țărilor nealini
ate — informează agenția Taniug.
Părțile au subliniat importanța pro
cesului de reluare a contactelor și
dialogului Est-Vest și, în principal,
a dezvoltării relațiilor Intereuro
pene.

puternică frînă în calea

MADRID 7 (Agerpres). — Problema-cheie cu care se confruntă, în
prezent, țările latino-americane este
cea a datoriei lor externe și. în spe
ță. a achitării dobînzilor, a căror
rată a ajuns la un nivel exorbitant,
a declarat președintele Mexicului,
Miguel de la Madrid, aflat în vizită
oficială în Spania.
Este necesar, a spus șeful statului
mexican în cadrul unei întîlniri cu
reprezentanții presei, ca pe plan in
ternațional să se adopte măsuri eco
nomice eficiente, avînd în vedere
povara pe care datoriile externe o
reprezintă pentru țările în curs de
dezvoltare, afectîndu-le eforturile
de progres economic și social.

i

R.P.D. COREEANA ACȚIONEA
ZĂ PENTRU SOLUTIONAREA
PROBLEMEI REUNIFICARII CO
REEI PRIN MIJLOACE PAȘNICE
și speră că tensiunea existentă in
peninsulă se va reduce treptat — a
declarat la Tokio conducătorul
delegației parlamentare a R.P.D.
Coreene, Kim U Jong, care efec
tuează o vizită in Japonia, la invi
tația Ligii parlamentare de promo
vare a prieteniei dintre Japonia și
R.P.D. Coreeană. Delegația a avut
convorbiri cu Michita Sakata, pre
ședintele Camerei Reprezentanților
a Dietei japoneze, și cu Mutsuo Ki
mura, președintele Camerei Supe
rioare a Dietei, in cursul cărora
părțile au subliniat necesitatea spo
ririi contactelor dintre parlamentele
celor două țări.
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dezvoltării țărilor lumii a treia

Agențiile de presă
pe scurt

PREMIERUL CONSILIULUI DE
STAT AL R.P. CHINEZE, Zhao
Ziyang, aflat in vizită in Anglia, a
arătat că R.P. Chineză promovează
constant o politică externă indepen
dentă, de pace și nu va incheia
alianțe și nu va stabili relații stra
tegice cu nici o putere. Zhao Ziyang
a arătat că R.P. Chineză speră ca
principiile coexistenței pașnice să
fie respectate cu strictețe de către
toate țările. R.P. Chineză, a spus el,
se pronunță pentru dezarmare și
împotriva cursei înarmărilor și
speră sincer că prin negocieri se
rioase S.U.A. și U.R.S.S. vor ajunge
la acorduri vizind reducerea drasti
că a arsenalelor nucleare, acorduri
care să nu prejudicieze interesele
altor țări.
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foruri fiind de natură să marcheze
■tot atîtea contribuții de seamă la
cauza dezarmării, destinderii și
păcii.
Cei doi președinți au subliniat, In
același timp, însemnătatea deosebită
pe care o are crearea de zone denu
clearizate în Balcani, în nordul Eu
ropei. în alte părți ale continentu
lui nostru, șeful statului finlandez
ținînd să releve interesul cu care
sînt urmărite în Finlanda eforturile
României pentru crearea unei astfel
de zone în Peninsula Balcanilor.
Au fost abordate, de asemenea,
problemele complexe din Orientul
Mijlociu, reliefindu-se necesitațea
soluționării pe cale pașnică, prin
tratative, a conflictului din această
regiune, ca și a tuturor conflictelor
și stărilor de încordare din Asia,
Africa și America Latină, în inte
resul popoarelor, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.
Ținînd seama de gravitatea situa
ției economice mondiale. îndeosebi
a situației țărilor în curs de dezvol
tare. președintele Nicolae Ceaușescu
a evidențiat necesitatea unei abor
dări noi. realiste, a problemelor economico-financiare — inclusiv dato
ria externă a țărilor în curs de dez
voltare — în vederea depășirii crizei
actuale, realizării unei noi ordini
economice, bazată pe relații de de
plină egalitate și echitate.
Fără îndoială, soluționarea justă
și trainică a problemelor atît de
complexe ce confruntă contempora
neitatea impune, ca o condiție ne
cesară. participarea activă a tuturor
statelor, indiferent de mărime sau
orînduire socială, și în această ordi
ne de idei, cei doi președinți și-au
exprimat satisfacția pentru conlu
crarea activă, fructuoasă a celor două
țări, pe plan internațional, inclusiv
în cadrul Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa de la Hel
sinki, eveniment de la care în curînd
se vor împlini zece ani. Desigur,
este de sperat că marcarea acestui
eveniment va duce la intensificarea
eforturilor în vederea consolidării și
dezvoltării procesului edificării secu
rității și cooperării pe continentul
nostru și în lume. Pornind de la
aceste cerințe. în cursul dialogului
a fost reafirmată
de la București
.
hotărîrea României și Finlandei de
a întări conlucrarea pe arena mon
dială. pentru a-și aduce întreaga
contribuție la soluționarea probleme
lor cardinale ale contemporaneității,
la afirmarea politicii de Dace, secu
ritate, destindere și colaborare în
Europa și în lume.
Opinia publică din țara noastră
salută noile convorbiri româno-finlandeze la cel mai înalt nivel, nu
trind convingerea că rezultatele lor
rodnice vor duce la ridicarea bune
lor raporturi dintre România și Fin
landa pe o treaptă nouă, superioară,
în interesul reciproc al celor două
țări și popoare, al cauzei păcii,
securității, colaborării și înțelegerii
internaționale.

r

TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE AU PREZENTAT CONSILIULUI
G.A.T.T. UN DOCUMENT prin care arată că vor accepta o nouă run
dă de negocieri multilaterale sub auspiciile acestui organism numai în
cazul în care statele occidentale industrializate adoptă, în prealabil, de
cizii care să ducă la stăvilirea tendințelor protecționiste și renunță la
măsurile restrictive adoptate pînă acum. Totodată, în document sînt cri
ticate inițiativele statelor occidentale pentru inceperea negocierilor înainte
de a se preciza cu claritate care sînt obiectivele acestora.
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0 etapă nouă, superioară în dezvoltarea
bunelor relații dintre România și Finlanda
Țara noastră a avut ca oaspeți în
aceste zile, la invitația președintelui
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu, pe președintele
Republicii Finlanda, Mauno Koivisto, împreună cu doamna Tellervo
Koivisto. Dezvoltarea largă a cola
borării cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială, în
spiritul principiilor coexistenței paș
nice, constituie, așa cum se știe, una
din orientările fundamentale ale po
liticii externe a României socialiste,
în special în perioada ultimelor două
decenii, orientare care și-a găsit și
își găsește multiple concretizări in
dialogul la nivel înalt consecvent
purtat de președintele țării. Convor
birile desfășurate cu șefi de state și
guverne în aceste două decenii, în
țelegerile convenite cu aceste pri
lejuri, documentele importante adoptate evidențiază consecvența po
liticii externe românești, prezența
activă și constructivă a țării noastre
în concertul națiunilor, dinamismul
relațiilor internaționale ale României
socialiste.
In acest cadru general, se poate
consemna cu satisfacție evoluția
ascendentă a relațiilor româno-finlandeze, pregnant ilustrate și de ac
tuala vizită. Atmosfera de cordiali
tate, înțelegere și stimă în care au
avut loc convorbirile între cei doi
șefi de stat, ospitalitatea cu care
înalții oaspeți au fost întîmpinați în
Capitala țării, ca și la obiectivele
economice, culturale și sociale din
București și județul Argeș ilustrează
căldura sentimentelor de prietenie și
simpatie pe care și le nutresc re
ciproc popoarele român și finlandez.
Desfășurată sub aceste auspicii, noua
întîlnire la nivel înalt româno-finlandeză a constituit o vie ilustrare
a relațiilor vechi, tradiționale, exis
tente între cele două țări și po
poare, relații bazate pe principiile
deplinei egalități în drepturi, ale
stimei și respectului reciproc, marcînd, fără îndoială, prin înțelegerile
la care s-a ajuns, prin concluziile
puse în evidență, o etapă nouă, su
perioară în dezvoltarea conlucrării
reciproc avantajoase dintre cele două
țări, atît pe plan bilateral, cit și în
arena internațională.
„Avem convingerea — arăta în
acest sens președintele NICOLAE
CEAUȘESCU — că, în cadrul vizitei
vom ajunge Ia noi înțelegeri care să
pună o bază tot mai trainică, sta
bilă și de lungă durată colaborării
și cooperării româno-finlandeze —
in domeniul economic, tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de
interes comun, să întărească și mai
mult prietenia și conlucrarea dintre
țările și popoarele noastre. Apre
ciem că atit România cit și Finlanda
dispun de mari posibilități pentru
intensificarea colaborării și a schim
burilor economice — și considerăm
câ este în interesul deplin al țări
lor și popoarelor noastre să asigu
răm, prin eforturi comune, punerea
cit mai largă în valoare a acestor
posibilități". La rîndul său, adresîndu-se șefului statului român, pre
ședintele MAUNO KOIVISTO re
leva : „Relațiile de prietenie fino-
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interstatale — relatează agenția
I.P.S. în această direcție acționează
și „Consensul de la Cartagena" —
ce grupează țările latino-americane
cu cele mai mari datorii externe —
a spus Enrique Iglesias, care deține
și funcția de secretar executiv al
acestei organizații.
QUITO — Datoria externă a țări
lor Americii Latine. în general a ce
lor în curs de dezvoltare, este im
posibil de pjătit, iar o soluționare a
acestei probleme impune restructura
rea actualului sistem financiar inter
național — se arată într-un comen
tariu apărut în ziarul ecuadorian
„Expreso", citat de agenția Prensa
Latina. Dobînzile sînt precum un
bulgăre de zăpadă care crește pe
măsură ce se rostogolește și nu este
posibil ca statele continentului să
trăiască și să muncească numai pen
tru. plata acestora — relevă ziarul.
Articolul apreciază că este necesară
o rezolvare echitabilă a situației, pro
blemă de care trebuie să țină seama
țările bogate.

COMUNISTIl
BRAZILIENI
SPRIJINĂ IDEEA COORDONĂRII
ACȚIUNILOR CU ALTE FORMA
ȚIUNI POLITICE BRAZILIENE, pe
baza unui acord, in vederea conso
lidării procesului democratizării
vieții politice interne și reglementării problemelor externe ce stau în
fața țării — a declarat Giocondo
Dias, secretar general al P.C. Brazilian. El a menționat că aceasta ar
permite o poziție mai sigură a Bra
ziliei in tratativele privind datoria
externă, guvernul bizuindu-se pe
un larg sprijin in întreaga țară.
CAMERA
DEPUTAȚILOIt
A
BELGIEI a hotărît constituirea
unei comisii parlamentare de an
chetă însărcinate cu elaborarea
unui raport cu privire la împreju
rările incidentelor de pe stadionul
Heysel, cu prilejul meciului de
fotbal Juventus Torino — Li
verpool, soldate cu 38 de morți și
cîteva sute de
răniți. Raportul
urmează să fie definitivat într-un
interval de 30 de zile.

DECLARAȚIE. Președintele Con
siliului Militar de Tranziție al Su
danului, generalul Abdul Rahman
Swar El Dahab, a declarat că țara
sa depune toate eforturile pentru a
dezvolta relații prietenești cu toate
statele din lume și in special cu sta
tele vecine.
GUVERNUL PERUAN A DE
CLARAT „STAREA DE URGEN
ȚA" ÎN PORTUL CHIMBOTE,
unde viața social-economică a fost

Conflictul dintre Iran
și Irak
BAGDAD 7 (Agerpres). — După
cum a anunțat un purtător de cuvînt militar la Bagdad, citat de agen
țiile KUNA și Reuter, avioane mili
tare irakiene au efectuat, în noaptea
de joi spre vineri, trei raiduri de
bombardament asupra Teheranului.
Agenția I.N.A. relatează că atacuri
aeriene au fost lansate vineri și îm
potriva orașelor iraniene Abadan,
Guilam-e-Gharb și Arakvar.

TEHERAN 7 (Agerpres). — Artile
ria iraniană a .bombardat obiective
industriale și militare din mai multe
orașe irakiene de frontieră, a anun
țat agenția IRNA, citată de agențiile
internaționale de presă.
Pe de altă parte, potrivit agenției
IRNA, în cursul nopții de joi spre
vineri, avioane de luptă irakiene au
bombardat în două rînduri Teheranul.

paralizată de greva pescarilor, de
clanșată cu două luni și jumătate
în urmă. Greviștii cer ameliorarea
condițiilor lor de muncă și de
viață.
CONFERINȚA MONDIALA
POPULAȚIEI, care va dura pînă
la 12 iunie, s-a deschis la Florența,
în anul 2025, populația Terrei va
fi de 8 177 000 000 de locuitori, din
tre care 6 780 000 000 vor trăi in ță
rile mai puțin dezvoltate. In pre
zent, populația globului este de
4 492 000 000 de locuitori, se arată
intr-un raport de perspectivă de
mografică prezentat conferinței.
CONGRES. Participanții la
de-al XXIl-lea Congres al Uniunii
Europene Democrat-Creștine, ce
se desfășoară la Madrid, au ales ca
președinte al U.D.C. pe- Emilio Co
lombo, Italia, informează agenția
A.N.S.A.

ACTIVITATE SPAȚIALA. Japo
nia — care a lansat deja 35 de
sateliți științifici sau cu diferite
alte aplicații practice, de construc
ție' proprie — își propune să reali
zeze o independență completă în
domeniul cercetării spațiale, a
declarat Makoto Miura, director
general adjunct al Agenției japo
neze pentru dezvoltarea cercetări
lor spațiale. Potrivit precizărilor
acestuia. Japonia preconizează lan
sarea unor programe de perspectivă, cu o durată de cel puțin 10
ani, în toate marile domenii ale
activității spațiale.

EVOLUȚIA NAVEI COSMICE SOVIETICE „SOIUZ T-13". Vineri, in
cea de-a doua zi de zbor a navei cosmice sovietice „Soiuz T-13“, activi
tatea echipajului format din Vladimir Djanibekov și Viktor Savinîh a
început la ora 8,00 dimineața. Cei doi cosmonauți au continuat experien
țele cu aparatele de bord și au corectat de două ori traiectoria pe care se
deplasează nava. De la Centrul de coordonare a zborului cosmic, agenția
T.A.S.S. transmite că cei doi cosmonauți se simt bine, iar sistemele de
bord ale navei funcționează normal.

vicepreședinte al Asociației poporului chinez pentru pace Și
dezarmare, a subliniat că. în con ț
dițiile actuale, cînd situația inter
națională s-a agravat, iar cursa *
înarmărilor sporește, este necesară
lupta unită și perseverentă a tu
turor popoarelor pentru menținerea
păcii în lume — relatează agenția
China Noua.

Colaborarea —

singura cale
pentru edificarea securității și încrederii

BONN 7 (Agerpres). — Helmut
Haussmann, secretar general al
Partidului
Liber-Democrat
din
/ R.F.G., membru al coaliției guverț •namentale vest-germane, s-a pro
nunțat în cadrul unei conferințe
de presă împotriva acceptării, de
către R.F.G., a poverii participării
Ia programul american vizind dez
voltarea armelor spațiale.
O asemenea participare, a subli
niat el, potrivit agenției A.D.N., ar
l
T

periclita politica de destindere
Est-Vest. Totodată, Haussmann a
apreciat că în epoca nucleară soluțiile găsite prin colaborarea EstVest, inclusiv în domeniul controlului armamentelor, constituie singura posibilitate de a asigura o
pace durabilă prin . dezarmare și
încredere. Pentru aceasta trebuie
începută o nouă fază a destinderii
și cooperării, a spus el.
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sarea a mii de porumbei. In același \
ROMA 7 (Agerpres). - La Pa( lermo
timp, în piață au fost arse mache
a avut loc o sărbătoare
tele rachetelor nucleare americane \
populară „Copiii sînt pentru pace",
cu rază medie de acțiune, amplo \
Au participat mii de elevi și pro
iate și pe teritoriul Siciliei, la Cofesori din școlile medii. Imbrăcați
\
miso, relatează T.A.S.S.
în costume naționale din diferite
Copiii participant! la manifestare \
țări ale lumii, copiii au parcurs
au fost salutați printr-un mesaj de \
străzile principale ale orașului, iar
președintele Italiei, Alessandro Perin piața centrală au organizat un
\
tini.
spectacol care s-a încheiat cu lan\
„Declarația de la Caracas" : Pacea — un factor
\
PALERMO

„Copiii sînt pentru pace"

de progres și dezvoltare
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CARACAS 7 (Agerpres). — Parti
cipanții la lucrările Simpozionului
internațional
„Educația
pentru
pace" — desfășurat in capitala ve
nezueleană — au adoptat „Declara
ția de la Caracas", făcînd un apel
guvernelor și popoarelor lumii de
a-și intensifica eforturile consacrate
creării și consolidării unui climat
de pace și dreptate socială în lume.
Documentul condamnă politica de
înarmare și de promovare a forței și
amenințării cu forța în raporturile
internaționale și se pronunță pentru crearea unor condiții de securitate bazate pe solidaritate și respect reciproc. „Pacea nu înseamnă
doar absența războiului, ea trebuie
să fie un factor de progres și dez-

voltare", se spune in document. „De
clarația de la Caracas" reclamă res
pectarea consecventă în relațiile in
ternaționale a principiilor indepen
denței statelor, autodeterminării
popoarelor, neamestecului in tre
burile lor interne, ale egalității lor,
precum și ale echității și dreptății
sociale. Totodată, este exprimat
sprijinul față de acțiunile promo
vate de Sistemul Economic LatinoAmerican (S.E.L.A.) și de „Grupul
de la Contadora", în direcția promo *
vării cooperării regionale, pe prin
cipii noi, echitabile și juste și so
luționării tuturor controverselor
internaționale prin mijloace paș *
nice, pe calea dialogului politic.
*
<

REUNIUNEA CONSILIULUI N.A.T.O.
LISABONA 7 (Agerpres). — La
Estârii, în apropiere de Lisabona,
s-au desfășurat lucrările Consiliului
N.A.T.O., la care au fost prezenți mi
niștrii de externe ai țărilor membra
ale acestei alianțe militare. După
cum transmit agențiile Reuter și
France Presse, participanții au salu
tat negocierile sovieto-americane de
la Geneva, dar au arătat în docu
mentul final că, în lipsa unui acord
între cele două părți participante la
tratative, desfășurarea „eurorachetelor“ va continua potrivit calendaru
lui prevăzut.
Pe de altă parte, majoritatea celor
prezenți ta reuniune, notează agen
țiile citate, precum și agenția
T.A.S.S., s-au pronunțat pentru res
pectarea prevederilor Tratatului din
tre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la
limitarea armamentelor strategice
SALT II, deși acesta nu a fost încă
ratificat de Statele Unite. Printre al
tele, ministrul de externe al R.F.G.,
Hans-Dietrich Genscher, citat de agenția T.A.S.S., a declarat, în legă
tură cu acest tratat, că el reprezintă

un element important de stabilitate
și vă fi determinant în mare măsu
ță pentru relațiile Est-Vest.
★

WASHINGTON. — Senatul ameri
can, în care majoritatea o dețin re
publicanii, a aprobat cu 95 de voturi
pentru și 5 contra un proiect legisla
tiv în care cere Administrației să nu
abandoneze tratatul S.A.L.T.—II, În
cheiat între S.U.A. și Uniunea Sovie
tică, privind limitarea armamentelor
strategice. In hotărîrea Senatului se
apreciază că renunțarea la acest acord ar fi dăunătoare pentru proce
sul destinderii și pentru actualele
negocieri sovieto-americane privind
limitarea armamentelor nucleare și
cosmice.
în ultima perioadă, o serie de per
sonalități politice americane și con
ducătorii unor state vest-europene
aliate S.U.A. au cerut Adminis
trației americane să respecte tratatul
S.A.L.T.—II și să declanșeze proce
dura necesară în vederea ratifi
cării lui.

PORTUGALIA

depășirii crizei politice
LISABONA 7 (Agerpres). — Co
misia Națională a Partidului Socia
list Portughez s-a întrunit la Lisa
bona pentru a examina situația
creată în urma hotărîrii Partidului
Social-Democrat de a se retrage. începind de la 12 iunie, din coaliția gu
vernamentală, informează agenția
Associated Press.
în documentul dat publicității la
încheierea dezbaterilor, social-democrații sint acuzați că, rupind unila
teral acordul de constituire a coali
ției cu socialiștii, dezmembrează
stabilitatea guvernamentală — ele
ment esențial pentru depășirea difi
cultăților economice, menționează
A.P.
După cum se știe, decizia P.S.D.
este urmarea unor serioase dispute

dintre cele două partide ale coali
ției asupra unor probleme privind
politica guvernului în domeniul economic și social.
După întrevederea avută cu președințele Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes, în cadrul consultărilor
inițiate de șeful statului portughez
cu liderii principalelor partide din
țară, secretarul general al P.C. Por
tughez, Alvaro Cunlial, a declarat
ziariștilor că. potrivit convingerii
comuniștilor, pentru depășirea ac
tualei crizei politice este necesară
demisia guvernului, dizolvarea Adu
nării Republicii (parlamentul) și or
ganizarea de alegeri legislative an
ticipate.

Fermă condamnare a politicii de apartheid
a regimului de la Pretoria
HARARE 7 (Agerpres). — Lichi
darea sistemului de apartheid ar
constitui un prim pas pe calea asi
gurării egalității politice și socialeconomice pentru toți locuitorii din
R.S.A. — a declarat ministrul afa
cerilor externe al Republicii Zim
babwe, Witness Mangwende. într-o
alocuțiune rostită la Harare, el a
subliniat că Republica Zimbabwe
condamnă în mod energic regimul
rasist de la Pretoria pentru politica
de înjosire și exploatare pe care o
promovează față de populația majo
ritară din R.S.A., pentru acțiunile
agresive și politica economică desta
bilizatoare față de țările africane
independente din „prima linie".
De-a lungul anilor, a menționat
Mangwende, Pretoria face un „joc"
dublu — afirmind că sprijină rezo
luția 435 a Consiliului de Securitate
al O.N.U. cu privire la accesul Ia
independență al Namibiei, dar fă
cînd uz, în practică, de toate
mijloacele pentru a submina planul
Organizației Națiunilor Unite pri
vind decolonizarea Namibiei. Un
exemplu în acest sens îl constituia
și elaborarea proiectului creării unui
așa-zis „guvern intern" în teritoriul

namibian. ocupat ilegal de către
R.S.A., a spus ministrul zimbabwean.
VIENA 7 (Agerpres). — La Viena
s-a încheiat reuniunea Consiliului
O.N.U. pentru Namibia. Participanții
au discutat un cerc larg de orobleme
legate de situația din sudul Africii,
îndeosebi din Namibia, și au stabilit
acțiunile care vor fi întreprinse pen
tru a se asigura îndeplinirea hotărîrilor O.N.U. privind Namibia.
In documentul final este con
damnată prezenta în Namibia a tru
pelor regimului de la Pretoria, care
folosesc teritoriul namibian drept
cap de pod pentru acțiuni agresive
împotriva țărilor din „prima linie".
Consiliul a respins ca ilegală inten
ția R.S.A. de a institui în Namibia
într-un viitor apropiat un așa-zis
„guvern interimar" și a lansat un
apel tuturor statelor de a nu recu
noaște un asemenea „guvern".

PARIS — După întrevederea avută
cu liderul S.W.A.P.O., Sam Nujoma,
primul ministru francez. Laurent
Fabius, a declarat presei că Franța
va acorda statut oficial reprezentan
tei la Paris a Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest.
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