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în spiritul strinselor relații prietenești dintre
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Inițiativa de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Chemarea

și Apelul Frontului Democrației

Martori și participant
la făurirea unui timp măreț

și Unității Socialiste

Constructori conștienți
ai unei epoci
neasemuite

Puternică manifestare a politicii
consecvente a României socialiste
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și P.S.U.G., dintre România și R.D. Germană, ieri a inceput

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA BERLIN
Tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a sosit,
marți 28 mai, in fruntea unei dele
gații de partid și de stat, intr-o
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Democrată Germană, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., a Consiliului
de Stat și Guvernului R.D. Ger
mane, a tovarășului . Erich Hone
cker, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Socialist Unit
din Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane.
Noua intilnire dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker se înscrie ca un eveniment de
cea mai mare însemnătate in cro
nica bunelor relații dintre Republica
Socialistă România și Republica De
mocrată, Germană, de fiecare dată
dialogul la nivel înalt conferind di
mensiuni tot mai ample legăturilor
lor frățești de trainică prietenie și
rodnică colaborare, un conținut tot
mai bogat raporturilor de conlucrare
activă, pe multiple planuri, în de
plină concordanță cu cerințele con
strucției socialiste în cele două țări,
corespunzător aspirațiilor ambelor
noastre popoare, în folosul cauzei
păcii, ințelegerii și conlucrării in
ternaționale.
încă din primele momente, actuala
vizită a conducătorului partidului și
statului nostru, ca și precedentele
îritilniri la nivel înalt, este marcată
de sentimentele prietenești pe care
și le nutresc reciproc popoarele ce
lor două țări.
Pe aeroportul internațional BerlinSchoenefeld. ^<mde a avut loc cere
monia primirii, erau arborate drape
lele de stat ale Republicii Socialiste
România și Republicii Democrate
Germane, care încadrau portretele
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Erich Honecker.
Pe mari panouri erau înscrise, in
limbile română și germană, cuvinte
de bun venit adresate secretarului
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, precum și urări de întă
rire și dezvoltare a prieteniei și co
laborării dintre partidele noastre,
dintre popoarele celor două țări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mem-
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Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu de tovarășul Erich Honecker
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne, Ion Sirbu. vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. Constantin Mitea. consilier- al
secretarului general al Partidului
Comunist Român și președintelui Re
publicii Socialiste România, precum
și Gheorghe Caranfil. ambasadorul
României in R.D. Germană. . Ștefan
Stancu. vicepreședinte al Comisiei
mixte guvernamentale de colaborare
economică și tehnico-științifică in
tre România și R.D. Germană, alte
persoane oficiale.
Au participat, de asemenea. Willi
Stoph, membru al Biroului Politic al

C.C. al, P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Miniștri, Horst Sindermann,
președintele Camerei Populare, Her
mann rAxeri, Horst Dolilus.- Wbrher
Felf.e, Herbert .Hăber, Kurt Hager,
Heinz- Hoffmann, ministrul apărării
naționale, Werner Jgrowinsky, Giinter Kleiber. Egon Kr-enz. Werner
Krolțkowski. Joachim Herrmann,
Giinter Mittag, Erich Miickenberger,
GiinteriSchabowski, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., Inge
Lânge ‘și Gerhard Schiirer, membri
supleatîți ai Biroului Politic al C.C.
al . P.S.U.G., Ernst Mecklenburg
și. Manfred Gerlach,, vicepreședinți ai
Consiliului de Stat al R.D.G., prof,
dr. Lothar Kolditz, președintele

Consiliului .Național al Frontu
lui -.Național '.al R.D.G.. Ger
hard Weiss,' vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Oskar Fischer,
ministrul afacerilor externe, ■ membri
ai C.C. al. P.S.U.G....miniștri, activiști
de-' partid ‘ și de stat. Ă fost prezent
Șerbert . .Plaschke,
ambasadorul
R. D. Germane:în România.
S-au .intonat imnurile de stat ale
celor două țări.
în timpul dineului, desfășurat intr-o ambianță' .cordială, de caldă
prietenie, tovarășii Nicojae Ceaușescu
și Erich Honecker au rostit toasturi,
care au fost '■ urmărite cu deosebită
atenție și subliniate cu aplauze de
cei prezenți.

Toastul tovarășului

Toastul tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Erich Honecker

Dragă tovarășe Honecker,
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere ca,
în numele delegației de partid și de
stat a Republicii Socialiste România,
precum și al meu personal, să vă
adresez dumneavoastră, conducerii
de partid și-de stat și întregului po
por prieten al Republicii Democrate
Germane un călduros salut tovără
șesc 'și cele mai bune urări.
Vizita pe care o facem in țara
dumneavoastră constituie o expre
sie a bunelor relații de prietenie și
colaborare dintre țările, partidele și
popoarele noastre. Noi apreciem sta
diul înalt al, acestor relații — și con
siderăm că trebuie să facem, și in
continuare, totul pentru ca nivelul
lor să crească necontenit, pen
tru ca ele să se afirme din
toate punctele de vedere ca un
exemplu de relații între state so
cialiste prietene, care conlucrează
strins in edificarea noii orinduiri, in
lupta pentru socialism și pace in
lume. Dorim ca și actuala vizită să
se înscrie, prin rezultatele sale, ca
un nou moment important in dez
voltarea, pe multiple planuri, a aces
tor raporturi prietenești.
Intr-adevăr, intre partidele noastre
există vechi tradiții de luptă revolu
ționară împotriva fascismului și
războiului. In momente importante
ale dezvoltării vieții mondiale,
partidele noastre au conlucrat activ
cu alte partide și forțe revoluționare
și antifasciste pentru apărarea cuce
ririlor democratice, împotriva fascis
mului și pentru pace. Nouă ne re
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în onoarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a fost
oferit, marți, un dineu oficial de to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Socialist' Unit din Germania,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Democrate Germane.
Au luat parte tovarășii:' Emil
Bobu, membru al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprirri-ministru al
guvernului. Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

PLECAREA DIN CAPITALĂ

vine înalta misiune și răspundere
de a dezvolta aceste tradiții și de a
adăuga noi elemente conlucrării ac
tive in noile condiții internaționale.
După cum este bine cunoscut; po
poarele noastre au pornit,1 — după
victoria asupra fascismului, cu patru
decenii in urmă — pe calea dezvol
tării libere, socialiste. în acești ani,
ele au înfăptuit profunde transfor
mări revoluționare .în toate domeni
ile, au obținut realizări istorice,
care confirmă justețea drumului ales,
trăinicia orinduirii socialiste pe care
o edificăm in țările noastre.
Participarea dumneavoastră, dragă
tovarășe Honecker, la a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, a prilejuit și un
schimb de păreri, dar v-a oferit și
posibilitatea să cunoașteți realizări
le și felul în care poporul român,
sub conducerea partidului, acționea
ză pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.
Cunoaștem realizările obținute de
Republica Democrată Germană, sub
conducerea Partidului ^socialist Unit
din Germania, in construcția socie
tății socialiste dezvoltate — și sînțem
bucuroși că vom avea prilejul să cu
noaștem, și cu ocazia acestei vizite,
noi realizări ale poporului dumnea
voastră. Noi dăm o inaltă apreciere
realizărilor Republicii Democrate
Germane, eforturilor pe care harnicul
și talentatul dumneavoastră popor le
desfășoară pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a țării sta
bilit de cel de-al X-lea Congres al
(Continuare în pag. a III-a)

Dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni,
Vă salut încă o dată, in modul
cel mai cordial,, dragi oaspeți români.
Ne bucurăm de vizita dumneavoas
tră in Republica Democrată Germa
nă și sintem siguri că eâ va con
tribui la adincirea . și diversificarea
colaborării multilaterale dintre parti
dele, statele și popoarele noastre.
în august anul trecut, cu prile-,
jul manifestărilor ocazionate de cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă: și antiimperialistă, am
efectuat, dragă tovarășe Ceaușescu,
un schimb util de păreri. Am putut
să mă conving de realizările im
portante ale poporului român in
dezvoltarea țării. Acum dumnea
voastră veți putea constata că la
noi — prin sirguința și eforturile
cetățenilor noștri — se edifică, con
tinuu societatea socialistă dezvol
tată, iar oamenii muncii se an
gajează plenar pentru asigurarea pă
cii. Ei știu foarte bine că tot ceea
ce întreprind, ceea ce realizează cu
miinile lor și cu sirguința lor crea
toare este spre binele lor, al copiilor
și .nepoților lor Și că acest lucru este
po.sibil numai in condiții de pace.
în contextul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei asupra fascismu
lui hitlerist și a eliberării, amintindu-ne de ororile războiului și avind
in . vedere situația mondială pericu
loasă, . a crescut simțitor dorința po
poarelor de menținere a păcii. Acum,
mai mult ca oricind. trebuie luptat

împotriva războiului, înainte de a
vorbi armele cu o putere de dis
trugere nemaiîntîlnită.
încă .la începutul secolului nostru,
cunoscutul politician, istoric și scrii
tor româp Nicolae Iorga a arătat :
„E bună'numai pacea care s-a lup
tat și care e în stare să se lupte !“.
Europa trăiește de, patru decenii
fără război și așa trebuie să fie și
în viitor. De aceea luptăm împotri
va politicii de înarmare forțată și
de confruntare. . promovată de cele
mai agresive cercuri imperialiste, și
pentru revenirea la destindere. Noi
facem totul pentru a se opri, in sfirșit,'cursa înarmărilor pe . Pămint și
pentru ca aceasta să nu înceapă în
Cosmos. Asigurarea păcii este cea
mai importantă cerință care rezultă
din învățămintele trecutului și co
respunde necesităților prezentului.
Putem constata cu conștiința im?
păcată că primul stat al muncitori
lor și țăranilor pe pămint german,
în. care s-a fructificat șansa istorică
a eliberării de sub fascism, cu
noaște răspunderea ce-i revine in
centrul Europei. Oricine.' poate avea
încrâdere că de pe teritoriul R.D.G.
nu vă mai porni niciodată un război.
Alături de Uniunea Sovietică, de
Republică Socialistă România și de
celelalte țări frățești, noi am acțio
nat ințotdeauna activ pentru asigu
rarea păcii ; aceasta o facem astăzi
și o vom face și in viitor. Prelun
girea valabilității Tratatului de la
Varșovia, care a. fost recent pecetlui
tă de reprezentanții de frunte ai
statelor participante la alianța noas------------------------------------ _z
(Continuare în pag. a III-aj

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele. Republicii
Socialiste România, a plecat, marți
dimineața, in fruntea unei delegații
de partid și de stat, intr-o vizită
oficială de prietenie, in Republica
Democrată Germană, la invitația Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a Consi
liului de Stat și Guvernului R. D.
Germane, a tovarășului Erich Hone
cker, secretar general al Comitetului
Central' al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat ăl R.D.G.
Din delegație fac parte tovarășii
Emil Bobu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R.. Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. prim viceprim-ministru al
guvernului. Ion Stoian. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al . P.C.R..
Ștefan Andrei, membru supleant al
• Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne. Ion Sirbu. vicepreședinte al
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și
Sociale. Constantin Mitea. consilier
al secretarului general al Partidului
Comunist Român și președintelui
Republicii Socialiste România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a.
'fost salutat, la plecare, de îriembfi

și membri supleanți ai Comitetului
Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R..
secretari ai Comitetului Central al
partidului, de membri ai C.C. al
P;C.R.. ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, de reprezentanți ai unor
instituții centrale, organizații de
masă și obștești, generali.
Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu Și to
varășei Elena Ceaușescu buchete de
flori.
Erau de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.D. Germane la
București, membri ai ambasadei.
La ora 9. aeronava prezidențială a
decolat de pe aeroportul Otopeni,
indre'ptindu-se spre Berlin.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Marți, 28 mai, au inceput convor
birile oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, și tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al Comitetului
Central al Partidului Socialist Unit
din Germania, președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane.
La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Gheorghe Oprea, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C, al P.C.R., prim viceprim-ministru' al guvernului, Ion Stoian,
membru supleant al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P:C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ion Sirbu, vicepre
ședinte al Consiliului Central de

Control Muncitoresc al Activității
Economice și Sociale. Constantin
Mitea, consilier al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român
și președintelui Republicii Socialiste
România, precum și Gheorghe
Caranfil, ambasadorul României in
R.D. Germană, Ștefan Stancu, vice
președinte al Comisiei mixte guver
namentale de colaborare economică
și tehnico-științifică între România
și R.D. Germană, alte persoane ofi
ciale.
Din partea R.D. Germane au luatparte tovarășii Egon Krenz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.S.U.G., vicepreședintei al
Consiliului de Stat al R.D.G., Gun
ter. Mittag, membru al 'Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat al R.D.G., Gerhard Weiss,
membru al C.C. al P.S.U.G.. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Oskar Fischer,

membru al'C.C. al P.S.U.G, minis
trul afacerilor externe al R.D.G..
Gunter Sieber, membru al C.C. al
P.S.U.G., șeful Secției relații inter
naționale'a C.C. al P.S.U.G.. Her
bert Plaschke, ambasadorul R.D.G.
în România, Herbert Krolikowski,
secretar de -stat, prim adjunct al
ministrului
afacerilor
externe,
Frank J. Herman, secretar de stat,
șeful Cancelariei președintelui Con
siliului de Stat, Rudolf Heinze,
vicepreședinte al Comisiei de Stat
a' Planificării, vicepreședinte al
Comisiei mixte guvernamentale , de
colaborare economică și tehnico-ști
ințifică între R.D.G. și România,
Dietrich Lemke, adjunct al minis
trului comerțului exterior, alte
persoane oficiale.
Tovarășul Erich Honecker a salutat
cu căldură vizita pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o face în Repu-
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Nivelul și calitatea producției
pentru export-in continua creștere
O bună parte din producția între
nimic spectaculos. în schimb, efiprinderii de vagoane Arad — cea . ciența lor este certă și se concreti
zează, deocamdată, prin creșterea
mai mare unitate cu acest profil din
producției cu 4—5 vagoand pe zi,
țară — este destinată exportului.
față de ultimul trimestru al anului
Practic, exportul reprezintă circa 60
la sută din producția de vagoane de ■ trecut, cind activitatea s-a desfășu
rat din plin. Spunem „deocamdată"
călători și 90 la sută din aceea de
deoarece toți muncitorii și specialiș-.
vagoane de marfă. Dacă mai adău
iii din secția montaj-sudură consi
găm că, în prezent, ponderea produ
deră că există încă rezerve de creș
selor noi și modernizate a ajuns la
peste 85 la sută, avem o imagine cit
tere a producției zilnice și acționea
se poate de elocventă, a. exigențelor
ză pentru valorificarea tuturor posi
bilităților. „Creșterile de pină acum
calitative care stau în fața întregu
lui colectiv din întreprindere.
ale producției au fost posibile ca
urmare a hărniciei tuturor, muncito
Și totuși, in primele, luni ale anu
rilor, în frunte cu 'comuniștii —
lui nu sarcinile de ordin calitativ
apreciază
_____ maistrul Șțroc Gogjează,
au solicitat în primul rind eforturile
■secretarul comitetului de partid pe
muncitorilor și specialiștilor din uni
tate. ci cele de ordin cantitativ. Mo
■secție. Despre necesitatea recuperătivul ? După cum se știe, in lunile
!■
iapuarie: și februarie, din cauza con
dițiilor climatice nefavorabile,\ au
La întreprinderea
apărut o serie de greutăți in realizarea planului la producția ' fizică,
de vagoane din Arad
Cele mai. mari restanțe s-au înregistrat la piese turnate din oțel și la
piesele forjate, adică in sectoarele
mari consumatoare de energie și
rii restanțelor la export s-a, discutat
combustibili. în aceste condiții nu. cu răspundere in fiecare organizație
s-a putut realiza integral nici planul • de bază. Și ca dovadă că s-a ințeles1
la producția pentru export. între
bine 'această cerință, realizările zil
timp situația a revenit la normal și,
nice au crescut mereu. Muncitorii
în mod firesc, se pune întrebarea :
din echipele conduse de comuniștii
cum se acționează pentru recuperaTeodor Chelba și Viorel Lazăr. de
rea restanțelor Ia producția de ex
pildă, realizează acum trei vagoane
port ?
pe schimb. în loc de două. Dar des
Din discuția cu tovarășul Mihai
pre creșteri de ritm putem vorbi ia
Burlacu, director cu probleme de
oricare din punctele, de lucru ale
export-import, am reținut că la nisecției montaj-sudură. Avem un co
veiul întreprinderii a fost in tocmit
lectiv capabil să recupereze cit mai
un plan special de măsuri, care asi
curînd restanțele înregistrate in pri
gură realizarea integrală a prevede
mul trimestru". O dată cu îmbună
rilor de plan și recuperarea pină
tățirea activității. curente, de zi cu
la sfârșitul primului semestru a res
zi. o atenție deosebită se acordă și
tanțelor acumulate. Ne-am convins
perspectivei. Astfel, de curînd s-a re
luat fabricarea vagoanelor pentru ce
de eficienta măsurilor luate în sec
reale. Totodată, s-a trecut la moder
ția montaj-sudură. unul din puncte
nizarea S.D.V.-tțrilor, ceea ce va asi
le „cheie" ale fluxului de fabrica
gura o creștere a productivității
ție. „Primul lucru pe care l-am fă
muncii cu peste 10 la sută.
cut — ne spune inginerul Gheorghe
Căvășclan, șeful secției — a fost să
Nu mai puțin susținute sint și
ne organizăm mai bine munca. Și
preocupările pentru ridicarea nive
am început cu optimizarea mărimii
lului calitativ al producției. în mod
și structurii formațiilor care, lucrea
special s-au luat măsuri pentru Îm
ză la producția pentru export. Apoi
bunătățirea execuției tratamentelor
am repartizat mai judicios forța de
termice la piesele turnate. Printre
muncă pe cele trei schimburi. De
altele, la fiecare șarjă se fac contraexemplu, la produsul vagon bascu
probe de laborator, astfel că piesele
lant. fabricat pentru R.D. Germană,
introduse pe lîuxul de montaj co
ș-a extins lucrul in trei schimburi,
respund celor mai înalte exigențe.
iar la realizarea vagonului de 105
Măsurile luate pentru îmbunătățirea
tone am regrupat formațiile de
calității producției au in vedere și
lucru, avînd in vedere specificul
asigurarea unei mai mari receptivi
operațiilor și utilizarea mai judici
tăți față de cerințele partenerilor
oasă a dotării tehnice. Pe de altă
externi. De exemplu, recent, unul
parte, s-a reorganizat asistența teh
din beneficiari a solicitat întărirea
nică la nivelul întregii secții, in ve
structurii de rezistență a carcasei va
derea desfășurării în condiții mai
goanelor de transportat cărbune.
bune a producției^ Totodată, pe fie
Imediat, vagonul a fost reproiectat.
care schimb am numit cite un spe
iar noul produs a lost expediat pen
cialist cu mare experiență, care răs
tru testări in condiții de exploatare.
punde de întreaga activitate a
Deși nu constituiau obiectul unei
schimbului respectiv".
obligații contractuale, toate modifi
Desigur, din simpla lor prezenta
cările s-au făcut in mai puțin de o
re. măsurile luate nu se impun prin
lună de zile.

Tot pentru îmbunătățirea calității
producției și sporirea productivității
muncii. în întreprindere s-au luat
măsuri pentru extinderea unor teh
nologii noi, de mare eficiență, cum
sînt presajul greu, utilizarea tablei
din rulou, sudura în mediu protec
tor de bioxid de carbon. încă din
primul trimestru, al anului, sudura
mecanizată a ajuns la o pondere de
77 la suță la vagoanele de marfă, și
64- la sută la cele de călători.
Ca urmare a măsurilor luate, pla
nul Ia export pe lunile aprilie și mai
a fost îndeplinit integral și, totodată,
s-au recuperat o bună parte din res
tanțele înregistrate în prima parte a
anului. Totuși, rezultatele ar putea
fi și mai bune dacă eforturile con
structorilor de vagoane ar fi mai
bine susținute și de' furnizorii de
piese și subansamble. Spunem acest
lucru deoarece in perioada care a
trecut de la începutul 'anului nu
au fost, asigurate integral, printre
altele, cantitățile necesare de bo
ghiuri pentru vagoanele tip gondolă
(furnizate de întreprinderea de osii
'și bo'ghitiri din Balș și întreprinderea
„Nicotină" — Iași), cadrele de oțel
dreapta pentru vagoanele de 105 tone
(de la intYeprinderea „Progresul"
Brăila), traversele (de la întreprin
derea de mecanică de utilaj minier
Baia Mare). Consecințele ? ■ La ora
■ actuală, o serie de vagoane pentru
transportul cărbunelui nu pot fi
expediate beneficiarilor deoarece
lipsesc bo'ghiurile. . Constructorii de
vagoane din Arad așteaptă deci un
-răspuns prompt, prin fapte din par
tea unităților colaboratoare amin
tite, astfel ca restanțele acestora în
livrarea unor piese și subansamble
să fie recuperate integral.

Tristan MIHUȚA

HĂRNICIA OAMENILOR IN OGLINDA UNEI MARI ÎMPLINIRI
...Sfirșit de noiembrie 1984. Sala
de festivități a întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport din
Suceava este plină pină la refuz.
Reprezentanții celor 14 000 de oa
meni ai muncii din întreprindere,
veniți din toate colțurile județului,
sînt reuniți în cadrul adunării ge
nerale. în cuvinte simple, pe> înțe
lesul tuturor, este prezentată ex
periența unui an de' muncă intensă,
greutățile care mai persistă, în di
ferite sectoare de activitate, se dez
bat planurile de viitor. Oamenii
pădurii sint, în general, tăcuți, dar
plini de hotărire. Le citești dîrzenia in priviri. Angajamentele odată
luate sînt întotdeauna respectate.
AȘa incit.. nu . surprinde pe nimeni
hotărirea upor colective de muncă
din întreprindere de a îndeplini mai
devreme sarcinile cincinalului acitual.
1 .
. De la adunarea; generală a oameinilor niuncii din întreprindere au
trecut aproape sase luni. , O știre
sosită de la , Rădăuți anunța că/
la 5 aprilie, unitatea forestieră
de exploatare și transport din loca
litate — una din cele șase unități
de bază ale I.F.E.T.-ului Suceava —
și-a îndeplinit planul de. producție
pe întregul cincinal. Două i zile mai
tirziu, lucrătorii forestieri din Făl
ticeni anunțau și ei același rezul
tat. Iar Ia sfîrșitul lunii aprilie, pla
nul „la zi" la producția fizică pe {în
treaga întreprindere era depășit cu
mai mult de șase milioane de lei.
Cum a fost, posibil să s'e atingă
asemenea performante ? Care sint
resorturile rezultatelor cu adevărat
remarcabile obținute de . cei aproape 4 500 de muncitori, tehnicieni și
ingineri de la unitățile forestiere
din Rădăuți și Fălticeni, precum și
de la. alte unități ale întreprinderii ?
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Din discuțiile cu conducătorii,' ce- . brigada mea a venit cu ideea orga
nizării schimburilor de intervenție.
lor două unități, cu numeroși maiș
Am discutat-o și am aplicat-o. In
tri sau lucrători de la parchete si
loc de nerealizări, brigada pe care
tuate la zeci de kilometri depărtare
unul de altul, prima- și cea mai im
o conduc a depășit planul cu peste,
portantă concluzie care s-a desprins
jumătate milion de lei". La numai o
a fost legată de mșrea dăruire și
zi după organizarea schimburilor de
pasiune în muncă a acestor oameni,
intervenție. la Rădăuți, inițiativa a
de coeziunea aproape desăvârșită a
fost preluată de brigăzile lui Ion
acestor colective. „Și noi avem
Pirghie, de Ia secția de industriali
greutăți, dar nu prea obișnuim să
zare a lemnului Vicovu de Jos, și.
ne plângem de acest lucru" — ni
Victor Cojocaru. de la secția Falcău.
s-a spus nu o dată în dialogurile
Și toți au obținut importante canti
purtate. Iar faptele de muncă din , tăți de produse peste plan.
acest an demonstrează că forestierii
— Noi. ne spune Dumitru , Iacob,
știu să depășească orice greutăți.
directorul U.F.E.T. Rădăuți, țfyrăm
Cind in lunile ianuarie și februa
importante cantități de lemn pentru
rie temperatura se apropia zilnic
celuloză combinatelor de celuloză și
de minus 30 de grade,.instalațiile și
hirtie din Zărnești, Brăila, Bacău '
utilajele din gurile .de exploatare
ș. a. Am asigurat materia primă
„mghejau" șl ele.' Seară de seară, . pentru secțiile noastre de industria
mecanicii de utilaje luau acumulalizare, dar n-am neglijat nici unită-

Două colective de la întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Suceava
și-au realizat sarcinile pe întregul cincinal
toarele- în dormitoare, pentru a . nu
îngheța afară. Dimineața, uneori cu
. eforturi. mai greu. de. prins în~ cu
vinte, cu apă . fierbinte, care tre
buia și ea pregătită din timp, uti
lajele erau puse în mișcare.
„Cind n-am putut porni nici trac
toarele, nici funicularele — iși amintește, maistrul Petru Asaftei, de
la U.F.E.T. Fălticeni — am scos
lemnul cu animalele de tracțiune.
Așa am. reușit cu brigada mea să
scoatem, în trimestru] I. .7 000 me
tri cubi de lemn și. să liejudăm par
chetul . în care am lucrat". Chiar
dacă aii fost condiții grele de lucru,
adeseori chiar insuportabile, atît oa
menii lui Petru Asaftei, cit și cei de
sub conducerea maiștrilor Ion Nichifor, din sectorul Dolhasca, și Vasile
Rogojină, din sectorul Rișca, au. lu
crat și in schimburi prelungite, la
lumina farurilor tractoarelor, pentru
a asigura materia primă it ecesară
secțiilor de industrializare a lemnului.
De regulă, fabrica din Fălticeni
este aprovizionată cu materie pri
mă «și de către I.F.E.T. Vrancea. La
un moment dat insă. întreprinderea
nu a mai reușit să livreze cantitățile
prevăzute. Oamenii de la gurile de
exploatare Podișor-Dolhasca si Vădurele-Rișca și -au . organizat imediat
activitatea in două schimburi, pen
tru ca fabrica din Fălticeni să poată
funcționa ia întreaga capacitate.
în , aceeași perioadă; în • secțiile
de industrializare ale U.F.E.T. Ră
dăuți ritmul producției scăzuse.
„Ne întrebam cu toții ce să fa
cem. iși amintește maistrul Petru
Amăriuței, de la atelierul de mo
bilă din Rădăuți. Un muncitor din

țilerbeneficiare. Pentru a acționa cu
mai multă- operativitate am renunțat
să mâi transportăm lemnul in cen
trele de sortare și prelucrare și am
făcut pregătirea lui direct în gurile
de exploatare, de unde a și fost ex
pediat către combinate.
Rezultatele obținute în primele pa
tru luni, îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal la U.F.E.T.
Fălticeni se explică insă — pe
lingă munca .de zi cu zi a forestie
rilor —’ și prin aceea că in ultimii
ani s-a acordat o atenție specială
modernizării și perfecționării tehno
logiilor de exploatare și prelucrare
a lemnului. La colectarea masei
lemnoase, de exemplu, gradul ' de
mecanizare a crescut de la 56’ la
sută la 87 la su.tă, îndeosebi prin
introducerea utilajelor și instalații
lor mici consumatoare de combusti
bili, cum sînt funicularele. In do
meniul industrializării au fost in
troduse instalații mecanizate de
prelucrat și transport uzinal (poduri
transportoare rulante, transportoa
re transversale și longitudinale, sortatoare cu canale . și instalații
pentru . încărcat și descărcat), majo
ritatea realizate prin autodotâr.e.
Modernizări s-au făcut și la mași
nile de forță proprii. O altă direc
ție de acțiune a reprezentat-o mă
rirea gradului de prelucrare și va
lorificare superioară a lemnului,
valoarea produselor obținute dintr-un metru cub de materie primă
fiind in acest an cu 64 la sută mai
mare decit in primul an a l cincinaiului.
La U.F.E.T. Fălticeni a
voie să fie rezolvate și o
probleme legate de faptul că ex-

ploatarea lemnului se face și în
zona de cimpie, cum ar fi Dolhasca,
unde nu pot fi folosite funicularele.
Aceasta a impus concentrarea acti
vității de exploatare, ceea ce a dus
la reducerea' cu aproximativ 50 la
sută a timpului de lichidare a par
chetelor, crescînd și indicele de va
lorificare a masei lemnoase.
Prin îndeplinirea prevederilor de
plan pe întregul cincinal, la începu
tul lunii aprilie, U.F.E.T. Rădăuți și
U.F.E.T. Fălticeni și-au creat con
diții pentru a realiza suplimentar,
pină la sfirsitul anului, o productiemarfâ în valoare de 220 milioane
lei și, respectiv, 202 milioane lei,
concretizată în multe zeci de mii și
chiar sute de mii de metri cubi
cherfestea, bușteni pentru gater,
lemn pentru celuloză, lemn de mici
dimensiuni pentru P.A.L. și P.F.L.,
precum si in mobilă de bucătărie,
obiecte și repere pentru construcții
,șj agricultură ele. .
— Realizările obținute de cele
două unităti ale noastre, dar și re
zultatele bune înregistrate de U.F.E.T.
Vatra D.ornei, Câmpulung Moldove
nesc. Iacobeni1 și Gura Humorului —
ne spune tovarășul Vasile Sava, direc
torul I.F.E.T. Suceava — ne dau si
guranța că noi,, toți cei peste 14 000
forestieri suceveni, vom putea să
n'e respectăm angajamentul de a în
deplini planul cincinal cu trei luni
mai devreme.- De altfel; bilanțul pe
primele patru luni "ale acestui an,
. cind am depășit planul laproducțiamarfă cu peste 21,5. milioane lei.
. în condițiile creșterii productivității
muncii cu 17,5 la sută față de ace
eași perioadă a anului 1984,. și am
realizat producția fizică la toate sor
timentele. reprezintă; un pas deose■ bit de important 'pentru atingerea
obiectivului propus.
Rezultatele" obținute de forestierii
suceveni sint, fără îndoială, meri
torii. Ele ar putea fi insă in conti
nuare îmbunătățite, dacă, alături de
efortul susținut al tuturor oameni lor muncii din întreprindere —
muncitori, maiștri, ingineri — ar fi
rezolvate o serie de probleme pe
care forestierii suceveni le au de
mult timp la inimă. Una dintre
acestea se referă la mărirea capa
cității de uscare a lemnului. Prin
construirea, cu sprijinul forurilor de
resort, a unor cazane cu turbină cu
o capacitate de 6 tone . abur pe
oră, s-ar putea rezolva problema
asigurării aburului necesar. Iar pen
tru alimentarea cazanelor respective
s-ar folosi rumegușul și coaja co
pacilor, care există din belșug. în
acest fel s-ar economisi importante
cantități de păcură, gaz metan Și
energie electrică, în timp ce gradul
de prelucrare al lemnului ar crește
substanțial.

Radu BOGDAN
Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii"

PE OGOARELE TULCENE

Se acționează energic pentru executarea
lucrărilor la timp și de calitate
Două zile și o noapte am poposit in multe din „punctele fierbinți" ale
agriculturii tulcene, acolo unde sînt concentrate acum toate forțele umane
și mecanice pentru executarea lucrărilor de irigații și de întreținere a
culturilor. Lucrări de primă urgență, -care se cer făcute la timp și de
calitate. Pretutindeni am întâlnit sute și mii de oameni prezenți la da
torie; pe frontul plinii ! Argument care pledează în favoarea ideii că Si
în județul Tulcea, comitetul județean de partid, organele agricole jude
țene, cooperatorii, specialiștii acționează fără preget pentru o bună
organizare și desfășurare a lucrărilor agricole de sezon. Astfel, pină luni
seara, se încheiase prima prașilă mecanică și manuală pe cele 7 000 hectare
cultivate în județ cu sfeclă de zahăr și pe cele peste 25 000 hectare cu
floarea-soarelui, treeîndu-se acum la cea de-a doua prașilă manuală. Pe
un front larg se desfășoară prima prașilă la porumb : cea manuală s-a
executat pe aproape 60 000 hectare, iar cea mecanică pe 71 la sută din
suprafețele cultivate. în fiecare zi sînt irigate circa 2 600 de hectare, cu
400 hectare mai mult decit este programat. Luni, 27 mai, de exemplu, au
primit apă culturile de pe 2 647 hectare.
După cum am constatat la fața locului, sînt însă și unele neajunsuri
în ce privește aprovizionarea cu cantitățile necesare de îngrășăminte chi
mice, dar mai ales in asigurarea cu piese de schimb pentru combinele si
utilajele care vor intra in curînd în lan, la seceriș. Iată de ce, pe lingă
ritmul susținut în care se desfășoară in aceste zile lucrările in agricul
tura tulceana, ritm care poate fi mărit, este necesar ca pregătirea cam
paniei de seceriș să găsească receptivitate, un sprijin prompt și eficient
din partea furnizorilor de piese de schimb și materiale.
Dar, înainte de orice, să înfățișăm în cele ce urmează cîteva fapte
ale oamenilor ogoarelor tulcene.
ZI ȘI NOAPTE ÎN LAN
Seara, după asfințit, pe terenu
rile consiliului
agroindustrial
Mihail Kogălniceanu. Coline dulci,
cu lanuri de grîu, de soia, de po
rumb, de floarea-soarelui, de lucernă... ' Coline insetate de apă.
Cum pe aici ploile' au tot ocolit
culturile. numeroase aripi de
ploaie ale sistemului de irigații,
ce cuprinde in jur de 21 000 de
hectare, aduc în lanuri apa atît
de necesară.
La o răscruce de drumuri stăm
de vorbă cu Njcolac Burcuș, pre
ședintele consiliului. Se încheia o
săptămină de muncă la Întreți
nerea culturilor, la irigat, la re
coltarea furajelor. Cerul, într-o
parte, acoperit de nori, spintecat
Ia răstimpuri de fulgere. Interlo
cutorul nostru privește către
acolo :
— Măcar de s-ar abate și pe
aici.
— N-a mai plouat de mult ?
— Nu, și avem mare deficit de
apă in sol.
— Sistemul de irigații cuprinde
douăzeci și.unu de mii de hecta
re. Cura este folosit ?
— Zi și noapte. Păioasele au
primit prima udare și am început
a doua. La prășitoare, sintem, de
asemenea, pe terminate cu prima
udare. în multe sole am fost nevoiți sa facem irigatul incă în faza
de răsărire. Cu alte cuvinte, ur
măm întocmai îndemnul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. indemn-chemăre
adresat în cuvintarea ținută la
marea adunare populară de la Cra
iova, ca oamenii ogoarelor să-și
facă exemplar datoria în aceste
zile hotăritoare pentru soarta re
coltei.
Gheorghe Guli,
președintele
C.A.P. Cataloi, ne prezintă aripile
de. ploaie albă și foșnitoare in

pînza de întuneric care se co
boară :
— Acolo irigăm lucerna. Circa
100 de hectare. Mai sint 3 mutări
și se ajunge la marginea lanului.
E udarea a doua. Recoltăm și tre
cem imediat la a treia udare.
Dincolo, aripa aceea de ploaie- e
la borceag — 80 de hectare — și-i
dăm prima udare. Colo, la grîu,
unde sînt cele două colibe, iștr mai
încoace la porumb.
— Vedem că dați aceeași aten
ție furajelor.
— Firesc. Avem 750 de taurine,
350 de porci, 2 000 de oi. Producții
mari de furaje înseamnă producții
mari și in zootehnie.
Norii grei, de sus se apropie
cu zgomot. Fiecare dintre cei prezenți pe cîmp, aici, se întreabă :
va ploua, nu va ploua ? întrebări
firești, pe care făuritorii recolte
lor și le pun mereu. Ei însă nu
mai așteaptă răspunsul „de sus" și
acționează cu toată energia pentru
ca lanul să fie ajutat acum, cind
are atît de mare nevoie de apă,
acționează decis și sînt zi și noap
te la datorie._

DE VEGHE,
LA „MERSUL PLOI!" ADUSE
DE MÎNA OMULUI
E trecut de ora 21. Ne îndrep
tăm. spre un lan de grîu. Aripile
de ploaie iși fac simțită prezența
prin foșnetul lor continuu.. Și prin
boarea de răcoare, pe care o trimit
în jur. Două colibe la margine de
lan. Lingă două motopompe care
merg 24 de ore din 24. Oprim la
prima colibă.
— Seara bună.
— Ar fi și mai bună dacă vine
ploaia, ne răspunde Clini Distrat,
care iși face de lucru la niște co
liere necesare țevilor de. udat.
— S-au stricat ? .

— Nu. Dar le pregătesc pentru,
miine dimineață.
In zori, Clim Listrat cu soția
s-au. aflat în lanul de grîu. La
mutat aripile de ploaie. Au trecut
de atunci 15 ore și „ieșirea din
schimb" încă nu s-a produs. După
ce termină treaba cu clemele, vor
sta la masă, un ultim control la
aripa abia mutată, la motopompă,
somn „de veghe" pină în zori, și
din nou, de la capăt.
— Griul, atît cit se vede la ora
asta, arată frumos.
— Cind ii dai ce trebuie, sigur
că arată.
— Cum e viața aici, în lanul cu
griu ?
— Viață de om care ajută re
colta...
La cițiva pași, coliba lui Alexe
Ivan. E și el aici, cu familia. In
jurul colibei, puii de rață, un
miel, alte păsări.
— E iarbă pe șanț berechet,
avem cu ce să-i creștem. Alexe
are pantalonii suflecați, bluza pă
trunsă de apă :
— S-a ivit un defect și am făcut,
fără să vreau... un duș.
Aflăm de la președintele C.A.P.
Cataloi :
— Pe tot timpul irigațiilor, oa
menii au fost mutați în lan. Coli
bele sînt demontabile, pot fi am
plasate urgent de la o solă la alta.
Căutăm să-fagem tot ce ne stă in
putință să creăm ' condiții cores
punzătoare de muncă și de viață
acestor făuritori de mari recolte,
cum ii numim noi.
Noaptea, tirziu, cind am stră
bătut iarăși locurile acestea, am
văzut lumină la colibele udătorilor. Semn că acolo se veghea
mersul ploii aduse de mina omu
lui. Pentru că ploaia care se adu
nase la orizont a ocolit încă o
dată aceste -locuri care au atit de
mare nevoie de ploaie...
CEI 26 PLUS 1
După ce am străbătut, împreună
cu directorul I.A.S, Mihail Ko
gălniceanu, Nicolae Dobre, o bună
parte din culturile întinse pe
aproape 11 000 de hectare, nu
mică ne-a fost mirarea văzind
încă oameni la prășit, aproape pe
întuneric. Ne - apropiem și, prin
umbrele serii, îi numărăm : 26.
— 26 plus 1. Cel din dreapta nu
prea se vede, dar îl „ghicesc"
după cămașă — ne spune direc
torul. E șeful fermei Lăstuni, una
din cele mai bune din întreprin
derea noastră; Se numește Mihai
luge. Este dei fel tot din Lăstuni
și la terminarea facultății, in anul
1980, a cerut să vină în satul
natal. Și chiar de atunci a fost
numit șef de fermă. Mare curaj
din partea noastră, dar și mare am
biție din partea Iui pentru a fi la
înălțimea încrederii. Și este I
îl întrebăm . pe tînârul șef de
fermă, de ce a „întârziat" cu pră
și tul, intrind în întuneric.
— N-am întîrziat. Dimpotrivă,
am ciștigat timp prețios. Oamenii

n-au vrut să lase sapa din mină
pină n-au terminat și ultima por
țiune de prășit din acest lot de
82 hectare cu porumb. Un lot pe
care ni-1 dorim de elită. Am venit
la lucru cu noaptea-n cap, mî.ncarea caldă am servit-o aici și
acum plecăm Not cu noaptea-n
cap. Nici nu vă -închipuiți cit mă
bucură hotărirea lor.
Ne închipuim ! Și ne mai „în
chipuim" și cum va arăta lanul
acesta de porumb, de pe' care
tinărul inginer Mihai Inge și oa-2
menii lui și-au propus să obțină
două vagoane de știuleți la hectar;
TOT

SATUL, „ZI-LUMINÂ”
LA ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

Singurii rămași. Ia primul ceas
al dimineții în satul Agighiol. a
cărui cooperativă agricolă face
parte din consiliul unic agroindus
trial Mahmudia. erau copiii de la.
grădiniță. Practic, toată suflarea sa
tului se afla pe cîmp, școlarii ve
nind și ei, după terminarea lec
țiilor, in ajutorul părinților. Pre
ședintele cooperativei agricole,
Gheorghe Mocanu, și inginerulșef, Gheorghe Pavel, stabiliseră
încă de cu sbară „punctele fier
binți" de lucru, cu deosebire su
prafețele care trebuiau prășite
mecanic și manual. Nu întîmplător, in numai două zile au fost
prășite 'manual toate cele 76 hec
tare cu sfeclă de zahăr. O amplă
desfășurare de forțe am întîlnit și
la prășitul porumbului, acordîndu-se întâietate, suprafețelor neiri
gate.
— Experiența de anul trecut a
fermei numărul 2, care a obținut
8 000 kilograme porumb boabe la
hectar — ne spune inginerul-șef
— ne-a întărit convingerea că și
in condițiile noastre, cu pămint
nu dintre cel mai fertil și cu pu
ține precipitații, putem obțjne re
colte mari și stabile numai prin
executarea tuturor lucrărilor la
timp și de calitate. După cum ve
deți, printr-o bună erbicidare, cul
tura de porumb nu are nici o bu
ruiană. Dar asta nu înseamnă că
nu trebuie prășit de citeva ori.
Fiecare prașilă făcută la timp și
bine, mecanic și manual, face cit
o ploaie, întrucît ea distruge
crusta din jurul plantelor, afinea
ză solul și oprește evaporarea
apei — și așa puțină — existentă
pină acum. Ca specialist, dar mai
ales ca fiu al comunei, îmi crește
inima de bucurie, cind îi văd pe
consătenii mei venind zi de -zi ia
cîmp, cu mic cu mare, și parcă
mai silitori ca niciodată. •
SOLUȚII PRACTICE,
ECONOMICOASE,
DE OAMENI GOSPODARI
Comuna Valea .Nucarilor, cu cela
trei cooperative agricole ale sale
și o asociație legumicolă a consi-

Asociația legumicolă Valea Nucarilor — Irigarea cul
turilor prin brazdă
liului agroindustrial Mahmudia
este vestită in tot județul Tulcea
prin numărul cel mai mare de
mecanizatori pe care-i are —
aproape 200 — dar mai ales prin
hărnicia și destoinicia acestora, ei
fiind mai întotdeauna primii care
încheie lucrările fiecărei campa
nii agricole, după, care dau o
mină de ajutor și altor unități din
județ. Ion și Tănase Oprea, Ilie
și Gheorghe Ene sint două din
numeroasele familii de mecaniza
tori de aici care semnează, zi de
zi, condica de prezență la lucră
rile de întreținere a culturilor o
dată cu zorile și nu mai știu ce-i
răgazul pină tirziu din seară. Tot
ei, mecanizatorii de aici, au găsit
o soluție pe cit de simplă, pe atit
de practică și economicoasă de a
■trimite la rădăcina plantelor, lipsi
te de multă vreme de precipitații,
apa dătătoare de viață, de nădejde
intr-o recoltă bună. Despre ce solu
ție este vorba, tovarășe Petre
Oprea, președinte al cooperativei
agricole Valea Nucarilor ?
— Pentru a asigura irigarea ce
lor 1 800 hectare amenajate în
acest scop, dispunem de 22 de
motopompe, care consumă o mare
cantitate de motorină. întrucît o
parte din canalul de aducțiune se
află chiar pe coama dealurilor din
apropiere, ce ne-am gîndit ? Să
nu mai aducem apa din el prin
pompare, ci prin cădere liberă. Și
uite-așa, fără altă investiție decit
cea de spirit gospodăresc, am re
nunțat acum la 12 din cele 22 de
motopompe. Pe lingă economia de
motorină, ne putem asigura, zi' și
noapte, fără întrerupere, irigarea
cîtorva sute de hectare.
— La fel de practici și buni gos
podari sc dovedesc și cooperatorii
din Iazurile, sat care aparține tot
de comuna Valea Nucarilor. ne
spune Ionel Popa, inginerul-șef
ai consiliului unic agroindustrial
Mahmudia. De ani de zile, panglica
de asfalt a șoselei izola o suprafață
de cîteva zeci de hectare de cea
amenajată pentru irigații. Ce solu
ție credeți că au găsit, cooperatorii
de aici, pentru a trimite nervurile
vitale s! ‘ la rădăcina clanțelor din
partea cealaltă, a șoselei? Au săpat
un șanț adine sub sosea, fără a îm
piedica circulația și fără a clinti
un centimetru de asfalt. Ba, mai
mult, folosind forța gravitațională,
nu mai e nevoie de nici o moto
pompă in plus.

La C.A.P. Agighiol, cooperatorii prășesc a doua oară
sfecla de zahăr
Foto : Ion Sburlca

La rindul lor, cooperatorii din
Cataloi au trecut la ■ modificarea
sistemului de furtunuri de la
motopompe.
— Aproape că nu era zi — ne
spune președintele ■ cooperativei
agricole de aici — in care să nu
înregistrăm defecțiuni la furtunu
rile de la motopompe, la garnitu
rile lor. Eram mereu pe drumuri
în căutarea altora, de schimb.
Acum, in loc de furtunuri folo
sim țevi, cele mai multe din ele
procurate din materiale recupera
bile, pe care le-am îndreptat, le-am
sudat și montat cit mai repede cu
putință. Cițiva ani buni de-acum
încolo nu ne mai doare capul.
Așadar, deschiderea unor albii
de cădere liberă a apei, săparea
unui mic tune! sub o șosea, înlo
cuirea furtunurilor de la moto
pompe cu țevi refolosibile. Trei
din soluțiile practice întîlnite in
aceste zile pe cîmpurile tulcene.
Soluții pe cit de simple, pe atît de
economicoase.
Soluții de oameni gospodari.
SE APROPIE SECERIȘUL.
POT SĂ INTRE ÎN LANURI
TOATE COMBINELE ?
Desigur, ca pretutindeni, în țară,
și in județul Tulcea lucrările de
primă urgență in aceste zile sint
irigațiile și întreținerea culturilor.
Dar iată că lanurile de griu și orz
au înspicat și secerișul bate la
ușă, de unde și fireasca intrebare :
sint pregătite combinele și cele
lalte mașini agricole să intre in
lanuri ?
— în ce ne privește — ne răs
punde Aurel Deliu, directorul
S.M.A. Mihail Kogălniceanu — am
făcut tot ce depinde de noi pen
tru ca la ora secerișului să fim
cu toate combinele și mașinile re
parate. Din păcate, dacă miine
s-ar declanșa campania de recol
tare a păioaselor, n-ar putea să
intre în lanuri decit jumătate din
combinele . pe care le avem. Și
aceasta, din cauză că ne lipsesc o
serie de piese de schimb absolut
necesare.
Cum situația de la S.M.A. Mihail
Kogălniceanu nu este singulară,
intilnind-o și in alte unități tul
cene, am adus la cunoștință cele
constatate inginerului-șef al Trus
tului județean pentru mecanizarea
agriculturii. Sabin Per», care ne-a
spus :
— Intr-adevăr, stadiu] repara
țiilor la utilajele necesare în cam

pania de recoltare a păioaselor este
mult rămas in urmă. In momentul
de față, numai jumătate din nu
mărul total al combinelor și circa
70 la sută al preselor se află gata
să intre în' lanuri, Ia celelalte
neputind să încheiem reparațiile
din cauza lipsei unor piese de
schimb și materiale.
Care sînt acestea ? Din lunga
listă pusă la dispoziție de interlo
cutor, semnalăm aici doar cîteva,
fără de care combinele, presele de
balotat si alte utilaje nu vor putea
lua startul în, foarte apropiata cam
panie a secerișului. Astfel, peste 2<i®
motoare de combină nu se pot re
para din lipsă de cilindri-piston și
segmenți. iar dintr-un necesar de
400 de seturi șine de batere pentru
combinele C—12, nu se primiseră
pină la 27 mai decit un sfert. Este,
de menționat aici că asigurarea
cu aceste piese — seturi motor și
șine de batere — este direct coor
donată de Direcția generală de
resort din Ministerul Agriculturii.
în afară de aceste „piese diri
jate" — cum li se mai spune —
cu toate intervențiile "făcute pină
acum de stațiunile de mecanizare
a agriculturii și întreprinderile
agricole de stat tulcene, nu li s-au
livrat cantități importanțe de alte
piese de schimb, între care : axeambreiaj și clopote-ambreiaj pen
tru combinele C—12 și C—14, axe
piston și- bucșe bielă pentru mo
toarele combinelor C—14, reductoare și axe oscilante tot pentru
C—14, curele de diferite dimen
siuni și altele. Totodată, unitățile
S.M.A. și I.A.S. nu pot recondi
ționa cuțitele de cultivator din
lipsa cărbunilor de forje, iar pen
tru recondiționarea altor piese și
lucrări de. sudură, din cantitatea
de 127 tone carbid repartizată uni
tăților agricole din județul Tulcea
nu s-au primit pină acum nici
jumătate.
în aceste condiții — concomitent
cu eforturile depuse în continuare
la nivel județean — este necesar
ca factorii de resort, din minister
și conducerile Întreprinderilor pro
ducătoare de piese de schimb și
materiale menționate să răspundă
neintirziat repetatelor apeluri ale
tulcenilor, pentru ca la secerișul
care se apropie cu fiecare zi, să
fie prezente in lanuri toate com
binele și utilajele, in perfectă
stare de funcționare.

Neculai AMIHULESE1
Petre POPA
Ilie TANĂSACHE
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VIZITA HALA DE PRIETENIE ÎN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANĂ A DELEGAȚIEI DE PARTID
$1 DE STAT, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

La sosire, pe aeroportul internațional Berlin-Schonefeld

In timpul întîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Erich Honecker

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Partidului Socialist Unit din Germa
nia și in pregătirea celui de-al XIlea Congres al partidului. Dorim, din
toată inima, Partidului Socialist Unit
din Germania, poporului țării dum
neavoastră și dumneavoastră perso
nal, dragă tovarășe Honecker, succese
tot mai mari in infăptuirea societății
socialiste dezvoltate pe pământul Re
publicii Democrate Germane.
in ce privește poporul român, el
se află angajat cu toate forțele in
realizarea programelor sale de con
strucție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a hotăririlor Con
gresului ai XIII-lea al Partidului
Comunist Român privind _ dezvolta
rea economico-socială a țării intr-o
etapă nouă, superioară.
Noi considerăm că realizările Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Democrate Germane, succesele
pe care toate țările socialiste le ob
țin in dezvoltarea lor economico-so
cială, în construcția, socialistă, repre
zintă un factor esențial al creșterii
forței și prestigiului socialismului, al
întăririi independentei și capacității
de apărare a țărilor noastre, al
luptei generale pentru progres social
și pace in lume. In acest spirit,
România acordă o atenție deosebită
întăririi colaborării și prieteniei cu
toate țările socialiste, participă activ
și își aduce nemijlocit contribuția la
perfecționarea cooperării și specia
lizării in cadrul C.A.E.R.. precum și
la activitatea Tratatului de la Var
șovia.
In actualele împrejurări, cind in
viața internațională ș-a ajuns la o
agravare fără precedent, îndeosebi
ca urmare a intensificării politicii de
înarmări.' se impune, mai mult ca
oricind, întărirea colaborării intre'
popoare, intre forțele înaintate de
pretutindeni, pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor spre în
cordare, pentru împiedicarea unui
nou război mondial, care s-ar trans
forma, inevitabil, intr-un război nu
clear și care ar duce, practic, la dis
trugerea a înseși condițiilor existen
ței vieții pe planeta noastră. Iată de
ce noi considerăm că problema
'fundamentală a_epocii contemporane
este oprirea cursei înarmărilor, și
în primul rind a înarmărilor nu
cleare, trecerea la dezarmare și înlă
turarea pericolului unui nou război
mondial, asigurarea păcii in lume.
In luna martie a.acestui an au

început, la Geneva, tratativele sovieto-americane cu privire la armele
nucleare și cosmice. România — ca
și celelalte țări și popoare — a sa
lutat aceste negocieri ca un pas po
zitiv in viața internațională. Trebuie
spus insă că, practic, prima rundă
de negocieri nu a dus la rezultatele
așteptate de popoare. Dimpotrivă,
in acest timp a continuat ampla
sarea de noi rachete nucleare ,și a
altor armamente.
Considerăm că trebuie să se facă
totul pentru că negocierile sovietoamericane de la Geneva să ducă la
acorduri reale în problemele armelor
nucleare și cosmice. Ne-am pronun
țat șl ne pronunțăm pentru oprirea,
de către ambele părți, pe timpul tra
tativelor, a amplasării de noi arme
nucleare in Europa și, in general, in
lume. Salutăm, în această privință,
inițiativele Uniunii Sovietice, decla
rațiile tovarășului Mihail Gorbaeiov,
privind un moratoriu unilateral, pînă
in toamnă, precum și propunerile
mai recente ale secretarului general
.al C.C. al P.C.U.S. de a se încetă, pe
.timpul negocierilor. orice experimen
tări de arme nucleare. Este necesar
■ca și Statele Unite ale Americii să
răspundă in mod corespunzător — și
să se ajungă, in cel mai scurt, timp,
■ la oprirea amplasării i rachetelor, la
încetarea oricăror experimentări nu
cleare. Aceasta ar reprezenta o do
vadă concretă a dorinței reale a ce
lor două părți de a se ajunge la un
acord corespunzător, care să ducă
la incetarea cursei înarmărilor nu
cleare, la oprirea militarizării spa
țiului cosmic.
Problemele discutate în cadrul tra
tativelor sovieto-americane de la
Geneva privesc toate popoarele lu
mii —’ și. de aceea, apreciem că
toate țările trebuie să acționeze și
să-și aducă contribuția la soluționa
rea lor. în mbd deosebit este nece
sar ca țările din cele două pacte mi
litare — N.A.T.O. și Tratatul de la
Varșovia — să se intilnească, să ia
inițiative și să contribuie, in forme
corespunzătoare, la succesul acestor
negocieri.
Considerăm că trebuie să intensi
ficăm acțiunile noastre in cadrul di
feritelor organisme și conferințe in
ternaționale consacrate dezarmării,
securității și păcii. Mă refer. îndeo
sebi. la Conferința pentru dezarma
re de la Geneva, la Conferința pen
tru măsuri de încredere și. securitate
și pentru dezarmare de la Stock

holm, la negocierile'de la Viena pri
vind reducerea armarrientelor'și tru
pelor in centrul Europei, precum și
la' alte organisme și conferințe in
ternaționale, care pot aduce o con
tribuție deosebit de importantă la
cauza dezarmării și păcii.
Trebuie unite toate forțele, folo
site toate posibilitățile pentru a im
prima un curs nou vieții internațio
nale — spre dezarmare, spre destin
dere și colaborare, spre pace 1 Acum,
mai mult ca oricind, pe deasupra
oricăror deosebiri de orinduire, de
concepții politice și filozofice, tre
buie să prevaleze interesele păcii !
în fața pericolelor grave care ame
nință pacea și existența lumii, a
civilizației, nimeni nu poate fa
mine indiferent ! Anul acesta este
— se poate spune — un an hotăritor
pentru politica de dezarmare și
pace — și România este ferm deci
să să facă totul pentru a fi un parti
cipant activ la uriașa luptă a țări
lor socialiste, a tuturor popoarelor
pentru a determina încetarea cursei
înarmărilor,
înlăturarea
armelor
nucleare, oprirea militarizării Cos
mosului !
Ne pronunțăm consecvent pentru
întărirea colaborării intre țările bal
canice, pentru transformarea acestei
regiuni intr-o zonă fără arme nu
cleare și fără baze militare străine.
Sprijinim realizarea unor astfel de
zone denuclearizate in pordul și
centrul Europei, precum și in alte
regiuni ale lumii.
Milităm ferm pentru soluționarea
pe cale pașnică, prin tratative, a
conflictelor și problemelor litigioa
se. pentru respectarea neabătută, in
relațiile dintre state, a principiilor
deplinei egalități, independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale nerecurgerii la
forță și Ia amenințarea cu forța. în
acest spirit, ne pronunțăm pentru
soluționarea pe cale politică a pro
blemelor complexe din Orientul
Mijlociu, a tuturor conflictelor și
stărilor de încordare — din Asia,
Africa și America Latină — în in
teresul popoarelor, al păcii și înțe
legerii între națiuni.
Ținind seama de gravitatea situa
ției economice mondiale. îndeosebi
de situația deosebit de grea a țări
lor in curs de dezvoltare, conside
răm câ este necesar să se facă totul
pentru o abordare nouă, realistă, a
tuturor acestor probleme — inclusiv
a problemei datoriilor externe ale

țărilor in curs de dezvoltare — pen
tru realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazate pe relații
de deplină egalitate și echitate.
Viața, realitățile lumii de azi evi
dențiază rolul tot mai însemnat al
popoarelor in determinarea cursului
vieții internaționale. Avem ferma
convingere că, acționînd unite, conlucrind tot mai strins, . popoarele,
forțele înaintate — în rîndul cărora
țările socialiste au un rol de seamă
— pot opri cursul periculos al eve
nimentelor, pot asigura triumful po
liticii de dezarmare, de destindere,
colaborare și pace 1
Pornind de la aceste considerente,
recent, Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste din Republica Socialistă Româ
nia a adoptat o chemare către între
gul popor și un apel către toate po
poarele lumii pentru intensificarea
luptei pentru dezarmare și pace.
In această după-amiază am început,
dragă tovarășe Honecker și dragi
tovarăși, convorbirile dintre delega
țiile noastre. In cursul acestor con
vorbiri am ajuns la concluzia comu
nă de a intensifica colaborarea, in
clusiv cooperarea și specializarea în
producție, în vederea dezvoltării mai.
puternice a relațiilor economice, tehnico-științifice și în alte domenii
dintre țările noastre. Am convenit
să semnăm un acord de colaborare
pe termen lung — in unele domenii
pină in anul 2 000 — avind convin
gerea că aceasta va așeza pe o bază
trainică, de lungă durată, relațiile
dintre partidele și popoarele noastre
și va fi, totodată, o contribuție de
seamă la dezvoltarea colaborării in
cadrul C.A.E.R. și cu toate țările so
cialiste. Iată de ce consider că vi
zita și convorbirile pe care Ie avem
vor constitui un nou moment im
portant în dezvoltarea relațiilor de
prietenje și colaborare dintre țările,
partidele și popoarele noastre.
Vă rog să ridicați împreună cu
mine paharul :
— pentru întărirea solidarității,
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre :
— pentru Partidul Socialist Unit
din Germania și pentru Comitetul
său Central ;
— in sănătatea dumneavoastră,
dragă tovarășe Honecker ;
— in sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ;
— pentru socialism, pace și co
laborare in întreaga lume 1 (Vii
aplauze).

Toastul tovarășului Erich Honecker
(Urmare din pag. I)
tră, prin semnătura lor, are o mare
însemnătate. Ne-am exprimat îm
preună hotărirea de a ne întări alianța defensivă și de a ne intensi
fica mai mult lupta pentru pace și
dezarmare.
O problemă de importantă mon
dială o constituie, in continuare, ne
gocierile de la Geneva dintre Uniu
nea Sovietică si Statele Unite ale
Americii cu privire la întregul com
plex al armelor coșmice si nuclea
re. în ceea ce o privește. Uniunea
Sovietică s-a declarat deia — după
cum este cunoscut — pentru solu
ții radicale, dacă prin acestea se oprește spirala înarmărilor si se ex
clude trecerea la militarizarea spa
țiului cosmic.
Noi vedem in inițiativa secretaru
lui general al Comitetului Central
al P.C.U.S.. prietenul nostru, tova
rășul Mihail Gorbacîov. care vizea
ză ca prim pas oprirea cursei inarmărilor pe perioada negocierilor, o
sansă reală pentru o cotitură spre
mai bine și o susținem. Dacă s-ar
ajunge, așa cum a propus el. la un
moratoriu asupra oricăror explozii
nucleare, la care să participe toa
te statele posesoare de arme nuclea
re. și moratoriul ar intra in vi
goare la 6 august 1985. adică cu pri
lejul implinirii a 40 de ani de la
bombardamentul atomic asupra Hiroshimei. sau chiar mai inainte; aceasta ar avea o deosebită im
portanță pentru eforturile de dez
armare. Apelul de la Moscova adresat. popoarelor. parlamentelor
statelor, tuturor țărilor, de a se ac
ționa unit pentru viitorul pașnic al
omenirii, corespunde celor mai ar
zătoare aspirații ale noastre. Nici acesta nu trebuie să rămină fără
ecou.

Dragi prieteni și tovarăși,
Sint bine cunoscute la noi succe
sele obținute de România, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
in ultimele patru decenii, pentru de
pășirea răminerii in urmă moșteni
te de la orinduirea/exploatatoare și
pentru edificarea societății socia-x
liste multilateral dezvoltate. Ne
bucurăm de marile transformări
care an de an au loc în țara dum
neavoastră in industrie și agricultu
ră. in știință și tehnică, ca și in
alte domenii ale vieții sociale. Ima
ginea României este caracterizată
din ce in ce mai mult de numeroa
se obiective industriale și fabrici no:
și moderne. Prin construirea impre
sionantei hidrocentrale de la Porțile
de Fier au fost îmblânzite valurile
Dunării și transformate in energie
spre binele oamenilor. O mare im
portanță are Canalul Dunăre —
Marea Neagră. Admirăm sincer ma
rile eforturi încununate de succes
ale clasei muncitoare, ale țărănimii
și intelectualității României priete
ne. Ne bucurăm de succesele dum
neavoastră. dragi prieteni și tovarăși
români, și vă felicităm din inimă
pentru acestea.
Colaborarea dintre partidele, sta
tele și popoarele noastre se dezvoltă
multilateral și dinamic in toate do
meniile. In această privință ne ba
zăm pe tradițiile îndelungate ale
luptei clasei muncitoare germane și
române. Marile lupte greviste ale
ceferiștilor și petroliștilor români
din ianuarie-februarie 193'3, moment
în care, în Germania, regimul hitlerist prelua puterea, au avut o mare
însemnătate internațională. Ele i-au
încurajat pe antifasciștii germani,
intre care se aflau și comuniștii, in
lupta lor grea împotriva regimului
fascist. Vor râmine veșnic in amin
tirea noastră acțiunile de protest or
ganizate de Partidul Comunist Ro
mân împotriva arestării și întemni

țării lui Ernst Thălmann, precum și
pentru eliberarea sa. în lupta îm
potriva regimului fascist al lui Fran
co și pentru libertate și democrație
in Spania au stat umăr la umăr
antifasciști români și germani. Comu
niștii germani și români au acționat
împreună, in ilegalitate și in exil,
adeseori în condiții deosebit de per
riculoase, in spiritul internaționalis
mului proletar. Solidaritatea inter
națională și lupta comună și-au de
monstrat trăinicia in închisorile reacțiunii și in lagărele de concentrare
fasciste. Pentru menținerea și conti
nuarea prieteniei tradiționale, intre
clasa muncitoare română și cea ger
mană are o valoare simbolică faptul
că un deținut al temutei închisori
Doftana, antifascistul și comunistul
Jonny Loehr, a fost primul ambasa
dor al R.D.G. în țara prietenă,
România.
Solidaritatea strinsă dintre P.S.U.G.
și P.C.R.. întemeiată pe principiile
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, constituie o te
melie sigură pentru dezvoltarea re
lațiilor noastre strinse de prietenie.
Relațiile pe linie de partid sint mo
torul colaborării multilaterale și
contactelor creatoare in toate dome
niile vieții sociale.
Vizita dumneavoastră, dragă tova
rășe Ceaușescu. ne oferă posibili
tatea de a semna noi înțelegeri in
domeniile economiei, științei, tehni
cii, ca și al sănătății, transportului
și invățămintului. menite să ridice
pe noi trepte relațiile noastre in
deceniile următoare. Sint sigur că
această întilnire va da noi și pu
ternice impulsuri colaborării priete
nești dintre partidele și statele
-noastre.
Dragi prieteni și tovarăși,
Cu,elan creator, comuniștii și toii
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană intimpină cel
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G.

Au fost obținute rezultate impor
tante in cinstea celei de-a 40-a ani
versări a victoriei și a eliberării,
care au confirmat in mod evident
eficiența cursului nostru, a unității
dintre politica economică și cea so
cială. In munca sa de consolidare
a socialismului și de asigurare a
păcii, poporul nostru este întot
deauna conștient cît de important
este să întărească continuu unitatea
si alianța frățească cu Uniunea So
vietică si cu celelalte state ale co
munității socialiste. în acest sens.
R.D.G. își va aduce contribuția atit
in cadrul Tratatului de la Varșo
via. cit și al C.A.E.R.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Vizita dumneavoastră actuală în
republica noastră este o nouă dova
dă a prieteniei și solidarității fră
țești dintre partidele, statele si po
poarele noastre. Cu deosebită plăce
re urez din toată' inima poporului
frate român. Partidului Comunist
Român, avangarda încercată a cla
sei muncitoare românești, si dum
neavoastră personal, dragă tovarășe
Ceausescu, succese. în continuare, in
realizarea hotăririlor Congresului al
XIII-lea al partidului, pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.
Vă rog să ridicați împreună cu
mine paharul și să toastăm pen
tru :
— prietenia frățească si colabo
rarea strinsă dintre partidele, statele
si popoarele noastre.
— pentru Comitetul Central- al
Partidului Comunist Român si in
sănătatea dumneavoastră, iubite to
varășe Ceaușescu.
— in sănătatea tuturor tovarășilor
si prietenilor români prezenți aici.
— pentru socialism si pace in în
treaga lume ! (Vii aplauze).

Întîlnire intre tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Erich Honecker
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, marți
după-amiază. la Palatul de Stat al
R.D. Germane, o vizită tovarășului
Erich Honecker, secretar general al

C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane.
Cu acest prilej, cei doi conducători
de partid si de stat au avut un
schimb de păreri in probleme de in
teres comun, premergător convorbi
rilor oficiale.

întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească, de înțelegere
si stimă, caracteristică raporturilor
de colaborare dintre partidele si sta
tele noastre, dintre popoarele celor
două țări.

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
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blica Democrată Germană, apreciind
că aceasta reprezintă un eveniment
de deosebită însemnătate in evoluția
bunelor relații dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. Totodată,
tovarășul Erich Honecker și-a ma
nifestat satisfacția de a se reintilni
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
a continua dialogul la nivel înalt,
care s-a dovedit a fi un factor esen
țial in dezvoltarea neîntreruptă a
conlucrării
multilaterale
dintre
P.S.U.G. și P.C.R., dintre R.D. Ger
mană și România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit, in numele său și al delegtț|iei române de partid și de stat
pentru invitația de a vizita Repu
blica Democrată Germană, pentru
calda primire și ospitalitatea cu care
au fost intimpinați, expresie a sen
timentelor de profundă stimă și prie
tenie ce și le nutresc reciproc po
poarele noastre.
Deplin incredințați, că vizita, înțe
legerile la care se va ajunge vor
conferi dimensiuni tot mai ample
conlucrării dintre P.C.R. și P.S.U.G.,
dintre România și R.D. Germană,
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich
Honecker au procedat la prima run
dă de convorbiri in probleme bilate
rale și internaționale de interes
comun.
în cadrul convorbirilor, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker
s-au informat reciproc în legătură
cp preocupările actuale și de viitor
ale celor două partide, cu rezultatele
obținute de Republica Socialistă
România și Republica Democrată
Germană in dezvoltarea economico'.socială, in cursul actualului cin
cinal și îndeosebi în ultimul an.
S-a subliniat că rezultatele obținu
te de cele două țări in construcția
socialistă, eforturile partidelor si po
poarelor lor pentru perfecționarea

continuă a întregii opere de edifi
care a noii societăți creează condi
ții pentru întărirea forței economi
ce si sociale -a țărilor noastre, a
forței și prestigiului socialismului in
general și, totodată, deschid noi
posibilități si perspective pentru lăr
girea , si diversificarea continuă a
colaborării si conlucrării dintre cele
două țări, partide si popoare.
In continuare, in cadrul convorbi
rilor s-a făcut, de asemenea, un
schimb de păreri in legătură cu evoluția si stadiul actual al relațiilor
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Socialist Unit din Germa
nia. dintre Republica Socialistă
România si Republica Democrată
Germană, in legătură cu perspecti
vele dezvoltării lor in viitor. S-a
apreciat că raporturile de prietenie
și colaborare dintre partidele si ță
rile noastre s-au amplificat si îm
bogățit continuu in ultimii ani. prin
transpunerea in viată a hotăririlor
stabilite la cel mai înalt nivel. Au
fost evidențiate, in acest sens, pro
gresele înregistrate în promovarea
conlucrării pe tărim politic, eco
nomic. tehnico-științific si cultural.
Totodată, pornindu-se de Ia bune
le rezultate dobindite in planul
colaborării bilaterale, de la posibi
litățile sporite de care dispun eco
nomiile celor două țări si de la prio
ritățile programelor lor de dezvol
tare economico-socială. s-a relevat
necesitatea de a se acționa, in con
tinuare. în direcția creșterii volumu
lui schimburilor comerciale, extinde
rii. pe baza unor acorduri de lun
gă durată, a cooperării și specia
lizării în producție, pentru a se
conferi stabilitate si o Perspectivă
si mai largă relațiilor economice
dintre România si R.D. Germană,
în acest context, s-a subliniat ne
cesitatea ca acordurile de lungă du
rată să se bazeze pe contracte ferme

între întreprinderi, combinate, cen
trale și ministere din cele două țări.
S-a cerut ca ministerele și organele
centrale de planificare din cele două
țări. Comisia mixtă guvernamenta
lă de colaborare economică și tehnico-științifică să examineze și să
concrețizezg...măs.iu’i.xare să asigure,
în spiritul înțelegerilor convenite Iâ
nivel inalt, dezvoltarea mai inten
să a schimburilor comerciale, a coo
perării și specializării, îndeosebi în
sectoare de vîrf ale economiilor na
ționale ale celor două țări, inclusiv
in ce privește colaborarea pe terțe
piețe. Cei doi conducători de partid
și de stat au exprimat voința și ho
tărirea celor două țări de a inten
sifica si ridica pe un plan superior
atit relațiile bilaterale, cit și colabo
rarea și conlucrarea in cadrul
C.A.E.R.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și secretarul ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Socialist Unit din Germa
nia au reafirmat voința comună de
a întări conlucrarea dintre cele două
partide, de a lărgi schimburile de
experiență în probleme de interes
reciproc, subliniind că aceasta are
o deosebită importantă pentru dez
voltarea, in general, a colaborării si
prieteniei dintre țările și popoarele
noastre.
S-a subliniat că promovarea susți
nută a relațiilor prietenești dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Qermania.
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
na este in folosul și spre binele
ambelor popoare, al edificării noii
orinduiri in cele două țări, ăl cauzei
socialismului și păcii in lume.
Convorbirile se desfășoară intr-o
atmosferă de caldă prietenie. înțe
legere și stimă reciprocă.

Depunerea unei coroane de flori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a depus, marți
după-amiază, o coroană de flori la
Monumentul victimelor fascismului
și militarismului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
însoțit la ceremonia solemnă de
membrii delegației de partid și de
stat a Republicii Socialiste România.

Au fost prezenți Egon Krenz, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al
Consiliului de Stat, alte persoane
oficiale.
In fața flăcării veșnic nestinse,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a păstrat
un moment de reculegere.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Democrate Germane.
La încheierea ceremoniei depune

rii coroanei de flori, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit defilarea gărzii de onoare.
Un mare, număr de berlinezi. pre
zenți la ceremonie, au salutat, la ple
care. cu vii aplauze pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. au făcut o caldă ,
manifestație de simpatie conducăto
rului partidului și statului nostru.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA BERLIN
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brii delegației române de partid și
de stat sint salutați, la coborirea din
avion, de tovarășul Erich Honecker.
Cei doi conducători de partid și de
stat iși .string prietenește miinile, se
îmbrățișează cu căldură.
Un grup de pionieri se apropie cu
emoție de scara avionului, oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu. tovară- ,
șului Erich Honecker frumoase bu
chete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă tovarășului Erich Honecker pe
membrii delegației de partid și de
stat a Republicii Socialiste România.
Erau prezenți, la sosirea oficială,
pe aeroport :
Willi Stoph, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Miniștri, Horst
Sindermann, președintele Camerei
Populare, Hermann Axen. Horst
Dohlus, Werner Felfe, Herbert
I-Iăber, Kurt Hager, Heinz Hoffmann,
ministrul apărării naționale. Werner
Jarowinsky, Giinther Kleiber, Egon
Krenz, Werner Krolikowski, Erich
Mielke,
Giinter
Mittag,
Erich
Miickenberger, Konrad Naumann,
Gunter Schabowski, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G.,
Inge Lange și Gerhard Schufer,
membri supleanți ai Biroului Politic
al C.C. al P.S.U.G., Gerald Getting

și Ernst Mecklenburg, vicepreședinți
ai Consiliului de Stat al R.D.G.,
prof. dr. Lothar Kolditz. președintele
Consiliului Național al Frontului Na
țional din R.D.G., Gerhard Weiss, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, Oskar Fischer, ministrul afaceri
lor externe, membri ai C.C. al
P.S.U.G., miniștri, activiști de partid
și de stat.
Se aflau, de asemenea, de față,
ambasadorul României la Berlin.
Gheorghe Caranfil. si ambasadorul
R.D. Germane la București. Herbert
Plaschke.
O gardă militară, aliniată pezaeroport, prezintă onorul. Sint into
nate imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Republi
cii Democrate Germane. In semn de
salut sint trase 21 salve de artile
rie.
Tovarășii Nicolae Ceausescu și
Erich Honecker trec in revistă garda
de onoare.
In continuarea ceremoniei, cei doi
conducători de partid si de stat pri
mesc defilarea gărzii militare.
Cei prezenți pe aeroport sa
lută cu caldă prietenie pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ovaționează în
delung pentru conducătorul partidu
lui și statului nostru, pentru prie
tenia dintre partidele, țările si po
poarele noastre, dind expresie sa
tisfacției pentru această nouă intil-

nire
dintre
tovarășii
Nicolae
Ceaușescu și Erich Honecker. Răspunzind acestor entuziaste manifes
tări. tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Erich Honecker se apropie de mul
țime. salută cu prietenie.
Atmosfera sărbătorească, prilejuită
de evenimentul vizitei se regăsește,
de altfel, de-a lungul întregului tra
seu care .leagă aeroportul Schoene
feld de Berlin, ca și pe principalele
artere ale capitalei Republicii Demo
crate Germane. Pe numeroase clă
diri sint arborate drapelele de stat
.ale celor două țări. Se află, de asemenea. portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu si Erich Honecker înso
țite de urarea ,,Bun venit, tovarășe
Nicolae Ceaușescu !“, de lozinci în
chinate prieteniei și solidarității din
tre P.C.R. și P.S.U.G., dintre Repu
blica Socialistă România si Repu
blica Democrată Germană, dintre
popoarele celor două țări.
Marile bulevarde berlineze străbă
tute de coloana oficială, in drum
spre reședința rezervată inalților
oaspeți — Palatul Niederschonhausen
— sint străjuite de zeci de mii de
oameni care intimpină cu . multă
bucurie și cu aleasă ospitalitate pe
conducătorul partidului și statului
nostru.
La reședință, tovarășii Nicolae
Ceaușescu si Erich Honecker s-au
întreținut cordial.
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ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

?

Mai intii am făcut o
scurtă călătorie in viitor.
— Iată aici un robot
portal suspendat. Va avea
utilizări in multiple ope
rații industriale. Dincoace,
iată, robotul industrial in
coordonate
cilindrice,
„RIC 25". Am și livrat trei
bucăți la întreprinderea
„23 August" din Capitală.
Aici, un robot industrial
în
coordonate
sferice.
„RIS 63". Unul lucrează de
acum la aceeași întreprin
dere „23 August", două la
întreprinderea de pompe,
încă unul este incorporat
intr-o celulă flexibilă pen
tru piese tip disc. Dincolo,
o mașină automată de
honuit bucșa cilindrului la
„Dacia 1300“... Dincoace, o
celulă flexibilă... Aceasta
este o mașină de rectificat
fără centre, cu o precizie
de un micron și rugozi
tate de 0,3,. e încă in cer
cetare acum, vrem să-i
sporim performanțele și va
deveni, astfel, o prioritate
pe plan mondial. Iată și
macheta unei celule fle
xibile, apoi a unei linii de
transfer...
Tot ceea ce vedem și ad
mirăm
aici
reprezintă
noutăți pentru industria
. mașinilor-unelte din Româ
nia și, in multe cazurr,
noutăți absolute pe plan
mondial. Și e&te, intr-un
fel, o imagine a ceea ce
nu pesțe multă vreme va
fi o prezență curentă în
halele de prelucrări me
canice din uzinele noastre.
Am vizitat deci atelie
rele in care imaginația
cercetătorilor, dublată de
munca lor asiduă in labo
ratoare, in bibliotecă și Ia
planșetă, dobindește în
fățișare concretă, consis
tență materială și funcțio
nalitate sub forma . unor
mașini-unelte prototip (uneori chiar și de mică se
rie) „de ultim jurnal" teh
nic. Ne aflăm la Institutul
de cercetare științifică și
inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelte și mecanică fină „Titan", Unitate distinsă cu titlul
de Erou al Muncii Soeialiste. Iar cel care ne-a în
soțit in scurta călătorie
printre mașinile viitorului
concret este directorul in
stitutului, dr. ing. Aurel
Sandu, și el Erou al Mun
cii Socialiste, Acum douăzeci de ani nu existau
nici institutul ca institut,
nici Aurel Sandu ca cer
cetător. Cu tot ceea ce
au devenit și cu tot ceea ce
fac pentru modernizarea
industriei constructoare de
mașini din România, aparțin integral celor două
decenii de nemaiîntîlnit ajVÎnt al societății, noastre ^
,socialiste. Epocii . Njepla1:, .
►.Ceaușescu.
— Institutul — ne spune

alternat cu eșecuri, «am
directorul său — s-a năs
mers din aproape in aproa
cut acum nouăsprezece
pe și. de fapt, mereu mai
ani din inițiativa și cu
departe. în 1965, cele cite
preocuparea directă a se
va, puține, întreprinderi de
cretarului general al parti
mașini-unelte . existente, adului, care in toată aceas
tă perioadă ne-a vizitat in lunci in țară produceau in
jurul a 150 de tipuri de
numeroase rinduri, indimașini simple. Acum, subcîndu-ne : de fiecare dată
direcții clare de acțiune, rannira noastră cuprinde
douăzeci de întreprinderi,
in consens cu cerințele in
creștere ale întregii eco- majoritatea noi. Nici cele
nomii. Activitatea noastră vechi nu mai sint aceleași,
o materializare a luați ca exemplu „înfrățieste
ideilor secretarului gene- . rea" de la Oradea, care
este acum de zeci de ori
ral al partidului, idei de
mai mare, de sute de ori
largă și generoasă permai modernă. Acum. da. se
spectivă, care au fundapoate vorbi de o industrie
dezvolmentat politica
tării unei industrii socia- românească puternică a
mașinilor-unelte. Ea proliste puternice, moderne,
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ratorul trebuie să știe să
facă programarea mașinii
și șă o supravegheze. Une
ori nici de supraveghere
nu e nevoie, pentru că ma
șina se autosupraveghează, este prevăzută cu orga
nisme de diagnostic pentru
produsele sale și iși. co
mandă corecțiile necesare,
iși schimbă ori regenerează
sculele. O parte dintre aceste însușiri există la
mașini realizate deja, cum
sint mașinile cu comandă
numerică, .’centrele de pre- .
lucrare, celulele flexibile,
liniile automate de trans
fer. Sistemele flexibile, la
1 a căror realizare lucrăm
acum, voi- fi, practic, linii
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Constructori conștienți
ai unei epoci neasemuite
întemeiată pe stimularea
și valorificarea. gindirii
tehnice românești, pe în
crederea în forța creatoare
a poporului nostru. După
cum se știe, mașinile-unelte constituie
factori.il
propulsor . al dezvoltării
.mijloacelor de producție,
Sint deci creatoare de
. industrie modernă, compe
titivă. Iar noi, cei care le
concepem, avem, se înțe
lege, o misiune de maxi
mă
răspundere ;
așa
ne-am și înțeles, in spirit
revoluționar, misiunea in*
credințată de partid. în
momentul de față asigu
răm proiecte și prototipuri
pentru 85 la sută din nece
sarul intern de Utilaje in
industria constructoare de
mașini. Restul se realizea
ză prin schimburi cu alte
țări.
— Cum a fost începutul?
— Cind ne-am născut
noi. ca institut, alții, in
lume, erau mult înaintea
noastră. în atari situații e
normal să înveți de la cei
care știu mai. mult. Așa că
s-a început cu asimilarea
unor licențe. încet-încet
ne-am desprins de ele. pe
măsură ce propriile noas
tre aripi au crescut. în
drăzneala este pentru noi
vitală, este condiția exis• tfcnțbi ''cercetătorului. S-ăii
..'/consumat aici, multă mun
că. ’multă cutezanță și
multe ambiții, succesele au

duce 870 de tipuri. Din
care foarte multe sint de
nivel mondial. Toate mași
nile proiectate de noi in
1984 și 1985 sint-de cea mai
înaltă ținută tehnică, cu
adevărat competitive. Cite
va dintre ele — premiere .
mondiale absolute. Tovară
șul Nicolae .Ceaușescu ne-a
îndemnat să realizăm ase
menea mașinii și,' iată, pu
tem raporta că ne aflăm
pe acest drum.
— Un drum care presu
pune...
— Presupune să fi par
curs, pină aici, o cale
lungă, a competenței, a
dezvoltării gindirii tehnice
originale, a ridicării între
gului nivel tehnologic într-o industrie care să fie
in măsură a executa ma
șini de nivel superior.
Acum douăzeci de ani fă
ceam mașini la a căror .ex
ploatare industrială contri
buția omului, a operatoru
lui,, era esențială .și se ex
prima prin muncă fizică
directă, permanent cu mina
pe comenzi, De aceea, atit
productivitatea, cit si cali
tatea produsului realizat
erau puternic influențate
de factorul subiectiv : indeminare. atenție, oboseală.
La mașinile-unelte ne care
le concepem azi, inței;venția operatoruliii este minimă -■
■și. -categoric, de nivel su
perior. Efortul, cind este, e
un efort intelectual. Ope-

de fabricație complet auto
matizate, preluînd func
țiile a zeci și zeci de mașini clasice, incorporind
manipulatoare și roboți,
Aici nu mai poate fi
vorba de clasicul muncitor
de lingă mașină, ci de ope
ratori ‘cu o pregătire cali
tativ superioară. Aici im
portantă este întreținerea
acestor sisteme. Se produc,
in consecință, mutații be
nefice de ordin profesional-social in structura
muncii.
— în ce sens?
— In primul rind se rea
lizează o foarte înaltă pre
cizie și productivitate. Pro
ducția este’ scoasă de sub
dependența subiectivismu
lui uman, răminind exclu
siv sub rigoarea implacabi
lă, a mașinii, care e con
cepută să nu greșească.
Am creat celule flexibile,
linii de transfer, sisteme
flexibile, care, programate
și încărcate’pentru 16 ore,
lucrează 16 ore fără oprire.
Ziua sau noaptea. Nu cer
pauze de fumat, n-au in
dispoziții. nu le obosește
privirea, nu cunosc eroarea
și fac. în general, ceea ce
rniinii omului i-ar fi imposibil Să facă, Am realizat. de ./exemplu, pen tru
întreprinderea de autoturisme de Iii Pitești o linie
flexibilă care produce: un
bloc motor . pe minut. (Cu
toate sutele și sutele

operații necesare și cu ma
ximă precizie. Am realizat
multe asemenea linii, pen
tru industria automobilelor,
pentru utilajul petrolier,
pentru motoare mari și
altele. Ne preocupă acum
realizarea sistemelor flexi
bile, care reprezintă un pas
ihainte față de liniile auto
mată de transfer. Ele in
clud mai multe celule fle
xibile și atu pentru produc
ția de serie mică, avantajul
adaptării rapide la orice
tip de produs. Nu mai sint
simple automate, ci sint
conduse de calculator...
— înțeleg că drumul pe
care l-a parcurs institu
tul dumneavoastră pentru
a ajunge la capacitatea de
a concepe și realiza ase
menea mașini a fost uriaș,
dacă ne gindim de la ce
s-a pornit. Cum a fost po
sibil ?
— Prin excelentele con
diții create și inalta încre
dere ce ni s-a acordat, prin
insuflețitorul indemn ce
ni s-a adresat mereu de
către tovarășul Nicolae
Ceaușescu și de către emi
nentul om de știință
care este tovarășa Elena
Ceaușescu. Prin climatul
autodepășirii. Prin voința
cercetătorilor, proiectănților. a tuturor lucrătorilor
noștri de a răspunde cu dă
ruire patriotică imperative
lor dezvoltării.
— Care v-a fost drumul,
tovarășe Aurel Sandu ?
— Sint fiu de țăcăni din
Dîmbovița. Plecat la oraș
să învăț o meserie. Am in. vățat-o și am lucrat ca fre
zor la „23 August", timp
în care am urmat si liceul
seral. Apoi facultatea. Din
facultate aici. Iar aici, in
trat intr-un flux al creati
vității tehnice și al perfec
ționării profesionale con
tinue — gîndiți-vă că in
stitutul nostru înregistrează
anual 50—60 de brevete de
invenții — am fost pur și
simplu uimit să descopăr
că am. în mine, posibilități
la care nu mă gîndisem.
— Nu sînteți singurul...
— Bineînțeles. Sint mulți,
chiar foarte mulți ca mine.
Și ne este -tuturor foarte
clar : datorăm dezvoltarea
domeniului nostru, ca și
propria noastră afirmare acestor două decenii, nunti
te, cu justificată mîndrie,
„Epoca Ceaușescu",’ în care
forțele de creație ale po
porului nostru au fost ridi
cate la putere și puse in
valoare in climatul de
efervescență, de participare
plenară la făurirea nguțui
și strălucitului destin al
României. Prin .tot ce am
realizat, prin tot ce năzuim
pentru viitor, sintem făuri
torii conștienți ai acestei •
neasemuite -epoci.

Mihai CARANF1L

Activitățile consacrate Forumului național al tinerei generații au prilejuit și organizațiilor U.T.C. din școli o amplă analiză a cadrului cfe perfecționare a formelor și metodelor de muncă prin care acestea acționează
pentru îndeplinirea rolului important pe le revine în forrmarea revoluționară,
pentru muncă și viață a elevilor. Au fost evidențitate eforturile ce se
depun, sub îndrumarea organizațiilor de partid, pentru mobilizarea tine
retului studios la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le sînt trasate in
documentele Congresului al Xlll-lea al partidului : obținerea unor rezul
tate din ce în ce mai bune la învățătură, în manca productivă și pregă
tirea profesională, în activitatea .politică, de educație comunistă, patriotică
a generațiilor tinere, in lumina documentelor adaptate de forum, am
abordat această problematică cu secretari ai organizațiilor U.T.C. din
licee, cu comuniști de la catedre, îndrumători ai organizațiilor U.T.C.

De la bun început, tinerii noștri
interlocutori din Timișoara au ținut
să sublinieze citeva dintre coordona
tele majore care jalonează activita
tea organizației revoluționare a ti
neretului’ din patria noastră.
— Este deosebit de stimulativă și
mobilizatoare pentru noi, tinerii, în
crederea de care ne bucurăm din
partea partidului, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— afirmă Cristina Drimba. din clasa
a Xl-a, Liceul agroindustrial. Sîntem
mindri că facem parte din marea fa
milie a constructorilor socialismului
și comunismului din patria noastră,
că participăm nemijlocit la progresul
și înflorirea României. Ne bucură și
ne onorează aprecierile, rostite în
diferite ocazii, de conducătorul parti
dului si statului, subliniate și in
magistrala cuvintare rostită la fo
rumul nostru, despre contribuția
tinerei generații la edificarea celor
mai importante obiective ale dez
voltării economico-sociale a tării,
mobilizindu-ne să învățăm și să mun
cim mereu mai bine.
— Ne desfășurăm activitatea în ca
drul profund democratic, specific vie
ții politico-sociale din patria noas
tră, relevat cu pregnanță si de lu
crările Forumului național al tinerei
generații — menționează Eva Vecsernyesi, din clasa a XII-a, Liceul indus
trial nr. 1. Prezența reprezentanților
organizației noastre în consiliul de
conducere al școlii, legătura directă
cu organizațiile U.T.C. din întreprin. derile în care facem practică ne asi
gură, deopotrivă, atit o bună cunoaș
tere a principiilor directoare ale în
tregii activități școlare și profesiona
le. cit și participarea directă la re
zolvarea tuturor problemelor care vi
zează pregătirea noastră pentru
muncă și viață.
— Ne bucurăm de grija și sprijinul
atent al conducerii școlii, al profeso
rilor noștri, care ne indrumă cu
multă competență, pasiune, căldură
— adaugă și Corina Rus. din clasa
a Xl-a. Liceul de matematică-fizică
nr. 1. Sîntem însă permanent stimu
lați la inițiativă,- Ia creativitate, ast
fel incit noi să decidem cele mai
multe acțiuni și manifestări pe care
Ie organizăm cu colegii noștri tineri,
pe măsura interesului, a preferințe
lor acestora.
Referitor la îndatoririle politice, re
voluționare ale organizațiilor U.T.C.
din invățămint. particlpanții la dia
logul de fată au relevat rolul pri
mordial al acestora în antrenarea ti
nerilor la învățătură și muncă — ac
țiuni definitorii ale calității de elev,
au enumerat o seamă de forme și
metode de lucru care se soldează’cu
rezultate rodnice.

Tinerețea bătrînuliii stejar
Cu rădăcinile ,îmo sevă veșnic vie prin
plintate in
veacul
ființa bătrinului ste
XIX, cu trunchiul vi jar. Moștenire trans
guros crescut in seco
misă din generație in
lul XX și cu rămuri
generafie.
șul său cel mai tinăr
Autentica valoare a
boltindu-se peste pra
tradiției rezidă tocmai
gul noului veac și al
in acest fapt: lucrarea
noului mileniu, bătrî- înaintașilor stimulează
nul stejar se arată mai
și cheamă, neîncetat la
in putere decit oricind.
continua sa îmbogăți
Stejar intre stejarii
re. Este rodnica idee
școlii naționale, liceul
care a prezidat adu
care poartă numele lui narea festivă, care a
Gheorghe Lazăr a îm
fost dezbătută la se
plinit recent 125 de
siunea științifică și
ani de cind, pe baza
susținută, cu multiple
opisului .domnesc semșt convingătoare opinii
nat de Alexandru
a,
... loan
autoritate, in pagi
Cuza, lua ființă ca pri
nile numărului oma
mul gimnaziu, de după
gial al revistei liceu
Unirea Principatelor,
lui, „Speranțe". Argu
cu învățământul pre
mentul forte in favoa
dat in limba română.
rea acestei idei de
Cinci pătrare de
netăgăduită actualita
veac in slujba neîntre
te il oferă însuși noul
ruptă a științei și cul
destin al prestigiosu
turii românești. Zeci
lui lăcaș de invăță
de mii de vlăstare dă
mint. care, în anii edi
ficării socialiste, și cu
ruite țării.'
Ne adunăm in jurul precădere sub lumino
sul arc de timp înscris
său, ca o familie
de cel de-al IX-lea
reunită la aniversa
rea bunicului-patriarh, Congres al partidului,
a cunoscut o perioadă
foști și actuali „lăzăde puternică. înflorire.
riști", absolvenți, elevi
De strălucită renașteși profesori. Dintr-un
imaginar catalog al tu re. Spifitul înnoitor,
întregului
turor seriilor de elevi imprimat
urcă spre, astăzi, ono- invățămint românesc
de clarvăzătoarele orind reuniunea jubi
rientări ale secretaru
liară, numele ilustre
lui general al partidu
ale atitor savanți și
lui, a găsit aici un te
creatori a căror stră
lucită traiectorie și-a ren fertilizat de lucra
rea înaintașilor și o
aflat
aici
punctul
de. pornire : scriitorii vie dorință de racor
George Călinescu și dare l'a comandamen
tele acestei epoci. Vi
Ion Barbu, Tudor Vianu, Camil Petrescu și sul unui invățămint
Vasile Voiculescu, pic modern, bazat pe cele
mai noi cuceriri ale
torul Ion Andreescu,
științei, pe integrarea
compozitorii
Alfred
sa tot mai strinsă cu
Alessandrescu și Mihai
cercetarea și produc
Andricu, oamenii de
ția, potrivit cerințelor
știință David Ema
actuale și de perspec
nuel, Alexandru Ghika,
Gheorghe Demetrescu, tivă rrle economiei na
ționale, poartă astăzi
Alexandru Proca, Cos„marca de garanție" a
tin Nenițescu, Gheor
realității.
ghe Vilsan, Gheorghe
Iat-o in aceste mo
Murgeanu și Elie Ca
derne cabinete școlare
ra foii, medicii Al. Răși ateliere-școală, la
dulescu, C. Bacaloglu,
cercul de invenției, la
Artur Kreindler și
locurile de practică
Aurel Babeș, arhitecții
in mari întreprinderi
Petre Antonescu și
bucureștene. Iat-o in
Emil Prager, juristul
profilul de matemati
Mircea. Djuvara și is
că-fizică al liceului,
toricul Constantin Giucare deschide promo
rescu. Și ciți, ciți al
țiilor de azi porți spre
ții... O listă fatalmen
profesiuni de ’ înaltă
te restrinsă in rinducalificare In ramuri de
rile de față, dar care,
virf. Creativitatea, in
fie și in acest context
sumar, oferă o imdgi- , aceste benefice .condi
ne concludentă a boții, nu mai constituie
un atribut exclusiv al
getelor tradiții patrioelevilor „excepționali",
tice. științifice și culci se afirmă pe scară
^turale care circulă ca
—_____________________ __

din ce in ce mai largă,
fiind o cerință ri'v
prim ordin in modela
rea personalității mul
tilateral dezvoltate, hi
acest pe cit de gene
ros, pe atit de exigent
climat de muncă și
emulație se1 formează
convingerile
moralpolitice și opțiunile
profesionale ale celor
ce vor fi mâine, așa
cum le-o cere partidul,
buni specialiști, buni
revoluționari.
Privit in lumina pri
măverii regeneratoare,
bătrinul stejar care .
ne-a adunat in jurul
său se arată mai tinăr
ca oricind. ți simțim
ramurile urcind promițător, viguros spre
mileniului
orizontul
trei. Ca in astfel de
ocazii, s-au evocat, nu
meroase și emoționan
te momente din înde
lungata sa existență.
Mi-aș îngădui, in fi
nal. să adaug unul de
dată recentă — o intîmplare care ne-ar fi
părut odinioară, ‘foști
lor elevi, de domeniul
fanteziei... Cu mai pu
țin de un an în urmă,
in sezonul tulburătoa
relor nopți albe ale
septentrionului, aștep
tam decolatrea de pe
aeroportul din Copen
haga. Printre pasage
rii cursei TAROM spre
București, oameni în
deobște de virște mai
înaintate, atrăgea atenția un mic grup de
tineri. Frumoși, supli,
degajați, cu priviri
sclipind de inteligență.
Se. vedea că alcătuiesc
o echipă. Se si mțea că sint prieteni. Cine
puteau fi ? Interesindu-mă, am ' aflat că
erau elevi de liceu și
se întorceau din Sue
dia, unde participase
ră la Olimpiada inter
națională de fizică ; la
Sigtuna, tihnit și pito
resc orășel din apro
pierea faimoasei uni
versități din Uppsala,
unul din leagănele ști
ințelor moderne din
Europa. Acolo băieții
noștri fuseseră încu
nunați cu lauri. Și nu
mică mi-a. fost bucuria
de fost „lăzărist" să
descopăr că printre acești premianți, care
făceau cinste școlii ro
mânești, se afla și un
actual „lăzărist".

Victor VÂNTU

,meseriași" : complexul cămin-creșâ al întreprinderii „Integiota

Realitate vie, metroul bucureștean
e in egală măsură și perspectivă —
panourile cu inscripția „M“ pot fi
văzute oe tot mai multe artere ale
Capitalei, amintind că in adîncuri
se croiesc, metru cu metru, noi
trasee ale „săgeților aurii". Anul
acesta urmează să intre in func
țiune porțiunea ce leagă de centru
una din marile unități industriale
ale Capitalei — întreprinderea de
mașini grele București. Urmează
„Gara de Nord" ; urmează „Uni
versitatea": urmează... Unadevărat
conveier de civilizație, Întrunind
atributele creativității, eforturilor,
mîndria peptru acest timp devenit
epocă. Metroul bucureștean con
stituie, totodată, un autentic baro
metru al gradului de civilizație a
beneficiarilor săi, mai mult, un
mijloc de educare a spiritului ci
vic la înaltele cote ale epocii.
Tocmai prin această prismă am
întreprins investigația redată in
rindurile ce urmează :

meni pe zi) și „forțăm" răspunsul :
„Ce inseamnă metroul pentru pa
sager ?".
Omul cifrei nu se dezminte.
— Cei circa 350 000 pasageri ciștigă zilnic fiecare o jumătate de oră
călătorind cu metroul.
Scurt și concludent : 175 000 de
ore pe zi ciștigate ’ pentru om.
Adică 7 300 de zile și nopți. Adică
aproape 20 de ani. Zilnic dăruiți

din Negrești-Oaș

Dar sînt pierdute 25 de minute ■ X
200 călători. Poate de aici acea so
lidaritate civică a pasagerilor me
troului. Cu consimțămîntul organe
lor de ordine, după ce ii avertizăm
pe cei doi mecanici, simulăm un
„atentat" la confortul și timpul pa
sagerilor, incercînd să tragem sem
nalul de alarmă. Sintem pe loc în
conjurați, iar unul din pasageri,
tînăru.l cercetător Gheorghe. Mihăi,

U.T.C. am inițiat o „școală politică
de cadre" condusă de prof. Rodica
Surgeanu, secretara organizației de.
partid, in cadrul căreia sint studiate
și aprofundate documentele de partid,
opere
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, sint alcătuite tematicile
pentru învățămintul politic și infor
mările politice U.T.C., au loc diferite
acțiuni politico-educative, intilniri cu
,comuniști și specialiști".
La rindul lor, comuniștii de la ca
tedre, participanți la discuția de fată,
au conturat unele direcții concrete
de acțiune pentru realizarea îndato
ririlor lor directe privind îndruma
La Liceul de filologie-istorie nr. 1
rea organizațiilor U.T.C. din școlile
din București, discuția cu .secretara
respective.
organizației U.T.C., Cristina Savin,
— La indicația comitetului 1udedin clasa a IX-a A, a avut loc intr-un
țean de partid, organizația noastră
moment cu semnificații deosebite :
de bază pune un accent deosebit pe
în școală .erau sărbătoriți intr-un ca
informarea politică a elevilor, pe
dru festiv cei 19 premianți pe țară
Desfășurarea constantă a unui dia
(și 43 pe municipiu) la concursurile
log deschis, competent, mobilizator
pe discipline de invățămint și pe me
cu tinerii, asupra principalelor asserii. „A devenitoo manifestare tra
pecțe ale vieții politice, economice,
dițională aceasta, prilej de a releva
sociale din țară, din localitatea noasefortul deosebit la învățătură al ce
tră — ne spune prof. Dorin Șerlor mai buni colegi, de a da glas
bescu, secretarul organizației de
mulțumirii și recunoștinței față de
partid de la Liceul agroindustrial
tovarășii profesori. Dar și modalitate
din Timișoara. Activitatea cercului
de stimulare a cit mai multor elevi in
de dezbatere cu activul U.T.C., con
această competiție a celor mai har
dus de profesoara Veronica Tarcea,
nici și talentați. Nu-i «uităm» nici pe
„mapa de lucru" a profesorilor diricolegii cu rezultate mai Slabe la inginți. modul cum iși indeplinesc în
vățătură. Pentru ei organizăm, cu
datoririle educative profesorii mem
sprijinul cadrelor didactice, al păbri de partid, activitatea comitetului
rinților, meditații și consultații ; cu
U.T.C. din liceu fac periodic obiec
tul unor analize în adunări gene
rale sau ședințe de birou. După cum
sintem preocupați permanent de relevarea semnificațiilor politice, patriotice ale acțiunilor educative inițiate cu elevii și pentru elevi.
— Fiecare profesor membru de
partid este implicat direct in activi
tatea de indrumare pdlitică-etică a
elevilor — adaugă prof. Silvia Vert,
director adjunct eu probleme educa
tive la Liceul de filologie-istorie din
Timișoara. Avem in atenție cu deo
sebire orientarea elevilor spre orga
cei care nu-și respectă îndatoririle
nizarea unor acțiuni cu profunde im
de elevi discutăm în adunările ge
plicații politice, patriotice, etice, la
nerale. în ședințele de birou".
care să participe întregul colectiv de
Cu prilejul adunărilor U.T.C. de
elevi al clasei, al liceului, care să-i
dare de seamă și alegeri, care au
determine la fapte demne de muncă,
precedat Forumul național al tinerei
de învățătură, la un comportament
generații, au fost formulate apre
demn de epoca în care trăiesc.
cieri deosebite Ia adresa hărniciei și
Prof. Valeria Ștefan, director ad
conștiinciozității cu care liceenii
junct cu probleme educative la Li
muncesc . și se pregătesc pentru vi
ceul industrial „Dinicu Golescu" din
itoarea meserie. Astfel, tovarășul
Cimpulung (Argeș), relevă cerința
Nicolae Țăranu. secretarul comite
orientării permanente a tinerilor spre
tului U.T.C. de la I.A.T.-, a eviden
principalele lor îndatoriri de elevi,
țiat aportul elevilor de la Liceul
participării active la viața organiza
industrial nr. 1 din Timișoara la
ției lor revoluționare. „Trebuie să
realizarea planului de producție al
fim permanent în mijlocul elevilor,
unității. La Cimpulung (Argeș), tova
să-i îndrumăm competent și cu tact,
rășul Cristian Negru, prim-secretar al
să le stimulăm inițiativa, personali
comitetului orășenesc U.T.C., a relevat
tatea, apleeîndu-ne cu interes asu
rezultatele bune obținute de brigă
pra aspirațiilor vîrstei tinere. In
zile de muncă patriotică de la Liceul
acest mod acționează cei mai mulți
industrial „Dinicu Golescu" pe șan
dintre colegii noștri, profesori și ditierul Canalului Dunăre — Marea
riginți — între care aș aminti, pen
Neagră și la alte obiective economice
tru rezultatele meritorii înregistrate
de interes național și local. „Ne
cu clasele lor, pe Demetra Ionescu,
străduim ca. în acest cadru larg și
Elisabeta Enescu, Ion Solomon, Ma
generos al activității profesionale, al
ria și Gheorghe Cenușă. Ilinca Nițu,
muncii patriotice, nu numai să atra
Daniela Cosmescu, Sanda Rădulescu
gem cit mai mulți elevi, dar și să le
— evitînd dădăceala măruntă, atitu
oferim colegilor noștri posibilitatea
dinea rigidă față de preocupările
afirmării plenare a aptitudinilor’și
elevilor".
capacităților, în vederea linei cit mai
Așa cum au subliniat în unanimiactive integrări socio-profesionale- 1 țațe interlocutorii noștri, elevi și pro
după absolvirea școlii -r menționează
fesori. organizațiile U.T.C. din invă
Aurora Dudaș. din clasa a X-a, Li
țămint, profund conștiente de înda
ceul industrial nr. 1 din Timișoara.
toririle majore pe care le au față de
Sîntem conștienți 'că aici, lă școala
țara și poporul nostru, care asigură
muncii se formează, in principal,
tinerilor condițiile necesare învățătu
trăsăturile moral-politice ale tînărurii, pregătirii profesionale, împlinirii
lui revoluționar din România socia
plenare ca specialiști și ca oameni
listă".
noi ai societății socialiste, sint hotăîn aceeași ordine de idei, a cadru
rîte să transpună în viată mobiliza
lui optim de formare revoluționară a
toarele îndemnuri adresate de to
tineretului școlar. Cătălina Nuțu. din
varășul Nicolae'
____ Ceaușescu de la
clasa a Xl-a. Liceul de filologietribuna Forumului național al tiistorie din Timișoara, s-a referit la
nerei generații, acționînd la înălți
cerința ca elevii din conducerea or
mea rolului important pe care-1 au
ganizațiilor U.T.C. din școli să fie
in viața școlii, a încrederii și: perexemplu ’ in toate compartimentele . manentei îndrumări de care se
activității școlare, să facă dovada,
bucură din partea partidului, a secre
prin rezultatele obținute in muncă și
tarului său general.
învățătură, unei inalte conștiințe re
voluționare. „Pentru activul nostru
Florica DINULESCU

Azi, despre
misiunea educativă
a organizațiilor U.T.C

20,00 Telejurnal
20.15 Tribuna TV. Congresul al IX-Iea
— Congresul marilor înnoiri
20,35 Chemare pentru pace — emisiune
de versuri

— Lăsați-mă în pate, mă gră
besc, încearcă să se eschiveze. Și
apoi, glumind : călătorului ii șade
bine cu drumul.
— Dar și cu civilizația, îi răs
punde șef$ stației, Elena Stănescu.
Ora 22,30. călătorii se răresc; in
‘stații își fac apariția oamenii ce
pregătesc toaleta metroului. în sta
ția „Eroilor", îngrijitoarea Elena

CIVILIZAȚIA MEDIULUI AMBIANT

spiritul civic pe traseele metroului
® Zilnic — o economie de timp echivalînd cu... 20 de ani • în stațiile metroului,
oamenii își vorbesc încet ® O adevărată solidaritate a spiritului civic @ Superlative
ce se cer menținute

UN BUN DE NEPREȚUIT
OFERIT CETĂȚEANULUI omului 1 Or timpul a fost dintotTIMPUL
deauna valoare supremă.
Poate de aceea cetățenii iubesc
Debut de discuție cu pixul gata
metroul.
de notat și cu privirea la secunda
—
Da, daj.il iubesc în sensul
rul ceasului. Interlocutor — dr. ing.
cel mai adevărat al cuvintului,
Gheorghe Turbuț, cțirectorul Între
susține interlocutorul. Și-aveam să
prinderii de exploatare a metroului
ne convingem de acest adevăr.
din București. Tema discuției —
însoțiți de tovarășul Emil Pas„Ce-nseamnă metroul pentru bucu
cariu, șef de compartiment al inreștean".
treprinderii,
pătrundem intr-una
Paradoxal, directorul — om
din stațiile cele mai aglomerate.
al cifrelor — începe discuția...
„Piața Unirii". Oră de virf. Șuvoaie
sentimental, „Da. bucurestenii. toți
de oameni se întretaie dirijate
călătorii, indiferent din ce parte
parcă de. o forță nevăzută, dispar
a tării. iubesc
. ..
metroul. Și il
dincolo de ușile ce se inchid cu
respectă intr-un mod care, mi se
zgomot abia perceptibil, alții inun
pare, reflectă trepte de civism,
dă peronul strălucind de curățenie,
mereu mai inalte. Să începem cu
Aici, orice bruschețe, orice gest
intrarea in stație. Ați observat că
necontrolat devine act de necuviinoamenii vorbesc mai incet ? Adică,
ță. Și este pe loc sancționat. Dar
doar atit cit să se audă linul pe
nu numai atit, el este ținut minte,
altul. Ca-ntr-un muzeu. De ce ?
ca o adevărată raritate nedorită.
. Civilizația impune civilizație. Dis
Pe zile, pe ore chiar.
ciplina — disciplină. Ordinea —
Un fapt. dintre putinele : la
ordine".
Lăsăm de-o parte perioadele „de. 2 februarie, intre stațiile „Leonmare virf" ale iernii (cind metroul • tin Sălăjan" și „Republica", cineva trage semnalul de alarmă.
a, asigurat transportul zilnic, „din"
Trenul intirzie 25 de minute.
și „in" schimburi a circa jumătate
Erau doi indivizi, reținuți de pu
de milion de oameni), intrăm in
blicul călător. Sint, desigur, sanc
„trafic normal" (circa 350 000 oaționați sever de organele de ordine.

7

anunță mecanicul la prima stație.
Vociferările, admonestările întregu
lui vagon sint cu greu potolite.
CĂLĂTORULUI îl ȘADE BINE
CU... CIVILIZAȚIA
E-adevărat. nu sint foarte numeroa.to capitalele lumii care . se
bucură de condiții atit de ci
vilizate de transport subteran
ca Bucureștiul. Curățenie-pahar,
niinctiialitate de secundă. Fru
mosul și utilul se întruchipează în
modul cel mai firesc în această
reprezentativă realizare a epocii
— care este metroul. Dar tot. atit
de-adevărat este că reziduurile.de
conștiință, altă dată, în alte părți
neobservate, apar aici ca niște ade
vărate pete pe o oglindă bine spă
lată.
Ora 21,30 in stația „Politehnica",
Un cetățean distrat iese din tren
cu un pachet din care scapă o
hirtie — bonul cu care achitase
obiectul din pachet. Este invitat —
prin stația de amplificare 1 — să-și
curețe „urmele", iar sute de ochi
il urmăresc. E studentul R. Con
stantin.

Istrate ne arată cu dezolare niște
mucuri de țigară. „Nu e păcat ? E
ca și cind ai arunca păcură pe un
covor persan".-Da, e păcat 1 Ca. și
de bancheta pe care este scrijelită
o inimă — act de vandalism din
partea unui om fără’ inimă, fără
sentiment pentru frumosul și’ plă
cutul ce i-au fo'st’ puse la dispoziție,
în orele tirzii, cind oamenii dorm,
acolo jos, in stațiile de metrou,
zeci și zeci de oameni ai muncii
deretică, spală, fac mici, reparații
pentru ca a doua zi, la ora 5 fix,
beneficiarii să găsească garniturile
și stațiile la fel de proaspete, la ”
fel de frumoase. Le-am găsit la
datorie și pe Irina Roșea din
stația „Piața Unirii", și pe Car
men Iștoc din stația „Titan",
care, deși impiegat de mișcare, nu
ezită să-și pună șorțul de în
grijitoare, și pe Gabriela Palada
de la „Politehnica", și pe...
în numele frumosului dini metroii, al actului zilnic de inaltă
i
civilizație pe care- acesta il ioferă,
nu putem trece cu vederea acele
manifestări anticivice — deși aces___
tea sint infime in raport cu milioa
nele dețălători — și care sînt pe loc
sancționate. Cetățeni ca D. loan

serial
(color).
Războiul
Independenței. Episodul 5 : „Că
derea Plevnei". Scenariul : Paul
Anghel. Regia : Sergiu Nicolaescu. O producție a Studioului de
film TV, realizată In Centrul de
producție cinematografică „Bucu
rești"
Telejurnal
Închiderea programului

Turturicii 11), a fumat in
stația „Eroilor", M. Cornel (str;
Plutonier Nedelcu 3). in stare
de ebrietate, a insultat personalul
din stația „Republica". loan GhJ.
(str. Aurului 16), a pătruns in
stația „Mihai Bravu" în stare de
ebrietate, au cunoscut rigorile legii.
Diipă cum nu putem să nu amin
tim cițiva din acei negustori ambu
lanți care nu se sfiesc’să pătrundă
in frumosul edificiu subteran cu
săculeții de semințe prăjite, sau cu
felurite dulciuri dubioase, oferindu-le celor ce „uită" unde se află.
De unde rezultă că este necesară
întărirea strictă a pazei pentru a
se împiedica pătrunderea unor aser
menea factori de poluare.
Surprinzător este că și unele uni
tăți comerciale de stat încalcă re»
gulamentele privind curățenia me
troului. amplasindu-și tonetele cu
înghețată sau produse de patiserie
chiar Ia intrările in stații, unde se
adună, astfel, mitldăre de hirtii,
cornete, ambalaje. Așa au procedat
unitatea de desfacere a inghețatei
nr. .27 și întreprinderea de cofetării
și răcoritoare nr. 2 (in stația
„Muncii"), sau cooperativa Dobroieșți (in stația „Republica").
De bună seamă, amenzile aplicate
contravenienților constituie un
mijloc eficace și necesar pentru a
pune capăt oricăror acte de natură
a aduce prejudicii curățeniei in
acest edificiu. Dar simpla aplicare
de ;amenzi nu reprezintă singurul
rerriediu. Contravențiile ar putea fi
prevenite și prin atragerea in
această activitate a echipelor de
control al oamenilor muncii.
Eforturile întregului colectiv al
...
întreprinderii de exploatare a me
troului de a întreține și folosi acest
bun de preț al Capitalei, al intregii
țări sint notabile. Ele pot insă și
trebuie multiplicate printr-o con
tinuă ridicare a spiritului civic al
inșiși beneficiarilor metroului —
cetățenii 1
Pentru ca in fiecare dimineață,
intiii lui pasageri să se bucure de
aceeași ambianță tonică a începu
tului de zi. Ca in dimineața aceas
ta de primăvară asociată cu vocea
calmă, călduroasă : „Stimați pa
sageri, colectivul metroului vă
spune bună dimineața 1"

Laurențiu DUȚA
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SCRISOAREA COMITETULUI

POLITIC

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
adresată tovarășului Nicolae Constantin
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani
Dragă tovarășe Nicolae Constantin,
Cu prilejul împlinirii vîrstei de
60 de ani, dorim să-ți adresăm,
din toată inima, cele mai calde fe
licitări și urări de viață îndelun
gată și fericită.
Ne face plăcere să-ți exprimăm,
și cu prilejul acestei frumoase ani
versări. sentimentele noastre de
prețuire pentru activitatea rodni
că pe care o desfășor!, cu compe
tență și dăruire revoluționară,
pentru îndeplinirea sarcinilor și
răspunderilor ce ți-au fost în
credințate de partid. Apreciem
contribuția pe care o aduci, ca
membru al Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
partidului și viceprim-ministru al
guvernului, la promovarea politicii
interne și externe a partidului și

statului, la desfășurarea întregii, opere de construcție socialistă in pa
tria noastră, pusă în slujba ridică
rii continue a nivelului de civili
zație și bunăstării întregului nos
tru popor.
In acest, moment aniversar, iți
urăm, dragă tovarășe Nicolae
Constantin, multă sănătate și' pute
re de muncă, astfel incit să poți
contribui in continuare la înfăp
tuirea importantelor hotărîri ale
Congresului al XlII-lea, a istoricu
lui Program de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a patriei spre comunism.
La aniversarea zilei tale de
naștere, iți adresăm, cu cele mai
calde sentimente tovărășești, tradi
ționala urare :
„LA MULȚI ANI !“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Viața economico-socială
a localităților patriei

A apărut în broșură :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare
la Forumul național
al tinerei generații
— 16 mai 1985 —
EDITURA POLITICA

Cronica

zilei

în cadrul manifestărilor consacrate
celei de-a 40-a. aniversări a victoriei
asupra fascismului. Ia Biblioteca
centrală universitară din București a
fost inaugurată — sub genericul
„Ateneele cărții" — o amplă expozi
ție de carte sovietică, organizată de
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Expoziția reunește peste 1 400
lucrări din literatura social-politicâ,
științifică si tehnică, beletristică, un
loc important ocupindu-Ț volumele
consacrate evenimentului sărbătorit.
La manifestare, au luat, parte mem- .
bri ai conducerii Consiliului Culturii
și Educației Socialiste. Ministerului
Educației și< învățămîntului. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost prezenți E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și membri ai ambasadei.
Au participat șefi ai unor misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.
★

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
BIHOR :

în funcțiune — un nou
grup energetic
Hidroenergeticienii bihoreni de la
amenajarea Drăgan-Remeți rapor
tează un succes de prestigiu : pu
nerea in funcțiune a celui de-al
doilea grup energetic de 50 MW.
Semnificativ este faptul că. prin
lucrările efectuate la barajul Drăgan. volumul apei reținute a cres
cut de la 18 la 45 milipane metri
cubi. Dintre cei care, și-au pus
semnătura pe această nouă reali
zare. inginerul Gheorghe Popa, di
rectorul uzinei electrice Remeți,
ține să-i remarce în mod deosebit
pe maistrul loan Lupean si mun
citorul Constantin Luțe, precum și
formațiile coordonate do inginerii
Petru Bolba, Soos Laszlo și Ioan
Precu. (loan Laza).

ADJUD:

Sporește zestrea
social-edilitară
în această primăvară, orașul Adjud și-a sporit - zestrea social-edi
litară cu două noi blocuri de lo
cuințe. Cu acestea,' numărul apar
tamentelor nou construite pentru
oamenii muncii de aici a ajuns la
peste 3 200. In primii patru ani ai
actualului cincinal, printre reali
zările care au dat o nouă înfă
țișare localității se înscrie pune
rea în funcțiune a Combinatului
de celuloză și hîrtie, obiectiv cu o
pondere însemnată în economia
județului Vrancea. Tot in actualul
cincinal s-a realizat, termoficarea
orașului, s-au dat in folosință noi
spații comerciale și unități presta
toare de servicii, precum și o cen
trală telefonică automată. (Dan
Drăgulescu).

SIBIU :

Microhidrocentrale
pe apele de munte
Pentru valorificarea importantu
lui potențial hidroenergetic al ape
lor de munte, in județul Sibiu se
materializează cu bune rezultate un
amplu program privind construcția
de microhidrocentrale. Astfel, pe
riul Cibin a intrat in funcțiune o
microhidrocentrală care a produs
de la începutul acestui an un mi

lion kWh energie electrică. A în
ceput construcția a trei noi micro
hidrocentrale la Tălmaciu, Sadu și
Rășinari. Ritmul susținut al lucră
rilor de pe aceste șantiere' dă
garanția respectării termenelor de
punere in funcțiune la fiecare din
tre aceste obiective — iunie, octom
brie și. respectiv, decembrie 1985.
(Nicolae Brujan).

TÎRGU MUREȘ :

Un nou ansamblu
de locuințe
în ultimii ani., municipiul Tirgu Mureș a cunoscut o puternică
dezvoltare economică si urbanisti
că. Prin construirea a peste 800 de
apartamente, in zona Fabricii de
materiale fotosensibile a prins con
tur no-ul si frumosul cartier „Uni
rea", care va numără în final 5 000
de apartamente, două scoli gene
rale cu cite 16 săli de clasă, creșe
și grădinițe, -alte dotări sociale, pre
cum si spații comerciale si de
prestări servicii către populație însumînd peste 10 000- metri patrafir
De remarcp.t că. in perioada care
a trecut de la Congresul al IX-lea
a! partidului si pînă in prezent, in
municipiul de. pe Mureș au fost'
construite si date în folosință aproape 40 000 de apartamente.
(Gheorghe Giurgiu).

HARGHITA :

însemnate cantități
de materiale
recuperate
Recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile constituie o
preocupare responsabilă si constan
tă a populației și colectivelor mun
citorești din județul Harghita. Ast
fel. din datele furnizate de între
prinderea județeană de recuperare
si valorificare a materialelor re
folosibile rezultă că. de la începu
tul anului si pină in prezent, au
fost colectate peste 8 500 tone otel.
4 000 tone fontă, aproape 300
de tone de cupru, alamă, bronz,
plumb, zinc, aluminiu și .alte mate
riale feroase și neferoase. Lor li se
adaugă 400 tone hîrtie și cartoane,
aproape 9 000 anvelope. 1 000 tone
cioburi de sticlă. însemnate canti
tăți de materiale refractare si cor
puri abrazive, textile si alte pro
duse refolosibile. pentru a fi re
introduse in circuitul economic.
(I. D. Kiss).

La cinematograful „Studio" din
Capitală a început, marți, „Re
trospectiva filmului sovietic", orga
nizată cu prilejul celei de-a 40-a
aniversări a victoriei asupra fascis
mului. In cadrul manifestării șint
programate cîteva reprezentative
creații ale cinematografiei sovietice.
La spectacolul de gală a fost pre
zentat filmul „Balada soldatului".
Retrospectiva filmului sovietic va
avea loc, de asemenea, in orașele
Pitești și Sibiu.
La -spectacol au fost prezenți
membri ai conducerii Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației cineaștilor,
alți oameni de artă și cultură, un
numeros public. Au participat, de
asemenea, membrii delegației de ci
neaști sovietici aflați cu acest prilej
in țara noastră.
Au fost de față E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București, și membri' ai ambasadei,
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.
*

Aspecte definitorii pentru civiliza
ția Chinei de ieri și de azi sint
ilustrate de expoziția „Arta artiza
nală din R.P. Chineză", deschisă,
marți, la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. Organizată
de instituția gazdă, cu sprijinul
Ambasadei R.P. Chineze la București,
expoziția prezintă piese din. porțelan
r și’ceramică. sculptură in piatră, lemn
sau metal, țesături, obiecte lăcuite,
; lucrate in tehnici tradiționale, care
exprimă deosebitele virtuți artistice
ale poporului chinez.
La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Ministerului Afaceri
lor Externe,. oameni de artă si cultu
ră. un numeros public.
Au fost prezenți Yu Honglîang,
ambasadorul Republicii Populare
Chineze la București, și membri ai
ambasadei.
*

In cadrul schimburilor culturale in
tre România și S.U.A., marți, la Sala
sporturilor din Cluj-Napoca a avut
loc vernisajul expoziției „Teatrul
american azi", care oferă vizitatoru
lui o imagine cuprinzătoare asupra
evoluției teatrului american. O echi
pă de artiști ai Teatrului din Louis
ville—Kentucky completează aceas
tă imagine, prezentînd zilnic, în
perioada 28 mai — 9 iunie a.c., o
suită de cinci piese intr-un act ale
unor autori americani contemporani.
La vernisajul expoziției au fost
prezenți reprezentanți # ai organelor
locale de stat, oameni de cultură și
artă, un numeros public.
A fost de față Francis Corry, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
S.U.A. la București.
★

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 29 mai, ora 20
— 1 iunie, ora 20. în țară : Vremea va
fi caldă, dar ușor instabilă, iar cerul
variabil. Ploi de scurtei durată, înso
țite de descărcări electrice vor cădea
pe alocuri in majoritatea regiunilor.

Vîntul va sufla slab pină la moderat,
cu unele intensificări in sud-estul ță
rii, cu viteze pină la 50 km pe oră
din nord-esț.' Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar
maximele între 20 și 30 de grade. în
București : Vremea va fi caldă, dar
ușor instabilă, iar cerul- variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura minimă va fi cuprinsă între 14
și 17 grade, iar maxima între. 25 și 28
de1 grade.

ROMÂNIA-FILM prezintă:
la cinematograful Studio din Capitală

RETROSPECTIVA FILMULUI
SOVIETIC

După spectacolul de gală de
marți, 28 mai, cu filmul „Balada
soldatului", se vor mai prezenta :
miercuri 29 mai - Soarta unui om ;
joi 30 mai - Aici zorile sint din
nou liniștite ; vineri 31 mai — După
legile vremii de război ; simbătă
1 iunie - Copiii Leningradului ;

duminică 2 iunie - Cind o să vină
tata ; luni 3 iunie - Amintirea unei
mari iubiri.

Manifestarea se va desfășura și
in municipiile Pitești (29 mai) și Si
biu (30 mai).

Marți s-au deschis în Capitală
cursurile celui de-al V-lea Program
de perfecționare, in. domeniul valori
ficării plantelor medicinale, pentru
bursieri ai Organizației Națiuniloi"
Unite pentru Dezvoltare Industrială
(O.N.U.D.I.) din țări africane — Be
nin, Burundi. Djibouti, Guineea,
Madagascar. Mali. Sao Tome-Principe.
Organizat de Centrul comun
O.N.U.D.I. — România, în colaborare
cu Institutul pentru controlul de stat
al medicamentelor și cercetări far
maceutice. Institutul de cercetări chimico-farmaceutice. Trustul Plafar și
Stațiunea de cercetări și experimen
tări pentru plante medicinale și aro
matice de la Fundulea. programul
prevede prelegeri teoretice si de
monstrații practice, la care îsi aduc
contribuția cadre de specialitate din
invătămintul nostru superior și cer
cetători din institute specializate.
La deschiderea cursului au parti
cipat reprezentanți ai O.N.U.D.I.,
Programului Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.) și Ministerului
Afacerilor Externe.
(Agerpres)

BACĂU. — In municipiul Baeău
s-a organizat in aceste zile „Salo
nul cărții pentru copii", amplă ma
nifestare culturală desfășurată în
cadrul Festivalului național „Cîntarea României". în sala bibliotecii
județene au fost deschise, cu. acest
prilej, expoziții de carte și desene.
Numeroși copii participă la audiții
de cintece și poezii, lansări de
cărți, întîlniri cu scriitori, vizionări
de filme, recitaluri de poezie.
(Gheorghe Baltă).
TIMIȘ. — Marți. 28 mai. Ia Timi
șoara a început „Festivalul drama
turgiei și artei pentițu copii", ma
nifestare artistică dedicată aniver
sării a 20 de ani de la Congresul
al IX-lea al partidului și Zilei in
ternaționale a copilului. Organizat
de Consiliul Culturii și Educației
Socialiste și Comitetul județean
pentru cultură și educație socialis
tă, festivalul prilejuiește prezen
tarea. timp de o săptămină. a nu

Inițiativa de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Chemarea și Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste
—.
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Puternică manifestare a politicii consecvente a României
socialiste de înlăturare a primejdiei nucleare, de apărare
a bunului suprem al omenirii - viața, existența popoarelor
Menirea științei: a acționa
nu pentru distrugerea omului,
ci pentru bunăstarea lui
Omenirea este confruntată în
prezent cu două mari probleme :
înlăturarea spectrului războiului
nuclear și asigurarea cu hrană. Se
poate spune că, urmărind, intr-un
spirit de profundă responsabilitate
față de soarta omenirii, înlăturarea
primejdiei nucleare, noua inițiativă
de pace a președintelui României
este îndreptată deopotrivă și spre
soluționarea unor probleme econo
mice și-sociale stringente ale. ome
nirii, inclusiv a problemei alimen
tației. Și tocmai de aceea, ca om
de știință care mi-am consacrat și
îmi consacru activitatea sporirii
randamentului, ogoarelor, îmi ex
prim adeziunea deplină la conținuz tul profund umanist al cuvintării
rostite
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Plenara Consiliului
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, al Chemării
și Apelului F.D.U.S., care au pus
din nou în lumină consecvența pil
duitoare cu care conducătorul parti
dului și statului nostru acționează
pentru împlinirea idealurilor celor
mai scumpe ale poporului român și
ale tuturor fiilor planetei noastre.
Nevoia de alimente a celor 4,7
miliarde locuitori ai Terrei este în
continuă creștere. Deși producția
de cereale — care constituie prin
cipala sursă de hrană a omului —
a crescut cu 5 la sută comparativ
cu anul 1938, 'in țările în curs de
dezvoltare, totuși cota-parte de ce
reale ce revine pe cap de locuitor
în aceste țări este eu 3—5 la sută
mai mică decît în 1938. în nume
roase țări ale lumii subnutriția este
un fenomen endemic cu grave con
secințe asupra sănătății și vieții oa
menilor. Mai este oare nevoie să
adăugăm la aceasta criza de ener
gie și șomajul ce bîntuie în lume ?
Și nu este o aberație, în aceste
condiții, ca fonduri și resurse uria
șe să fie irosite, să se piardă în
zadar pe arme, pe instrumente ale
morții și distrugerii ? Tocmai
avînd în vedere această situație,
acest mare paradox al vremurilor
noastre, președintele României pro
pune înghețarea cheltuielilor mili
tare la nivelul anului curent, iar
apoi reducerea lor anuală, cu 5—10
la sută, sumele astfel economisite
urmînd să fie folosite. pentru pro
gresul tuturor țărilor, în primul
rînd al celor rămase în urmă. într-adevăr, de ce să Ase cheltuiască
anual aproape 1 000 de miliarde de.
dolari pentru crearea de arme uci
gătoare, cind 600 milioane de oa
meni din țările . în curs de dezvol
tare suferă de foamete și subnu
triție, 15 milioane copii mor din
lipsă de hrană înainte de a împlini
un an, 80 milioane sint confrun
tați cu analfabetismul și 1 500 000
cu lipsa de servicii medicale. De
ce să jiu se aloce măcar o infimă

parte din fondurile destinate înar
mării. găs'irii căilor de prevenire și
combatere a bolilor secolului (bolile
cardiovasculare, ..cancerul, bolile de
nutriție, bolile psihice), a poluării
mediului înconjurător, de salvgar
dare a patrimoniului vegetal și ani
mal creat in atîtea milioane de ani
și atît de necesar vieții umane ?
Dar pericolul cel mai grav, cel
mai uriaș ce planează asupra ome
nirii este acela al dezlănțuirii unui
război nuclear. Arsenalul de arme
nucleare existent în prezent este
atit de vast, atît de complex, di
versificat și puternic — și este po
sibil' să existe arme și mai distru
gătoare, necunoscute nouă — incit
utilizarea lui intr-un viitor război
ar putea să nimicească nu numai
omenirea, ci și tot ce este viu pe
întreaga planetă. Luptînd împotriva
înarmării nucleare luptăm, pentru
apărarea vieții noastre, a copiilor
noștri, a tot ce este viu pe Pămînt.
Iată de ce susțin din inimă noua
inițiativă de pace a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Chemarea și
Apelul F.D.U.S.
Ca om de știință mă raliez, tot
odată, tuturor acțiunilor întreprin
se de Comitetul Național Român
„Oamenii de știință și pacea", sub
conducerea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
reputat savant și om politic, tutu
ror propunerilor de instalare a unui
climat de pace și securitate în Eu
ropa și în lume, de înlăturare a
cursei demente a înarmărilor. Me
nirea științei nu este de a crea
arme de distrugere, ci de a făuri
bunuri materiale care să ridice
bunăstarea oamenilor și să creeze
condiții de liniște, înțelegere și co
laborare între popoare.
Poporul nostru, in cursul înde
lungatei și zbuciumatei sale istorii,
a luptat necontenit pentru apărarea
gliei moștenite din moși și stră
moși. N-a avut niciodată veleități
de cucerire, ci a nutrit cu stator
nicie sentimente de prietenie și
pace cu toți vecinii săi, cu toate
popoarele. De aceleași sentimente
este animat și în prezent.
Intruchipînd năzuințele, aspirați
ile și credința poporului, al cărui
vlăstar este, tovarășul Nicolae
Ceaușescu se remarcă pe arena
politică internațională ca un apă
rător hotărît al păcii în lume. Noua
sa inițiativă de pace pornește de
la convingerea că războiul atomic
nu trebuie considerat o fatalitate,
deoarece, prin voința unită a po
poarelor, primejdia unei catastrofe
poate fi evitată, iar energia nu
cleară poate și trebuie să fie pusă
in slujba progresului și a păcii.

Academician
Nichiior CEAPOIU

Adeziune nețărmurită
Asemenea
întregii
țări, și noi, energeticienii care lucrăm la
construcția salbei de
hidrocentrale a Lotru
lui și Oltului) ne ex
primăm adeziunea de
plină față de îndem
nurile înflăcărate ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu la unirea
eforturilor pe plan in
ternațional pentru în
lăturarea
primejdiei
nucleare, față de Che
marea
și . Apelul
F.D.U.S., văzind în această nouă inițiativă
o grăitoare mărturie a
politicii de înaltă răs
pundere pentru desti
nele umanității pro
movate consecvent de
România socialistă, de
președintele țării.
Noi. constructorii de
centrale electrice și
operatorii de la pupi
trele de comandă ale
acestora, muncim cu
abnegație și dăruire
patriotică pentru a
smulge apelor puterea
energetică și a o pune
in slujba dezvoltării
economico-sociale, a
bunăstării poporului
nostru. Am înălțat
aici, pe firul mijlociu
al Oltului și pe Lotru,

un număr de 16 hidro
centrale, ele reprezen
tând azi aproape 30 la
sută din puterea hi
droenergetică a pa
triei. Avem în conti
nuare de înfăptuit noi
și ambițioase proiecte.
Ca să facem acest lu
cru trebuie să mun
cim in pace, să fim
feriți de imensele pe
ricole pe care le re
prezintă cursa nebu
nească a înarmărilor șl
în primul rind a înar
mărilor nucleare. Pe
această cale vrem., așa
cum în chip strălucit
sublinia
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. să
arătăm în ce constă
forța socialismului.
Tocmai de aceea
dăm o înaltă aprecie
re activității neobosi
te desfășurate de pre
ședintele
României,
strălucitelor sale ini
țiative de pace și
dezarmare, care-l si
tuează in conștiința
umanității pe marele
și iubitul nostru con
ducător, ca erou al
păcii, care. a adus
României unlarg pres
tigiu, respect și admi
rație pe toate meri
dianele.

Profund conștienți
de greul tribut plătit de
omenire producției de
arme, care in cîteva
minute ar putea să
distrugă întreaga ome
nire, ne vom ridica și
noi cu putere glasul,
■răspunzind vibrante
lor îndemnuri
ale
președintelui
țării,
pentru oprirea cursei
înarmărilor,
pentru
realizarea dezarmării
și asigurarea păcii.
Toate popoarele sint
interesate să nu se
mai irosească sume
uriașe pentru fabri
carea de arme ale
morții și distrugerii, ci
pentru producția civi
lă, pentru școli, labo
ratoare,
grădinițe,
pentru înlăturarea să
răciei de pe pămînt.
Spre aceste scopuri
pașnice sint îndrepta
te noile propuneri ale
României, ale pre
ședintelui ei, pe care
le susținem din toată
inima,

Ion OBROCEA

maistru, Antrepriza
de construcții
hidroenergetice Olt
Superior

Pentru viitorul pașnic
al tinerei generații
Cadrele didactice sibiene — ro
mâni, germani, maghiari —- care își
consacră toată energia și priceperea
pregătirii multilaterale a tinerei
generații, formării omului iubitor
ardent al vieții și păcii, se află sub
puternica impresie produsă de
cuvintarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu Ia Plenara Consiliului
Național al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, de Chemarea
si Apelul F.D.U.S., nouă și grăi
toare dovadă a eforturilor stă
ruitoare făcute de România socia
listă, în vederea soluționării pro
blemei fundamentale . a zilelor
noastre — oprirea cursei înarmări
lor, îndeosebi a celei nucleare, tre
cerea la dezarmare, la înlăturarea
pericolului unui nou război mon
dial, asigurarea păcii și securității
în lume. Emanație nemijlocită a
concepției președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Chema
rea și Apelul dau noi dimensiuni
luptei neabătute pentru pace, în
care s-a angajat întregul nostru po
por. Exprimînd voința întregii
noastre națiuni, Apelul cere cu hotărîre, ca în atîtea rînduri, statelor
și guvernelor de a iniția acțiuni
concrete și urgente pentru edifica
rea unei lumi mai drepte și mai
bune, pentru a înfăptui dezarmarea
pe Pămînt și a opri militariza
rea spațiului cosmic, pentru a păs
tra planeta noastră așa cum a
lăsat-o natura, pentru a păstra
Universul liber de orice arme nu
cleare. Glasul rațiunii trebuie să
fie auzit pretutindeni in lume.

Puternicul detașament al cadre
lor didactice găsește in aceste do
cumente ale F.D.U.S. . direcții și
orientări clare pentru formarea ti
nerei generații ca o puternică forță
socială a națiunii, care dorește să
învețe în liniște și pace, în minu
natele condiții oferite de partidul și
statul nostru. Este pentru noi o
înaltă obligație de conștiință să
facem cunoscut tinerilor numeroa
sele mărturii despre primejdia pe
care o reprezintă astăzi pentru
omenire accelerarea cursei înarmă
rilor, pregătirile militare și exis
tența focarelor de conflict din di
ferite zone ale luriiii.
Conștienți că școala oferă un ca
dru generos, profund stimulator
pentru pregătirea omului-om. le
vom face cunoscut neincetat mă
rețele idei de profund umanism
cărora de la Congresul al IX-lea,
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. le-a
dat înaltul statut al politicii româ
nești de pace, colaborare, respect
pentru toate popoarele lumii. Ne '
vom face conștiincios datoria de
educatori și vom participa activ la
toate acțiunile de masă la care se
referă Chemarea și Apelul pentru
a ne reafirma .mereu și răspicat
cuvîntul împotriva războiului, în
favoarea dezarmării și păcii, pen
tru a fi asigurat tinerilor un viitor
luminos, așa cum si-1 visează.

Prof. Hermann SCHMIDT
directorul Liceului de fizicămatematică nr. 1 - Sibiu

APELUL PĂCII
Cînd vara-n grîu corola își desface
Și cade drept lumina de brocart,
Din țara mea, solie pentru pace
Trimitem pe Pămînt în lung și-n lat.
Să fie continentele unite
Sub flamură de pace și de rod.
Prea plin pămîntul e de oseminte
Din vechi războaie duse de norod.
Cu-ncredere, popoare, hora mare
S-o-ntindem ca un brîu ocrotitor
Și stat cu stat, popoare cu popoare
Să apărăm pămîntul roditor.

Veniți popoare, nații și guverne
La-ndemnul Președintelui român.
Negociați zîmbind doar păci eterne
Și Omul fi-va liber și stăpîn.
Să ne unim acum, lată solia
Pornită din Carpați ca o făclie I
Să ne unim acum cînd lumea-i vie
Și-n țări mai cintă ciocîrlia,
Să ne unim acum cînd verde-i glia.
Apelul păcii-i toată România !

Geo CIOLCAN

meroase spectacole susținute de
teatrele de profil din Arad, Brașov,
Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova și Ti
mișoara, cu lucrări originale cu
profund conținut patriotic și edu
cativ.. Festivalul găzduiește, de asemenea, un ciclu de dezbateri sub
genericul „Teatrul de păpuși —
specificul și funcțiile sale educa
tive în contextul artei pentru
copii". (Cezar Ioana).
DOLJ. — La Craiova s-a' desfă
șurat cea de-a X-a ediție jubiliară
a tradiționalei manifestări „Tirgul
meșterilor populari". Au luat parte
vestiți creatori populari de cerami
că din binecunoscutele localități
Horezu, Oboga. Româna si Crasna,
precum și neîntrecutele țesătoare
de cergi din Săpînța Maramureșu
lui și Sighetu Marmației. (Nicolae
Băbălău).
BIHOR. — Sub genericul „Două
decenii de afirmare istorică a po
porului român in «Epoca Nicolae

Ceaușescu». Creativitate și dezvol
tare", marți a debutat în munici
piul de pe Crișul Repede cea de-a
Xl-a ediție a „Săptămînii univer
sitare orădene". înscrisă în suita
acțiunilor politico-educative dedica
te aniversării a două decenii de la
Congresul al IX-lea al partidului,
manifestarea prilejuiește dezbate
rea unor teme prioritare privind
rolul și locul creației tehnico-științifice în dezvoltarea economico-so
cială a tării. (loan Laza).
TELEORMAN. — La Casa de
cultiiră a sindicatelor din Turnu
Măgurele a avut loc un simpozion
cu tema „Epoca Ceaușescu — pe
rioadă de strălucite împliniri ale
poporului nostru", la care au par
ticipat activiști de partid și de stat.

profesori de științe sociale, oameni,
ai muncii din unități economice și
instituții, elevi. La biblioteca din
incinta aceluiași lăcaș de cultură
s-a desfășurat montajul literar-muzical „20 de ani — trepte de lumi
nă" dedicat împlinirii a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al
partidului. (Stan Ștefan).
BRAȘOV. — Sub egida Festiva
lului național „Cîntarea României",
in municipiul Făgăraș se desfășoa
ră „Zilele făgărășene ale educației
politice, științei, tehnicii, culturii și
artei". Bogata gamă de manifestări
cuprinde, printre altele, dezbateri,
expuneri, simpozioane, concursuri
gen „Cine știe câștigă", un festival
de etnografie și folclor al elevilor,
sesiuni do referate și comunicări.
(Nicolae Mocanu).
GALAȚI. —■ în pădurea de Ia
Hanu Conachi și în cea de la Roșcani au avut loc „Sărbătoarea salcimului",Jși, respectiv, „Sărbătoarea

bujorului" — tradiționale manifes
tări cîmpenești, la care au partici
pat oameni ai muncii din comunele
învecinate, precum și din alte lo
calități. Au fost prezentate spec
tacole susținute de. formații artisti
ce de amatori și de instituții pro
fesioniste. (Dan Plăeșu).
SĂLAJ. — „Avem cuvîntul" —
este genericul sub care s-a desfășu
rat la Zalău spectacolul-concurs interjudețean al brigăzilor artistice, la
care au participat formații din ca
drul cooperației meșteșugărești din
județele Alba, Bihor, Cluj, Satu
Mare, Maramureș, Sibiu și Sălaj.
Atit sub raportul conținutului te
matic. .cit și al interpretării, spec
tacolul s-a bucurat de aprecierea
publicului. Pe primele locuri s-au
situat brigăzile artistice de Ia coo
perativa „Progresul" din Baia
Mare, cooperativa „Igiena" din Oradea și cooperativa „Igiena" Sibiu.
(Eugen Teglaș).
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TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL
Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Tovarășului GUSTAV HUSAK

Secretar general dl Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Survolind teritoriul Republicii Populare Ungare, îmi face plăcere să vă
adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și
fericire, de noi succese poporului ungar in dezvoltarea economico-socială
a țării, în edificarea societății socialiste pe pămintul Ungariei vecine și
’ prietene.Imi exprim convingerea că, prin eforturi comune,, relațiile de prietenie
și colaborare dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare
continuă, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului,
al ințelegerii, colaborării și păcii in lume.

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

PRAGA
Cu prilejul survolării teritoriului tării dumneavoastră, îmi face plăcere
să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, iar popoarelor Cehoslovaciei prietene, noi succese in
construcția socialismului, în dezvoltarea economico-socială a patriei.
Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de
prietenie și colaborare romăno-cehoslovace vor cunoaște, in continuare, o
dezvoltare multilaterală, în interesul și spre binele popoarelor noastre, al
cauzei generale a socialismului, a colaborării, securității ,și păcii in Europa
și in întreaga lume.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

crescut continuu, indeosebi pe baza
cooperării și specializării in diferite
domenii ale industriei, impulsionate
de intilnirile la cel mai inalt nivel.
„Colaborarea dintre P.S.U.G. și
P.C.R. — se arată în corespondență’
— se desfășoară in toate sferele
vieții sociale, după vizita din iunie
1980 a tovarășului Erich Honecker
in România11. în încheierea relatării

REVISTA PRESEI DIN R. D. GERMANĂ
„NEUES DEUTSCHLAND11 dedi
că mai multe coloane unor cores
pondențe și articole despre țara
noastră, grupate sub titlul „Infor
mații. actuale din Republica Socia
listă România11 ilustrate cu fotogra
fii din București și de pe șantierul
hidrocentralei „Porțile de Fier II11.
Sint publicate date și cifre semni
ficative despre dezvoltarea socialeconomică a țării noastre, grupate
sub titlul „între Arad și Delta Du
nării11. într-o relatare din Bucu
rești sint înfățișate aspecte ale
•conlucrării celor două țări in in
dustria extractivă și în domeniul
energeticii.
Se menționează că schimburile
comerciale dintre cele două țări au

se subliniază că intre cele două țări
socialiste se dezvoltă cu succes o
cooperare strinsă in diferite do
menii.
Cotidianul „Neues Deutschland11
publică, de asemenea, articolul
„Brașov — un oraș in inima Româ
niei11. in care se reliefează că acest
al doilea centru industrial al lății
noastre a înregistrat o dezvoltare
impresionantă in ultimele patru
decenii. Ilustrat cu o hartă a
României pe care sint marcate o
serie de obiective industriale, arti
colul prezintă pe larg ascensiunea
social-economică a orașului de la
poalele Timpei — cel mai mare
producător de tractoare și autoca

BEIRUT 28 (Agerpres). — Ciocni
rile dintre milițiile șiite și combatan
ții palestinieni s-au intensificat,
marți, in zona taberelor, de refugiați
palestinieni' Sabra Chatila și Bourj
El Bârajneh, din sudul Beirutului. în
cursul dimineții și al nopții prece
dente s-rau înregistrat lupte de stra
dă și puternice dueluri de artilerie.
Au fost folosite tancuri și tunuri
greie.
După cum relatează agențiile in
ternaționale de presă, combatanții
palestinieni au recapturat marți di

—'
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mineața unele poziții în tabăra
Sabra.
Din cauza luptelor, echipele Crucii
Roșii Internaționale nu au putut în
treprinde nici o acțiune de evacuare
a răniților. •■
CAIRO 28 (Agerpres). — Egiptul
a cerut O.N.U. să adopte măsuri
pentru protejarea refugiațiîor pales
tinieni din taberele situate în Liban
si pentru a se pune capăt vărsării
de singe, a anunțat ministrul egip
tean al afacerilor externe. Esmat Ab
del Meguid.

................ ........... (din

mioane din România — care iși
trimite produsele . industriale în
foarte multe țări ale lumii. Sint
înfățișate, totodată, noile cartiere
de locuințe și edificiile social-culturale ale Brașovului.
La rindul său, cotidianul „NA
ȚIONAL ZEITUNG11 publică un
amplu articol intitulat „Schimb de
experiență intre R.D.G. și Româ
nia11, in care se scoate în evidență
colaborarea bună dintre țările
noastre in procesul impetuos de
dezvoltare economico-socială. în
articol sint redate cifre si date
privind
colaborarea
economică
bilaterală. Articolul este însoțit de
o hartă a României pe care sint
înscrise numeroasele obiective in
dustriale construite după 23 August
1944 in toate zonele țării.
„BERLINER ZEITUNG11 inserea
ză ample relatări privind legăturile
economice bilaterale. Ele sint gru
pate sub titlul „Cooperarea din
tre R.D.G. și România in interesul
reciproc11.
POSTURILE DE RADIO și-au în
ceput buletinele de știri cu relatări
ale momentelor vizitei, iar POSTUL
NAȚIONAL DE TELEVIZIUNE a
transmis reportaje ample punind
in evidență primirea entuziastă,
călduroasă
făcută
tovarășului
Nicolae Ceaușescu de populația
Berlinului.
•

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, M. Chebeleu, trans
mite : La Moscova s-au încheiat lu
crările sesiunii a IlI-a a Comisiei
mixte guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală, in ca
drul căreia au fost examinate pro
blemele dezvoltării, în continuare, pe
multiple planuri a relațiilor in acest
domeniu dintre Republica Socialistă
România și U.R.S.S., in spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt.
Cu acest prilej au fost, evidențiate
noi căi. și posibilități de diversifica
re și intensificare a schimburiloi'
culturale româno-sovietice în scopul

unei mai aprofundate cunoașteri re
ciproce a realizărilor în construirea
socialismului, a valorilor spirituale
și culturale ale popoarelor celor
două țări, al întăririi relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică.
La lucrările sesiunii au participat
Suzana Gâdea, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, și
P. N. Demicev; membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
ministrul culturii al U.R.S.S.

O hotărîre cu privire la reforma sistemului
de învățămînt în R. P. Chineză
BEIJING 28 (Agerpres). — Comi
tetul Central, al P.C. Chinez a dat
publicității, marți, o hotărir.e cu pri
vire la reforma sistemului de invățămint din China — relatează agen
ția China Nouă. Obiectivul funda

mental al reformei — se arată în hotărîre — îl constituie formarea unui
număr mare de cadre calificate care
să facă față necesităților cerute de
dezvoltarea economică și socială a
țării.

SEUL 28 (Agerpres). — La Seul
au inceput convorbirile dintre repre
zentanții Societăților de Cruce Roșie
din Nordul și Sudul Coreei, reluate
după o întrerupere de 12 ani.
în cadrul primei reuniuni — rela
tează agenția A.C.T.C. — conducă
torul delegației R. P. D. Coreene a
arătat că, pentru succesul dialogului,
sint importante înțelegerea și coope
rarea dintre părți, astfel incit să se
realizeze atenuarea suferințelor com-

MOSCOVA 28 (Agerpres)' — O
delegație a Comitetului Ligii Arabe
s-a intilnit la Moscova cu Andrei

Agențiile de presa
1 - pe scurt

patrioților ca urmare a scindării pa
triei și să se promoveze reunificareâ
țării. Pentru aceasta este necesar să
se acorde atenție ideilor comune,
fiind lăsate de o parte deosebirile de
păreri. Este, de asemenea, important
ca părțile să-și orienteze pozițiile in
perspectiva păcii și reunificării, ast
fel incit organizațiile de Cruce Ro
șie să contribuie la eforturile de
creare a unui climat de pace, recon
ciliere și unitate.

ĂCȚUĂLÎTÂTEĂ POLmcA) '............ '•

CONVORBIRI LA ISLAMABAD.
Secretarul general adjunct al
O.N.U. pentru probleme politice
| speciale, Diego Cordovez. a avut,
I la Islamabad, o serie de consultări
cu oficialitățile pakistaneze. în ca
drul eforturilor Națiunilor Unite
vizind degajarea unei soluții poliI tice negociate a situației din regiu. ne, informează agențiile Reuter și
I France Presse. Următoarea etapă a
| turneului întreprins de Diego Cor
dovez este capitala Afganistanului.
. Kabul, după care secretarul general
adjunct al O.N.U. va efectua o vi' zită la Teheran.
|
PRIMA CONFERINȚA MON
DIALA PENTRU DEZVOLTAREA
TELECOMUNICAȚIILOR s-a desIchis in localitatea tanzaniană Arusha. Iii cuvintul inaugural, vice
președintele Tanzaniei, Aii Hassan
Mwinyi, a ■subliniat că o nouă orj dine internațională în domeniul in| formațiilor și comunicațiilor depin; de in mare măsură de dezvoltarea
infrastructurilor .naționale și interI naționale de telecomunicații,
DECRET. Președintele Boliviei,
Hernan Silez Zuazo, a semnat de

• •
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PACIFICULUI DE SUD
atomic, întinse arii continuă . să fie
iradiate, pămintul a devenit sterp,
apele oceanului rămin infestate. Vinturile, ploile.și curenții marini au
diseminat cenușa radioactivă la mari,
distanțe. Tocmai asemenea, consecin
țe grave au in vedere participanții la
acțiunile pacifiste din Pacificul de
Sud cind cer atit încetarea oricăror
experiențe nucleare, cit și elimina
rea definitivă a acestor arme din re
giune și din intreaga lume.
In paralel se înregistrează o in
tensificare a opoziției împotriva
transformării zonei intr-un teren al
„rivalității nucleare" — ca să folo
sim o expresie a agenției France
Presse. In ultimii ani s-a extins pre
zenta militară străină, tot mai des
nave de suprafață și submarine do
tate cu arme nucleare brăzdează in
lung și in lat apele Pacificului.
în fața acestei escaladări a primej
diei nucleare,, în Noua. Zeelandă și
Australia, dar și in alte state insu
lare mai mari sau mai mici, cum ar
fi Papua Noua Guinee, Insulele So
lomon, Fiji, Vanuatu, Insulele Cook,
Nauru, Tonga, lupta pentru pace și
dezarmare s-a extins, cuprinzind pă
turi din cele mai largi ale popu
lației, fapt care a avut un profund
ecou și in rindurile cercurilor poli
tice guvernamentale.
Este astfel bine cunoscută decizia
guvernului laburist al NOII ZEELANDE; condus de David Lange, de
a interzice ancorarea in porturile
țării a navelor militare capabile să
transporte arme nucleare — ceea ce
a dus la anularea manevrelor „Sea
Eagle" — ce urmau a se desfășura
sub egida pactului militar A.N.Z.U.S.
Un sondaj întreprins de televiziunea
neozeelandeză a arătat că 77 la sută
din cei chestionați sprijină ferm ati
tudinea guvernului in această pro
blemă. încercările, mai mult sau mai
puțin directe, ale S.U.A. de a deter
mina guvernul Noii Zeelande să re
vină asupra hotăririi sale nu au avut
nici un efect. Mai -mult decit atit,
sprijinind aspirațiile populației, pre
mierul Lange a afirmat la Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva că toate țările, inclusiv cele
care nu. sint puteri . nucleare, „ați

dreptul și responsabilitatea de a nu
precupeți nimic pentru lichidarea
cursei inarmărilor nucleare". Cit pri
vește Noua Zeelandă, el a arătat că
securitatea țării presupune elimina
rea tuturor armelor nucleare din
Pacificul de Sud și că guvernul său
„va face totul pentru asigurarea in
terzicerii complete a arsenalului nu
clear in această zonă11. Pe această
linie s-au inscris și recentele critici
ale guvernului de la Wellington impot.riva noii experiențe nucleare
efectuate de Franța pe atolul' Mururoa.
în AUSTRALIA, principalele orașe
ale țării, Sidney, Melbourne, Can
berra, Brisbane, Perth și altele, au
fost teatrul desfășurării unor ample
acțiuni, la care au participat circa
350 000 de persoane ; s-a exprimat
opoziția netă față de continuarea
cursei inarmărilor, a- dezvoltării și
perfecționării armamentelor nuclea
re, a prezenței bazelor militare străi
ne pe teritoriul australian. într-o
declarație difuzată cu ocazia acestor
acțiuni, ministrul australian de ex
terne, Bill Hayden, a spus : „Locui
torii Australiei iși manifestă ingrijorarea față de continuarea cursei
inarmărilor, îngrijorare cu totul jus
tificată. Guvernul nostru a salutat
reluarea dialogului vizind reducerea
inarmărilor nucleare, iar speranța
noastră fierbinte' este ca negocierile
sovieto-americane să fie așezate pe
o bază constructivă". Un ecou favo
rabil a avut hotărîrea autorităților
de la Canberra, care, revenind asu
pra unei' decizii inițiale, și-a retras
sprijinul logistic în legătură cu tes
tarea rachetelor „MX11, a căror „țintă11
era situată undeva în Marea Tasmaniei.
în acest spirit, popoarele regiunii
acționează intens pentru .transforma-'
' rea Pacificului de Sud într-o zonă
. lipsită de arme nucleare. încă de pe .
acum, trei state — Noua Zeelandă,
Vanuatu și Papua Noua Guinee —
și-au declarat teritoriul liber de ase
menea arme. Canberra și alte 50 de
orașe și localități australiene au decis
să se proclame, la rindul lor. zone in
care accesul armelor nucleare este
' interzis. Datorită importanței sale .

crețul cu privire la deschiderea in
capitata țării a Ambasadei Republi
cii Cuba. Aceasta, a declarat minis
trul bolivian al informațiilor, va
contribui la consolidarea raporturi
lor politice, economice și culturale
intre cele două state.
DUPĂ CICLONUL DIN BAN
GLADESH. Președintele Republicii
Populare Bangladesh. Mohammad
Hussain Ershad, a decretat 28 mai
ca, zi de doliu național in mgingria,
victimelor ciclonului care s-a abă
tut asupra regiunilor din sudul
țării, informează agenția Reuter.
Președintele a declarat că. prin nu
mărul victimelor și pagubelor ma
teriale provocate, această calami
tate naturală reprezintă „cea mai
mare tragedie" din istoria țârii. Po
trivit celor mai recente date oficia
le difuzate la Dhaka — citate de
Reuter — aproape 3 000 de persoa
ne din zonele calamitate și-au pier
dut viața, iar alte 12 000 sint date
dispărute.
STARE DE ALERTĂ. Guvernul
costarican a declarat „starea de alertă generală11 în regiunea de nord
a țării, ca urmare a intensificării

Sprijin inițiativelor Grupului

de la Contadora
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). —
Secretarul general, al O.N.U.; Javier
Perez de Cuellar, a subliniat inten
ția sa de a contribui la promovarea
unui dialog între părțile implicate
in conflictul din America Centrală.
într-un interviu acordat agenției
Prensa Latina. Perez de Cuellar a
arătat că „Națiunile Unite sprijină
ferm inițiativele Grupului de la
Contadora (Columbia. Mexic. Pana- ■
ma și Venezuela)*
1 in vederea dega
jării unei soluții pașnice la criza
din regiunea centroamericană. ca si
orice altă acțiune vizind restabilirea
dialogului11. în acest sens, el a pre
cizat că este hotărit „să accelereze
contactele cu guvernele nicaraguan
si nord-american pentru stimularea
reluării dialogului de la Manzanillo,
cu ale celorlalte țări implicate, pre
cum si cu membrii Grupului de la
Contadora pentru a dinamiza pro
cesul de restabilire a păcii in aceas
tă regiune11.
Referitor la uriașa datorie exter
nă acumulată de țările latino-americane. care in prezent depășește 360
miliarde dolari, secretarul general
al O.N.U. a menționat că „această
problemă generează o preocupare
constantă Națiunilor Unite, date fiind
aspectele sale politice, economice si
sociale11.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres).
— într-un document remis minis
trului relațiilor externe al Mexicu
lui. Bernardo Sepulveda, peste 400
de intelectuali mexicani au subliniat
necesitatea respectării suveranității
politice, economice si financiare a
statelor latino-americane. condamnind tentativele de amestec străin intreburile interne ale țărilor din re
giune. Documentul exprimă, totoda
tă,. sprijinul fată de eforturile în
treprinse'.de „Grupul de la Conta
dora11 pentru instaurarea unui cli
mat real de pace, securitate si coo
perare în America Centrală — re
levă agenția Prensa Latina.

activității grupărilor contrarevoluț.ionare antisandiniste care operea
ză la granița cu Nicaragua — trans
mite agenția Prensa Latina, citind
un comunicat oficial dat publicității
la San Jose.
STUDIU. La o poptilație de a proximativ. 500 milioane locuitori,
America Latină numără peste 60
milioane de copii „ai nimănui" —
se arată intr-un studiu al Consiliu
lui Național al resurselor destinate
îngrijirii tinerilor din America La
tină, dat publicității la Ciudad de
Mexico. Documentul afirmă că, in
1976, in statele America Latine
existau 476 milioane locuitori, din
care 40 milioane erau copii aban
donați.
.
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O NOUA FORMAȚIUNE POLI- 1
TICĂ ÎN COSTA RIGA. în perspec- - .
tiva -alegerilor generale din februa
rie -1986, la Curtea Supremă electo- |
rală din Costa Rica a fost înregis
trată o.nouă formațiune politică —
Partidul Ecologist Costarican, prima |
de acest fel din America Latină —
informează agenția S.C.N.
MAJORĂRI DE PREȚURI. Gu
vernul israelian a hotărit majora
rea preturilor la o serie de bunuri
de larg consum și produse alimen- i
tare. , transmit agențiile United Press International și Reuter. Tot- 1
odată, au fost sporite, in medie cu .
30 la sută, preturile la numeroase
servicii, precum și la toate catego
riile de combustibil pe bază de pe
trol. precizează sursele citate.
I

Mișcări revendicative
ale minerilor britanici
LONDRA 23 (Agerpres). — în
rindul minerilor britanici se accen
tuează nemulțumirile din cauza
ignorării revendicărilor care au stat
la baza declanșării, la 12 martie 1984,
a marii acțiuni greviste încheiate
după un an de la izbucnirea ei, re
latează agenția France Presse. în
tr-un comentariu privind situația
existentă in rindul acestei categorii
de oameni ai muncii din Marea Bri
tanic. agenția semnalează inmulțirea
acțiunilor revendicative locale și

ACȚIUNI PENTRU DENUCLEARIZAREA

Acțiunile pentru dezarmare și pace,
împotriva cursei înarmărilor, in pri
mul rind a celor nucleare, cunosc o
continuă extindere, o afirmare tot
mai puternică pretutindeni in lume.
Alături de popoarele Europei — con
tinent unde s-au acumulat și: se acu
mulează cele mai mari stocuri de
mijloace de distrugere in masă —
popoarele din celelalte zone ale pla
netei, conștiente că o eventuală con
flagrație atomică ar fi imposibil de
limitat la o arie geografică resțrinsă,
iși intensifică participarea la lupta
pentru a feri omenirea de un război
atotnimicitor. Pacificul de Sud, pină
nu demult o regiune prezentă doar
cind și cind in actualitatea politică,
a ajuns, astfel, tot mai des mențio
nată in ultimul timp in paginile pre
sei internaționale, ca urmare a amplorii și frecvenței acțiunilor și
luărilor de poziție pentru eliminarea
primejdiei, nucleare și salvgardarea
păcii. „Pămintul se mișcă... și la
antipozi", această expresie des folo
sită de agențiile de presă internațio
nale exprimă metaforic realitatea că,
in fața amenințării unui dezastru
planetar, opinia publică, guvernele
din această parte a lumii nu rămin
cu brațele încrucișate.
Așa cum scrie un ziar neozeelan
dez : „Nu trebuie să ne facem iluzia
că ne-am afla la adăpost. Marna nu
cleară» și «norii furtunii atomice»
nu vor discerne intre Nord și Sud,
Est. și Vest". O poziție realistă, de
terminată și de experiența nemijlo
cită a popoarelor și . statelor din
sudul Pacificului. într-adevăr, aceste
popoare au cunoscut și cunosc direct
efectele catastrofale ale exploziilor
nucleare experimentale. Ani de-a
rindul populațiile din zona atolilor
Bikini, Enivetok — și mai apoi Mururba — au .trăit drama transformării
regiunii lor in poligoane pentru ex
perimentarea unor dispozitive nu
cleare tot mai. perfecționate. La Bi
kini, 23 de bombe atomice și cu hi
drogen au stirpit. orice urmă de
viață, iar' două din insulele atolului
au .fost pur , și .simplu înghițite de
apele oceanului! Și. acum, după tre
cerea a aproape, trei decenii de la
ultima detonare a unui dispozitiv

Gromiko, prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S. Dele
gația a prezentat activitatea corni.-,
tetului in vederea încetării războiu
lui dintre Iran și Irak și trecerea
conflictului pe făgașul reglementă
rii politice, relatează agenția T.A.S.S.
Andrei Gromiko — menționează
agenția — a arătat că U.R.S.S. s-a
pronunțat de la începutul conflic
tului pentru încetarea lui cit mai
grabnică și rezolvarea problemelor
litigioase prin mijloace pașnice.
în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, abordată, de asemenea,
în cursul convorbirii, A. Gromiko
și-a exprimat convingerea că o re
glementare atotcuprinzătoare a el
poate fi obținută numai prin efortu
rile colective ale tuturor părților in
teresate, inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei.

BAGDAD 28 (Agerpres). — După
cum transmit agențiile Reuter și
France Presse, care citează un pur
tător de cuvint militar irakian, avioa
ne de luptă irakiene au întreprins
luni seara și in primele ore ale dimi
neții de marți două raiduri foarte
puternice împotriva Teheranului,

Convorbiri intre reprezentanții Societăților
de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei
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AMERICA CENTRALĂ

MOSCOVA

TEHERAN 28 (Agerpres). — Potri
vit agențiilor Reuter și France
Presse, care citează agenția IRNA,
forțele iraniene au lansat, in zorii zi
lei de marți, o rachetă sol-sol impotriva Bagdadului. Agenția IRNA, ci
tată de Reuter, arată, totodată, că
avioane de luptă irakiene au bom
bardat două zone civile din Teheran,
in primele ore ale aceleiași zile,

„Eveniment de deosebită importanță în dezvoltarea relațiilor de prietenie
și colaborare dintre partidele și popoarele țărilor noastre11
a secretarului general al Partidului
Comunist Român și activitatea sa
neobosită depusă cu consecvență
pentru înțelegere, securitate și coo
perare intre toate statele lumii,
pentru destindere și pace, publică
și cbtidianele „JUNGE WELT“,
„DER MORGEN11, „NEUE ZEIT11.
„TRIBUNE11, ..NATIONAL ZEI
TUNG11 și „BERLINER ZEITUNG11.
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Evoluția conflictului dintre Irak și Iran

Vizitei oficiale de prietenie în
R.D. Germană a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, în fruntea unei delegații
de partid și de. stat, la invitația
C.C. al P.S.U.G., a Consiliului de
Stat și Guvernului R.D. Germane,
a tovarășului Erich Honecker,
secretar general al Comitetului
Central al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D.G., ii
silit rezervate spații largi de către
toate mijloacele de comunicare in
masă din această țară, fiind rele
vată ca un eveniment de deosebită
importantă in evoluția relațiilor de
colaborare și prietenie dintre
P.C.R. și P.S.U.G., dintre popoarele
din cele două țări.
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND11
publică, in pagina I. pe trei coloa
ne, o amplă biografie a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ilustrată cu
o.fotografie a conducătorului parti
dului și statului nostru, sub titlul
„Președintele României incepe vi
zita de prietenie11 și subtitlul „De
legația de partid și de stat condusă
de Nicolae Ceaușescu răspunde
invitației lui Erich. Honecker de a
vizita R.D.G.11.
Note biografice însoțite de
fotografia
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, în care se prezintă în
delungata activitate revoluționară
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Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale
româno-sovietice de colaborare culturală

a delegației de partid și de stat, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășului PÂL LOSONCZI
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Cu prilejul^ vizitei oficiale de prietenie in Republica Democrată Germană

Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA
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crearea unei stări de spirit favora
bile declanșării unei noi greve la
scară națională. închiderea recentă a
cinci puțuri de mină, desființarea in|
ultimele luni, potrivit unor estimări
neoficiale, a 13 000 pină la 19 000
locuri de muncă in acest sector dej
activitate, precum,și hotărirea admi-j
nistrației societății de resort de aj
proceda .la.închiderea altor 20 de ex
ploatări carbonifere, ceea ce ar de
termina noi concedieri, generează oj
stare de nemulțumire puternică in
rindul minerilor, arată agenția.

„AGENȚIA REUTER":

Proiectul „războiului stelelor"
creează disensiuni în N. A. T O.

Imaginea de mai sus, surprinzind un moment din timpul unei demonstrații
pentru pace desfășurate la Sidney, este concludentâ pentru amploarea ac
țiunilor antirăzboinice ce au loc in intreaga Australie și care ou cuprins
peste 350 000 participant!
pentru, toate statele din regiune, pro
blema a constituit de altfel un punct
distinct pe ordinea de. zi a „Forumu
lui Pacificului de Sud" (din, care
fac parte 14 țări și teritorii) în cursul
ultimei sale reuniuni. Rezultatul ? A
fost alcătuit un grup de lucru însăr
cinat cu elaborarea unui proiect de
tratat pentru denuclearizarea întregii
regiuni ; proiect ce urmează a fi dis
cutat in acest an. Potrivit declarații
lor făcute chiar în aceste zile de
premierul Australiei, Bob Hawke, cu
prilejul Conferinței naționale a Parti
dului .Laburist Australian, acest pro
iect .va. îi prezentat spre aprobare la

viitoarea reuniune a forumului amin
tit, care va avea loc în luna august
la Rarotonga, in arhipelagul Cook.
Demonstrațiile, acțiunile pacifiste,
inițiativele in favoarea dezarmării
nucleare înregistrate in ultima vre
me in Pacificul de Sud demonstrează
că — departe de a rămine izolate de
frămintările din restul lumii — po
poarele acestei regiuni sint tot mai
activ implicate in marea . mișcare
mondială pentru apărarea păcii, pro
blema fundamentală a epocii noastre.

.,Programul de cercetări «războiul
stelelor» al președintelui Ronald
Reagan, privind crearea unui sis
tem de apărare împotriva rachete
lor nucleare, amplasat in spațiul
cosmic, ar putea provoca serioase
disensiuni in cadrul alianței occi
dentale și sciziuni de ordin politic,
militar și tehnologic intre țările
N.A.T.O. — se apreciază, potrivit
relatărilor agenției britanice de
presă Reuter, in rapoartele prezen
tate Adunării Atlanticului de Nord
de parlamentari din Marea Brita
nic, Canada, Statele Unite și Ger
mania occidentală.
Adunarea, care grupează 184
parlamentari din cele 16 țări mem
bre ale N.A.T.O., este un for in
Care se dezbat problemele de
securitate ale alianței.
Un studiu, prezentat de deputatul
britanic David Clark, relevă că,
departe de a liniști opinia publică
in privința armelor nucleare, «con
secințele Inițiativei de Apărare
Strategică (S.D.I.) au creat, de fapt,
probleme noi».
Franța a devenit primul aliat im
portant al N.A.T.O. care a respins
inițiativa S.U.A. de a participa la
proiectul de cercetări S.D.I. Nor
vegia și Danemarca au refuzat, de
asemenea, să participe.
Intr-un raport referitor la impli
cațiile politice ale S.D.I., un alt
parlamentar britanic, Bruce Geor
ge, a arătat că «unii aliați și pături
largi ale opiniei publice se găsesc

in situația neplăcută de a nu sprijtni cu toată convingerea Inițiativa
de Apărare Strategică, chiar in
stadiul de cercetare, din cauza re
zultatelor la.care ar putea duce». El
și-a exprimat îngrijorarea că s-ar
putea ajunge «la situația in care
Europa occidentală să considere că
negocierile de la Geneva au eșuat
din cauza refuzului Statelor Unite
de a limita dezvoltarea S.D.I.».
Potrivit unui studiu comun pre
zentat de congresmanul american
Robert Badham și parlamentarul
vest-german Peter Petersen, «in
capitalele vest-europene predomi
nă scepticismul și . îngrijorarea in
legătură cu eficacitatea și oportu- .
. nitatea unui sistem operațional de ;
apărare împotriva rachetelor ba
listice și a efectului pe care l-ar
putea avea un asemenea sistem
asupra stabilității strategice și a
descurajării».
Referindu-se la invitația ameri
cană adresată aliaților de a parti
cipa la cercetări, deputatul cana
dian Thomas Lefebvre a opinat că
aceste cercetări sint de natură să
provoace îngrijorare. «Problemele
create de restricțiile americane asupra transferului de tehnologie —
inclusiv limitarea participării la
conferințele științifice numai a spe
cialiștilor americani și refuzul de a
transfera anumite tehnologii aliați- >
lor — nu sint de bun-augur pentru
o participare reală la S.D.I.», a
spus el" — iși încheie relatările
agenția Reuter.
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