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Președintele Republicii Finlanda, Manno Koivisto, 
împreună cu doamna Tellervo Koivisto, va efectua 

o vizită de stat în țara noastră
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La Invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei

Elena Ceaușescu. președintele Repu
blicii Finlanda, Mauno Koivisto. 
împreună cu doamna Tellervo

Koivisto, va efectua o vizită de stat 
in țara noastră, in perioada 5—7 
iunie 1985'.

Ieri, la Complexul expozițional din Piața Scinteii

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a examinat, împreună cu cadre de conducere si specialiști din diferite 
sectoare de activitate, rezultatele obținute si soluțiile pentru valorificarea

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL 

ROBERT MUGABE, 
președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

primul-ministru al Republicii Zimbabwe

mai intensă a surselor noi si refolosibile de energie
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
examinat, în cursul după- 
amiezii de luni, in cadrul 
unei expoziții organizate la 
Complexul din Piața Scîn- 
teii de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie, realizările obținute în 
domeniul utilizării surselor 
noi și refolosibile de ener
gie în agricultură, industrie, 
în sectoarele turistic, social- 
cultural, în cel casnic și în 
alte domenii de activitate, 
precum și perspectivele ex
tinderii acestora în anii ur
mători.

I.a această vizită de 
lucru au participat tovară
șa Elena Ceaușescu, tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
membri ai guvernului, ai 
conducerii unor ministere 
economice, specialiști din 
unități de producție și cer
cetare științifică, reprezen
tanți ai unor consilii popu
lare județene din zone ale 
țării în care au fost obți
nute realizări în acest do
meniu.

I
Arfaliza aprofundată asupra modu

lui în care se acționează pentru uti
lizarea surselor neclasice producă
toare de energie se înscrie in preo
cupările permanente ale conducerii 
partidultîi si statului nostru, personal 
ale secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru extinderea intr-un ritm rapid 
a surselor noi si refolosibile de ener
gie in scopul reducerii consumurilor 
de hidrocarburi, de înlocuitori ai a- 
cestora. pentru înfăptuirea neabătută 
a programelor stabilite în acest sens 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România a elaborat, încă 
din 1974, un program de utilizare a 
surselor noi și refolosibile de ener
gie. situîndu-se astfel printre primele 
țări din lume in ce privește folo
sirea surselor neclasice de energie.

în timpul vizitării expoziției, 
specialiști din diverse sectoare 
de activitate au prezentat re
zultatele dobindite. ca urmare a 
transpunerii in practică a pro
gramelor de cercetare privind fo
losirea energiei solare, a vintului și 
geotermale. a biogazului intr-un nu
măr de unități industriale, agricole, 
în alte numeroase sectoare de activi
tate, precum și eficienta acestora ca 
urmare a înlocuirii combustibililor 
clasici cu surse noi de energie. 
S-a precizat că in. domeniul pune
rii in valoare a energiei solare au 
fost elaborate mai multe proiecte de 
instalații care permit utilizarea aces
teia în domenii variate, cum ar fi : 
în zootehnie, la uscarea cerealelor, a 
semințelor, legumelor si fructelor, a 
unor produse ceramice in industria 
materialelor de construcții, la produ
cerea de apă caldă necesară diverse
lor procese tehnologice din toate ra
murile industriale, precum si pentru 
uz menajer, pentru gospodării, dis
pensare. spitale, creșe si alte unități 
social-culturale. S-a informat că, pină 
in prezent, in diverse zone ale tării 
au fost montate si funcționează peste 
300 000 mp captatori solari, una din
tre cele mai ieftine surse de ener
gie — care dau rezultate, deosebit de 
bune, permițând economisirea unor 
importante cantități de combustibili.

In domeniul valorificării energiei 
vintului s-a arătat că rezultatele ob
ținute in direcția utilizării lui la asi
gurarea anei necesare fermelor 
zootehnice și gospodăriilor individua
le sint. de asemenea, deosebit de 
promițătoare. Acum se acționează 
pentru realizarea unor turbine de 
vint de putere medie și mare, care 
să poată ti racordate la sistemul 
energetic național, primele instalații 
de acest fel urmind să fie amplasate 
in zona Deltei Dunării.

Expoziția pune în evidentă, de ase
menea. avantajele utilizării apelor 
geotermale ca agent termic în unele 
ramuri industriale, precum si pentru 
încălzirea locuințelor, a unor spații 
industriale, zootehnice, sere de le
gume șl construcții social-culturale. 
Secretarul general al partidului este 
informat că', pe baza unui brevet ro
mânesc, a început să funcționeze 
prima instalație de producere a e~ 
nergiei electrice pe bază de ape geo
termale, cane deja debitează energie 
in sistemul național. Un program 
special prevede extinderea acestor 
instalații.

în continuare a fost analizat pro
gramul de realizare a biogazului in 
instalații de tip industrial. Au fost 
înfățișate rezultatele deosebite obți
nute la complexele de creștere si în
grășate a porcilor de la Roman, Ti
mișoara și din alte județe, mențio- 
nindu-6e că, în prezent, se află în

stadiu de proiectare sau execuție 
incă aproape 100 de asemenea insta
lații. Alte 25 se află in funcțiune 
in stațiile de epurare a apelor din 
diferite zone ale țării și se acționea
ză pentru realizarea de astfel de 
instalații pentru gospodăriile indivi
duale.

Intr-un pavilion alăturat stnt pre
zentate marile rezerve pe care le 
dețin resursele energetice refolosibi
le. Pe baza soluțiilor elaborate de 
specialiști din diverse sectoare ale 
activității industriale, la sfirșitul vii
torului plan cincinal gradul de valo
rificare a acestora va atinge peste 
90 la sută. Studiile elaborate pină 
acum scot in evidență deosebit de 
pregnant importantele rezerve de 
energie existente, îndeosebi in In
dustrie, care nu sint puse suficient 
în valoare. Semnificativ in acest sens 
este faptul câ pentru 17 localități 
din tară consumul de combustibili 
necesar pentru încălzirea locuințelor 
și a apei menajere poate fi asigurat 
prin valorificarea resurselor refolo- 
sibile existente în unitățile indus
triale din aceste localități, iar in 
peste 120 de orașe valorificarea resur
selor refolosibile poate acoperi mai 
mult de jumătate din necesarul 
de combustibili. Se dă ca exemplu 
municipiul Tulcea. Aici, 25 000 de a- 
partamente pot fi încălzite prin uti
lizarea resurselor energetice rezul
tate din procesele tehnologice ale 
întreprinderii metalurgice si ale celei 
de alumină din localitate.

Expoziția ilustrează, prin nu
meroase exemple, rezultatele bune 
obținute în utilizarea surselor noi 
și refolosibile de energie in jude
țele Olt. Argeș, Bihor. Cluj, Galați, 
Iași, Suceava, Timiș și municipiul 
București. Pe baza experienței acu
mulate. a hotăririi ferme a tuturor 
celor care au atribuții in acest do
meniu de activitate, se va acționa 
cu perseverentă pentru accelerarea 
antrenării surselor noi și refolosi
bile in circuitul economic, pentru 
creșterea ponderii lor in balanța 
energetică a țării. în acest sens a 
fost elaborat un program cuprinză
tor pentru perioada 1986—1990. care 
urmează să fie completat și defini
tivat pe baza orientărilor și indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitării ex
poziției. Există perspective ca, in 
viitor, să se asigure — prin folosirea 
resurselor neclasice de energie — 
independența energetică a unităților 
agricole. Pe parcursul vizitării expo
ziției au fost prezentate și alte so
luții. menite să pună in valoare noi 
surse de energie, in special biomasa.

Pe un platou din cadrul comple
xului expozițional au fost prezen
tate mai multe tipuri de instalații 
și. captatori solari, de turbine și in
stalații pentru folosirea energiei 
vintului, de microturbine menite să 
asigure punerea în valoare a unor 

cursuri mici de ape. precum și apli
cații ale folosirii biogazului, a ga
zului metan sau de sondă în ames
tec cu alți combustibili. Au fost 
prezentate tractoare, mijloace de 
transport — autobuze, autocamioane, 
basculante, autoturisme — care, în. 
diverse variante, folosesc cu efi
ciență economică ridicată drept 
combustibil biogazul, gazul metan 
sau gazele de sondă, funcționînd fie 
în exclusivitate cu aceste resurse, 
fie în amestec cu motorină sau ben
zină. ceea ce asigură reducerea im
portantă a consumului de carburanți 
clasici.

Secretarul general al partidului a 
apreciat atenția deosebită acordată 
de Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie cercetării și ingineriei 
tehnologice menite să dezvolte sur
sele, noi și refolosibile de ■■energie. 
S-a evidențiat, de asemenea, aportul 
specialiștilor din diverse unități de 
cercetare și producție aparținînd mi
nisterelor economice, precum si al 
organelor de partid si de stat la 
realizarea de instalații pentru pro
ducerea energiei din surse noi. la ex
tinderea aplicării acestora, la valori
ficarea resurselor energetice refolo
sibile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că rezultatele obținute de
monstrează pe deplin aportul impor
tant pe care sursele noi și refolosi
bile de energie pot să-l aducă la 
asigurarea energiei necesare înfăp
tuirii programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, dar că există 
mari posibilități de intensificare a 
activității în acest domeniu, ținînd 
seama de imensul potențial de re
surse energetice refolosibile existen
te în toate județele țării si în 
municipiul București. Conducătorul 
partidului și statului nostru a sub
liniat, în discuția avută cu specia
liștii, cu conducătorii ministerelor, cu 
celelalte cadre prezente la această 
analiză, că cea mai importantă sursă 
de sporire a cantităților de enerșie 
o formează ridicarea randamentului 
instalațiilor care produc energia, 
precum și al oelor tehnologice, cu 
deosebire in acele sectoare mari con
sumatoare de energie electrică, in
troducerea unor tehnologii noi, mo
derne, reducerea continuă a consu
murilor proprii, a pierderilor de 
energie în sistemele de transport al 
acesteia, extinderea domeniilor de 
utilizare a energiei solare și trans
formarea ei in energie electrică, eva
luarea pe plan național a surselor 
apte să producă biogaz și crearea 
posibilităților tehnologice pentru ob
ținerea acestui combustibil. De ase
menea, în balanța energetică a țării 
•are importanță folosirea forței vin
tului și a apelor geotermale.

Participanții la dialogul de lucru 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pentru 
indicațiile date, asigurindu-1 că vor

acționa in continuare pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a 
tuturor obiectivelor care privesc uti
lizarea cu eficiență sporită a surse
lor noi și refolosibile de energie, in 
scopul transpunerii exemplare in 
viață a prevederilor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, a 
programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

irășul Nicolae Ceaușescu. se- 
general al Partidului Comu- 

lomân, președintele Republicii 
iste România, s-a intilnit, luni 
i, cu tovarășul Robert Mugabe, 
lintele Uniunii Naționale A- 
e din Zimbabwe, primul-mi- 
al Republicii Zimbabwe, 

ntilnire ai 
intin Dăs 

guvern tt 
rul afacei 
ncuța. coi 
jpublicii 
luat parte 
iVita 

afacerilor 
Zimbabwe, 

an 
•I, 
cabinetului

participat tovarășii 
ilescu, prim-minis- 
i, Ștefan Andrei, 
or externe, Dimi- 
ilier al președinte- 

Socialiste România, 
e. de asemenea, tova- 
Mangwende, ministrul 
terne al Republicii 
iholas Tasuriungurwa 
idorul acestei țări la 
tries Tazvishaya, di- 

primului-minis-
Goche.
Bucureș 
rectorul 
tru.

Premierul zimbabwean și-a expri
mat satisfacția de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
cum și încrederea că noul dialog va

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
• •

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Dominicane
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni 27 mai, pe 

deschide noi perspective dezvoltării 
bunelor raporturi dintre cele două 
țări, partide și popoare.

în cadrul întâlnirii s-a subliniat, 
că relațiile dintre România și Re
publica Zimbabwe au o bază foarte 
puternică și s-a evidențiat că este 
necesar să se acționeze pentru rea
lizarea înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la nivel înalt, de 
la București și Harare, și pentru gă
sirea de noi căi și modalități in ve
derea; extinderii (raporturilor dintre 
cele două țări șl popoare, a colabo
rării lor pe multiple planuri. :

A avut îoc, de asemenea, un 
schimb ds păreri In legătură cu 
unele probleme .internaționale. în 
acest cadru s-a evidențiat necesita
tea intensificării luptei popoarelor, 
a eforturilor tuturor statelor pentru 
oprirea cursei înarmărilor șl trece
rea la dezarmare, in primul rind la 
dezarmare nucleară, pentru întări
rea păcii și securității internațio
nale.

Mar'cio Veloz Maggiolo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar si

Tovărășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au reafirmat solida
ritatea cu lupta poporului namibian, 
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru 
eliminarea dominației • străine, pen
tru libertate și deplină independen
tă națională și au condamnat în
cercările guvernului de la Pretoria 
de a menține ocuparea ilegală a Na
mibiei. Totodată, au fost înfierate 
politica rasistă și de apartheid din 
Africa de Sud, politica de agresiune 
și destabilizare, pe care această țară 
o duce împotriva unor state inde
pendente din Africa australă.

!n“ cursul întîlniril s-a exprimat 
solidaritatea României și a Repu
blicii Zimbabwe cu lupta popoare
lor pentru independentă, suverani
tate națională, pentru apărarea 
dreptului de a-și hotărî singure ca
lea dezvoltării economico-sociale, 
fără nici un amestec din afară.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și stimă re
ciprocă.

plenipotențiar al Republicii Domini
cane in tara noastră. (Continuare în. 
pagina a III-a).

SE APROPIE 
CAMPANIA 
AGRICOLĂ 

DE VARĂ

RECOLTAREA 
CEREALELOR 
- pregătită 
exemplar!

O Pînă la 1 iunie, 
printr-o temeinică 
organizare a muncii 
în ateliere, să fie 
încheiată repararea 
combinelor și a pre
selor de balotat 
® Comisiile de re- 
cepționare să dove
dească maximă exi
gență pentru func
ționarea perfectă a 
utilajelor @ Este 
necesar un efort 
susținut în vederea 
asigurării pieselor 
de schimb și a ma
terialelor necesare
In pagina a ll-a, ancheta noas
tră in stațiuni de mecanizare a 
agriculturii din mai multe județe
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In cel mai scurt timp
RECOLTAREA CEREALELOR PREGĂTITĂ EXEMPLAR!

NICI O RESTANȚA Sînt gata combinele să intre în lanuri?

LA PRODUCȚIA FIZICA!
și alte lo-Municipiul Vaslui, ca 

calități ale patriei, a cunoscut în anii 
construcției socialiste, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, o 
dezvoltare puternică. Bunăoară. în 

( zona vestică a orașului, in ultimele 
. două decenii s-â înălțat o puterni- 
: că și modernă platformă indus

trială. cu care pe drept. cuvînt vas
luienii sa mindresc. Aici există uni
tăți de bază ale economiei naționa
le : combinatul de fire s.intetice, în
treprinderea de aparate de măsură 
și control, întreprinderea mecanică. 
Întreprinderea de materiale izola
toare și întreprinderea de prelucrare 
a lemnului.

Din diferite motive. în primele luni 
ale acestui an o serie din aceste în
treprinderi nu și-au realizat inte
gral planul la producția fizică. Co
muniștii, toți oamenii muncii din 
aceste unități industriale nu s-au îm
păcat nici un moment cu rămînerile 

. în urmă și, ca atare, au acționat cu 
răspundere și hotărîre pentru recu
perarea într-un timp cît mai scurt a 
nerealizărilor din primele luni ale 
anului. Treptat, unele restanțe au 
fost recuperate. în luna aprilie oa
menii muncii din municipiul Vaslui 
realizind cea mai mare producție in
dustrială înregistrată vreodată aici. 
Dar să vedem cum se acționează 
concret, ce măsuri au fost întreprin
se pentru recuperarea restanțelor și 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului Ia producția fizică in cîteva 
din întreprinderile, vasluiene.

— Produsele noastre sînt intens 
solicitate pe șantierele patriei, ne 
spune • tovarășul Nicolae Pascu, di
rectorul întreprinderii de materiale 
izolatoare, una dintre cele mai mari 
unități de acest profil din țara noas
tră. Și este normal să fie așa deoa
rece realizăm o gamă variată de ma
teriale termoizolatoare, hidroizolatoa- 
re și prefabricate din beton. Anul 
acesta, cu toate dificultățile prici
nuite în primele luni de iarna aspră, 
ne-am realizat planul la toți indica
torii. Mai mult, am realizat și livrat 
peste plan 1,4 milioane mp hidro- 
izolații bitumate, 154 000 mp țesă-, 
turi din fibre de sticlă, 15 tone de 
polistiren expandat.

O preocupare prioritară a specia
liștilor de aici vizează realizarea 
unor produse noi care să asigure, pe 
de o parte, reducerea consumului de 
bitum, iar pe de alta, creșterea du
ratei de viață a produsului Ia bene- 

. ficiar. Unul dintre aceste noi pro
duse — rodul cercetărilor unui co
lectiv de muncitori și specialiști 

' coordonat de inginerul Marcel Honciu 
— este pînza de sticlă cașurată cu 
folie de polietilenă. Noul material 
hidroizolator care este tot mai soli
citat pe șantierele de construcții în- 

. locuiește țesătura, executată cu blin
daj de nisip cuarțos, material care 
necesita un consum măre de energia 
electrică și p’ornbustibil. ' ’ , .

întreprinderea mecanică este o 
unitate tînără și modernă care dato
rită calității produselor executate — 
utilaje geologice și petroliere," utila-

je alimentare, reductoare de turație 
și produse de mecanică fină — și-a 
creat un nume atit în țară, cit și 
peste hotare.

— De la bun început se cuvine fă
cută precizarea că in primele patru 
luni ale anului colectivul nostru 
și-a îndeplinit planul la producția 
fizică, reușind chiar să realizeze su
plimentar o producție in valoare de 
peste 9 milioane lei — ne spune in
ginerul Viorel Gologan, directorul 
tehnic al întreprinderii.

— Totuși, la anumite sortimente sa 
înregistrează unele restanțe.

— într-adevăr, este cazul utilaje
lor metalurgice la care noi realizăm

ACȚIUNI STĂRUITOARE, CU 
BUNE REZULTATE, ÎN UNI
TĂȚI INDUSTRIALE DIN

MUNICIPIUL VASLUI

planul la nivelul contractelor, dar 
figurăm cu restanțe din cauza lipsei 
contractelor. De. asemenea. întimpi- 
năm greutăți în realizarea produse
lor neferoase. Paradoxal, avem co
menzi, dar tocmai beneficiarii pro
duselor care au obligația să ■ ne asi
gure baza materială nu ne-au livrat 
aluminiul necesar. Este cazul între
prinderilor „23 August", „Aversa", 
„Energoreparații" din Capitală și în
treprinderii de piese auto din Iași.

Dat 
noștri 
ne-am 
folosit 
Astfel, 
solicităm maistrului Pavel Gherguț, 
din cadrul compartimentului C.T.C., 
să ne prezinte situația „la zi" a ca
lității produselor. în special oalita- 
tea prelucrării semifabricatelor din 
aluminiu.

— în luna aprilie, 38 asemenea 
semifabricate au fost rebutate — ne 
spune maistrul. Sigur, aceste produ
se ridică numeroase probleme tehni
ce, tolerantele fiind foarte strinse. 
Majoritatea rebuturilor se datorează 
defectelor ascunse de turnare, care 
apar în timpul prelucrărilor meca
nice, dar și neatenției unor munci
tori.

Din discuțiile avute în întreprin
dere am reținut că măsurile tehnice 
și organizatorice luate în toate sec
țiile de fabricație și în mod special 
la turnătorie. încă din primele zile 
ale acestei luni, au permis oamenilor 
muncii de aici să-și îndeplinească 
angajamentul asumat: realizarea 
integrală in luna mai a planului 
la producția fizică la toate sorti
mentele și recuperarea în mare par
te a restanțelor la utilaj metalurgic 
și produse neferoase.

Valorificînd superior‘baza țehniep- 
matefială de Care-’ ’disțita’.'jînț'fo- 
ducînd în fabricație t'eh'nolbgîi îîâî.

fiind faptul că interlocutorii 
au acuzat lipsa aluminiului, 
propus să vedem cum este 
în primul rînd cel existent, 
în secția prelucrări mecanice

Spiritul gospodăresc
în acțiune

însemnări despre
recuperarea și valorificarea 
unor materiale de construcții

avansate, multe colective muncito
rești din municipiul Vaslui au reușit 
ca în lunile aprilie și mai să realize
ze integral planul la producția fizică 
si să recupereze o parte din restan
tele înregistrate în primele luni ale 
anului. Dintre acestea amintim între
prinderea de confecții și întreprin
derea de aparate de măsură și con
trol, care in perioada ce a trecut de 
la începutul anului au obținut spo
ruri importante la producția fizică.

întreprinderea de 
lemnului este una 
unități construite in 
bila fabricată aici 
datorită calității și 
ei. atit in țară, cît și peste hotare, 
în primele patru luni ale anului, 
unitatea a înregistrat însă restanțe 
Ia producția fizică. împreună cu in
ginerul Liviu Fluture, directorul în
treprinderii. și maistrul Ion Marcu, 
secretarul comitetului de partid, am 
parcurs principalele secții de' fabri
cație. Pretutindeni, producția a in
trat pe un făgaș normal ca urmare 
directă a măsurilor organizatorice și 
tehnice întreprinse recent. Bunăoa
ră, fiecare atelier a fost dotat cu 
sculele și dispozitivele necesare pro
cesului de fabricație, măsură menită 
să asigure o înaltă calitate produse
lor executate. Totodată, prin repr- 
ganizarea fluxurilor tehnologice s^au 
creat linii specializate pe anumite 
produse și s-a extins secția de debi
tare. Rezultatul ? A crescut simțitor 
productivitatea muncii, iar întreprin
derea a început să recupereze trep
tat restanțele la producția fizică. 
„La aceasta au contribuit în mare 
măsură și acțiunile de întrajuto
rare muncitorească și cooperare 
organizate între unitățile industriale 
di A municipiu — ne spune directo
rul întreprinderii. Concret, vecinii 
noștri, muncitorii de Ia întreprinde
rea mecanică, au realizat în timp 
scurt piesele și subansamblele care 
trebuiau înlocuite la unele utilaje 
conducătoare. Există acum toate 
condițiile ca într-un timp scurt 
recuperăm restanțele înregistrate 
primele luni ale anului. Este 
fapt un angajament al nostru 
care vrem să-l onorăm prin fapte".

Este adevărat, măsurile organiza
torice și tehnice inițiate in între
prinderile industriale ale municipiu
lui Vaslui au dus la obținerea mul
tor rezultate notabile. Totuși, o în
trebare se impune : rezultatele de 
pină acum sint in măsură să-i mul
țumească pe oamenii muncii din 
municipiul Vaslui ?

— Nicidecum — ne spune tova
rășul Teodor Tărnăuceanu, secretar 
cu probleme economice al Comite
tului municipal de partid Vaslui. 
Deși o serie de colective au obținut 
importante depășiri de plan la pro
ducția fizică, totuși rezultatele nu 
sint în măsură să ne mulțumească. 
O atenție deosebită acordăm coope
rării între întreprinderile din muni
cipiu. folosirii depline, cu înalt ran
dament a mașinilor și instalațiilor, 
creșterii mai susținute ;) productivi
tăți iwwncii. Ca lirrhtire '‘a acestor 
preocupări, opt unități economice 
importante din municipiu au reușit 
să lichideze rămînerile în urmă la 
producția fizică și, chiar mai mult, 
să realizeze însemnate cantități de 
produse peste plan. Comitetul mu
nicipal de partid, analizînd în spi
ritul exigențelor subliniate de secre
tarul general al partidului la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. stadiul realizării planului la 
producția fizică, a stabilit un pro
gram de măsuri menite să ducă ne- 
intirziat la recuperarea restanțelor, 
acolo unde acestea există — și in 
special la întreprinderea de prelu
crare a lemnului, combinatul de fire 
sintetice și întreprinderea „Textila", 
unități industriale importante din 
municipiul nostru.

prelucrare a 
dintre primele 
municipiu. Mo- 
este apreciată, 
funcționalității

special la lam-

in prezent în Capitală, conform 
schiței de sistematizare a munici
piului, constructorii realizează o se
rie de microraioane și cvartale mo
derne de locuințe, acțiune precedată 
de inevitabila demolare a unor clă
diri vechi, necorespunzătoare. Pen
tru ca lucrările de recuperare a ma
terialelor refolosibile de la demolări 
să se desfășoare în bune condiții, 
specialiștii au inițiat un complex de 
măsuri tehnico-organizatorice. Ast
fel, au fost alcătuite echipe specia
lizate de muncitori de la întreprin
derile de construcții, reparații și ad
ministrație locativă (I.C.R.A.L.), care 
recuperează cît mai multe materiale 
(tablă, țiglă, cărămidă, material 
lemnos, obiecte sanitare etc.), iar pc 
lingă unitățile de prestații ale 
I.C.R.A.L. s-au organizat ateliere de 
prelucrare a res
pectivelor mate
riale. in vederea 
obținerii unor 
produse necesa
re fondului pieței 
si propriei activi
tăți de reparații 
a locuințelor.

Cine a urmărit 
îndeaproape cum 
îsi desfășoară ac
tivitatea eehioele 
care lucrează la 
demolări doc te 
remarca migala 
cu care meseria
șii efectuează 
dezmembrările (în
briuri. ornamentații interioare din 
lemn, grilaje metalice cu valoare 
estetică și tradițională, sobe de te
racotă etc.), grija cu care se sortea
ză și se transportă totul in depozite. 

-Tovarășul ing. Gheorghe Constantin, 
directorul comercial al Direcției ge
nerale pentru dezvoltarea construc
țiilor de locuințe, social-culturale și 
administrație locativă din Capitală 
(D.G.D.A.L.). ne-a oferit cîteva amă
nunte în legătură cu această acțiu
ne. Iată-le prezentate sintetic :
• Valoarea materialelor recupera

te anul trecut și în perioada ce a 
trecut din acest an se ridică la pesto 
45 milioane lei. Dintre acestea, mai 
bine de 50 la sută au fost refolosite 
Ia repararea unor clădiri cu destina
ție de lecuit, cjt și a altor obiective 
social-culturale, instituții, întreprin
deri productive. Din alte materiale 
recuperate s-au confecționat, în cele 
peste 20 de ateliere de mică indus
trie ale I.C.R.A.L., diverse obiecte 
de uz casnic, care au adus întreprin
derilor respective însemnate bene-

■ ficii
• Prin măsurile aplicate s-a ajuns 

ca, în momentul de față, depozitele 
I.C.R.A.L. să dispună de o însem
nată cantitate de materiale : circa 
5 000 mc material lemnos. 59 000 mp 
uși. 21 000 mo ferestre. 1.7 milioane 
bucăți cărămidă, 30 000 cahle de sobe, 
mii de elemente de radiatoare, gri
laje metalice, cazane de baie, obiec
te sanitare, obiecte din porțelan, ți
glă, parchet etc. în felul acesta, 
D.G.D.A.L. și-a asigurat — la cără
midă, spre exemplu — întreg nece
sarul pentru reparațiile curente și 
capitale pe cîțlva ani, ceea ce a per-

circa 5 ‘ 
lei. din 
mult de 
au fost

mis ca, prin înțelegere cu fabricile 
de cărămidă, să se renunțe la con
tractele încheiate pentru anii 1984 și 
1985.
• Din inițiativa Consiliului popu

lar municipal, sobele de teracotă 
ornamentală (cu valoare tradiționa
lă), cît și alte materiale au fost pre
date și remontate de specialiștii 
I.C.R.A.L. în Muzeul de ceramică și 
porțelan din Capitală.

Tovarășul inginer Gheorghe Ghiță, 
directorul I.C.R.A.L. Herăstrău, ne 
preciza că unitatea respectivă și-a 
constituit un stoc de materiale re
cuperate din care poate să satisfacă 
aproape toate cerințele de reparații 
solicitate de chiriașii din raza de ac
tivitate a întreprinderii. De pildă, 
anul trecut și în primele patru 
luni aie acestui an. I.C.R.A.L.

Herăstrău a .reu
șit să recupereze 
.materiale în va
loare de 
milioane 
care mai 
jumătate
reutilizate la re
pararea imobile
lor sau vîhdute 
populației. Tot 
aici — la atelie
rul de lăcătuserie 
si reparare a uti
lajelor. condus de 
Petre Rădulescu 
— a fost realiza
tă. cu mijloace 

proprii, o instalație de laminare a 
plumbului recuperat, obtinindu-se toa
te sortimentele de teavă de plumb 
necesare reparării instalațiilor sani
tare. Eficiența? Un beneficiu de apro
ximativ 30 lei pe kg. Raportat la cele 
7—8 tone pe care Ie pot prelucra lu
nar, folosind drept combustibil nu
mai cărbune, beneficiul se ridică la 
aproximativ 250 000 lei pe lună. 
Avînd în intenție mărirea capacității 
de prelucrare, colectivul se oferă să 
realizeze asemenea comenzi și pen
tru alți beneficiari care dispun de 
cantități de plumb recuperat.

Merită evidențiat si faptul că toate 
depozitele I.C.R.A.L.-urilor dețin im
portante cantități disponibile de uși 
simple sau cu tocuri, ferestre, obiec
te sanitare din porțelan sau fontă, 
cahle de teracotă, țigle, cărămidă, 
cazane de baie, grilaje și porți me
talice etc, recuperate și recondițio
nate. care sint puse — contra cost — 
Ia dispoziția populației din Capitala 
și din împrejurimi, unităților socia
liste și asociațiilor de locatari.

Evident, rezultatele bune obținute 
pînă acum de către lucrătorii antre
nați în această acțiune nu exclud, 
și din partea celor puși să suprave
gheze demolările, o exigență sporită 
în materie de recuperare. Facem a- 
ceastă precizare, deoarece, așa cum 
se poate constata, există posibilități 
de a se recupera si alte materiale, 
cum ar fi : geamurile, asfaltul, pia
tra cubică, bordurile, plăcile pentru 
pardoseli s.a.. multe din ele atit de 
necesare în construcții.

Dumitru MANOEE

Anchetă în stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din județele Călărași, 
Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Olt și Teleorman, organizată cu sprijinul 

și Industriei AlimentareMinisterului Agriculturii
în acest an, așa cum evoluează timpul, secerișul cerealelor păioase 

va începe mai devreme decît in anii normali din punct de vedere al condi
țiilor climatice. Aceasta impune ca pregătirile pentru recoltare să fie 
făcute din timp și cu cea mai mare răspundere, astfel incit să se prevină 
orice pierderi de recoltă. Potrivit programului întocmit de Ministerul 
Agriculturii și Industriej Alimentare, repararea utilajelor care vor fi 
folosite în campania agricolă de vară tiebuie să se încheie pînă la 
1 iunie. Am urmărit în 24 de stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din 
șapte județe situate in sudul țării, unde cerealele se coc mai devreme, 
cum se desfășoară lucrările de reparare a combinelor și preselor de 
balotat, precum și unele aspecte legate de buna lor funcționare. La 
ancheta noastră au participat tovarășii Ștefan Burtea și Gheorghe 
Pescaru, directori adjuncți in Direcția generală economică a mecanizării 
din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Am pornit pe două 
trasee. Primul, de la Giurgiu și pină la Bechet, în sudul județului Dolj. 
Al doilea a cuprins Bărăganul și cimpia Dobrogei.

Iată care . era, în aceste județe, 
stadiul reparațiilor la data de 27 mai 
(în procente)

la combine : Dolj, Constanța și 
Olt — 91 la sută, Călărași și Teleor
man — 88 la sută, Giurgiu — 87 la 
sută, Ialomița — 83 Ia sută.

la presele de balotat : Oit — 98 la 
sută, Dolj — 97 la sută, Constanța — 
96 la sută, Giurgiu — 92 la sută, Că
lărași — 91 la sută, Teleorman — 
85 la sută, Ialomița — 84 la sută.

Pornind de la stadiul reparațiilor, 
ne-am propus ca în acest prim ma
terial să prezentăm citeva elemente 
de experiență care demonstrează 
convingător modul în care trebuie 
să se acționeze pentru ca repara
țiile să se încheie pină la termenul 
stabilit.

Tehnologii moderne, 
organizare riguroasă 

a muncii
Există reale posibilități ca Ia data 

stabilită să se încheie repararea 
combinelor și a celorlalte utilaje. 
Este edificatoare în acest sens ex
periența unităților de mecanizare 
din județul Dolj, unde repararea 
combinelor este pe terminate. „Multe 
din stațiunile pentru mecanizarea • 
agriculturii din județul nostru

Dăbuleni, Zănoaga, Moțăței, Calafat 
și Băilești — au toate sau aproape 
toate combinele gata pentru a intra 
in lanuri" — ne spune Alexandru 
Marinescu, directorul trustului jude
țean S.M.A. Spre convingere, direc
torul trustului ne cere să verificăm 
Ia fața locului cele afirmate. Alegem 
stațiunea pentru mecanizarea agri
culturii Zănoaga, Cînd am intrat la 
secția nr. 2 a acestei stațiuni, toate 
combinele funcționau. Aflăm că 
după încheierea reparațiilor ele sint 
„invîrtite" pentru a exista garanția 
că subansamblele corespund din 
toate punctele de vedere. „Repararea 
celor 80 de combine ale stațiunii a 
început încă din toamna anului tre
cut — ne spune directorul stațiunii, 
Marin Pîrvu. Procedînd in acest fel, 
lucrăm liniștiți în tot cursul anului, 
executăm reparații de bună calitate". 
La sediul stațiunii parcurgem pro- 
cesele-verbale de recepție.. multe din 
ele încheiate cu 2—3 luni în urmă, 
în care se consemnează că „verifi- 
cind combina C-12 la care s-a efec
tuat reparația am constatat că 
aceasta corespunde din punct de ve
dere tehnic, al protecției muncii, al 
normelor P.C.L și poate lucra în 
producție".

Și atelierul de reparare a combi
nelor de la S.M.A. Caracal, județul 
Olt, este bine pus la punct — dotare 
tehnică superioară, activitate temei-

La S.M.A. Giurgiu, funcționarea combinelor este supusa unui control riguros

nic organizată. Aici se finalizau lu
crările la ultimele 7 combine. To
varășul Tudoran Octavian, directorul 
stațiunii, ne prezintă, între, altele, 
dispozitivul pentru rectificat contra- 
bătătorul de la tobă, care asigură 
efectuarea unei lucrări de cea mai 
bună calitate, cerință hotărîtoare 
pentru prevenirea pierderilor de re
coltă. Reprezentantul Ministerului 
Agriculturii apreciază ca foarte bună 
practica de a se verifica Ia băncul 
de probă fiecare subansamblu și re
zultatele foarte bune obținute in ca
drul atelierului de verificat și re- 

pompele de injecție. Și un 
pa

parat
lucru nu lipsit de importanță : 
letele rabâtorului erau prevăzute cu 
fîșii de pinză pentru a se preveni 
scuturarea boabelor din spice.

Forțe sporite repartizate 
la efectuarea reparațiilor

Un timp, în stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din județul 
Constanța repararea combinelor s-a 
desfășurat în ritm necorespunzător, 
în schimb, în ultima decadă, ritmul 
lucrărilor s-a intensificat, astfel in
cit au fost reparate 380 de combine, 
aproape un sfert din cele prevăzute 
pentru întreaga campanie. Cum se 
explică acest rezultat bun ? In pri
mul rînd, a fost organizată mai bine 
munca în ateliere. • Edificator în 
această privință este modul cum se 
lucrează la S.M.A. Hîrșova. Princi
pala măsură a fost suplimentarea 
numărului lucrătorilor din centrul 
de reparații. Analizind volumul de 
lucrări de executat acum iii cimp cu 
cele cinci formații de mecanizatori 
din fiecare secție a rezultat că 63 de 
tractoriști sînt disponibili. Aceștia au 
fost repartizați să lucreze în atelie
rele centrului. Trecem pe lingă cele 
12 puncte de lucru din atelierul de 
reparare a combinelor, unde întreaga 
activitate este organizată in flux in
dustrial, pe trei linii : batoză, heder 
și anexe-recondiționări. Toate com
binele sint însoțite de fise teh
nice. în care șeful fiecărui punct de 
lucru semnează și răspunde in acest 
fel pentru lucrarea efectuată. La 
unul din locurile de 
maistrul Stefan Petrus 
obiecție : un joc aproape 
perceptibil Ia un lagăr.
samblul este oprit, iar șeful punctu
lui de lucru anterior este chemat să 
înlăture defecțiunea. Se fac din nou 
măsurători și subansamblul este din 
nou adus la bancul de probă. „Se
cretul realizării unor lucrări de ca
litate bună îl constituie controlul pe 
faze — ne spune maistrul Teodor 
Ancuța, șeful atelierului. In acest 
scop, pentru fiecare post avem 
bancuri de probă, unde se simulează 
condițiile de funcționare din cimp 
a subansarnblului respectiv. Dispu
nem și de aparate de măsură și con
trol adecvate". Și in alte S.M.A.-url 
din județul Constanța — Cobadin, 
Valu lui Traian, Adamclisi etc. — la 
activitatea de reparații au fost re
partizați un număr sporit de meca- 

, nici., și. ..tractoriști,, in acest fel reali- 
zindu-se -o- accelerare puternică a 
ritmului reparațiilor.

muncă, 
are o 

im- 
Suban-
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Petru NECULA
corespondentul „Scînteii”

La S.M.A. Caracal, o ultima verificare a combinelor înainte de a porni spre 
lanuri Foto ; Ioan IIERȚEG
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In „competiția" re
cordurilor de înălțime 
din țara noastră, con
structorii marilor co
șuri de fum dețin un 
justificat și consoli
dat prestigiu. O in
tervenție aflată 
plină desfășurare

in 
; pbblbîZ U,mj Lb^Lbl UI a .710 
y convinge insă că nu 
■ numai edificarea unul 

asemenea gigant este 
spectaculoasă, ci și... 
demolarea lui.

După spusele spe
cialiștilor trustului 
„Energoconstrucția" — 
director: ing. Norel 
Dragu, șef secție pro
iectare: ing. Emil Ca- 
zacu — doar două 
■metode de dezafec
tare sînt cunoscute și 
în țară și peste ho
tare : „culcarea" coșu
lui ca urmare a încli
nării, calculate, bine
înțeles, a temeliei, sau 
retezarea lui, segment 
cu segment, cu ajuto
rul dinamitei. Ambele 
soluții erau inaplica
bile, practic, în cazul 
care s-a ivit: degra
darea coșului nr. 1 de 
la Centrala electrică si 
de termoficare 
dea. Unul din 
mai vechi de 
gen, înălțat după o 
tehnologie ulterior a- 
bandonată.

— Acolo dotările 
sînt amplasate atit de 
strîns, iar construcțiile 
sint atit de înghesuite 
una intr-alta si 
in jurul coșului, 
pare imposibil 
dărimi fără să 
cuezi — 
prești — 
trala.

— Pare imposibil 
sau este imposibil ?

— La prima vedere

l
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Ora- 
cele 

acest

toate 
incit 
să-l 

eva
ded să o- 
termocen-

părea imposibil și nu 
știu cine ar fi putut 
susține contrariul. Cu
noaștem insă toți tre
buințele 
ale patriei, 
pentru noi, 
posibil — 
poate spune 
era să optăm 
dezafectarea, 
temporară, a 
propriu-zise.

Pas cu pas, idee cu 
idee, soluție cu solu
ție au căutat, s-au 
frământat și au găsit 
rezolvări unice. „Parcă 
am fi avut de tăiat 
o cracă, fără să ne 
desprindem și fără să 
cădem o dată cu ea". 
Mai întîi a apărut 
ideea să se demoleze 
zidăria interioară „a- 
gățați" de „coaja" ex
terioară a coșului, fo
losind-o pe aceasta 
drept paravan. Părea 
imposibil față de 
forma tronconică a 
construcției, dar ingi
nerul Ion Troter a 
conceput o platformă 
ca diagrama unui a- 
parat fotografic. Im
posibilul a fost infir
mat. De asemenea, pă
rea imposibil ta stra
tul de coș ce mai ră
mânea pe măsura de
molării zidăriei să 
suporte greutatea plat
formei cu oameni șî 
materiale. Inginerul 
Troter s-a urcat pri
mul cu platforma con
cepută de el, pînă sus, 
la cota 110 și înapoi, 
spulberind teama de 
„imposibil". Zidăria 
interioară a fost 
molată fără nici 
incident. Acum 
buia dată jos 
„coaja". De ce să ie 
mai ții ?

energetice
Așa că, 

și mai im- 
dacă se 

așa — 
'pentru 
/ie și 

centralei

de- 
un 

tre-
Ș1

coștz!

vom
su- 

Hu-

— Poate... de 
cel. nou...

— Care coș nou ?
— Pe care-l 

înălța.
Ideea parcă a 

gerat-o Ovidiu
lea, inginerul șef al ( 
antreprizei din Timi
șoara, care preluase I 
lucrarea. Soluția pă- ( 
rea o glumă. Cum să 
construiești coșul nou ,i 
cind nu l-ai demo
lat pe cel vechi ? 1 
„Exact așa, a confir- ( 
mat din nou inginerul

■ Troter. Agățindu-te de I 
ce! vechi și îmbrăcin-

mat 1 
alte i 

de
du-l cu unul 
larg". Au urmat 
zile și săptămâni 
calcule și nesomn, de 
luptă cu siciitoarea 
idee a „imposibilu
lui", de schițe și deta
lii, de căutat și găsit 
fel de fel de soluții 
tehnice de • amănunt. 
Ține fundația două 
coșuri? Pare imposi
bil. Cel nou să. fie ci
lindric sau tronconic? 
Tronconic e mai ușor, 
mai ieftin, cu tirajul 
mai bun, dar pare im
posibil să folosești as- 
censoarele... E imposi
bil să faci să curgă 
betonul la milimetru 
între „coaja" veche și 
„coaja" nouă... $i ce 
se va intimpla cînd 
vom ajunge în raza de 
împrăștiere a fumu
lui ? Dacă bate vîntul 
spre tine, e imposibil 
să mai lucrezi...

...Rind pe rind, no
ianul dilemelor și di
ficultăților a tost des
trămat, imposibilul a 
devenit posibil.

Și termocentrala n-a 
fost- oprită.

Serqiu ANDON

t» 
întrajutorarea între unități - 

o pirghie folosită 
cu bune rezultate >

Giurgiu consemnăm discuția 
purtată între reprezentantul Minis
terului Agriculturii și Fiorin Cenciu, 
directorul trustului S.M.A.

— Ce măsuri ați luat pentru ca 
repararea combinelor să se încheie 
la termenul stabilit ?

— Din centrele de reparații și din 
unitățile în care lucrările sînt avan
sate trimitem oameni în cele în care 
reparațiile au intîrziat. De exemplu, 
la S.M.A. Ciorogirla lucrează meca
nici de la centrul de reparații din 
localitate, iar la S.M.A. Vidra au fost 
trimiși oameni, unelte și utilaje de 
Ia S.M.A. Hotarele. Sînt replieri ab
solut necesare pentru intensificarea 
lucrărilor. De asemenea, lucrările 
vor fi intensificate prin reîntoarce-

rea în unități a celor 400 mecanici 
care au sprijinit acțiunea de irigare 
a culturilor și care vor participa 
direct la repararea confbinelor.

în susținerea celor arătate, directo
rul trustului ne propune să urmărim 
cum s-a trecut la materializarea mă
surilor preconizate. Consemnăm pe 
scurt citeva constatări : la S.M.A. 
Giurgiu se lucra la repararea ulti
melor 9 combine. în curtea stațiunii 
se aflau, încolonate spre a porni spre 
lanuri, un grup de combine din ju
dețul Covasna, care au rămas aici 
din anul 
după ce 
sud, vor 
Covasna. 
expresă, 
trustului .
unele repere produse de unitățile in
dustriale să fie furnizate cu mai 
multă promptitudine. Este vorba 
mai ales de cilindrii si pistoanele 
pentru motoarele de combine, precum 
si de innodătoarele pentru presele 
de balotat.

Și inginerul Constantin Vatau, di
rectorul Trustului S.M.A. Teleorman, 
ne-a spus că și în acest județ au 
fost luate măsuri de întrajutorare 
intre stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii. De exemplu, S.M.A. 
Drăgănești-Vlașca a preluat să re
pare o parte din combinele și pre
sele de balotat paie de la S.M.A- 
Videle. Iar pentru câ acum zo
rul lucrărilor este foarte mare, 
maiștrii și inginerii din cadrul trus
tului S.M.A. au fost detașați, pînă la 
încheierea tuturor reparațiilor. în 
unitățile in care lucrările au intîr
ziat : Videle, Turnu Măgurele, Slo- 
bozia-Mindra și Furculești. Reținem 
de la directorul trustului — proble
mă la care ne vom referi în alt ar
ticol — că lucrările de reparații nu 
se pot desfășura in ritm corespunză
tor deoarece lipsesc unele materiale 
și piese de schimb. Un caz concret : 
din cota primului trimestru nu s-au 
livrat 58 tone de cărbuni pentru 
forjă, iar din repartiția trimestrului 
doi nu s-a dat nimic. De asemenea, 
cu toate că in județ, mai exact la 
I.M.A.I.A. Roșiori de Vede, se pro
duc și se asamblează cilindri și 
pistoane pentru motorul de com
bină, aceste piese nu s-au asigurat 
în numărul necesar.

Și în județul Constanța s-a orga
nizat o amplă acțjune de întrajuto
rare — cu personal de specialitate 
și utilaje — intre diferite stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii. 
S.M.A. Castelu, care a încheiat re
pararea combinelor proprii, a pre
luat de la S.M.A. Pantelimon 20 de 
combine, iar S.M.A. Hirșova a pre
luat de la S.M.A. Horea 10 com
bine. în aceeași ordine de idei, con
semnăm și faptul că în sprijinul 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii din Slobozia, Fetești, Țăndă- 
rei și Movila din județul Ialomița 
au venit numeroși mecanici din ate
lierele Combinatului de îngrășă
minte chimice,, de la întreprinderea 
de ulei și Filatura de bumbac din 
municipiul Slobozia, de la Depoul 
C.F.R. Feitesfi 'Si Fabrica de indus
trializare a sfeclei de zahăr din 
Țăndărei.»'

Așa cum rezultă din ancheta 
noastră există reale posibilități ca 
repararea combinelor și a preselor 
de balotat să se încheie la termenul 
prevăzut. Modalitățile de acțiune — 
după cum a rezultat pe parcursul 
documentării noastre — sint simple si 
stau la indemina oricui. Important 
este ca experiența bună existentă în 
acest domeniu să fie larg — și mal 
ales repede — generalizată îndeosebi 
în județele Teleorman și Olt. unde 
numărul combinelor rămase de re
parat este încă destul de mare.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom aborda cîteva probleme, reieși
te pe parcursul investigațiilor noas
tre. de a căror grabnică soluționare 
depinde încheierea reparațiilor ' la 
toate utilajele prevăzute pentru re
coltarea cerealelor păioase.

trecut. Au fost reparate și 
vor strînge recolta aici, in 
face a doua campanie in 

Am notat, ca o cerință 
formulată de directorul 
S.M.A.. necesitatea ca

Ioan HERȚEG
Etician C1UBOTARU
Stan STEFAN

AUTOAPROVIZIONAREA în experiențe și inițiative

sibiu: Gospodăriile populației

cu livrarea produselor contractate

secretar 
de partid, 

județean al 
Unității So- 
următoarele

O situație „Ia zi" a planului de 
autoaprovizionare arată că, pe an
samblul județului Sibiu, sarcinile de 
livrare a animalelor contractate Ia 
fondul de stat de către gospodăriile 
populației se realizează în bune con
diții, pe primele patru luni ale anu
lui prevederile fiind chiar depășite. 
Tovarășul Simion Scutea, 
al comitetului județean 
președintele consiliului 
Frontului Democrației și 
cialiste. ne-a făcut
precizări : „Pe baza indicațiilor se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, paralel 
cu lucrările din campania agricolă 
de primăvară și din zootehnie, se 
acționează cu maximă răspundere 
pentru indeplinirea punct cu punct 
a programului de autoaprovizionare, 
prin care se asigură cantitățile ne
cesare de produse agroalimentare 
destinate populației in acest an. Li
vrarea produselor zootehnice con
tractate de gospodăriile populației se 
află încă din primele zile ale anului 
în centrul preocupărilor comitetelor 
comunale de partid, a consiliilor 
populare comunale, a cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor, a celorlalți factori de 
rășpundere. Dacă acțiunea de con
tractare a decurs mai bine ca în alți 
ani, și livrările se derulează mai 
bine, majoritatea comunelor rapor- 
tînd realizarea in termen a planului 
de predări la toate speciile de ani
male. Pe lingă Gura Riului, Săllște, 
Orlat, Poplaca, Vurpăr, Loamneș, 
Bazna, Avrig, Axente Sever ș. a., o 
bună experiență a cîștigat Șura 
Mică, o comună cu gospodari har
nici, care știu să pună în valoare 
atit condițiile create, cit și bogatele 
tradiții în creșterea animalelor".

...La Șura Mică, primarul comunei. 
Constantin Bunea, ne vorbește cu 
însuflețire despre modul cum pun 
umărul localnicii la realizarea pro
gramului de autoaprovizionare. care 
începe cu... livrarea 
animalelor contractate 
stat. „După exemplul 
agricole de producție
— ne spune primarul — care de 
la începutul anului a predat cu 
peste 6 tone mai multă carne de- 
cit prevederile contractuale, gospo
dăriile populației au livrat supli
mentar, în primele patru luni ale 
anului, 24 tone de carne, din care 
10 tone carne de bovine adul
te, 8 tone carne de tineret bo
vin și 6 tone came de porc. S-a 
intensificat .și livrarea laptelui con
tractat — aproape 1 500 hl in acest 
an. La eforturile generale pentru 
progresul economic și social al țării
— deci și al Comunei noastre, care 
a și scurtat mult distanța față de 
oraș — noi răspundem prin fapte. 
La noi există puține gospodării 
care să nu aibă și animale în 
curte. Sînt familii care au pre
dat pînă acum și cite 2—3 tău- 
rași sau 2—3 porci și altele pe 
care primesc bani buni. Fruntași în
tre fruntași sint în acest domeniu 
Dumitru Florea, Nastasia Popa, loan 
Hell, Paul Dengel, Maftei Ciolan, 
Ion Bredeanu ș. a. încurajările din 
partea statului se văd“.

în același timp, stimularea și spri
jinirea gospodăriilor populației pen
tru creșterea animalelor și onorarea 
la timp a contractelor constituie și 
rodul măsurilor luate de consiliul 
popular comunal. „în primul și in 
primul rînd — ne spune tovarășul 
Ștefan Cîndea, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consiliului

la termen a 
la fondul de 

cooperativei 
din comună

popular — am căutat să asigurăm 
din timp nucleele de prăsilă și pro
duși necesari tuturor contractanților, 
in sprijinul gospodăriilor populației 
venind aici cooperativa agricolă de 
producție, cît și cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacerea mărfu
rilor. Atunci cînd s-au făcut con
tracte suplimentare, s-a procedat la 
redistribuiri în cadrul gospodăriilor, 
recensămintul animalelor din iarnă 
dovedindu-se binevenit și pentru 
această acțiune. De asemenea, s-au 
întreprins permanent acțiuni de asis
tentă veterinară. Activitatea politică 
in rindul cetățenilor comunei și-a spus 
și ea cuvîntul. Din primele zile ale 
anului, de pildă, colective lărgite ale 
consiliului popular au făcut cunos
cute în amănunt cetățenilor avanta
jele și obligațiile contractanților de 
animale, s-au sfătuit cu ei cum tre
buie îndeplinită exemplar îndato
rirea cetățenească 
duselor zootehnice 
Se poate 
exemplul 
Incepind 
Popovici, 
primii La
sînt primii acum la livrări".

în județul Sibiu sînt și alte co
mune care au dobîndit o bună ex
periență în creșterea și contractarea 

gospodăriile

de livrare a pro- 
la fondul de stat 
de asemenea, de 

al deputaților. 
apoi Maria

vorbi, 
personal 

cu primarul,
Ilie Ciolan ș. a. au fost 

încheierea contractelor și

animalelor de către 
populației. Din cite se constată, este 
nevoie ca această experiență să fie 
extinsă și generalizată și în privința 
livrării celorlalte produse zootehnice 
la termen — sarcină de maximă im
portantă pentru realizarea integrală 
a programului de autoaprovizionare.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Dominicane
(Urmare din pag. I)

Inminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul dominican, MARCIO 
VELOZ MAGGIOLO. a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
partea președintelui Republicii Domi
nicane, Salvador Jorge Blanco, un 
mesaj de salut, precum și urări de 
succes în intreaga activitate pe care 
o desfășoară în truntea statului ro
mân, de progres și prosperitate pen
tru poporul român.

In cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul Marcio Veloz 
Maggiolo este exprimată satisfacția 
guvernului dominican pentru relațiile 
stabilite cu România și sint relevate 
afinitățile de limbă și cultură care 
leagă țările noastre. Cuvîntarea ex
primă dorința președintelui Republi
cii Dominicane ca relațiile cu 
România să fie tot mai strînse. să se 
concretizeze in noi proiecte de ac
țiuni de conlucrare reciprocă.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU

Primul ministru al Republicii Zimbabwe,
Robert Mugabe, a părăsit Capitala

Luni. 27 mai. s-a încheiat vizita 
de lucru pe care tovarășul Robert 
Mugabe, președintele Uniunii Națio
nale Africane din Zimbabwe, primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, a 
efectuat-o în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de stat 
ale . celor două țări, premierul Zim
babwean a fost salutat de tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., primul ministru al Guver

LA C.E.T. DIN GIURGIU

Al doilea grup de 50 MW a fost conectat 
la sistemul energetic național

La Centrala electrică de termofi
care din Giurgiu, care funcționează 
pe bază de cărbune, a fost conectat 
la sistemul energetic național cel 
de-al doilea grup energetic cu o 
putere instalată de 50 MW. Este un 
succes pe care constructorii, mon
tani și energeticienii de aici îl con
sacră aniversării a două decenii da 
Ia Congresul al IX-lea al partidului.

Prin intrarea în funcțiune a nou
lui grup, aportul de putere al aces
tei termocentrale Ia sistemul ener
getic național se ridică la 100 MW. 
Totodată se dublează cantitatea de 
abur industrial destinat marii plat
forme chimice și altor unități eco
nomice din localitate. De asemenea,

f
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„Zilele cârtii
Tradiționala manifestare „Zilele 

cărții pentru copii" se desfășoară, în- 
cepînd de luni, în întreaga țară sub 
genericul „Cartea — factor activ în 
formarea și educarea copiilor pentru 
muncă și viață". Pină la 2 iunie sînt 
organizate în școli, grădinițe, case ale 
pionierilor și șoimilor patriei, în bi
blioteci, librării și așezăminte de cul
tură iritîlniri ale copiilor cu scriitori, 
redactori, graficieni, concursuri și 
expoziții de desene, spectacole lite- 
rar-artistice, dezbateri literare.

Inaugurarea la nivel național a 
„Zilelor cărții pentru copii" a avut 
loc luni, in Capitală, la Casa pio
nierilor din sectorul 3, și la Sibiu, 
la Casa Armatei, unde a fost deschis 
cel de-al VIII-lea Salon județean al 
cărții pentru copii. Programul mani
festărilor de aici a cuprins expoziții 
reunind ultime apariții din domeniul 
literaturii pentru copii, ca și desene 
ale copiilor inspirate din cărți sau 
care ilustrează dorința de pace, dra
gostea pentru patrie și partid a co
piilor României . socialiste. Mani
festări similare, cu participarea unor 
editori și autori, vor avea loc și in 
alte localități din țară : Bacău, Cra- 

ROMÂNIA-FILM prezintă:

„PICIU“
Producție a Casei de filme Unu

Scenariul : Mircea Diaconu. Decorurile : Rodu Corciovo. Costumele : lleono 
Mirea. Muzica : Erika Jozsa, Kdroly Horvath. Sunetul : Daniel Russu 
Montajul : Elena Puzdreac. Imaginea : Călin Ghibu. Regia : losif Demian. 
Cu : Victor Rebengiuc, Răzvăn Vasilescu, Diana Lupescu, Horațiu Mă- 
lâele, Camelia Zoriescu, Constantin Gabor, Mitică lancu, Nicolae Bu- 
descu, George Negoescu, Dorel Vișan și copilul Răzvan Radulescu. Film 
realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

a mulțumit pentru mesajul transmis 
și a adresat, la rindul său, președin
telui Republicii Dominicane un salut 
si cele mai bune urări de sănătate 
si fericire personală, de bunăstare si 
progres pentru poporul dominican 
prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului roman se arată că Româ
nia acordă o atentie deosebită rela
țiilor cu Republica Dominicană, a 
căror dezvoltare este așezată pe 
principiile trainice ale egalității în 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, avantajului 
reciproc, ale renunțării la forță și 
amenințarea cu forța. Se subliniază 
că România este profund interesată 
în promovarea fermă a unei politici 
de pace și largă colaborare. în asi
gurarea unui climat trainic de înțe
legere. securitate și conlucrare rod
nică.

Problema fundamentală a lumii 
contemporane — se arată în cuvin- 
tare — este de a se face totul pen
tru oprirea cursei înarmărilor, tre

nului Republicii Socialiste România, 
de membri ai guvernului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! Nicholas Tasu- 
nungurwa Goche, ambasadorul Re
publicii Zimbabwe la București, și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Zimbabwe si Repu
blicii Socialiste România.

(Agetpres)

noul grup energetic asigură extin
derea termoficării și deci posibili
tatea ca un număr cit mai mare de 
locuitori ai municipiului să benefi
cieze de încălzire în apartamente pe 
bază de termoficare Si de apă me
najeră.

în prezent, eforturile constructo
rilor și montorilor de pe șantierul 
Centralei electrice de termoficare 
din Giurgiu sint îndreptate spre 
intensificarea lucrărilor la cel de-al 
treilea grup energetic de 50 MW, 
care potrivit programului și anga
jamentului asumat urmează să fie 
pus în funcțiune tot în acest an. 
(Ion Manea, corespondentul „Scin- 
teii").

vieții. Reportaj ® Frumusețea 
unei vechi îndeletniciri '•*- a'erlcd- 
cultura. Reportaj
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„Zilele cărții pentru copii" oferă, 
totodată, prilejul unei retrospective 
legate de publicarea literaturii de 
profil în țara noastră, literatură ce 
ocupă un loc aparte in ansamblul 
producției editoriale românești. Ast
fel, în actualul cincinal au văzut lu
mina tiparului circa 700 de titluri de 
cărți pentru copii, intr-un tiraj de 
peste 39 milioane exemplare ; ma
nualele școlare au numărat 2 680 
titluri, într-un număr impresionant 
de exemplare. Editura „Ion Creangă", 
specializată în publicarea cărții pen
tru copii, a editat, de Ia înființarea 
sa, 2 200 titluri, in peste 98 milioane 
exemplare — basme, povești, cărți 
de colorat, volume în imagini, de la 
literatura clasică și contemporană la 
cea de informare și popularizare a 
științei. Colecțiile „Biblioteca școla
rului", „Biblioteca pentru toți copiii", 
„Biblioteca contemporană", „Povești 
nemuritoare", precum și „ABC“, 
„Alfa", „Lucrări practice", Micii 
meșteri mari", seria „Enciclopedia 
practică a copiilor" sint cunoscute și 
îndrăgite de micii cititori.

(Agerpres) 

cerea la dezarmare, și în primul 
rind la dezarmare nucleară, pentru 
înlăturarea pericolului unui nou răz
boi mondial, care s-ar transforma, 
inevitabil, intr-o catastrofă nucleară, 
în cuvintare este exprimată solidari
tatea României cu lupta popoarelor 
din America Latină pentru progres 
economic și social, pentru afirmarea 
ființei lor naționale si se subliniază 
necesitatea soluționării problemelor 
din America Centrală ne baza pro
punerilor ..Grupului de la Contado- 
ra“. pe calea negocierilor, de către 
toate statele interesate, fără nici un 
amestec din afară.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare. președintele 
Nicolae Ceaușescu si ambasadorul 
Marcio Veloz Maggiolo au avut o 
convorbire, desfășurată într-o atmos
feră cordială.

La solemnitate și convorbire au 
participat Stefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Cronica zilei
în zilele de 18—27 mai. o delegație 

de activiști ai Partidului Comunist 
din Cuba a efectuat o vizită in tara 
noastră pentru schimb de experiență. 
Oaspeții cubanezi au avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R.. comitetele județene 
de partid Constanța și Brașov, la Mi
nisterul Industrializării Lemnului si 
Materialelor de Construcții si insti
tuții de cercetări si au vizitat între
prinderi industriale. Canalul Dună
re — Marea Neagră si complexe tu
ristice din zonele respective.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.C.C. a fost primită la 
Consiliul Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale. *

Luni a avut loc o întîlnire între o 
delegație a U.G.S.R.. condusă de to
varășa Lina Ciobanu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
a] P.C.R.. președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. și o delegație a 
Federației Sindicatelor Palestiniene, 
condusă de Haider Ibrahim, secretar 
general al Federației, care, la invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R., 
efectuează o vizită de prietenie și 
schimb de experiență în țara noastră.

în cadrul îtitîlnirii s-a reafirmat 
solidaritatea cu cauza dreaptă a po
porului palestinian, dorința reciprocă 
pentru dezvoltarea și întărirea pe 
mai departe a bunelor relații de 
prietenie existente între Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România 
si Federația Sindicatelor Palestiniene.

La întîlnire a participat Ezzat Abou 
El Rob. reprezentant permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la București.

(Agerpres)

, DE LA C.E.C.
Ca unitate specializată în re- 

... lațijle .cu populația. Casa de 
' Ecohoimii și Consemnațluni 

pune la dispoziția celor intere
sați diferite instrumente de eco
nomisire ca : librete de econo
mii cu dobindă ia vedere ; cu 
dobîndă pe termen de cel puțin 
un an ; cu câștiguri ; cu dobindă 
Si câștiguri ; cu dobîndă și cîști* 
guri în autoturisme ; pentru tu
rism ; conturi curente personale; 
obligațiuni C.E.C. cu câștiguri.

Libretele de economii și obli
gațiunile C.E.C. pot fi solicitate 
la oricare unitate proprie C.E.C., 
iar conturile curente personale 
se pot deschide numai la 
sucursalele și filialele C.E.C.

Alături de păstrarea econo
miilor bănești. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni acordă 
populației credite pentru consti
tuirea avansului și credite pe 
termen lung în vederea contrac
tării construirii de locuințe pro
prietate personală sau cumpă
rării de locuințe din fondul lo
cativ de stat de către chiriași.

Plata dobînzilor și restituirea 
creditelor se. fac în rate lunare 
egale prin reținere și, vărsare la 
C.E.C. pe toată durata de ram
bursare a acestora, incepînd 
din luna următoare acordării 
pentru creditele de avans și res
pectiv din luna următoare ter
menului de predare a locuinței 
pentru creditele pe termen lung.

In cazul restituirii anticipate 
parțiale a creditului rămas de 
rambursat se diminuează cores
punzător dobîndă și rata lunară 
a creditului rămas sau se re
duce timpul de rambursare con
form dorinței titularului de 
contract de împrumut, iar In 
cazul plătii anticipate integrale, 
o dată cu stingerea creditului nu 
®e mai datorează nici o dobîndă.

IALOMIȚA. In cadrul acțiunilor 
politico-educative și cultural-artis- 
tiee prilejuite de „Luna culturii ia- 
lomițene", manifestare integrată in 
cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României", în toate localită
țile județului au avut loc simpo
zioane, expuneri, sesiuni de comu
nicări științifice, recitaluri de poe
zie, spectacole și vernisări de expo
ziții de artă plastică, grafică și 
creație populară. De un deosebit 
succes s-a bucurat simpozionul 
„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, promotor a] unei 
politici de pace și cooperare Intre 
popoare". La Casa de cultură din 
Fetești a avut loc sesiunea de co
municări „Dovezi etnografice pri
vind continuitatea populației autoh
tone în Bărăganul ialomițean", iar 
la Muzeu] județean din Slobozia a 
fost vernisată o expoziție reprezen
tativă de creație populară, plastică 
și fotografică. (Mihai Vișoiu).

SIBIU. în organizarea comitetu
lui județean de partid, în colabora
re cu consiliul județean al sindica
telor, consiliul județean de cultu
ră și educație socialistă, institutul 
de invățărnînt superior și centrul de 
științe sociale, la Sibiu a avut loc 
o sesiune de comunicări științifice, 
în cadrul sesiunii, dedicată împli
nirii a 20 de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului, au partici
pat activiști de partid și de stat 
cadre didactice universitare șl cer
cetători din București. Brașov,

INIȚIATIVA DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Nouă și strălucită acțiune politică, in consens cu interesele 
supreme ale poporului român, ale întregii omeniri

Propuneri profund realiste
Nouă, muncitorilor, ca și între

gului popor român ne produce o 
profundă îngrijorare escaladarea 
nesăbuită a cursei înarmărilor, 
cheltuielile uriașe care se fac in 
acest domeniu. Pentru noi este 
limpede că toate acestea nu pot 
decit să sporească pericolul unui 
nou război mondial, fata] pentru 
omenire, deoarece va duce la dis
trugerea civilizației și vieții pe 
planeta noastră. Deși la Geneva au 
început tratative intre principalele 
două țări posesoare de arme nu
cleare in scopul reducerii acestor 
armamente, asistăm în continuare 
la sporirea arsenalelor, la experi
mentarea de noi arme, la amplasa
rea de noi rachete în Europa. Cită 
dreptate are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cînd spune că trebuie 
făcut totul >ca negocierile de la Ge
neva să ducă Ia acorduri reale in 
problema armelor nucleare și cos
mice. că nu se poate îngădui ca ele 
să devină un paravan la adăpostul 
căruia să se continue cursa înar
mărilor nucleare, acumularea de 
noi armamente 1 Fără îndoială, 
oprirea de către ambele părți pe 
timpul tratativelor a amplasării de 
noi artme nucleare in Europa și în 
restul lumii, așa cum a propus din 
nou președintele țării, ar constitui 
cea mai bună dovadă a dorinței 
reale de a se pune capăt Înarmă
rilor nucleare.

Iată de ce îmi exprim, din adîn- 
cul sufletului, adeziunea la pozițiile 
exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In cuvîntarea sa la 
Plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. Glasul rațiunii, la care 
tara noastră, președintele ei fac 
apel, trebuie sa prevaleze pretutin
deni De glob, stopindu-se cursa ne
săbuită a înarmărilor, trecîndu-se 
la reducerea cheltuielilor și efec

Încredere în forța unită a popoarelor
într-o epocă de adinei și sub

stanțiale prefaceri, in care știința 
și cunoașterea umană au atins 
culmi nebănuite vreodată in tre
cut, un fenomen cu nimic justifi
cat — cursa aberantă a înarmări
lor — continuă să pericliteze viața 
și securitatea popoarelor, viitorul 
culturii și civilizației. în pofida 
unor frecvente declarații pentru 
paCe, a unor luări de poziție ca
tegorice din partea unor forumuri 
internaționale — șl In primul rind 
s Organizației Națiunilor Unite 
-- negocierile de dezarmare nu 
înregistrează progrese substanția
le, iar pericolul unui război nu
clear este încă prezent. Ce tre
buie să facă umanitatea pentru 
a pune capăt acestei stări de 
lucruri nefirești, pentru a face ca 
pacea să fie repusă în drepturile 
sale legitime, iar popoarele să 
poată beneficia în mod real de 
avantajele civilizației și pro
gresului ?

Noua șl remarcabila Inițiativă 
de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu denotă clarviziunea și 
realismul unui om politic de talie 
mondială, care înțelege perma
nent legătura de nedespărțit ce 
există între afirmarea indepen
denței și suveranității propriului 
popor și cerințele apărării păcii in 
întreaga lume. Viziunea despre 
pace a președintelui României, 
reafirmată cu toată limpezimea in 
cuvîntarea de Ia Plenara Consi
liului Național al F.D.U.S.. pune 
în lumină, totodată, Încrederea de 
nestrămutat a conducătorului țării 
In forța și capacitatea poporului 
român, a tuturor celor care aspiră 
spre o pace reală și sigură, care 
să permită popoarelor să-și pună 
Întreaga lor capacitate șl energie 
în slujba colaborării și progresului.

Inițiativa din aceste zile a

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul Î8 

mal, ora to — St mat, ora 20. In țară : 
Vremea va ti caldă și ușor Instabilă 
îndeosebi tn primele sile. Cerul va ti 
variabil. Pe alocuri vor cădea ploi de 
scurtă durată, mai ales în cursul dupâ- 
arniezilor și aa vor produce descărcări

Cluj-Napoca, Iași, Timișoara șl Si
biu. (Nicolae Brujan).

CARAȘ-SEVEItIN. Reșița ® găz
duit. duminică și luni, cea de-a 
IV-a ediție a simpozionului profe
sorilor de științe sociale din județ, 
consacrat împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. Organizat de comitetul ju
dețean de partid, cu spijinul in
spectoratului școlar șl al filialelor 

locale de științe Istorice și geogra
fice. simpozionul a reunit cercetă
tori de specialitate, cadre universi
tare din București și din țară, care 
au prezentat comunicări de înaltă 
ținută științifică. (Nicolae Cătană).

HARGHITA. Duminică 2fl mai 
e-a desfășurat în municipiul Mier- 
curea-Ciuc cea de-a 18-« ediție s 
tradiționalului festival folcloric 
„Primăvara harghiteană", dedicat 
în acest an împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea»al parti
dului. In noua piață centrală a mu
nicipiului reședință de județ, a avut 
loc o paradă a portului popular, iar 
pe o mare scenă amenajată in aer 
liber in imediata apropiere a ora
șului, într-un frumos cadru natu
ral, în prezența a mii și mii de 
spectatori, au evoluat cele mai bune 

tivelor militare. Și cine este che
mat să dea un exemplu in această 
privință dacă nu socialismul, din- 
totdeauna și indisolubil le.gat de as
pirațiile spre pace ?

îmi exprim totala adeziune față 
de Chemarea și Apelul adoptate 
de F.D.U.S.. fată de poziția 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu trata
tivele de la Geneva dintre 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite și îmi exprim speranța 
că realismul și luciditatea vor în
vinge, că se va opri amplasarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
pe continentul european și se va 
trece la retragerea și distrugerea 
celor existente, renunțîndu-se in 
același timp la militarizarea spa
țiului cosmic.

Colectivul întreprinderi! noastre 
va răspunde cu aceeași însuflețire 
și promptitudine ca și pînă acum 
la îndemnurile și chemările secre
tarului genera] ai partidului, afir- 
mîndu-ne răspicat cuvîntul nostru 
muncitoresc împotriva războiului, 
în favoarea dezarmării și păcii. 
Totodată, întregul nostru colectiv 
iși va face pe deplin datoria, con- 

r sacrîndu-și toate forțele îndeplini
rii sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, in așa fel 
incit împreună cu toți oamenii 
muncii din patria noastră socialistă 
să asigurăm o bază solidă înfăp
tuirii hotărlrilor istorice ale Con
gresului al XlII-lea. menite să a- 
sigure înaintarea sigură a ponoru
lui român pe calea pașnică a pro
gresului. civilizației și bunăstării.

Carol NAGY
’tehnician,
Erou ol Muncii Socialiste, 
întreprinderea de autocamioane 
Brașov

președintelui țării vine să între
gească strălucit o doctrină nouă, 
profund originală a relațiilor, in
ternaționale, în care demersul po
litic se împletește permanent cu 
acțiunea conștientă a maselor, în 
care lupta pentru eliminarea mij
loacelor de distrugere ee corelea
ză strins cu acțiunile popoarelor 
pentru depășirea unor stări de in
justiție și inegalitate. Valoarea și 
originalitatea remarcabilului de
mers politic pe care îl inițiază 
președintele României apar In 
toata plenitudinea lor cînd primul 
bărbat al țării tace apel la rațiu
ne, la conștiința popoarelor, ară- 
tind că intr-o lume in care ome
nirea este confruntată cu pericolul 
propriei sale distrugeri nimeni 
nu mal poate sta deoparte. As
tăzi. toate națiunile lumii — mici 
sau mari —■ sînt egal chemate 
să-și spună cuvîntul clnd este 
vorba de a impune o pace dreaptă, 
de a elimina din viața societății 
pericolul de război, de a face să 
triumfe spiritul de colaborare, în
țelegerea și prietenia între na
țiuni. Strălucit arhitect al păcii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează deopotrivă șeflîor de 
state și de guverne, opiniei pu
blice, popoarelor, face apel Ia în
țelepciunea conducătorilor mari
lor puteri nucleare — U.R.S.S. și 
S.U.A. — pentru ca aceștia să 
convină soluții durabile și eficien
te, măsuri sigure care să garan
teze pacea lumii.

în concepția pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o are despre 
pace și care este dezvoltată atît 
de elocvent In strălucita sa operă 
teoretică, pacea este definită ca 
fiind deopotrivă un drept al oa
menilor și popoarelor. Aceasta 
impune un apei, la solidaritate 
umană, la depășirea divergențelor, 
ta înțelegerea marilor responsabi

electrice. Vtntul va «utîa stata pîn» 1® 
moderat. Unele Intensificări se vor 
semnala în sud-estut țârii, cu viteze 
pînă Ia 30 kilometri pe oră din sec
torul nord-esttc. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade. 
Iar maximele intre 20 șl 30. In Bucu
rești : Vremea ușor instabilă, cu cerul 
variabil, favorabil ploi! de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab plnâ Ia mo
derat. Temperatura minimă va fi cu
prinsă intre 14 ți IT grade, cea maxi
mă 25—28 de tirade. 

formații și ansambluri folclorice de 
pe întreg cuprinsul Harghitei.

Ca și în edițiile precedente, 
„Primăvara harghiteană" a prile
juit. și de această dată, o puternică 
afirmare a creației populare origi
nale, o participare largă a oameni
lor muncii la actul de cultură. 
(1. D. Kiss).

VASLUI. Sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României" și a 
Anului Internațional al Tineretului, 
in municipiile Vaslui și Bîrlad, in 
orașele Huși. Negrești si in alte 
localități au avut loc mal multe 
manifestări cultural-artistice care 
au marcat deschiderea „Zilelor căr
ții pentru tineret". Au fost organi
zate. de către comitetul județean 
de cultură șl educație socialistă, ex
poziții de carte soclal-politică și be
letristică (Vaslui și Negrești), mese 
rotunde (Huși), lansări de cărți, re
citaluri de poezie șl muzică (Bîrlad. 
Solești și Fălciu). (Petru Necula).

HUNEDOARA. Timp de două 
zile, la Deva și Petroșani s-a desfă
șurat etapa interjudețeană a celei 
de-a V-a ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României". Nume
roase formații artistice și interprețl 
individuali au demonstrat și de 
această dată bogatul potential ar
tistic existent in această parte a 
țării, confirmind locul fruntaș ocu
pat de județul Hunedoara pe tărl- 
mul mișcării artistice de amatori. 
(Sabin Cerbu).

lități pe care le au astăzi toate 
popoarele față de soarta păcii, o 
atitudine angajată și militantă din 
partea tuturor pentru transpune
rea acestui drept in realitate.

Chemarea și Apelul F.D.U.S. iz
vorăsc tocmai din convingerea că 
dreptul la pace al popoarelor, ma
gistrală creație teoretică a gin- 
dirii președintelui României, se 
va impune in viața planetei prin 
lupta unită și solidară a popoare
lor. Pledează în acest sens argu

sentimentul mindriei

Responsabil și
într-un moment de răscruce a! 

omenirii. România socialistă a făcut 
din nou o strălucita dovadă a vo
cației și dragostei sale nestrămu
tate de pace, prin noua inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin 
Chemarea și Apelul Frontului De
mocrației șj Unității Socialiste. 
Parcurgînd aceste documente ce 
stau mărturie înaltei responsabi
lități. grijii sl veghei __
pentru salvgardarea păcii, 
amenințată de cursa aberantă 
înarmărilor nucleare, am trăit cu 
intensitate 
patriotice de a fi cetățeanul unei 
țări al cărei președinte desfășoară 
o intensă activitate vizind trecerea 
ia dezarmare, edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie.

în magistrala cuvintare rostită la 
recenta Plenară a Consiliului Na
țional al F.D.U.S. de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu îndreptățit 
temei numit In lume „Om a! păcii", 
precum și în doc'umentele adoptate 
In acest înalt forum, popoarele, ome
nirea sînt din nou chemate să-și 
unească puternic rindurile. să-și in
tensifice acțiunile pentru a deter
mina guvernele să treacă la măsuri 
imediate, conferete de reducere a 
armamentelor, să pună in slujba 
dezvoltării fondurile alocate în 
prezent înarmărilor. Colectivul în
treprinderii noastre a Darticipal cu

neostenite’ 
grav 

a

Imperativul primordial: salvgardarea 
vieții, a civilizației

Am urmărit cu viu interes și cu 
deplină aprobare cuvintele înflă
cărate ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, rostite ia Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. 
Iubitul conducător al partidului și 
statului nostru a avut încă o dată 
gîndul bun de a Iniția orga
nizarea unor ample acțiuni care 
«ă exprime voința poporului ro
mân — d® ai se opri cursa 
înarmărilor, de ® se înfăptui dezar
marea și a se asigura pacea în 
lufne. Alături de muncitori și ță
rani, cărturarii țării iși unesc gla
surile cu ale oamenilor de bine de 
pretutindeni pentru ca, împreună, 
să ridicăm o stavilă de hetrecut în 
calea pregătirilor de război, să 
apărăm și să întărim pacea. îmi 
exprim totala adeziune la noua ini
țiativă de pace a președintelui țării 
noastre, la Chemarea și Apelul 
F.D.U.S., care întruchipează aspi
rațiile cele mai fierbinți ale po
porului nostru, dorința lui nestră
mutată de a-și asigura o viață 
demnă și liberă.

Este incontestabil faptul că în 
Europa și în întreaga lume există 
în prezent o situație deosebit de 
gravă, că se menține pericolul de 
război, inclusiv al unui conflict nu
clear cu consecințe grave pentru 
însăși existența omenirii. Iată de 
ce nu trebuie să privim cu indi
ferență escaladarea cursei înarmă
rilor, in special nucleare. Este 
nevoie să acționăm energic, să 
facem totul pentru a opri aluneca
rea spre un deznodămînt fatal, 
împărtășim întru totul convingerea 
nestrămutată a președintelui tării 
că, 'acționind unite, popoarele lu
mii pot pune capăt actualei politici

INFORMAȚII SPORTIVE
HALTERE. La campionatele euro

pene recent încheiate, sportivii noș
tri au cîștigaț șase medalii : două 
de aur, două de argint și două de 
bronz.

Ds remarcat strălucitul succes al 
campionului și recordmanului olim
pic Nicu Vlad. care, cucerind două 
medalii de aur la categoria 100 kg, 
dovedește și in acest an că rezul
tatele înalte se pot obține numai 
dacă talentul sportiv se sprijină pe 
o muncă de pregătire foarte serioasă.

FOTBAL. După vizita medicală șl 
antrenamentul efectuate duminică, 
lotul reprezentativ pentru meciul cu 
echipa Finlandei (6 iunie) și-a de
finitivat astfel componența : Lung, 
Cristian — Negrilă, Ștefănescu, lor- 
gulescu, Ungureanu, Zare, lovan, 
Andone — Rednic, Boloni, Klein, 
Hagi — Mateuț, Irimescu, Geolgău 
— Cămătaru, Coraș, Lăcătuș, Gabor. 
Vor avea loc meciuri de verificare 
In compania echipelor Steaua și 
A.S.A.

In lotul reprezentativ de tineret 
pentru partida cu echipa similară a 
Finlandei (5 iunie) au fost reținuți 
următorii 18 jucători : Stingaciu, 
Barba — Pascu, Belodedici, Bucico, 
Weisenbacher, Bacoș, Cirstea — Bo- 
zeșan, Muzsnai,. Botezau, Meszaros, 
Cristea — Văidean, Soare, Mandoca, 
Muntean, O. Popescu.
• La Plopenl s-a dioputat ieri 

meciul dintre selecționatele Româ
niei și U.R.S.S., contînd pentru pre
liminariile campionatului european 
die fotbal rezervat echipelor de ju
niori. Fotbaliștii români au câștigat 
cu scorul de 3—2 (0—2). prin golurile 
înscrise de Chlvu (min. 59), Polo- 
gea (min. 67) si Matei (min. 89). 
Punctele formației sovietice au fost 
marcate de Kuzlev (mir„ 27) si Gus- 
kin (min. 30).

• In preliminariile campionatului
mondial de fotbal (zona sud-ameri- 
cană). Argentina a întrecut in de
plasare (la San Cristobal), cu sco
rul de 3—2 (2—1) formația Ve-
nezuelei. prin golurile înscrise de 
Maradona (2). Passarella. respectiv 
Cedeno și Marquez, iar Bolivia a 
terminat la egalitate (1—1) pe te

mentele Istoriei, rațiunii, mărețele 
realizări ale ponorului nostru, 
convingerea fermă a celor cărora 
le este scumpă pacea că umani
tatea poate și trebuie să lupte 
pentru o lume mai bună, pentru 
un viitor mai drept.

Conf. dr.
Victor DUCULESCU 
a'irector adjunct,
Institutul de științe politice, 
Academia „Ștefan Gheorghiu”

generos îndemn
responsabilitate, cu mîndrie patrio
tică și revoluționară la toate ac
țiunile inițiate de partidul nostru, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
menite să transmită lumii mesajul 
de pace al poporului român, hotă- 
rirea sa de a nu precupeți nimic 
pentru a asigura victoria păcii atît 
de necesară pe planeta noastră, ca 
aerul și ca apa. Vom răspunde și 
vom participa cu toată dragostea și 
la noile acțiuni ce vor fi initiate 
în viitorul apropiat. în sprijinul 
păcii, cel mai de preț bun al ome
nirii.

Mărturie a acestei voințe vor sta 
înseși faptei^, noastre de muncă. 
Produsele noastre, acolo unde vor 
fi puse sâ slujească oamenilor, în 
milioahe și milioane de cămine din 
tară și de pe glob, le considerăm 
ca o expresie a vocației pentru 
muncă pașnică, creatoare a poporu
lui nostru. Alături de întregul 
popor, îmi alătur cu tărie glasul 
în apărarea cauzei păcii, exprimînd 
deplina convingere că generosul 
indemn, care cheamă popoarele Ia 
unitate, se va înscrie ca o contri
buție de seamă in realizarea aces
tei mari aspirații a omenirii.

Inq. Mihai CHERTES 
director al întreprinderii 
„23 August" - Satu Mare

de încordare, de Înarmare, pot 
asigura triumful rațiunii, al destin
derii. colaborării și înțelegerii in
ternaționale. Acum, mai mult ca 
oricînd, se cere din partea guver
nelor, a oamenilor politici să dea 
dovadă de înțelepciune și realism, 
de responsabilitate față de soarta 
păcii, așa cum doresc cu ardoare 
propriile lor popoare, popoarele 
întregii lumi. Voința unanimă a 
tuturor națiunilor de a trăi în li
niște, pace ți libertate, de a-și 
consacra eforturile pentru Împlini
rea năzuințelor de progres și bună
stare nu poate fi ignorată. Ea tre
buie să se regăsească în actele po
litice ale conducătorilor de state. 
Este nevoie in acest sens ca la ne
gocierile de la Geneva să se ajungă 
la acorduri corespunzătoare între 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii în problemele armelor 
nucleare și cosmice, să se creeze 
condițiile pentru oprirea de către 
ambele părți, pe timpul tratative
lor, a amplasării de noi arme nu
cleare în Europa și in general în 
Întreaga lume.

In numele a tot ceea ce am în
făptuit în patria noastră în anii 
construcției socialiste, în numele 
idealurilor ce ne călăuzesc, ne. ri
dicăm glasul, ca răspuns la Che
marea și Apelul F.D.U.S., pentru 
a cere încetarea fără întîrziere a 
aberantei curse a înarmărilor, tre
cerea la măsuri eficiente de dezar
mare, și în primul rind la dezar
marea nucleară, la făurirea unei 
lumi fără arme și fără războaie.

Emilia» IVĂNESCU 
judecător la Tribunalul județean 
Teleorman

ren propriu (la La Paz) eu Para
guay.

CANOTAJ. Sportivele românce 
s-au clasat pe primul loc în toate 
cele sase probe disputate în cadrul 
tradiționalei regate internaționale de 
canotai academic de la Duisburg. Au 
obtinut victorii echipajele de schlf 
simplu. 2 visle. 2 fără cîrmaci. 4 
plus 1. 4 cu visle si 8 plus 1. în 
competiția masculină. concurentii 
români au ciștigat probele de 2 fără 
cirmaci si 2 plus 1.

BOX. Luni. In cea de-a patra reu
niune a campionatelor europene de 
box de Ia Budapesta, la categoria 
miilociemică. tînărui DUgilist român 
Dă'nut Lugigan. debutant într-o 
competiție de amploare, a obtinut 
victoria la puncte (decizie 4—1), în 
fata campionului iugoslav Zlatko 
Burici. un boxer puternic si mai 
experimentat. Dănut Lugigăn este 
al șaselea sportiv român califica» 
in turul următor al competiției. 
La categoria pană, Nicolae Talpoș 
a pierdut la puncte In fata campio
nului tării-gazdă. Robert Gonczi. As
tăzi. In gala de după-amiază. vor 
urca in ring Dumitru Șchiopu (se- 
mimuscâ). care-1 va Intilni ce so
vieticul Abrakmanov. Dorel Stănciu- 
lescu (semiusoară). avindu-1 ca ad
versar oe suedezul ‘ Alananpaa. si 
Dragomir Ilie (ușoară) ce va în
crucișa mănușile cu polonezul 
Czerny.

VOLEI. La Viena. în penultima zi 
a turneului de calificare pentru 
campionatul european masculin de 
volei, selecționata României a învins 
cu scorul de 3—0 (15—7. 15—8. 15—2) 
formația Austriei. Alte rezultate : 
R.F. Germania — Israel 3—0. Gre
cia — Turcia 3—0. In clasament con
duc echipele României. Greciei si 
R.F. Germania, cu cite 7 puncte.

TENIS. Competiția masculină de 
tenis pe echipe „Cupa Mondială" s-s 
încheiat la Diisseldorf cu victoria 
selecționatei S.U.A.. care a dispus în 
finală cu 2—1 de formația Ceho
slovaciei. Rezultate tehnice : Con
nors — Mecir 6—3. 3—6. 7—5; Lendl — 
McEnroe 6—7. 7—6. 6—3 ; Flach, Se- 
guso — Lendl. Smid 6—3. 7—S.



MOSCOVA

PERSONALITĂȚI POLITICE Șl ORGANE DE PRESĂ DIN R. D. GERMANĂ 
DAU 0 ÎNALTĂ APRECIERE VIZITEI IN ACEASTĂ TARĂ 

A ROMÂNIEI, CONDUSĂ

CEAUȘESCU

MOSCOVA 27 (Agerpreș). — La 
Moscova a ’avut Ioc o întîlnire între 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și președintele Parti
dului Social-Democrat.. din R.F.G., 
președintele Internaționalei Socialiste, 
Willy Brandt, care întreprinde o vi
zită în U.R.S.S. — transmite agenția 
T.A.S.S. Apreciind că însănătoșirea 
survenită in relațiile dintre Est și 
Vest în anii ’70 a confirmat posibi
litatea ca state cu orînduiri socials

A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE

R.D. Germane,BERLIN 27 (Agerpreș). — La Berlin, capitala 
așteptată cu viu interes vizita oficială de prietenie a delegației 
partid și de stat a Republicii Sociaiiste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, la invitația tovară
șului Erich Honecker, secretar general al C.C. ai P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Germane.

esta 
de

Orașul a îmbrăcat haine sărbă
torești. Pe arterele principale, pe 
întregul traseu care leagă aeropor
tul internațional Berlin-Schonefeld 
de capitală au fost arborate drape
lele de stat ale României și R. D. 
Germane. In numeroase vitrine din 
întregul oraș au apărut fotografiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Erich Honecker, pe bu
levardele principale au fost insta
late mari pancarte cu portretele ce
lor doi conducători de partid și de 
stat și lozinci care salută prietenia 
și colaborarea strinsă dintre parti
dele și țările noastre, exprimă 
bucuria cetățenilor R. D.' Germane 
de a fi gazde ospitaliere delegației 
de partid și de stat a României.

Personalități .politice din această 
țară relevă importanța și semnifi
cația vizitei, subliniind evoluția po
zitivă a relațiilor de colaborare 
fructuoasă și prietenească dintre 
România și R. D. Germană. 
Astfel, HERBERT KROLIKOW- 
SKI, secretar de stat și prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, apreciază: „Intre conducătorii 
partidelor noastre există o colabo
rare foarte bună de la care au por
nit întotdeauna impulsuri de inten
sificare a raporturilor dintre cele 
două țări și popoare. De aceea, ne 
străduim să creăm, in vederea aces
tui eveniment deosebit de insem- 
nat, toate premisele ca noua intil- 
nire, foarte importantă pentru co
laborarea noastră viitoare, să se 
desfășoare intr-o ambianță de prie
tenie și să fie cit mai fructuoasă. 
In acest scop, pregătim documente 
care vor fi semnate și vor jalona 
dezvoltarea in continuare a relații
lor bilaterale.

Sîntem convinși că sentimentele 
de prietenie nutrite de poporul 
nostru față de poporul român iși 
vor găsi o elocventă exprimare în 
timpul vizitei ți, de aceea, o aștep
tăm ca mare bucurie, cu convin
gerea că noua întîlnire la nivel 
înalt va fi un succes deosebit.

Ne situăm pe aceeași poziție te 
ceea ce privește necesitatea asigu
rării păcii și destinderii internațio
nale. Dăm o înaltă apreciere activi
tății bogate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, în di
recția menținerii păcii in lume. 
Știm că el a ridicat cu hotărire 
glasul împotriva militarizării spa
țiului cosmic și s-a pronunțat ferm 
pentru oprirea cursei înarmărilor.

EMBLEME ALE MUNCII
și Împlinirilor socialiste
In orice tară din lume, ghidu- 

rile turistice te îndeamnă să vizi
tezi cu precădere centre reprezen
tative și zone pitorești. In R.D. 
Germană ele te vor sfătui să că
lătorești la Dresda pentru como
rile sale de artă, la Leipzig pen
tru vestitele sale tirguri interna
ționale, la Weimar pentru pres
tigioasele sale tradiții culturale. 
Dar. ca în orice tară, în R.D. 
Germană există zeci și zeci de 
așezări care își leagă renumele 
exclusiv de munca zilnică a oa
menilor, de bunurile materiale pe 
care ei le produc, contribuind ast
fel la menținerea vitalității econo
miei naționale, la progresul țării. 
Din această perspectivă, un itine
rar prin citeva asemenea așezări 
devine pe cit de concludent, pe 
atit de instructiv.

Sondershausen este o localitate 
de mineri cu peisaj industrial spe
cific : imaginea instalațiilor de as
censoare, a liniilor ferate ramifi
cate pe care așteaptă platforme 
metalice este completată de geo
metria complicată a conductelor ce 
împinzesc un relief abia ondulat, 
pe care, distonant, se ridică dea
luri' de steril. Cele șapte mine de 
extracție a potasiului, împreună cu 
instalația de prelucrare, centrala 
electrică și coloniile de locuințe 
formează. în această zonă, un tot 
unitar.

Ne oprim la mina „Karl Lieb
knecht". care aparține întreprinderii 
„Stidharz" și unde, ca toti cei ce 
coboară in subteran, căpătăm un 
scurt instructaj privind regulile ce 
trebuie respectate și cunoștințele 
necesare minuirii unui aparat de 
oxigen. De,» la adîncimea de 600 
metri, unde, ne oprim, galeriile 
n-au nimic amenințător. Sînt, de 
fapt, niște străzi'largi pe care cir
culă în voie transportoare, bascu
lante, autoutilitare și chiar... mo
tociclete. Realizările dobindite în 
mecanizarea și automatizarea lu
crărilor au eliminat, în bună mă
sură, contactul dur dintre om și 
rocă. Minerii minuiesc cu abilitate 
mijloacele tehnice de care dispun 
— de la perforatorul pentru săpa
rea orificiilor in care se introdu
ce explozibilul pină la instalații
le de granulare și Ia elevatoare.

Peste citva timp ne aflăm la se- 

1

Pacea și dezarmarea sint probleme 
centrale și hotăritoare pentru în
treaga lume și, de aceea, conside
răm că trebuie să se acționeze in 
comun pentru asigurarea realiză
rii lor".

Referindu-se la colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, minis
trul comerțului exterior, HORST 
SOELLE, a subliniat că „R. D. Ger
mană și România au relații eco
nomice bune, ceea ce reprezintă o 
sursă puternică a dezvoltării lor. 
Schimburile comerciale au crescut 
continuu, atingind un nivel deosebit 
de inalt. Ele vor fi, în 1'985, de zece 
ori mai mari față de 1960, ceea ce 
oglindește o dezvoltare dinamică a 
economiilor socialiste ale celor 
două țări, care au dovedit că sint 
partenere economice încercate. 
România jucind un rol important 
pentru R.D.G. și, la rindul ei, 
R.D.G. pentru România. Peste o 
treime din mărfurile care se schim
bă intre țările noastre sînt produse 
in cadrul cooperării și specializării 
in producție. Ne așteptăm ca și 
această întîlnire dintre tovarășul 
Erich Honecker și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să dea impulsuri noi re
lațiilor economice bilaterale și in 
cadrul C.A.E.R.".

La rindul său, HERBERT FECH- 
NER, președintele Grupului inter
parlamentar din R.D.G., declară : 
„Conducerea noastră de partid și 
de stat, poporul nostru se bucură 
mult că poate să primească vizita 
unei delegații 
la nivelul cel 
cu tovarășul 
Toți așteptăm 
ceastă vizită. Se știe bine că parti
dele, statele și popoarele noastre 
sînt unite printr-o strinsă priete-. 
mie, că m toate domeniile avem o 
colaborare bună. Sint convins că 
toți compatriotul mei așteaptă s- 
ceastă vizită cu mare 
că, in mod firesc, ea va 
suri noi prieteniei și, 
frățești dintre partidele 
noastre. De aceea, apreciem mult 
această vizită importantă, pe care 
o așteptăm cu plăcere și sîntem 
convinși că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va simți din plin priete
nia pe care o manifestă poporul 
R.D.G. față de poporul român.

Aș dori să subliniez si faptul că 
dăm o înaltă apreciere eforturilor 
mari depuse de partidul și poporul 
român, sub conducerea secretaru
lui general al Partidului Comunist

atit de importante, 
mai inalt, in frunte 
Nicolae Ceausescu, 
foarte mult de la a-

bucurie ți 
da impul- 
colaborării 
ți statele

diul combinatului. Aici primim ex
plicații cu privire la procesul de 
producție al întreprinderii și la 
importanța industriei de îngrășă
minte potasice pentru' economia 
R.D. Germane. Zilnic, pe căile fe
rate ale republicii sint transpor
tate peste 600 vagoane încărcate 
cu îngrășăminte potasice, o parte 
avînd ca destinație portul Wismar, 
de unde sînt exportate în peste 
30 de țări. Deși are o veche tra
diție în această zonă, industria de 
potasiu a cunoscut adevăratul ei 
avint abia in anii puterii popu
lare : dacă In 1945 pe teritoriul ac
tual al R.D.G. s-au produs 200 000

însemnări de călătorie 
din R.D. Germană

tone de îngrășăminte potasice. 
în 1955 producția era de 1,5 mili
oane tone, pentru ca în prezent să 
ajungă la aproximativ 3,5 milioa
ne tone pe an, ceea ce plasează 
R.D.G. printre primele trei țări 
producătoare de potasiu din lume.

Existenta unor rezerve suficien
te de materii prime autohtone, 
cum sînt caolinul, feldspatul. ni
sipul, a permis dezvoltarea apre
ciabilă a unei alte ramuri econo
mice de mare reputație a R.D. 
Germane — industria porțelanuri
lor. în afară de vestitul Meissen, 
alte trei localități își leagă nu
mele de această industrie : Ilme
nau, Colditz și Kahla, aceasta din 
urmă fiind inclusă in itinerarul 
nostru. Aici a început să se produ
că porțelan încă din 1843. Astăzi, 
combinatul local realizează 40 la 
sută din porțelanul produs în în
treaga republică. Colectivul combi
natului, însumind aproape 5 000 de 
oameni ai muncii, păstrează de la 
generațiile precedente doar renu- 
mele și îndemînarea. Căci utilajele 
ți tehnica de fabricația au cunos
cut schimbări radicale. Astfel, în
tre anii 1959 și 1961 o nouă În
treprindere înlocuiește vechea fa
brică din Kahla. Ea a fost înzes
trată cu tehnica cea mai nouă din 
vremea respectivă, fapt care a de
terminat atit sporirea substanțială 

Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru edificarea socia
lismului și comunismului în Româ
nia, precum și activității foarte in
tense desfășurate de România pe 
plan internațional pentru înțelege
re, destindere și pace intre țări și 
popoare. Acest lucru ne dă garanția 
că vizita va fi un mare succes".

★
Presa și posturile de radio șl te

leviziune publică știri și reportaje 
în care înfățișează aspecte ale 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, activitatea 
oamenilor muncii din România 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a țării, făurirea cu succes 
a societății socialiste și comuniste 
pe pămîntul românesc. Astfel, zia
rul „NEUES DEUTSCHLAND" a 
publicat relatări despre cuvintă- 
rile rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia ședințele Consiliului 
de Stat și Consiliului Național al 
F.D.U.S. Ziarul a publicat și un 
reportaj intitulat „Harghita — cen
tru industrial românesc", relevînd 
dezvoltarea economică gâ socială a 
acestui județ.

Ziarul „JUNGE WELT', organ 
al Consiliului Central al Tineretu
lui Liber German, publică un ciclu 
de reportaje, bogat 'ilustrate, în 
care se relevă pe larg aspecte din 
viata și munca tineretului român, 
angajamentul ferm al tinerilor din 
tara noastră de a aduce o contri
buție sporită la îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în cadrul progra
mului de dezvoltare economică și 
socială a tării, adaptat de cel de-al 
XIII-Iea Congres al P.C.R. Sînt 
reliefate activitatea pe șantierele 
naționale ale tineretului, realiză
rile dobindite în munca patrio
tică, îndeosebi la grandioasa con
strucție din România socialistă — 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
precum și la canalul ce se constru
iește în prezent — Poarta Alba — 
Năvodari.

In reportaje este subliniată an
gajarea patriotică și revoluționară 
a tineretului țării noastre pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste. 
Este evidențiată, de asemenea, an
gajarea revoluționară a tineretului 
față de cauza înfloririi culturii so
cialiste din România, prin partici
parea activă la numeroase mani
festări culturale și politice orga
nizate de U.T.C.

TELEVIZIUNEA DIN R.D.G. a 
transmis, duminică după-amiază. 
un reportaj despre cooperarea eco
nomică fructuoasă dintre între
prinderile din industria optică din 
România și R.D.G. Au fost prezen
tate aspecte ale dezvoltării și per
fecționării industriei românești din 
acest important sector al econo
miei României și perspectivele 
bune de colaborare dintre aceste 
întreprinderi.

a productivității muncii, cît și îm
bunătățirea condițiilor de lucru. 
Astăzi, uzina, privită din afară, a- 
rată ca în anul intrări! «ale în 
funcțiune. In interior însă ea este 
de nerecunoscut Tehnica din 1961, 
considerată pe atunci avansată, a 
fost in întregime înlocuită. în pre
zent. turnarea, modelarea, arderea 
obiectelor produse aici se desfă
șoară potrivit unor tehnologi! com
plet noi, toate aceste operații fiind 
mecanizate și automatizate. în ul
tima vreme, întreprinderea a fost 
înzestrată cu o nouă turnătorie șl 
cu un șir de cuptoare în care ar
derea se efectuează cu generatoare 
cu gaze dirijate de la un centru 
de comandă electronică. Nu exis
tă colț al Întreprinderii în care mo
dernizarea procesului de producție 
să nu-și f! afirmat prezenta.

La capătul acestui itinerar ne 
reintîlnim cu otelarii din Eisen
huttenstadt care înseamnă, în tra
ducere, „orașul uzinei siderurgice'. 
Cu ani in urmă, aici a intrat în 
funcțiune o modernă stație de a- 
glomerare, construită de muncitori 
și specialiști români, marcind o 
nouă etapă în creșterea capacității 
combinatului. Instalația, proiectată 
de IPROMET si executată în cea 
mai mare parte de întreprinderea 
de construcții și montaje siderur
gice Galați, transformă pe cale ter
mică minereuri de fier cu granu- 
lație mică intr-un material spon
gios care, introdus în furnale, se 
prelucrează cu consum mic de cocs, 
rezultind fonta necesară producției 
de oțeluri. Stația asigură, în afara 
unor condiții optime de lucru, re
introducerea in circuitul produc
ției a unor cantități mari de ma
teriale care altfel s-ar fi pierdut 
și ar fi poluat, in același timp..at
mosfera. . Automatizarea complexă 
a procesului de aglomerare pea-mi
te exploatarea fabricii cu un per
sonal redus.

Giganticul complex siderurgic 
și-a îmbogățit intre timp zestrea 
cu noi capacități de producție. Ast
fel, a fost realizată o linie de con- 
vertizoare cu oxigen, avînd o pro
ducție anuală de 2,2 milioane de 
tone. Noua otelărie încheie • un ci
clu tehnologic complet. Peste 1 600 
de întreprinderi din republică pri
mesc oteluri sub diverse forme de 
la Eisenhuttenstadt. In portul uzi-

Pentru o largă colaborare între țările industrializate 
și în curs de

VIENA 27 (Agerpreș). — La sediul 
din Viena al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) continuă lucrările se
siunii Consiliului Dezvoltării Indus
triale. la care participă delegațiile 
celor 45 de state membre ale consi
liului, inclusiv România.

Discuțiile asupra diferitelor pro
bleme aflate pe ordinea de zi a sesiu
nii au evidențiat importanta pe care 
toate țările o acordă industrializării 
ca factor de bază, determinant, al 
progresului economic și social.

Numeroși vorbitori, in special re
prezentanții țărilor în cura de dez
voltare membre ale „Grupului ce
lor 77", au arătat că, in actualele 
condiții economice internaționale, este 
necesar să se întreprindă de urgentă 
măsuri pentru instaurarea unei largi 
colaborări între țările în curs de dez
voltare si cele industrializate, pen
tru depășirea crizei economice actua
le. relansarea activității economice pe 
pian mondial si rezolvarea proble-

Austria va dezvolta relații 
de bună vecinătate cu țările 

socialiste
declară ministrul de

VIENA 27 (Agerpreș). — Austria 
este hotărîtă să promoveze cu con
secvență o politică de neutralitate, 
considerând acest fapt deosebit de 
important în actualele condiții inter
naționale, se spune intr-o declarație 
a ministrului austriac de externe. 
Leopold Gratz, difuzată la Viena. 
Guvernul austriac, a precizat el, este 
interesat in promovarea unor relații

Conflictul iraniano-irakian
TEHERAN 27 (Agerpreș). — Po

trivit agenției iraniene de știri IRNA, 
citată de Reuter și France Presse, 
avioane de luptă iraniene au bom
bardat duminică orașul irakian Al 
Amarah, precizînd că în aceeași zi 
Irakul a lansat rachete sol-sol împo
triva orașelor iraniene Bakhtaran și 
Islamabad-e-Gharb. Postul da radio 
Teheran, citat de A.F.P., a anunțat 
că în noaptea de duminică spre .luni 
aviația irakiană a întreprins două 
raiduri asupra capitalei iraniene. 
Totodată, avioane iraniene au bom
bardat luni 
nomice din

dimineață instalații eco- 
nordul Irakului.

BAGDAD 27 (Agerpreș). — După 
cum a anunțat un purtător de cuvint 
militar irakian, citat de agențiile 
Reuter, France Presse și U.P.I., 
avioane de luptă iAkiene au efec
tuat, duminică, patru raiduri succe
sive împotriva unor „obiective selec
ționate" din Teheran și- din centrul
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nai al combinatului a fost construi
tă de către muncitori și specialiști 
români o instalație automată da 
descărcare a minereurilor.

O dată cu complexul industrial 
crește și orașul. In perimetrul său 
au apărut mereu noi blocuri de lo
cuințe. străzi, parcuri și grădini 
pline de flori, în care răsună gla
surile copiilor. Primarul orașului, 
tovarășul Werner Viertel, ne în
fățișează un amplu și concludent 
tablou al dezvoltării acestui modern 
centru urbanistic al R.D. Germane. 
Eisenhuttenstadt are în prezent 
50 000 de locuitori, iar ca urmare 
a creșterii combinatului a ajuns 
să fie cel de-al doilea port fluvial 
al țării. Pe lîngă cele 19 000 de a- 
partamente, orașul este dotat cu o 
rețea comercială corespunzătoare, 
școli, grădinițe 
minte culturale, ___ ___
„După cum se poate remarca, ne 
apunea primarul, Eisenhuttenstadt 
este un oraș nu numai al otelurilor 
si laminatelor, ci și al florilor. 
Avem nu mai puțin de 75 mp de 
spații verzi pentru fiecare locui
tor. Deputății consiliului orășenesc 
au reușit să atragă întreaga popu
lație la întreținerea parcurilor. 
Este normal ca toți cetățenii să-și 
iubească orașul, deoarece ei știu 
prea bine că Eisenhuttenstadt este o 
creație a anilor socialismului".

Apoi, primarul a continuat : 
„Mă bucur că am posibilitatea 

diferite să rezolve rodnic orice pro
bleme, oric.it de complexe ar fi ele, 
dacă se ghidează după dorința de a 
asigura pacea și securitatea, părțile 
consideră actuala situație internațio
nală, relațiile actuale dintre Est și 
Vest drept anormale și periculoase. 
A fost exprimată opinia părților că 
apărarea păcii înseamnă in zilele 
noastre a apăra principiile coexis
tentei pașnice, dreptul popoarelor Ia 
independentă și o cale independen
tă de dezvoltare.

melor majore cu care sînt țonf.run- • 
tate toate statele, îndeosebi cele in 
curs de dezvoltare, in domeniul eco
nomic și social. S-a cerut O.N.U.D.I. 
să-și intensifice acțiunile de sprijin 
în favoarea țârilor în curs de dezvol
tare prin sporirea asistenței tehnice 
și financiare, facilitarea accesului 
acestor țări la noile tehnologii indus
triale, formarea și perfectionarea 
de cadre naționale in domeniul in
dustriei, stimularea acțiunilor de 
cooperare economică și tehnică Sud- 
Sud.

Numeroase delegații au sugerat ca 
O.N.U.D.I. să acorde o mai mare 
atenție promovării unor forme noi. 
avantajoase de cooperare industrială 
între state — încheierea de acorduri 
de cooperare ne termen lung, colabo
rarea în producția si desfacerea pro
duselor industriale si altele — me
nite să asigure o mai eficientă valo
rificare a capacităților si resurselor 
fiecărei țări, să ofere o bază trainică, 
pe termen lung, conlucrării inter
naționale în domeniul industriei.

europene
externe Leopold Gratz

bune, mai active, bazate pe încre
dere, cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială. Documentul 
subliniază că Austria dorește stabi
lirea și dezvoltarea unor relații de 
bună vecinătate cu țările socialiste 
europene, apreciind aceasta ca o 
contribuție la asigurarea și consoli
darea pâciț pe continentul nostru.

orașului Iranian Ham. situat în ves
tul țării.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpreș). 
— într-o declarație, secretarul ge
neral ‘al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea 
față de sporirea tensiunii ca urmare 
â reluării atacurilor asupra unor o- 
biective civile în cadrul conflictului 
dintre Iran și Irak, relatează agen
țiile A.P. «i~ Reuter. JavieF Perei de j 
Cuellar a chemat ambele guverne să 
continue să dea dovadă de reținerea 
pe care au manifestat-o de la recen
ta sa vizită la Bagdad șl la Teheran, 
astfel încît civilii inocenți să Ce 
cruțați de suferințe. Secretarul ge
neral al O.N.U. a insistat asupra ne
cesității de a se găsi o soluție paș
nică ți justă conflictului și și-a 
reafirmat disponibilitatea pentru a 
acorda asistenta adecvată, apelind Ia 
cele două guverne să răspundă po
zitiv eforturilor în direcția păcii.

satisfacția față de 
ne leagă de țara 

In combinai se 
cooperării 
Germană, 
convorbi- 
partidelor

să-mi exprim 
prietenia care 
dumneavoastră, 
văd concret rezultatele 
dintre România și R.D. 
Ele sint îndeosebi rodul 
rilor dintre conducătorii 
și statelor noastre, tovarășul Erich 
Honecker și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, de fiecare dată, 
au dat puternice impulsuri coope
rării dintre cele două popoare".

Este un adevăr atestat de fapte. 
Iar zilele următoare vor marca un 
nou și important eveniment în 
evoluția ascendentă a relațiilor re
ciproce — vizita oficială de priete
nie pe care o delegație de partid 
și de stat a țării noastre, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. o 
va întreprinde in R.D. Germană la 
invitația tovarășului Erich Ho
necker, vizită așteptată cu viu in
teres de opinia publică, de întregul 
popor din țara prietenă. Deoarece 
există certitudinea că noile con
vorbiri dintre cel doi conducători 
vor deschide perspective și mai 
rodnice ansamblului conlucrării 
multilaterale dintre țările noas
tre, in folosul ambelor popoare, 
angajate cu toate eforturile lor 
constructive în făurirea noii orîn
duiri, ca și in interesul securității 
și păcii in Europa și in întreaga 
lume.

Cuvintarea tovarășului Erich Honecker
la Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului 

GermanLiber
BERLIN. 27 (Agerpreș). — După 

cum s-a anunțat, Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, a rostit o cu- 
vintare la Congresul al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Liber German 
(F.D.J.). Anii care au trecut de la 
întemeierea organizației Tineretului 
Liber German, cit și sporirea sarci
nilor tineretului in edificarea socie
tății socialiste dezvoltate — a spus 
vorbitorul — relevă însemnătatea is
torică a creării organizației democra
tice de masă unitare a tineretului. 
Unitatea tineretului și principiul po
liticii noastre fată de tineret — de 
a avea încredere în tînăra generație 
și a-i acorda mari răspunderi — sint 
firul conducător al progreselor și 
contribuției F.D.J. la edificarea noii 
noastre societăți. în punctele fier
binți ale dezvoltării societății, acolo 
unde se pune problema de a promo
va noul și de a apăra cuceririle noas
tre. se află membri ai organizației 
de tineret. In societatea noastră so
cialistă, tînăra generație primește 
sprijin și ajutor, iar prin realizările 
ei ea contribuie substantial la mer
sul înainte al societății, în prezent 
neexistînd sarcină socială importantă 
la a cărei rezolvare să nu participe 
și tineretul.

In continuare. Erich Honecker a 
arătat că niciodată pină acum oame
nii nu au avut o răspundere mai 
mare decit cea care revine genera
țiilor prezente față de copiii lor . și 
fată de copiii copiilor lor — apăra
rea vieții pașnice. Faptul că vă ghi
dați după principiul că fiecare acțiu
ne pentru întărirea multilaterală a 
socialismului constituie o acțiune 
personală responsabilă in favoarea 
păcii — a spus vorbitorul — este 
confirmat de experiența poporului 
nostru. în fata întregii lumi, tinere
tul. alături de toti cetățenii R.D.G.. 
își exprimă dorința lui fermă: pace 
Pentru prezent si pentru viitor, pace 
pentru poporul nostru și pentru toa
te statele, pace pentru, cei ce trăiesc 
în prezent și pentru cei ce se vor 
naște mîine. De pe pămînt german 
nu trebuie să mai izbucnească din 
nou război, ci să pornească numai 
pacea. Republica Democrată Germa
nă promovează cooperarea si nu dez
binarea între state, combate isteria 
războinică și zizania între popoare, 
depune eforturi în direcția unei coa
liții mondiale a rațiunii și realismu
lui. care să combată pericolul de 
război nuclear.

Cea de-a 10-a 
lui final de la 
niat vorbitorul, 
pentru noi, ca stat semnatar, de a 
declara încă o dată în fata întregii 
lumi că R.D.G. va face totul pentru 
depășirea încordării internaționale, 
pentru promovarea colaborării paș
nice și crearea unei atmosfere de 
încredere. Considerăm că acestea 
sînt obligații ale fiecărui om politic 
cu conștiința răspunderii, mai ales 
fată, de tînăra generație.

Relevînd apoi că la cel de-al 
XI-lea Congres al P.S.U.G.. din 
aprilie 1986. se va dezbate. în con
formitate cu programul partidului, 
evoluția in continuare a societății 
socialiste dezvoltate, astfel incit cel

aniversare a Actu- 
Helsinki. a subli- 

reprezintă o ocazia

Declarație comună sovieto-indiană
MOSCOVA 27 (Agerpreș). — La 

încheierea vizitei oficiale efectuate 
în Uniunea Sovietică de primul mi
nistru indian, Rajiv Gandhi, a fost 
dată publicității declarația comună 
sovieto-indiană, care consemnează 
rezultatele acestei vizite. Cele două 
părți — transmite agenția T.A.S.S. — 
și-au exprimat convingerea că sem
narea Acordului cu privire la direc
țiile principale ale cooperării eco
nomice, comerciale și tehnioo-științi- 
fice bilaterale pe perioada pină in 
anul 2000 va contribui la 
și adâncirea raporturilor 
dintre cele două state.

In document se arată, de aseme
nea, că intensificarea cursei înarmă
rilor. în special a inarmărilor nu
cleare, pericolul extinderii acesteia

extinderea 
economice

LISABONA 27 (Agerpreș). — La 
Lisabona s-au Încheiat lucrările con
ferinței Partidului Comunist Por
tughez, desfășurate sub deviza 
„Să întărim organele democratice 

*ale puterii locale, să îmbunătățim 
condițiile de trai ale poporului".

Numeroși vorbitori — delegați 
care fac parte din conducerea orga
nelor locale administrate de blocul 
electoral „Alianța Poporului Unit" 
(incluzînd P.C. Portughez, Mișcarea 
Democratică Portugheză, democrat! 
independenți și ecologiști)

ÎNTREVEDERE nivel
ÎNALT BULGARO-NIPONĂ, To
dor Jivkov, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, aflat in 
vizită in Japonia, a avut luni o 
întrevedere cu împăratul Hirohito, 
întrevederea a prilejuit un schimb 
de opinii privind relațiile dintre 
cele două țâri, părțile exprimîn- 
du-și satisfacția In legătură cu evo
luția fructuoasă a acestor raporturi.

CONVORBIRI CHINO-POLONE. 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone. l-a primit, la 27 mai. pe Li 
Peng, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, aflat în vi
zită in Polonia. După cum relatea
ză agenția P.A.P., in cadrul între
vederii s-a dat o apreciere pozitivă 
evoluției relațiilor polono-chineze 
în domeniul economic. S-a reafir
mat voința 
a continua 
dezvoltarea 
vantajoase.

GUVERNELE R. P. CHINEZE 
MARII BRITANII au procedat luni. 
Ia Beijing, la schimbul instrumen
telor de ratificare a Declarației co
mune chino-britanice cu privire la 
viitorul teritoriului Hong Kong. Po
trivit declarației, semnată de șefii 
guvernelor celor două țări, China 
iși va relua exercitarea suveranită- 

de-al XI-lea Congres — asemenea 
congreselor de pină acum — să re
prezinte un important jalon în evo
luția socială și să adopte hotăriri de 
mare însemnătate pentru R.D.G., 
vorbitorul a subliniat că viitorul 
congres va elabora hotăriri concrete 
referitoare la progresul continuu pe 
calea socialismului și a luptei pen
tru pace. Ca și în trecut, noi por
nim de la principiul că făurirea so
cietății socialiste dezvoltate este un 
proces istoric care implică profunde 
transformări politice, economice, so
ciale și culturale.

Punînd apoi in evidentă cerințele 
unei astfel de etape, vorbitorul a 
arătat că. in scopul întăririi socia
lismului, pentru asigurarea bună
stării poporului .și a mărețelor sale 
cuceriri, economia reprezintă dome
niul politic cel mal important. La 
începutul anilor ’80 — a subliniat 
el — ne găseam în fața următoarei 
dileme : ori trebuia sâ încetinim 
ritmul de creștere a economiei na
ționale, cu toate consecințele care 
decurgeau din aceasta, ori să optăm 
pentru o trecere consecventă spre 
intensificare, să utilizăm cit mai 
economicos energia și materiile pri
me destinate producției ; fondurile 
fixe existente trebuiau folosite mai 
eficient, trebuia sporită productivi
tatea muncii și asigurată astfel 
creșterea _ continuă a economiei na
ționale. Noi am realizat tocmai acest 
lucru și partidul nostru a stabilit o 
strategie economică clară pentru anii 
’80 pe care a infăptuit-o în mod 
consecvent. La această realizare ati 

membrii Tineretuluiadus și voi. ______  _____
Liber German, o mare contribuție. 
In fata noastră stau noi cerințe, de
terminate in primul rind de dezvol
tarea dinamică a forțelor de pro
ducție. de creșterea productivității 
muncii.

Tineretul. membrii Tineretului 
Liber German ocupă un Ioc de frun
te in această luptă. A vorbi des
pre productivitatea muncii înseam
nă a vorbi despre factorul timp. 
Factorul timp decide astăzi asupra 
economiei. Pentru a ne situa in con
cordantă cu exigentele acestui fac
tor. sint necesare înalte disponibili
tăți de muncă, elan bazat ne cunoș
tințe solide — ori tocmai acesta este 
domeniul de manifestare si de luptă 
al tineretului. Puneți in centrul ac
tivității de afirmare a tineretului 
problema economisirii substanțiale a 
forței de muncă, creșterii producti
vității muncii la nivelul fiecărei în
treprinderi și gospodării colective. 
Creați prin ide! și soluții îndrăznețe 
noi produse și tehnologii moderne.

Vorbitorul a relevat in încheiere 
sarcinile ce revin tinerilor în so
cietate ca revoluționari, membri ai 
organizațiilor de luptă politică ale 
tineretului. F.D.J. — a spus el — sa 
situează in fruntea întregii genera
ții tinere in acțiunea de îndeplini
re a sarcinilor si îndatoririlor sale 
fată de societate si trebuie. în toa
te îmroreiurările. să se dovedească 
reprezentant autentic 
nerilor. să contribuie 
ganizatiei de pionieri 
mann” la stimularea

al tuturor ti- 
in cadrul or- 
.. Ernst Thăl- 

celor mai ti
neri fii ai tării la activitatea soeială- 

în spațiul cosmic, precum și agra
varea situațiilor de criză in diverse 
regiuni ale lumii impun măsuri con
secvente și hotărite ale statelor, in
diferent de orinduirea lor socială, in 
interesul întăririi păcii și securității 
internaționale și al Înlăturării peri
colului de război, renunțarea la po
litica de confruntare, promovarea 
politicii de tratative. S-a exprimat 
convingerea că toate statele — mari 
și mici — trebuie să contribuie la 
găsirea unor soluții realiste care să 
ducă la eliminarea Încordării in 
lume.

Declarația sovieto-indiană subli
niază rolul pozitiv crescind al miș
cării de nealiniere în apărarea păcii 
și preintimpinarea unei catastrofe 
nucleare.

prezentat un bilanț el activității lor 
și au stabilit un plan de acțiune in 
perspectiva alegerilor municipale 
din luna decembrie.

în intervenția sa, secretarul ge
neral al P.C.P., Alvaro Cunhal, a 
relevat că P.C.P. dispune de capaci- , 
tatea de a asigura soluționarea pro
blemelor oamenilor muncii și a apre
ciat că există condițiile necesare 
pentru sporirea numărului deputați- 
lor comuniști in organele locale, 
aceștia urmind să se prezinte la ale
geri pe listele comune ale „Alianței 
Poporului Unit".

ții asupra teritoriului Hong Kong 
la 1 iunie 1997.

LUPTELE DIN LIBAN. Ciocni
rile dintre milițiile siite și comba
tanții palestinieni in zona taberelor 
de refugiat! palestinieni Sabra, 
Shatila si Bouri El Barajneh din 
sudul Beirutului au continuat și în 
cursul zilei de luni. înregistrîn- 
du-se tiruri și explozii sporadice. 
De asemenea. 6-au înregistrat ti
ruri cu artileria grea de pe înălți
mile din apropierea Beirutului asu
pra pozițiilor milițiilor siite. După 
o scurtă intervenție in tabăra 
Bourj El Barajneh. ^pentru evacua
rea răniților. echipe ale Crucii 
Roșii Internaționale si-au suspen
dat operațiunile, la cererea mili
țiilor șiite.

O DELEGAȚIE A SOCIETĂȚII 
DE CRUCE ROȘIE A R.P.D. CO
REENE, condusă de Ri Djong Ryul, 
vicepreședinte al C.C. al acestei 
societăți, a sosit luni la Seul pentru 
a participa Ia convorbirile repre
zentanților Crucii Roșii din Nord și 
Sud, ce urmează a fi reluate după 
o întrerupere de 12 ani. Ri Djong 
Ryul a declarat, în legătură cu 
aceasta, că cele două delegații tre
buie să depună eforturi pentru 
a atenua suferințele compatrioților 
separați prin divizarea țării, pentru 
reușita convorbirilor, punind baze 
solide pe calea dificilă spre reunl- 
ficare.
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