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Intr-o caldă atmosferă prietenească, sub semnul voinței

comune de amplificare a colaborării multilaterale,
in ințereșuj celor două țări, partide șj popoare,
al cauzei socialismului și păcii, ieri a continuat

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE IN R. D. GERMANA
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
IN FRUNTEA UNEI DELEGAȚII DE PARTID SI DE STAT
Marele miting al prieteniei dintre R. D. Germană și România
Un moment cu semnificații
deosebite pentru colaborarea
multilaterală și raporturile de
strinsă prietenie, frățești din
tre clasa muncitoare din Româ
nia și clasa muncitoare din
R. D. Germană, dintre țările,
partidele și popoarele noastre a
avut loc in marea hală de mon
taj a combinatului Umformtechnik „Herbert Warnke“ din
Erfurt, unde, in încheierea vi
zitei la această importantă uni
tate industrială, a fost organizat
un mare miting al prieteniei, la
care au luat parte peste 4 000
de oameni ai muncii.
Participanții ' Ta miting 'i-au
întîmpinat pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului . Comunist Român,
președintele Republicii Socialis
te România, pe tovarășul Erich
Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, pe membrii delegației
române de partid și de stat cu
vibrante manifestări de entu
ziasm. Conducătorii de partid
și de stat ai celor două țări sint
salutați cu căldură, cu alese
sentimente de stimă și conside
rație.
, Apariția în prezidiu a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășului Erich Honecker a fost
subliniată cu îndelungi ovații și
urale. Minute în șir s-a aclamat
pentru Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit
din Germania, pentru Republica
Socialistă România și R. D. Ger
mană, pentru popoarele celor
două țări, pentru prietenia de
nezdruncinat și strinsa colabo
rare statornicită în folosul lor
reciproc, al cauzei socialismului
și păcii. S-a scandat îndelung
pentru cele două partide, s-au
adresat urări conducătorilor
acestora — tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășului Erich
Honecker. Sint momente vibran
te, deosebit de semnificative,
care ilustrează în modul cel mai
grăitor, asemenea întregii vizite,
sentimentele frățești pe care și

(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă tovarășe Honecker,
Stimate tovarășe prim-secreiar al Comitetului districtual
de partid Erfurt,
Dragi tovarăși și prieteni,
Aș dori să încep prin a vă adre
sa dumneavoastră, tuturor participanților la acest miting al priete
niei dintre Republica Democrată
Germană și Republica Socialistă
România, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări de
succes în întreaga activitate. (Aplauze puternice, prelungite).
Doresc, de asemenea, să exprim
cele mai calde mulțumiri locuito
rilor Erfurtului, oamenilor muncii
din combinatul dumneavoastră
pentru primirea .călduroasă, pentru
manifestările de prietenie pe care
le-am văzut pretutindeni unde am
fost astăzi. (Aplauze puternice). în
toate aceste manifestări de priete
nie, ca și în manifestările de ieri
ale oamenilor muncii din Berlin,
vedem expresia sentimentelor de
solidaritate dintre partidele și po
poarele noastre în lupta pentru so
cialism, pentru pace. (Aplauze în
delungate).
Sîntem bucurbși că, în cadrul
vizitei' în Republica Democrată
Germană, avem prilejul să vizităm
acest vechi centru industrial, dar,
în același timp, și un vechi, cen
tru al mișcării muncitorești socia
liste, al mișcării revoluționare.
(Aplauze puternice). De altfel, re
giunea dumneavoastră a avut un
rol important în trecut, în mișca
rea muncitorească. între partidele
noastre muncitorești s-au stabilit,
încă în secolul trecut, relații de

colaborare. Mai tîrziu, o dată cu
crearea partidelor comuniste, după
primul război mondial, aceste re
lații s-au ridicat la un nivel și.
mai înalt.
Am ’ putut constata, cu multă
satisfacție, că aceste tradiții mun
citorești, revoluționare, se păstrea
ză și au căpătat un conținut nou
la dumneavoastră, în Erfurt, în
combinatul dumneavoastră. Iată
de ce vă adresez, încă o dată, cele
mai calde felicitări și urarea de a
ridica continuu activitatea dum
neavoastră, spiritul revoluționar,
la un nivel tot mai înalt — aceasta
constituind garanția victoriei so
cialismului în țara dumneavoastră,
așa cum spiritul revoluționar con
stituie garanția victoriei socialis
mului în țările socialiste, a păcii.
(Aplauze puternice, prelungite).
. Folosesc acest miting pentru a
adresa mulțumiri primului-secretar al regiunii de partid și celorlalți
tovarăși care ne-au întîmpinat,
pentru cuvintele ce ni le-au adre
sat la dejunul de astăzi și pentru
urările adresate poporului și Par
tidului Comunist Român.
Sint bucuros că între combina
tul dumneavoastră și unele între
prinderi importante din România
există o conlucrare strînsă. Dau,
de asemenea, o înaltă apreciere
legăturilor directe dintre districtul
Erfurt și județul Iași. Aceste rela
ții de colaborare, legăturile directe
între două centre muncitorești din
țările noastre reprezintă un factor
important în dezvoltarea prieteniei
și solidarității dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană. (Aplauze puternice, prelungite).

în cadrul vizitei în țara dum
neavoastră, am început ieri con
vorbirile cu tovarășul Honecker și
alți membri ai conducerii de par
tid și de stat a Republicii Demo
crate Germane. Am constatat, cu
multă satisfacție, că popoarele
noastre înfăptuiesc neabătut hotărîrile congreselor partidelor lor,
că, în anii construcției socialiste,
au obținut realizări remarcabile
pe calea dezvoltării economice, a
construcției noii orînduiri.
România a sărbătorit, la 23 Au
gust anul trecut, 40 de ani de la
revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis poporului
român calea edificării socialismu
lui, a unei vieți libere, indepen
dente. (Aplauze puternice).
Ținînd seama de relațiile de co
laborare existente între țările
noastre, nu mă îndoiesc că, aici,
printre dumneavoastră, se află și
tovarăși care au fost în România
și care, cunosc transformările ce
au avut) loc în această perioadă în
patria noastră. Voi menționa nu
mai faptul că industria româneas
că a produs anul trecut de 100 de
ori mai mult decît în 1944; produc
ția agricolă a fost de 7 ori mai
mare, iar venitul național a cres
cut de 32 de ori. Pe . această bază,
s-a ridicat nivelul de trai mate
rial și spiritual al poporului.
România a înfăptuit în 40 de ani
ceea ce nu a realizat, în trecut,
timp de secole — și aceasta nu
mai datorită faptului că poporul
român este stăpîn pe destinele
sale și construiește socialismul.
(Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
ERICH HONECKER
Dragă tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Dragi oaspeți români,
Dragi colege și colegi din
combinatul „Herbert Warnke",

Dragi prieteni și tovarăși,

La acest miting, organizat în
unul din cele mai importante com
binate pentru construcția de ma
șini din R.D.G., avem lîngă noi
prieteni buni, Republica Democra
tă Germană și România, strîns
unite în comunitatea țărilor fră
țești, sînt alături în frontul luptei
pentru întărired socialismului și
asigurarea păcii mondiale. (Pu
ternice aplauze). An de an, co
laborarea noastră s-a dezvoltat pe
multiple planuri și a devenit tot
mai fructuoasă.
Prin actuala dumneavoastră vi
zită, dragă prietene și tovarășe
Nicolae Ceaușescu, prin convorbi
rile purtate și prin acordurile pre
gătite în acest scop, relațiile noas
tre sînt ridicate pe o treaptă
superioară. Este necesar ca aceste
relații să se dezvolte cît mai dina
mic cu putință pentru bunăstarea
și în folosul popoarelor noastre.
(Vii aplauze îndelungate).
Fiecare înțelege de ce tocmai
acum sînt atît de esențiale proble
ma „război sau pace", împiedica
rea unui infern nuclear. De aceas
ta depinde creșterea în continuare
a forței socialismului. Cu cît este
mai puternic socialismul în R.D.G.,
cu atît mai puternică este pacea.

Statele noastre aduc o contribuție
importantă Ia aceasta, prin colabo
rarea lor în domeniile politic, eco
nomic și cultural. O bază solidă în
acest sens o constituie Tratatul de
prietenie, colaborare și asistență
mutuală, apartenența noastră la
Tratatul de la Varșovia, a cărui
valabilitate a- fost de curînjd pre
lungită pe noi decenii, și la Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc.
Relațiile economice dintre Repu
blica Democrată Germană și .Re
publica' Socialistă România s-au
dezvoltat intr-un ritm rapid. Vo
lumul schimburilor comerciale a
crescut de la 5 milioane ruble în
1950 la peste un miliard de ruble
în 1984. Aproximativ o treime din
întregul schimb de mărfuri se efec
tuează cu produse realizate în ca
drul specializării și cooperării în
producție. Folosim din ce în ce mai
bine avantajele diviziunii interna
ționale a muncii, în spiritul hotărîrilor adoptate la Consfătuirea economică la nivel înalt a țărilor
C.A.E.R., privitoare Ia adîncirea in
tegrării economice socialiste. Ca
obiectiv final al consultărilor noas
tre de la Berlin ne-am fixat atin
gerea unui schimb de mărfuri în
valoare de 7 miliarde ruble pentru
perioada 1986—1990.
Dragi tovarășe și tovarăși,
colege și colegi,
Pe drept cuvînt se poate afirma
că prietenia noastră se întemeiază
pe o bază solidă și are rezultate
fructuoase. Extindem continuu re
lațiile noastre în conformitate cu

principiile marxism-leninismului,
inspirate de atitudinea frățească
comună a Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Socialist Unit
din Germania și contribuim astfel
la întărirea socialismului, la asi
gurarea păcii și la garantarea bu
năstării popoarelor noastre. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarășe și tovarăși,
în urmă cu peste 40 de ani, după
victoria împotriva fascismului hitlerist și după eliberare, poporul
român a început să acționeze pen
tru lichidarea moștenirii apăsătoa
re a trecutului. Comuniștii români,
între care tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-au întors din temnițe
și închisori sau din exil și s-au
situat în fruntea luptei pentru o
nouă orînduire socială. Chiar de la
început s-au evidențiat legăturile
dintre antifasciștii români și ger
mani, ale căror tifadiții au rădăcini
istorice. Ele s-au clădit în luptele
anilor ’20 și ’30 împotriva fascis
mului, în solidaritatea cu lupta po
porului spaniol pentru libertate, în
rezistența comună împotriva tira
niei naziste.
Poporul nostru a urmărit cu cea
mai mare considerație evoluția în
cununată de succes a României în
deceniile trecute. Acum, clasa
muncitoare, împreună cu întregul
popor român înfăptuiesc hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al
P.C.R., trecînd la o nouă etapă a
construcției socialiste. Felicităm
din toată inima pe prietenii și to
varășii noștri români pentru cu-
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VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE IN B.O. GERMANĂ fl TOVflHASULUI
NICOLAE CEAUSESCU, IN FRUNTEA UNEI DELEGAȚII UE PARTID $1 DE STAT
Primire călduroasă pe meleagurile
străvechi ale Turingiei
în cursul zilei de miercuri, tova
rășul Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral. al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România. însotit de tovarășul
Erich Honecker, secretar general al
Comitetului Central al Partidului
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D.
Germane, a fost oaspete al districtu
lui și orașului Erfurt, unul dintre
cele mai vechi si puternice centre
economice si culturale ale R.D. Ger
mane.
La vizită au participat membrii de
legației române de partid și de
stat, precum, si reprezentanți ai con
ducerii de partid si de stat a R.D.
Germane.
Aeroportul din Erfurt era împo
dobit sărbătorește cu drapelele de
stat ale României si R.D. Germa
ne. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele tovarășilor Nicolae
Ceausescu si Erich Honecker. Pe
mari pancarte se putea citi urarea :
..Bun venit tovarășului Nicolae
Ceausescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român".
Conducătorul partidului si statului
nostru, membrii delegației au fost
salutați de Gerhard Muller, primsecretar al Comitetului districtual
Erfurt al P.S.U.G., Arthur Swatek,
președintele consiliului popular al
districtului, Hans Dyballa, primsecretar al Comitetului orășe
nesc Erfurt al P.S.U.G.. Rosemarie
Seibert, primarul orașului Erfurt, alți
reprezentanți ai organelor locale de
partid si de stat.
Tovarășul Nicolae Ceausescu, mem
brii delegației de partid si de stat
române au fost salutați călduros pe
meleagurile străvechi ale Turingiei,
in care este situată regiunea Erfurt.
Miile de locuitori din Erfurt si din
localitățile învecinate, aflati pe ae
roport, au manifestat cu căldură
pentru prietenia dintre popoarele
celor două țări socialiste, exprimîndu-și sentimentele de stimă si
prețuire fată de conducătorul parti
dului și statului nostru.
De Ia aeroport, coloana de mașini,

străbătînd un traseu ce trece printr-o zonă pitorească, 6-a îndreptat
spre orașul Erfurt. Mii de locuitori
ai orașului au ieșit pe bulevarde și
străzi, împodobite sărbătorește, în
întimpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășului Erich Ho
necker, a membrilor delegației de
partid și de stat române. De-a
lungul întregului traseu, înaltii oas
peți au fost salutați cu entuziasm,
mulțimea aclamîndu-i pe conducătorii
de partid și de stat ai României și
R.D. Germane și ovaționînd îndelung
pentru prietenia, solidaritatea și co
laborarea dintre cele două partide,
țări și popoare.
La Comitetul districtual Erfurt al
P.S.U.G., tovarășul Gerhard Miiller,
după ce a adresat, din nou, tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker călduroase urări de bun ve
nit în numele comitetului districtu
al, al oamenilor muncii din această
parte a țării, 6-a referit pe larg la
locul pe care îl ocupă orașul și dis
trictul Erfurt în istoria țării. în eco
nomia și viața 6ocial-culturală a
R.D. Germane. Vorbitorul a arătat că
economia districtului cuprinde com
binate și întreprinderi de înalt nivel
tehnic ale industriilor electrotehnicii,
electronicii, construcțiilor de mașini
și instalațiilor, inclusiv ale construc
țiilor de autoturisme, ale mecanicii
fine și opticii. Au fost înfățișate,
de asemenea, marile transformări
sociale și culturale petrecute în dis
trict. Primul-secretar a subliniat
contribuția adusă de oamenii mun
cii, de comuniștii ■ din districtul
Erfurt, al cărui nume este legat de
mari momente din istoria mișcării
muncitorești germane, la traducerea
în viață a politicii partidului, fap
tul că întreaga activitate se desfă
șoară sub 6emnul pregătirii Con
gresului al XI-lea ăl P.S.U.G., al
intîmpinării acestui eveniment cu
noi și remarcabile succese în toate
domeniile. El. a relevat, de aseme
nea, faptul că districtul Erfurt este
înfrățit cu județul Iași.
în continuare, răspunzînd invita
ției gazdelor, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Erich Ho
necker au vizitat o expoziție ilus

trând diversitatea de produse reali
zate la Erfurt.
După întilnirea de la sediul co
mitetului districtual a fost vizitat
orașul Erfurt, al optulea ca mărime
al R.D. Germane. Fondat în anul
742, orașul este astăzi un important
centru economic și cultural al țării.
Alături de clădirile vechi s-au ridi
cat numeroase blocuri de locuințe
de-a lungul bulevardelor largi și
modeme.
în centrul istoric al orașului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul
Erich Honecker, celelalte persoane
oficiale au străbătut pe jos arteramonument Anger.
înaltii oaspeți sînt întîmpinați de
delegații ale muncitorilor, tinerilor,
artiștilor și oamenilor de cultură,
care își exprimă satisfacția și bucu
ria de a-1 avea ca oaspete drag
al orașului pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, sentimentele de caldă
prietenie pe care le poartă poporului
român, țării noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu multă prietenie acestor
calde manifestări, urează populației
orașului noi succese în întimpinarea
Congresului P.S.U.G. și își exprimă
convingerea că popoarele celor două
țări vor conlucra strîns în construc
ția socialismului. în lupta pentru
apărarea păcii, că se va întări și
dezvolta colaborarea dintre partidele
și țările noastre.
Toate aceste momente, manifestă
rile mulțimii venite pe marea arte
ră Anger s-au transformat într-o
adeyărată sărbătoare, desfășurată
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și însuflețire, dovadă elocven
tă . a stimei și prețuirii de care se
bucură secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. poporul
român în Republica Democrată Ger
mană, țară socialistă, prietenă.
★

în onoarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele

Zimnicea - la ora
argumentelor muncii

Am fost deunăzi, iarăși,
la Zimnicea, orașul anilor
mei de liceu, a cărui ima
gine. patriarhală și al cărui
aer încărcat de nostalgie
provincială a dispărut pen
tru totdeauna. N-aș zice
că s-a estompat complet
în memorie acea ima
gine de demult a unei
așezări tipice de Ia Dunăre,
cu o stradă ducînd de la
gară drept către parcul pă
trat. cu ciorchini de clă
diri lățindu-se pe solul ni
sipos si, desigur, cu nelipsi
ta salbă de lacuri întinzîndu-se pînă la port. N-aș fi
crezut totuși că spații ce
odinioară îmi păreau de
netratat, adică sortite să
rămină pentru veșnicie
locuri ale bălăriilor de apă,
zone mustinde, cu ochiuri
de baltă vor putea fi
vreodată transformate pînă
acolo incit să devină de
nerecunoscut. De nere
cunoscut. într-adevăr acesta este cuvîntul. Nu
am cum să nu port în amintire spațiul acesta ale
cărui amprente industriale
au retușat.vechea Zimnice,
dîndu-i o nouă frumusețe.
Sentimentele reînviate prin
evocarea vechilor imagini
se încarcă deodată, la o
nouă privire de ansamblu,
cu o energie de înnoită
simpatie, ca și cum o ima
gine ar fi „impresionată"
peste o alta, ca și cum, înlănțuindu-se, chipul de azi
ar face aproape să dispară
vechea siluetă, de sat, ca
să impună la locul meritat
ceea ce cu toții numim
acum „un oraș de 7 000 de
ori mai puternic".
Cu exactitatea reieșită
din datele statisticienilor,
Zimnicea anului 1985 atestă
o creștere a producției in
dustriale de 6 804.5 ori
față de 1965. în două de
cenii, așadar, puterea in

dustrială s-a înmulțit de
aproape șapte mii de ori.
Precum o pasăre Phenix,
orașul devastat de cutre
murul din 1977 și-a strîns
sevele și le-a înălțat în.
mii de aripi de beton, în
pădure de stîlpi și în mul
țimea brațelor omenești.
Pînă mai ieri reporterii
consemnau, de aici, diferi
te episoade ale reconstruc
ției. Acum, Zimnicea res
piră calm briza propriei
conștiințe de sine. Un sen
timent de responsabilitate,
ca să zic așa, animă orașul
devenit de la o zi la alta
tot mai el însuși. Parcă, de
pildă, într-un anume fel
discutam în anii trecuți cu
primarul orașului, Florea
Ungheanu și în alt fel
acum, cînd problemele sînt
ale producției, ale dării în
funcțiune a unei noi capa
cități industriale, cind Zim
nicea există. De fapt. Zim
nicea a învățat să existe cu
deosebire în ultimele două
decenii. Momentul istoric al
noului ei destin s-a semnat
în mai 1976, cu prilejul vi
zitei de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, moment
generic în viața multora
dintre satele și orașele
noastre astfel întinerite.
Cînd scrii despre Zimnicea
poate cuvîntul cel mai bine
găsit este acela de renaș
tere, de nouă temelie, întrucît cu totul alta, radical
schimbată, este fața orașu
lui.
Ce înseamnă Zimnicea de
azi ? în primul rînd o pro
ducătoare de țevi sudate,
cu o întreprindere tinără,
încă în constituire, dar de
venită deja cunoscută în
lume. Produsele întreprin
derii de țevi ajung in Ita
lia, S.U.A., Anglia. Anul
trecut a intrat în funcțiune
o nouă capacitate, de
110 000 tone țevi sudate

longitudinal, iar la vremea
documentării se lucra la
probele instalației de zincare. Cu numai cîteva zile
înainte se produseseră aici
țevi de dimensiuni reduse.
Aproape că nu există zi
unde un anume eveniment
să nu aducă acea cîtime de
satisfacție proprie drumu
rilor nemaiîncercate. Deși
la Zimnicea nu a existat
nici un fel de tradiție a
metalurgiei, aceasta nu
împiedică pe oamenii tineri
ai întreprinderii să ia lu
crurile în serios și să le re
zolve cu siguranța și matu
ritatea, unor experimentați.
Am constatat/ cum senti
mentul cumpătat al lucru
lui bine făcut îi caracteri
zează pe mulți oameni ai
orașului însă, dacă te gîndesti bine, pînă nu demult
așezarea aceasta trăia cu o
scurtă, abia perceptibilă
respirație. Acum au intrat
în firesc marile gesturi,
dexteritatea, reflexele mun
citorești, cutezanța profe
sională, curajul de a de
vansa' termene. Ambiția de
a fi tu însuti, ori de a de
păși propria imagine despre
tine, constituie ceva aproa
pe intrat în rutină. Nu s-a
mirat nimeni, de pildă, că
R. K. de la atelierul mecano-energetic s-a executat
în douăsprezece zile în loc
de douăzeci. Recepția sec
ției de zincare nu mai pro
duce nimănui emoția să-i
zic iarăși triumfală a unei
mîndrii de ocazie. Orgoliul
acestor oameni funcționea
ză asociat cu un firesc el
însuși aproape neobișnuit,
un fel de a fi simplu și toto^ală sigur de ceea ce faci.
Țevi sudate se produc și
se vor produce la Zimni
cea, dar poate mai de mi
rare e că, deși regiunea
este propice cultivării sfe
clei. ființează aici, cu mari
șanse de a deveni și ea o

Republicii Socialiste România, Co
mitetul districtual Erfurt al P.S.U.G.,
a oferit un dejun.
în acest cadru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășul
Erich
Honecker s-au întreținut cordial.
La dejun au participat membrii
delegației de partid și de stat româ
ne, persoanele oficiale care însoțesc
pe înalții oaspeți în vizita la Erfurt.
în numele comuniștilor, al locui
torilor din Erfurt, primul secretar âl
Comitetului districtual al P.S.U.G. a
exprimat
gratitudinea oamenilor
muncii pentru onoarea ce li s-a fă
cut ca orașul lor să fie vizitat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de to
varășul Erich Honecker, subliniind
că sentimentele oamenilor muncii
și-au găsit o ilustrare grăitoare în
manifestările sărbătorești, de caldă
simpatie cu care au fost înconjurați
pretutindeni. Poporul nostru, a sub
liniat el, urmărește cu interes și sa
tisfacție marile realizări obținute de
poporul român sub conducerea Par
tidului Comunist Român, a secreta
rului său general, în activitatea în
chinată dezvoltării țării, progresului,
apărării păcii, manifestă înaltă sti
mă și apreciere față de oamenii
muncii din România, care înfăptuiesc
cu succes hotărîrile Congresului al
XIII-lea al P.C.R. în acest context,
el a reliefat bunele relații de priete
nie statornicite între districtul Erfurt
și județul Iași, subliniind că vizita
tovarășului Nicolae Ceaușescu. va
da noi impulsuri dezvoltării acestor
raporturi. Puteți fi siguri, 3, arătat
el, că organizația de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din dis
trictul Erfurt vor face totul pentru
a-și aduce o contribuție sporită la
adincirea în continuare a prieteniei
și colaborării dintre România și
R. D. Germană, dintre popoarele
noastre, că noi toți manifestăm con
vingerea profundă că aceste relații
frățești se vor dezvolta în folosul
construcției socialismului în cele
două țări, al cauzei înțelegerii și
păcii în lume.

Sentimente de stimă in mijlocul
unui puternic colectiv muncitoresc
Miercuri după-amiază, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășul Erich Honecker, însoțit de
membrii delegației române de partid
și de stat, au vizitat Combinatul
Umformtechnik „Herbert Warnke"
din Erfurt.
Vizita conducătorului partidului și
statului nostru a fost așteptată în
combinat cu deosebit interes și bucu
rie. Toți comuniștii și oamenii mun
cii din această întreprindere, a de
clarat, cu puțin timp înaintea sosirii
înalților- oaspeți, directorul general
al combinatului, Kurt Weichold, se
bucură foarte mult că secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se va
afla în mijlocul nostru și dorim din
toată inima ca vizita delegației
române de partid și de stat în țara
noastră să fie'încununată de un mare
succes.
Tovarășul . Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Erich Honecker au fost
întîmpinați Ia sosire de membri ai
conducerii Ministerului Construcții

lor de mașini grele și instalațiilor,
de directorul general al întreprin
derii, de secretarul organizației de
partid, președintele sindicatului, de
un mare număr de muncitori cu
calde și entuziaste manifestări in
onoarea conducătorilor de partid și
de stat ai celor două țări.
în continuare, directorul general al
combinatului, după ce a adresat
oaspeților salutul muncitoresc al co
muniștilor și al celorlalți lucrători ai
întreprinderii, a prezentat dezvolta
rea acestei importante unități specia
lizate în construirea de prese și alte
utilaje de înaltă tehnicitate care
ocupă un loc important în industria
construcțiilor de mașini grele din
R. D. Germană și exportă produsele
sale în 50 de țări, inclusiv în Româ
nia. în această ordine de idei a fost
evidențiată cu satisfacție cooperarea
bună dintre combinat și întreprinderi
din .București și Pitești, dorința de
amplificare a acestei conlucrări. S-a
relevat, totodată, activitatea însu
flețită a colectivului de oameni ai

muncii de aici desfășurată în întîmpinarea celui de-al XI-lea Congres
al P.S.U.G.
Au fost vizitate apoi secțiile de
prelucrări mecanice și montaj, reținînd atenția faptul că cea mai mare
parte a procesului de producție este
automatizată sau robotizată.
La încheierea vizitei, în aplauzele
celor prezenți, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a semnat în jurnalul de
zi al brigăzii fruntașe în întrecerea
socialistă pe întreprindere, la ru
gămintea șefului acestei brigăzi.
„Adresez calde felicitări muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor aces
tei mari și moderne unități indus
triale a Republicii Democrate Germa
ne prietene și le urez noi succese in
activitatea viitoare. Le doresc tuturor
o tot mai strînsă conlucrare și coo
perare cu muncitorii și specialiștii
întreprinderilor similare din Româ
nia, în spiritul bunelor relații de
prietenie și colaborare dintre țările
și popoarele noastre".

Marele mldng al prieteniei dintre R. 1 Germană si Romania
(Urmare din pag. I)
le nutresc reciproc oamenii muncii
din Republica Socialistă România și
Republica Democrată Germană, vo
ința comună de a conlucra strins in
lupta pentru socialism, pentru pace,
înțelegere și cooperare internațio
nală.
In mod semnificativ, tribuna era
dominată de urarea „Împreună pen
tru pace, destindere, dezarmare și
coexistentă pașnică a popoarelor".
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
'Republicii Democrate Germane.
Deschizind
mitingul,
tovarășul
Gerhard Miiller, prim-ș,ecretar ăl co
mitetului districtual al P.S.U.G., a
salutat, în numele comuniștilor, al
oamenilor muncii din Erfurt, pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich
Honecker.

In aplauzele celor prezenți, a luat
cuvîntul tovarășul Erich Honecker,
secretar general al C.C. al Partidului
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane. .
In atmosfera de puternică însufle
țire care domnește in marea sală, a
luat cuvîntul tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, care
a fost intimpinat cu puternice
aplauze.
Cuvintările celor doi conducă
tori de partid și de stat, urmărite
cu multă atenție, cu deosebit interes
și deplină aprobare, au fost subli
niate in repetate rinduri cu aclamații,
cu îndelungi și vii aplauze, cu urări
la adresa celor două partide, popoare
și țări ale noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker și-au strins

cu căldură miinile, s-au îmbrățișat.
Din nou răsună aplauze, aclamații
pentru prietenia și colaborarea din
tre popoarele celor două țări.
In numele muncitorilor, al tuturor
oamenilor muncii din combinat,
maistrul Roland Worg a dat expre
sie bucuriei pentru onoarea de a fi
avut in mijlocul lor pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășul
Erich Honecker, satisfacției de a fi
participat la acest mare miting — o
nouă mărturie a prieteniei și solida
rității celor două țări și partide, a
voinței lor de a dezvolta colaborarea
în construcția socialismului, în lupta
pentru asigurarea păcii și securității
în Europa și în întreaga lume.
Sub semnul acestor trainice legă
turi de prietenie și colaborare s-a
desfășurat întregul miting, care se
încheie intr-o atmosferă entuziastă,
prin intonarea „Internaționalei".

Țăndărei - pagini din istoria unui oraș tînăr

putere, o fabrică de zahăr.
Ca să produci zahăr nu e
de ici de colea, însă la
Zimnicea tatonările unor
începuturi, al căror dichis
este deja arhicunoscut, nu
constituie decît un motiv de
noi îndemnuri și de noi
ambiții. Un tînăr lăcătuș de
la „țevi" îmi arăta parcul
și terenul de sport abia
amenajate și deodată pri
virea i s-a oprit pe cilin
drul imens al fabricii de
zahăr din apropiere, între
prindere aflată mai la
început. O privea cu mîndrie și cu sentimentul unei
fraternități colegiale, mun-,
citorești, cu o bucurie de
om tînăr într-un oraș des
pre care se vorbește din ce
în ce mai mult.
Ce mai înseamnă Zim
nicea de astăzi ? O între
prindere de panglici, mo
dernizată în ultimii ani, o
secție de executat covoare
pentru export (4 500—5 000
metri pătrați pe an), o
casă de cultură, un spital
și o policlinică moderne, un
sediu politico-administrativ
ca o bijuterie, un hotel
cochet. în primul rînd aceasta înseamnă oameni
noi, cu un acut sentiment
al prezentului.
E așadar spiritul adevă
rului să spui că. astăzi,
Zimnicea are tot ce se cu
vine pentru a fi orașul
meritat de locuitorii lui și
pentru a lăsa și accentua
vizitatorului impresia pu
ternică a saltului înregis
trat de localitatea cu iz
patriarhal de mai ieri,
conectată acum la o pu
tere economică aproape
de neimaginat. Un oraș, de
fapt, de aproape șapte mii
de ori mai bogat și mai
puternic.

Ioan LAZAR

„Am pornit de la o istorie cînd se
întimpla un eveniment la vreo 40 de
ani", ne spune tovarășul Alexandru
Culina. primarul orașului Țăndărei.
Și ne demonstrează : din anul 1594,
cind Mihai Viteazul întărește un
hrisov, în prezența lui „Gonțea. fiul
lui Voico ot Țăndărei", pînă la 23
August 1944, deci mai bine de trei
veacuri, numele orașului se întilnește
în arhive de numai 8 ori. Adică un
„eveniment" mai marcant, în medie,
la 41 de ani. Iar dintre acestea, une
le... mai bine n-as fi fost. Ca de
exemplu, faptul oă în anul 1907,
Țăndăreiul, alcătuit din 6 sate și 5
„tîrle" (cătune) a devenit proprieta
tea cruntului boier Gheorghe Grigore
Cantacuzino, care a mărit birurile
pentru că își micșorase moșia cu
„două pogoane pentru cimitir".
Să nu fi avut locuitorii Țăndăreiului vocația faptei-eveniment. care să
rămînă viitorimii? Cum să nu! Din
generație în generație s-a păstrat
amintirea feciorului de plugar Radu
Bărbulescu, învățătorul care își
cheltuia putina simbrie pentru școa
la satului cu „una sală" și 20 de în
scriși. deși analfabeții se numărau
cu sutele ; la rîndul său. regimentul
8 Dorobanți a consemnat „vitejia
fără seamăn" a „fiilor Tăndăreiului" căzuți in 1877 în lupta pentru
neatîrnarea neamului.
Și totuși, localitatea a rămas
umilă, parcă ocolită de veacuri în
tregi. Chiar dacă în 1886 s-a în
ființat gara Țăndărei.. pe linia Fe
tești — Făurei. Chiar dacă pelagra și
tifosul ce goleau bordeiele i-au „îndu
plecat" pe stăpîni să înființeze un
spital... cu 30 de locuri ! Chiar dacă
Ialomița cea leneșă zvîrlea la mal de
cîteva ori pe an trupurile umflate
ale celor înecați „din disperare" —
subiecte pentru presa de „senzații".
Chiar dacă...
— Localitatea a rămas aceeași,
înapoiată, neobservată — continuă
interlocutorul. Anul naționalizării,
1948. ne-a găsit cu 2 „ateliere meca
nice" (3 nicovale. 3 foaie de atîțat
cărbuni, 8 menghine și un strung),
4 mori țărănești. 2 pive de apă. 2
prese de ulei și 4 cărămi dării. Mai
că n-am avut ce naționaliza din „in
dustria" Țăndăreiului. Oamenii au
avut însă încredere în viitor. Iar
viitorul înseamnă urcuș, iar urcușul
cere forță. Am pornit, totuși, cum
am putut.
Greutăți ? Nenumărate, adunate de
secole întregi. ca niște aluviuni.
Printre care — prejudecata că „Bă
răganului nu-i priește industria".

„Și totuși,
solul Bărăganului
poate rodi și... industrie"
Marile evenimente ale istoriei au
avut întotdeauna simplitatea marilor
adevăruri. Iar în istoria' României un
asemenea eveniment a fost Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. care, alegîndu-1 în fruntea partidului pe cel mai
iubit fiu_ al națiunii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. a inaugurat epoca
cea mai fertilă în înfăptuiri pentru
întreaga tară, pentru fiecare loca
litate.
— Ce-a însemnat pentru noi poli
tica de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor tării ? început de is

torie — ne spune primarul Țăndăreiului. E adevărat, nimic nu poate
fi zidit trainic pe... nimic. Întelegînd
marile rosturi ale viitorului socia
list, plugarii Țăndăreiului încheiaseră cooperativizarea încă în 1957. E
adevărat. întelegînd că viitorul so
cialist înseamnă construcție, zidire,
în localitate se dezvoltase meșteșu
gul cărămidăriei. Dar aproape totul
se executa manual. ..Atît permite so
lul Bărăganului" — spuneau unii.
Și totuși, numai atît ?
,
în anul 1967. la Țăndărei se pro
ducea un adevărat „eveniment" : se
dădea în folosință primul bloc de
locuințe. Cu etaje, chiar. Ca la oraș.
în anul 1968 Țăndăreiul era pro
clamat oraș. An în care orașul a dat
o producție industrială globală („mai
precis producția neagricolă" —corec
tează interlocutorul), de 47 milioane
lei. Era vorba de cărămidă. Iar „mai
departe" s-a pornit cu... cărămida. Adică. fostele cărămidării s-au unificat

muncii dintr-o populație de circa
14 000 locuitori.
Ani în care orașul cu „istorie pu
tină" și-a dăltuit istoria nouă în
blocurile luminoase. Construcția de
locuințe a căpătat o asemenea am
ploare. încit apariția unui nou bloc
a încetat de mult să mai fie un eve
niment. Consemnăm totuși diagrama
construcțiilor de locuințe în oraș : în
1977 existau 125 apartamente ; în
1978 — 200 ; în 1979 — 244 ; in 1982 —
700 ; în prezent — 1 200. Un sfert din
populația orașului se bucură de con
fort orășenesc in apartamente noi.
Un amănunt : fațadele blocurilor au
fost special făcute „pentru Țăndărei". de întreprinderea de prefabri
cate din... Țăndărei. Și se constru
iește în continuare. Edilii afirmă că
cifra de 2 000 de apartamente pentru
viitorii ani. e „mode'stă". Atributele
modernului vor fi întregite prin
apropiata dare în folosință a unei
centrale termice care va aproviziona

® De la o modestă așezare rurală — la un oraș modern
® Fireasca „înfrățire dintre industrie și agricultură" © La
intrările în oraș, aleile de trandafiri spun „bine-ați venit"
într-o întreprindere. Munca manuală
a fost treptat înlocuită de mașini. Iar
oamenii au trebuit să fie calificați,
își amintește unul din veteranii ac
tualei întreprinderi de prefabricate
pentru construcții (azi cu o capaci
tate anuală de 20 000 mc). Ion Iacob,
transferat aici de la Fabrica de țiglă
și cărămizi din Jimbolia.
— Cînd auzeau că aici vor fi adu
se mașini, unii se speriau de-a binelea. „Și noi ce-o să facem ?",
..O să vă calificați". „Și ce-o să
devenim ? Tot cărămidari ? Lasă
gluma !“. Și au venit mașini, oame
nii s-au calificat. Deși, cîțiva ani,
tot se mai auzeau dimineața dialo
guri : „Unde te duci, mă ?“. „La fa
brică". „Păi nu mai ești cărămi
dar?". „Ba da. dar altfel". Adică
muncitor industrial, alt om decît cu
noscuse Țăndăreiul.
Iar valul proaspăt al politicii de
dezvoltare armonioasă a tuturor zo
nelor tării a deschis baierele fertili
tății și aici la Țăndărei. încărcătura
de evenimente a anilor e atit de
densă, incit nu-și poate găsi nici o
comparație cu trecutul, oricît de în
depărtat. Adică : 1977 — intră in
funcțiune întreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr (azi cu o
capacitate de 4 000 tone la 24 ore). în
același an. producția industrială a
orașului ajunge la 456 345 000 lei. (De
aproape o sută de ori mai mare decît
în 1968 !) ; 1979 — industria Țăndăreiului livrează primele cantități de
drojdie de bere. Iar producția indus
trială depășește 1 400 000 000 lei ;
1981 — se dă in funcțiune între
prinderea de ulei din in. soia și
texturate, prima de acest gen din
țară ; 1983 — începe să producă în
treprinderea de amidon, glucoză si
dextrină.
în prezent. Țăndăreiul dă o pro
ducție industrială de aproape 2 mi
liarde anual. Cam tot atît cit în
tregul județ Ialomița în 1968 ! Iar în
unitățile economice ale orașului lu
crează aproape 6 000 de oameni ai

cu abur platforma industrială, va
asigura termoficarea apartamentelor
existente și a celor ce se vor con
strui.
Da, politica de industrializare a
dat roade minunate în acest „miez
de Bărăgan". Dar agricultura ?
— în pas cu industria — ne răs
punde scurt tovarășul Dumitru Leatca. președintele cooperativei agrico
le de producție.
Aici, în triunghiul altădată bleste
mat al secetei și vînturilor. nimeni
nu îndrăznea să viseze la mai mult
de 20 de saci de griu la hectar (circa
1 050 kg) sau 25 saci de porumb
(circa 1 400 kg). Asta, în „anii buni".
Recoltele anului trecut ar fi părut
acum 20 de ani o adevărată „utopie":
peste 3 000 kg grîu la hectar. 6 700
kg porumb boabe (cu mai bine de
1 500 peste prevederi), peste 2 000 kg
floarea-soarelui. în timp ce produc
ția de lapte pe vacă furajată — 3 766
litri (cu exact 1 376 litri peste plan).
Iar oamenii consideră că rezultatele
sînt încă departe de posibilități.
Explicația e simplă : „înfrățirea"
industriei cu agricultura. Adică :
borhotul de sfeclă de zahăr, alte
resturi ale industriei ce se folosesc
în hrana vitelor nu se mai află
„peste dealuri și hotare", ci aci.
Transportul lor e un lucru ușor. în
perioadele de vîrf ale campaniilor
agricole, muncitorii din industrie,
ale căror familii lucrează în C.A.P.,
dau o mînă de ajutor, după ieșirea
din schimburi, așa că forța de muncă
e asigurată. Simplu, nu ?
Da. simplu ca orice mare adevăr :
industria — înfrățită cu agricultura.

Trasee ale mîndriei civice
— Care loc din Țăndărei este „mai
de nerecunoscut" în ultimii 20 de ani?
— am întrebat-o pe învățătoarea
Elena Barbu, deputat orășenesc.
— Pentru noi, care am participat
la schimbarea chipului acestor
locuri, nici unul nu e de nerecunos

cut, De fiecare ne leagă un moment
sau altul de muncă, de viată. Pentru
vizitatorul ce revine la noi nu peste
20 de ani, ci peste 10. chiar peste un
singur an. „de nerecunoscut" sînt
multe : incepind cu foste străduțe
noroioase, azi pavate sau pietruite,
și terminînd cu noile blocuri.
r — Ce-au făcut anul trecut cetățe
nii Țăndăreiului pentru orașul lor ?
în cifre „seci" — 237 000 ore de mun
că patriotică pentru înfrumusețarea
orașului. Care înseamnă și 7 480 mp
de pavaje și pietrișuri, și 8117 mp
trotuare și alei reparate, și 4 585 mp
asfalturi, și 4 355 mp borduri de tro
tuare, și... Ne oprim aici cu enume
rarea. Anul acesta, o noutate : consultindu-se cu cetățenii, deputății
noii legislaturi au hotărit să nu mai
calculeze munca patriotică în ore. ci
valoric. De ce? în primul rind. pen
tru că e nevoie nu numai de simpla
cazma, ci de lucrări mai pretențioa
se : aranjatul unei alei, „toaleta"
unui copac, etc. Valoarea propusă —
44 milioane lei. Adică peste 2 000 lei
pe locuitor.
— Ce-nseamnă pentru dumnea
voastră personal Țăndăreiul de azi?
— l-am întrebat pe deputatul Alecsandru Știucă. directorul Liceului
agroindustrial.
— Dac-aș spune o viață de om, e
cam puțin. Chiar de OM cu litere
mari. Mai multe vieți de om. Atît ale
străbunilor, cit și ale celor ce-și în
scriu azi numele de om cu majuscu
lă. în primul rind, ca .dascăl care-și
formează urmașii. Am sute de foști
elevi în toate colțurile țării. Formați
aici, în Țăndărei, unde pînă acum
cîteva decenii munca la cîmp implica
cel mult știința de-a te iscăli. Pe
urmă, ca cetățean care a contribuit
la aducerea aici, in Bărăgan, la Țăn
dărei, a pomilor fructiferi. (Știți cîți
pomi revin, în medie, de fiecare lo
cuitor al orașului ? 15 !).
în sfîrșit — mindria pe care o îm
părtășesc miile de oameni trecind
prin fosta „porumbiște părăsită", azi
parc orășenesc înecat în verdeață, e
și a mea. Toate le-am făcut îm
preună. împreună Ie îngrijim. Si mai
avem multe, multe de făcut. în ur
mătoarele zile sau săptămini ? Un
scuar plușat in flori cu o fintînă ar
teziană Ia mijloc. Și alei de tranda
firi la intrările în oraș, care să spună
călătorilor „bine-ați venit".
Vise? Da, de ce nu! „Visez viața
ce m-așteaptă / Aici în miez de Bă
răgan" scrie eleva Mihaela Munteanu în revista „Interferențe" a Liceu
lui agroindustrial. Iar colegul ei,
Codrin Sezciuc : „Și ce frumos ră
sare / La noi străvechiul cîntec /
«Pe-o gură de rai»" !
în grădinița de pe platforma in
dustrială am asistat la lecția ținută
în „grupa mică" de tovarășa Magda
lena Ioșca. întrebări și răspunsuri :
„De ce e zahărul dulce ?“. „Pentru
că-1 fac părinții noștri aici, la Țăn
dărei". .De ce e plinea gustoasă ?“.
..Pentru că o fac părinții noștri aici.
Ia Țăndărei". „De ce e casa frumoa
să ?“. „Pentru că o fac părinții noș
tri aici. Ia Țăndărei". „De ce ?“.
„De ce ?“.
Ce-ar fi răspuns copiii Țăndăreiului acum 20 de ani ?

LaMrentiu DUTĂ
Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scînteii"

PAGINA 3

SCINTEIA - joi 30 mai 1985

PRIETENIE IN U. 0. GERMANA A TOVARĂȘULUI
Marele miting al prieteniei dintre R. D. Germană și România

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
Cunoaștem realizările Republicii
Democrate Germane. Tovarășul
prim-secretar al comitetului dis
trictual ne-a vorbit astăzi de ma
rile realizări pe care le aveți în
districtul Erfurt. Fără nici o în
doială că și realizările dumnea
voastră, succesele pe care le-ați
obținut în făurirea societății socia
liste dezvoltate sînt rezultatul fap
tului că pe pămîntul german s-a
construit primul stat al muncitori
lor și țăranilor, că se acționează
pentru socialism și pentru pace 1
(Aplauze puternice).
într-adevăr, între partidele noas
tre există vechi tradiții de luptă
revoluționară ; dar ele s-au dezvol
tat și mai puternic în anii con
strucției socialismului in țările
noastre. Am convingerea fermă că
solidaritatea dintre partidele, din
tre popoarele noastre va cunoaște
o. dezvoltare și mai puternică, în
interesul victoriei socialismului in
cele două state, al cauzei socialis
mului în general, al păcii în lume.
(Aplauze puternice).
Tbvarășul Honecker a vorbit ieri
despre pregătirile pe care le faceți
pentru Congresul al XI-lea ai
partidului dumneavoastră, despre
faptul că oamenii muncii — și am
văzut aceasta și în Erfurt — do
resc să întîmpine congresul cu re
zultate cît mai bune în toate do
meniile de activitate. Ca prieteni
și tovarăși de luptă, vă felicităm
pentru rezultatele pe care le aveți
în întreaga dumneavoastră activi
tate — și vă urăm noi și noi suc
cese în construcția socialismului,
in dezvoltarea tot mai puternică a
Republicii Democrate Germane.
(Aplauze puternice, prelungite).
în cadrul convorbirilor pe care
le-am avut cu tovarășul Honecker
aceea privind nivelul tehnic și ca
și cu ceilalți tovarăși din condu
litatea produselor. Noi iam' decerea de partid și de stat a Repu
blicii Democrate Germane am- a- ... .monstrat prin fapte, superioritatea
socialismului asupra capitalismu
juns la concluzia să dezvoltăm și
lui — am realizat cea mai dreaptă
mai puternic colaborarea economi
orînduire din lume; dar trebuie să
că și tehnico-științifică dintre țări
le noastre. Am realizat, anul trecut,
învingem capitalismul și în dome
un nivel al schimburilor econo
niul tehnicii, al științei, al produc
mice de 1 miliard de ruble — și
tivității muncii, să afirmăm supe
probabil că în acest an vom de
rioritatea totală a socialismului âpăși acest nivel. Pentru cincinalul
colo unde clasa muncitoare este
viitor, 1986—1990, ne-am propus să
stăpînă pe destinele sale ! (Aplau
ajungem, pe întreaga: perioadă, la
ze puternice, prelungite). Avem
un volum de circa 7 miliarde ru
această capacitate și o vom reali
ble. Aceasta presupune ca în 1990
să depășim 1,6 miliarde ruble, în
za ! (Aplauze puternice, îndelun
ambele sensuri. Este un program
gate).
care cere, într-adevăr, o întărire'
Pentru a ne putea concentra for
mai puternică a colaborării, a coo
țele spre realizarea acestor obiec
perării în producție, a specializă
tive avem nevoie de pace. Ne
rii. în acest cadru, avem în vedere
aflăm într-o etapă de încordare
ca relațiile dintre combinatul
deosebită. Cursa înarmărilor, în
dumneavoastră și unele întreprin-'
deosebi nucleare, reprezintă un
deri din România să cunoască o
grav pericol pentru însăși existen
dezvoltare mult mai puternică deța omenirii, a civilizației pe pla
cît in prezent.
neta noastră. De fapt, este în
în toată această conlucrare, apericol însăși existența oamenilor,
vem în vedere să așezăm relațiile
a vieții.
dintre țările noastre pe temelia
Iată de ce trebuie să unim toate
trainică a celor mai noi cuceriri
forțele pentru a pune capăt politi
ale științei și tehnicii universale
cii de înarmări, pentru dezarmarea
— deoarece știm că socialismul
generală, și în primul rând nucleatrebuie să demonstreze prin fapte
ră, pentru apărarea dreptului su
marea sa superioritate atît în do
prem al oamenilor, al popoarelor
meniul productivității muncii, cît
— la libertate, la independență, la
și în cel al tehnicii și al calității
viață și pace ! Nu există problemă
producției. De altfel, la consfătui
mai importantă în momentul de
rea C.A.E.R. la nivel înalt de acum
față decît dezarmarea și pacea !
un an, una din problemele centrale
(Aplauze puternice, prelungite).
care s-au discutat a fost tocmai

litarizarea și trimiterea armelor
nucleare in Cosmos. Trebuie să
facem totul pentru ca cerul să rămînă senin, pentru ca stelele să
poată lumina, așa cum au făcut-o
de milenii. (Aplauze puternice).
Trebuie să facem totul pentru ca
și tinerii din generațiile viitoare
să poată privi stelele care lumi
nează cerul. Și, așa cum se întîmplă la noi — poate și la dumnea
voastră — îndrăgostiții tineri să
poată privi stelele, să-și aleagă o
stea ca un simbol al veșniciei uni
versului, dar și al dragostei !
(Vii aplauze).
Noi avem ferma convingere că
popoarele, forțele , înaintate — în
rîndul cărora țările socialiste, deci
și România și Republica Demo
crată Germană — au un rol im
portant, pot să determine o schim
bare în situația internațională. Să
întărim, deci, și mai mult solida
ritatea, unitatea tuturor popoare
lor. și forțelor care se pronunță
pentru pace ! Trebuie să avem
permanent în vedere că forța con
stă în popoare. Unite, popoarele
pot schimba înfățișarea lumii,,
asigurînd o lume a păcii, a
colaborării între națiuni !
Sînt și alte probleme complexe
în viața internațională, mai sînt
conflicte. Trebuie să facem totul
pentru încetarea acestor conflicte,
pentru soluționarea problemelor
prin tratative, pentru respectarea
dreptului fiecărui popor la dez
voltare liberă, fără nici un ames
tec din afară !
România este ferm hotărîtă să
întărească tot mai puternic cola
borarea cu Republica Democrată
Germană, cu celelalte țări socialis
te, cu toate țările în curs de dez
voltare, nealiniate, precum și cu
țările capitaliste dezvoltate, în
lupta pentru o lume mai dreaptă
și mai bună, a egalității, libertății
și păcii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
ERICH HONECKER
să se declanșeze niciodată un
război mondial nuclear, cerul tre
buie să rămînă soarelui și stelelor,
pe el nu trebuie să apară niciodată
mijloace de distrugere în masă 1
(Aplauze puternice).
Dragi colege și colegi,

Dragi tovarăși și prieteni,

Mîine vom semna un acord de
colaborare pe termen lung, pînă
în anul 2000. Prevederile sale'sînt
minunate, dar le vom, putea egali
za numai dacă vom reuși să oprim
cursa înarmărilor și să asigurăm
pacea. La întîlnirea pe care am
avut-o nu de mult la Varșovia, cu
prilejul prelungirii Tratatului de
la Varșovia, am căzut unanim de
acord că trebuie să facem totul
pentru pace ! (Aplauze puternice,
prelungite).
Noi considerăm că trebuie să
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru ca tratativele dintre Uniunea
Sovietică și S.U.A. — care au
început în martie, la Geneva -r să
se desfășoare cu rezultate cît mai
bune. Salutăm inițiativele Uniunii
Sovietice, declarațiile tovarășului
Gorbaciov cu privire la moratoriul
asupra rachetelor nucleare și pro
punerile privind oprirea experien
țelor nucleare, cel puțin pe timpul
tratativelor. (Aplauze puternice).
Sperăm că și S.U.A. vor răspunde
în mod corespunzător și se va
ajunge, astfel, la un acord între
cele două părți în aceste probleme.
(Aplauze puternice).
Fără îndoială, dragi tovarăși, va
trebui să intensificăm eforturile
pentru a se renunța cu desăvîrșire
la amplasarea rachetelor. cu rază
medie de acțiune, pentru elimina
rea lor definitivă, precum și a
oricăror arme nucleare din Euro
pa și din întreaga lume !
In același timp, trebuie să fa
cem totul pentru a împiedica mi

Aș dori, încă o dată, să exprim
satisfacția noastră pentru desfășu
rarea vizitei și a convorbirilor pe
care le-am avut. Sînt încredințat
că această vizită, acordurile la care
am ajuns și le vom semna mîine ■
vor deschide noi-perspective înflo
ririi continue a colaborării , ș.i.
prieteniei dintre România și Repu
blica Democrată Germană.
Vă urez, încă o dată, dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii
din Republica Democrată Germa
nă, succese tot mai mari în întîmpinarea Congresului al XI-lea al
partidului, sub conducerea Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, în frun
te cu tovarășul și prietenul nostru
apropiat, tovarășul Honecker ! (Aplauze puternice, prelungite).
Trăiască Republica Democrată
Germană ! Trăiască Partidul So
cialist Unit din Germania ! (Aplauze puternice, prelungite).
Trăiască solidaritatea și colabo
rarea tot mai puternică, dintre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania,
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană ! (Aplauze puternice).
Să se dezvolte tot mai puternic
solidaritatea între toate forțele
antiimperialiste în lupta pentru
dezarmare și pace ! (Aplauze pu
ternice).
Vă doresc multe succese și mul
tă sănătate, dragi tovarăși 1 (Aplauze puternice, prelungite. Toți
cei prezenți la miting ovaționează
îndelung pentru prietenia și co
laborarea dintre țările, partidele și
popoarele noastre).

La Combinatul din Erfurt, tovarășul Nicolae Ceaușescu semnează în jurnalul de zi al unei brigăzi fruntașe in întrecerea socialistă

(Urmare din pag. I)
ceririle dobîndite și le dorim în
,, continuare cele mai mari succese
în niuhcă ș'i îli viata personală.
(Aplauze puternice, prelungite).
Aici, în R.D.G., inclusiv în dis
trictul Erfurt, sub semnul pregăti
rii celui de-al XI-lea Congres al
P.S.U.G., se desfășoară o activita
te creatoare, bogată în inițiative.
Creșterea rapidă a productivității
muncii creează premisele pentru
continuarea cu sucCes și pe viitor
a unității dintre politica economi
că și socială a P.S.U.G. Edificăm
prin aceasta în continuare socie
tatea socialistă dezvoltată.
Marele vostru colectiv, al mun
citorilor, oamenilor de știință și
tehnicienilor din Combinatul „Her
bert Warlike" și-a dobîndit de
multă vreme un bun renume în
afara granițelor R.D.G. Produse
ultramoderne și o tehnologie su
perioară a producției atestă at
mosfera ■ mișcării de inovații și
progresul țehnico-științific care
caracterizează acest colectiv. Com
binatul vostru a fost leagănul
multor inițiative de o mare va
loare pe plan național. Mișcarea
voastră „Să ne angajăm, să înde
plinim, să calculăm", prin care
doriți să obțineți în 1985 rezultate
superioare în domeniul intensifi
cării producției și să pregătiți cu
cinste cel de-al XI-lea Congres al

P.S.U.G., continuă această tradi
ție. Vedem în aceasta o activitate
exemplară pentru ...sporirea veni-,
tului . nostru național și pentru
creșterea în continuare a nivelu
lui material și cultural al oameni
lor muncii.
A continuat cu succes colabo
rarea combinatului vostru cu în
treprinderea de mașini grele <flin
București în realizarea preselor
rotative și de forjare. Multe alte
întreprinderi au legături strînse
cu unități productive din Româ
nia ; mă gîndesc la întreprinderea
de autoturisme Pitești, întreprin
derea de tractoare și autocamioa
ne Brașov, Ia presa de laminare
din Alexandria. Legătură similare
există și între districtul Erfurt și
județul Iași, care fac un schimb
intens de experiență în folosul
ambelor părți.
Dragi prieteni,

Dacă în aceste zile întrebi un
cetățean al Republicii Democrate
Germane sau al Republicii Socia
liste România ce îl preocupă cel
mai mult, el îți va răspunde cu
siguranță : primordială este și tre
buie’să'fie menținerea păcii ! Nu
mai atunci oamenii pot culege roa
dele muncii lor și pot asigura co
piilor lor un viitor fericit. Pacea
este năzuința cea mai arzătoare a
țărilor noastre frățești. Nu trebuie

In timpul întilnirii de la Comitetul districtual Erfurt ai P.S.U.G.

Acesta constituie punctul central
al negocierilor de la Geneva ; acesta este și obiectivul inițiativelor
Uniunii Sovietice, al propunerilor
tovarășului și prietenului nostru
Mihail Gorbaciov, care au ca scop
realizarea limitării și reducerii
înarmărilor nucleare pînă Ia înlă
turarea lor totală. După cum se în
țelege de la sine, aceasta nu poate
avea loc decît conform principiu
lui egalității și securității egale. în
spiritul coordonării politicii comu
nității noastre socialiste, R.D.G. în
treprinde tot ce-i stă în putință.
Avînd în vedere pericolul unei ca
tastrofe nucleate, este valabilă și
astăzi lozinca pe care am lansat-o
la cea de-a 7-a plenară a C.C. al
P.S.U.G. : „Acum, toate forțele
pentru asigurarea păcii mondiale",
(Aplauze îndelungate).
Nu facem parte dintre aceia care
dau prioritate confruntării, ci ne
pronurtțăm pentru colaborare, pen
tru revenirea la destindere, pentru
relații bazate pe coexistență pașni
că între state cu orînduiri sociale
diferite. Convingerea noastră fermă
— și multe evenimente ne dau
dreptate — este că în cele din
urmă vor învinge rațiunea și rea
lismul. Forțele păcii vor fi mai pu
ternice decît forțele războiului și
.datorită activității voastre aici, în
ac’est combinat.. (Aplauze puter
nice).
Dragi tovarăși români,

Mîine ia sfîrșit vizita dumnea
voastră în țara noastră. Fie ca
dumneavoastră să reveniți acasă
cu impresii plăcute. V-ați convins
din nou că alianța dintre partide
le, statele și popoarele noastre este
strînsă și de' nezdruncinat. Ați
trăit din nou momentele de adîncă
simpatie a poporului nostru față
de oamenii muncii români și față
de opera lor de construcție socia
listă. (Vii aplauze).
Trăiască Republica Socialistă
România,
Trăiască gloriosul Partid Comu
nist Român și secretarul său gene
ral, prietenul și tovarășul nostru
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze pre
lungite).
Trăiască prietenia și cooperarea
frățească dintre partidele, statele
și popoarele noastre,
Trăiască unitatea comunității
statelor socialiste,
Trăiască socialismul și pacea
(Aplauze puternice, prelungite.
Toți cei prezenți la miting ovațio
nează îndelung pentru prietenia și
colaborarea dintre țările, partidele
și popoarele noastre).
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irigarea și întreținerea culturilor Din aceeași cantitate de lemn,
mai multe produse finite
-LUCRĂRI HOTĂRlTOARE PENTRU RECOLTĂ
Condițiile climatice din această primăvară di
feră mult de la o zonă la alta. In timp ce în
județele din vestul tării a plouat abundent, în
cele situate în sud lipsa precipitațiilor însoțită
de temperaturi ridicate a creat un apreciabil de
ficit de apă in sol. Iată de ce, spre deosebire de
alti ani, concomitent cu executarea lucrărilor de
întreținere, pe mari suprafețe este în plină des
fășurare și irigarea culturilor. Intrueît ne. aflăm
într-o perioadă hotăritoare pentru recolta aces
tui an. este necesar ea organele și organizațiile
de partid, consiliile populare și organele agri
cole de specialitate să desfășoare o amplă muncă
politică și organizatorică în vederea mobilizării
la cimp a întregii tărănimi, a tuturor locuitori
lor de Ia sate, astfel incit la fiecare cultură să

CONSTANTA
■>

fie executat numărul stabilit de prașîle si iri
gate suprafețe cit mai mari.
Efectuarea la timp și de cea mai bună cali
tate a lucrărilor de întreținere a culturilor con
stituie un factor important care condiționează,
în toate zonele țării, indiferent de starea de apro
vizionare a solului cu apă, realizarea de recolte
superioare la hectar. In condițiile climatice din
acest an, prașilele efectuate la timp sînt mai ne
cesare ca oricind, atîl pentru distrugerea buruie
nilor, cit și pentru menținerea in sol a apei ne
cesare culturilor agricole.
In actualitate este acum executarea primei
prașile la porumb. De altfel, pină in ziua de
28 mai, această lucrare a si fost făcută in pro
porție de 71 la sută mecanic si 70 la sută ma

nual. Cele mai bune rezultate au fost înregis
trate in județele Olt, Giurgiu, Brăila, Timiș și
sectorul agricol Ilfov, unde prima prașilă me
canică și manuală s-a încheiat pe întreaga su
prafață. Prima prașilă manuală la porumb este
avansată și în cooperativele agricole din jude
țele Dolj, Ialomița, Călărași și Buzău — din
prima zonă; Galați, Iași, Bacău, Mehedinți, Ar
geș, Vaslui și Dîmbovița — din zona a doua.
Din toate acestea rezultă că se impune ca in
toate unitățile agricole, în toate județele să fie
intensificate la maximum lucrările de întreți
nere și de irigare a culturilor, asigurîndu-se
astfel condiții optime dezvoltării' plantelor —
factor de mare însemnătate pentru obținerea de
recolte mari în acest an.

printre oameni a specialiștilor, a
activiștilor de partid și de stat, în
drumarea și controlul la fața locului
au condus la o mai bună mobili
zare a forțelor de muncă și în con
secință la obținerea unor rezultate
pe măsura cerințelor și a posibilită
ților existente'1.
Aceste afirmații sînt susținute de
de energie, cu consecințe în scoate
fapte si aspecte înregistrate într-un raid întreprins in consiliul
rea din funcțiune a unor agregate,
agroindustrial Huși. „In unitățile
defecțiuni in rețeaua de conducte la
întreprinderile agricole de stat Băl
agricole de stat și cooperatiste hușene n-a plouat de mult timp, ține
cescu, Dorobanțu și Tortomanu, pre
cum și la cooperativele agricole Si
să precizeze Ion Netedu, președin
liștea și Tepeș Vodă, defecțiuni la
tele consiliului agroindustrial. Toc
motopompe și unele lipsuri în apro
mai de aceea, concomitent cu men
vizionarea cu carburanți.
ținerea în stare permanentă de
funcționare a sistemului de irigații,
In sistemul de irigații Mihail Koacționăm cu forțe sporite, întreaga
gălniceanu, care cuprinde o suprafa
zi-lumină, la întreținerea culturilor.
ță de 30 000 hectare, se irigă zi și
Zilnic se află pe cîmp peste- 7 200
noapte. Aproape 400 de oameni, din
de cooperatori și mecanizatori. Ieri
care 268 motopompiști, mută de două
am încheiat prima prașilă manuală
sau trei ori, timp de 24 de ore, cele
a tuturor celor 550 hectare cu sfeclă
1 164 aripi de ploaie, pentru ca
de zahăr, azi finalizăm prima pra
18 000 aspersoare să cuprindă, în bă
șilă mecanică și manuală pe cele
taia lor, o suprafață tot mai mare
de culturi. Dar șeful sistemului, « 1150 hectare cu floarea-soarelui și
lucrăm acum pe un front larg la
inginerul Gheorghe Balamaci, e
porumb".
îngrijorat de soarta realizării pro
. Activitatea ce se desfășoară în
gramului de irigații din această
aceste zile în C.A.P. Arsura este
săptămînă — de 7 473 hectare — de
edificatoare. în cele două ferme ve
oarece, din cauza defectării unui
getale lucrau de zor circa 600 de
cablu de aprovizionare cu energie,
oameni. „Numărul lor sporește sim
la stația de pompare de bază de la
țitor după-amiază — ne spune pre
Dorobanțu, A din cele 12 agregate au
ședintele unității, Grigore Diaconu
fost scoase din funcțiune. Un efort
— cind vin aici toți angajații din
mai mare și mai operativ din partea
comună și navetiștii. întreținerea
sectorului Medgidia al întreprinderii
culturilor este în condițiile noastre
de exploatare a rețelelor electrice
colinare o lucrare-cheie, care ne
Constanța în rezolvarea acestei de
asigură recolte constant bune an de
fecțiuni constituie singura soluție
pentru realizarea programului de
udări în acest sistem.
Pe baza măsurilor stabilite de co
mandamentul județean pentru agri
cultură există condiții ca in ulti
mele zile din această săptămînă să
se dubleze viteza zilnică Ia irigat,
față de programul precedent, astfel
îneît apa să ajungă la rădăcina plan
telor pe aproape 83 000 hectare.

Exista condiții ca viteza zilnica la irigat
să se dubleze
Cîmpiile județului Constanța sînt
brăzdate de liniile albastre ale ca
nalelor de irigații, iar miile de aspersoare aduc la rădăcina plantelor
apa atît de așteptată pe 380 000 hec
tare. Pentru a urmări modul cum se
desfășoară udările, am străbătut aproape 100 km, de la Hirșova și pînă
Ia Constanța.
Un prim popas — la I.A.S. Stupi
na, unitate care are în sistem irigat
7 666 hectare. Directorul întreprinde
rii, Ion Ciortan, ne spune : „Sîntem
pe terminate cu irigarea celor 1700
hectare de griu și am încheiat prima
udare la toate culturile furajere. De
asemenea, am făcut prima udare pe
350 hectare cu floarea-soarelui și pe
350 hectare cu soia. Din cauza defi
citului mare de apă din sol nu putem
să schimbăm aripile de ploaie decît
de două ori pe zi. Din păcate insă,
nivelul apei în canale, asigurat de
stațiile _ SPP-11 și SPP-12 din siste
mul Hirșova, este insuficient11. La
sistemul de irigații Crucea aflăm că
în zonă sînt unități cu rezultate și
mai bune la irigat. Astfel, la coope
rativele agricole Topalu și Tichilești,
care și-au asigurat din timp echipele
de udători, se irigă zi și noapte la
întreaga capacitate. Suprafața totală
de culturi care a primit apă pînă în
prezent în sistemul Crucea este de
6 000 hectare, ultimele programe
fiind îndeplinite aproape integral.
Mai notăm aici extinderea irigațiilor
prin brazde la 7 772 hectare, prin
amenajarea în acest an a încă 922
hectare, din care 285 hectare prin
sifonare directă, ceea ce asigură o
mare economie de energie.
în sistemul de irigații Nicolae
Bălcescu însă, nerealizarea ultimelor
două programe de udări — cu 3 133
hectare și, respectiv, 2 495 hectare —■
are și alte cauze : desele întreruperi

an. După ce am terminat și floareasoarelui am trecut masiv la porumb,
pe care l-am și prășit mecanic pe
400 și manual pe 260 din cele 553
hectare".
Și cooperatorii din Duda-Iepureni participă în. număr foarte mare
la muncă. „Trebuie să ne grăbim,
ne spune Laura Darie, șefa fermei
Duda-Novaci, pentru a împiedica
evaporarea apei din sol și dezvol
tarea buruienilor. Pină acum am
terminat prașila întîi la floareasoarelui și pe 620 din cele 1 224 hec
tare cu porumb". O bună organi
zare și rezultate pe măsură am con
statat și la Stănilești, Lunca Banului
din același consiliu și în alte multe
unități din consiliile Fălciu, Vaslui,
Crasna, Negrești și altele.
Dar dacă prima prașilă manuală
a sfeclei de zahăr este încheiată și
se execută pe ultimele suprafețe la
floarea-soarelui, întreaga atenție,
toate forțele mecanice și umane tre
buie concentrate acum la întreține
rea culturii de porumb. De ce ?
Pentru că pînă acum au fost pră
șite manual aproape 86 la sută din
cele 85 000 hectare și se mențin mari
decalaje între consiliile agroindus
triale. Astfel. în timp ce în consiliile
agroindustriale citate mai sus lucra
rea s-a realizat manual pe supra
fețe cuprinse între 98—90 la sută, în
altele — Puiești. Zorleni. Dimitrie
Cantemir. Ștefan cel Mare — ea
ajunge abia la 34—50 la sută.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii"

• VASLUI

Ritmuri din ce în ce mai mari 1a prășit
în pofida ploilor răzlețe, în■ uni
tățile agricole de stat și cooperatis
te ale județului Vaslui, lucrările de
întreținere a culturilor se desfășoa
ră intr-un ritm din ce în ce mai
susținut. „Acest lucru, ne spunea
ing. Vasile Strungaru, directorul di
recției agricole județene; s-a impus
datorită faptului că, în această pe

rioadă. plantele se dezvoltă văzînd
cu ochii și o dată cu ele și buruie
nile, dar mai ales' pentru menține
rea în sol a apei. De aceea, la indi
cația comandamentului agricol jude
țean am întreprins operativ măsuri
de natură a impulsiona prășitul, în
deosebi in unitățile și consiliile agro
industriale râmase in urmă. Prezența

Importante
Irigarea culturilor de porumb la I.A.S. Alexandria, județul Teleorman
Foto : Sandu Cristian

Pentru încheierea grabnică a reparațiilor,
piesele de schimb - asigurate neintîrziat (in

soluție eficienta :
recondiționarea
și reutilizarea
unui număr sporit
de piese de schimb

le de reparații ale S.M.A. nu poate
suplini însă piesele care, potrivit
contractelor, trebuie să fie livrate de
unitățile industriale de profil. De
sigur, numărul acestor repere este
mare' și, de aceea, ne vom referi
doar la cele mai solicitate pentru
încheierea reparațiilor.

De la început, subliniem ca un
fapt pozitiv că în toate județele ana
lizate au fost luate măsuri pentru
recondiționarea unui număr mare de
piese de schimb uzate și utilizarea
lor în activitatea de reparații a com
binelor și a altor utilaje agricole. în
primele patru luni din acest an, în
unitățile de mecanizare din județul
Dolj, valoarea pieselor recondiționa
te pentru combine depășește cu două
milioane lei realizările din anul tre
cut. In atelierele proprii, precum și
în unele unități industriale din ju
deț s-au confecționat un important
număr de piese pentru combine. La
stațiunea pentru mecanizarea agricul
turii din Bechet se recondiționează
prin metalizare un mare număr de
axe pentru ambreiajul combinei, di
ferite alte piese de strictă necesitate. O bună experiență în recondiționarea pieselor de schimb, în realizarea unor dispozitive și bancuri de
probă pentru diferite subansamble
au
_ T.șilucrătorii de la S.M.A. Călugăreni, județul Giurgiu. Și la S.M.A.
Slobozia — Ialomița se recondițio
nează 22 de repere pentru combine,
a căror valoare, împreună cu cele
pentru tractoare și alte mașini agri
cole, se ridică anual la aproape un
milion lei.
„Jumătate din valoarea pieselor
pe care le folosim la reparații sînt
recondiționate — ne spune Dumi
tru Matei, directorul S.M.A. Dragalina-Călărași. Am creat condiții de
tratament prin care se asigură aces
tor piese rezistență funcțională ridi
cată". Și în județul Constanța, după
cum ne spunea tovarășul Traian Mo
rarii, directorul Trustului S.M.A.,
pe lingă fiecare centru și atelier spe
cializat funcționează secții dotate cu
toată gama de utilaje necesare recondiționării și chiar producerii unor
piese de schimb.
Sînt doar cîteva secvențe ce dau
o imagine despre amploarea pe care
au luat-o recondiționarea și reutilizarea pieselor de schimb uzate. Pro
ducerea și recondiționarea unor pie
se de schimb în atelierele și centre-

0 situație echivocă :
„reparata, dar nu bune
de a intra în lanuri"

0

La S.M.A. Grivița-Ialomița, „în
mare", s-a încheiat repararea com
binelor pentru cereale păioase. To
varășul Melinton Trif, directorul sta
țiunii, ține să ne precizeze însă că,
așa cum se - prezintă ele acum, unele
nu vor putea intra în lanuri. De ce?
La • secția de mecanizare a C.A.P.
Grivița, împreună cu reprezentantul
Ministerului Agriculturii, constatăm
că patru din cele 12 combine nu au
discuri de variator. „Nu puteam să
le mai ținem în atelier — ne ex
plică directorul stațiunii — pentru.
că a trebuit să introducem altele la
reparat. Din ianuarie așteptăm aces
te piese pe care le realizează în
treprinderea mecanică de utilaje
Medgidia. Cind vor sosi le montăm
imediat". Directorul Trustului S.M.A.
Olt, tovarășul Alexandru Diaconu,
explicînd cauzele care împiedică fi
nalizarea reparațiilor la combine, ne
prezintă o lungă listă cu piesele de
schimb deficitare în rețeaua de apro
vizionare.
De asemenea, pentru ambele tipuri
de combine lipseau 12 modele de cu
rele între 1 000 și 4 000 bucăți fie
care. In toate județele analizate
ne-au fost oferite asemenea liste cuprinzînd piesele, de schimb pentru
combine care nu au fost asigurate
în cantitățile necesare.
Vrem să insistăm mai mult asupra
elementului „cheie" al combinei —
motorul. Și nu întîmplător. în două
din județele analizate — Ialomița și
Călărași — la data documentării
noastre, din lipsa unor repere, pes
te 500 motoare așteptau să fie in
troduse în reparație. Ne-am oprit la
S.M.A. Andrășești-Ialomița. Hala de
reparații era plină de combine. Al
tele își așteptau rîndul în curte. De
ce ? „Nu avem motoare pentru a le
echipa — ne spune maistrul Romeo
Popescu, șeful atelierului. Din cele
23 de motoare de combină trimise Ia

tr-un an circa 46,5 mc de cherestea
de stejar, materie primă pentru cel
puțin 168 de dulapuri.
Datele arată că. de Ia începutul
anului și pină acum, soluțiile teh
nice și constructive stabilite de spe
cialiști Ia cele 30 de noi tipuri de
mobilier au creat condiții pentru re
ducerea cu 5,8 la sută a consumu
lui de lemn pe ansamblul combina
tului. fată de aceeași perioadă a
anului trecut. Un calcul făcut la
conducerea unității evidențiază că,
prin înnoirea și modernizarea pro
ducției, în acest an se va economisi
o cantitate de lemn din care se
pot confecționa 500 garnituri de mo
bilă.
Inginerul-șef al combinatului. Va
sile Tîrzianu. ne-a vorbit despre o
altă cale prin care oamenii de aici
realizează economii de lemn : fo-

Soluții tehnice
și inițiative gospodărești

la Combinatul de prelucrare
a lemnului din Bacău
losirea unor tehnologii noi. moder
ne. precum și a unor mașini și uti
laje de înaltă tehnicitate și produc
tivitate. în ultima vreme au fost
realizate cu forțe proprii, prin autoutilare, o linie tehnologică moder
nă pentru confecționarea semiprefabricatelor de cherestea și o' nouă
linie de tapițerie. De asemenea, a
fost modernizată tehnologia de fa
bricare a plăcilor fibrolemnoase.
Cîteva soluții tehnologice, roade
ale creației tehnice a specialiștilor
de aici, rețin în mod deosebit atenția. Astfel, cadrele tehnice din
fabricile de binale și case prefabri
cate au conceput și realizat mașini
speciale pentru îmbinarea si încleierea capetelor de lemn. De altfel,
pentru a se valorifica superior fie
care bucățică de lemn, în combinat
au fost înființate, de curînd. două
noi secții de producție care, folo
sind numai materii prime recupera
te, realizează produse de artizanat
și mic mobilier sculptat.
în cadrul preocupărilor generale
pentru economisirea masei lemnoa
se se înscriu și acțiunile întreprin
se pentru schimbarea structurii pro
ducției din fabricile dc mobilă. în
ultima vreme, aici se realizează un
mare volum de mobilier tapițat cu
un consum redus de lemn, dar cu
o valoare mare, acesta fiind des
tinat în special exportului. Cît de
repede, cît de operativ știu oamenii
de aici să adapteze producția la
noile cerințe ale pieței externe re
zultă si din următorul exemplu. Un
vechi paitener extern a solicitat la
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Așa
cum arătam
în ancheta
precedentă,
în multe
stațiuni pentru me
canizarea agriculturii există o bună experiență în ce privește organizarea
activității de reparații, ceea ce a permis ca majoritatea combinelor și
a preselor de balotat să fie deja pregătite pentru apropiata campanie
de recoltare a cerealelor păioase. Totodată însă, din investigațiile în
treprinse în cele șapte județe împreună cu specialiștii din Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare, care ne-au însoțit, a rezultat că
repararea unui număr însemnat de combine nu a putut fi finalizată din
lipsa unor piese de schimb. Este problema asupra căreia vom stărui în
rîndurile ce urmează.

La Combinatul de prelucrare a
lemnului din Bacău se fabrică as
tăzi peste o sută de tipuri de mo
bilier, binale și case prefabricate,
față de numai 15 tipuri cite se rea
lizau cu două decenii în urmă, la
începutul activității. De-a lungul anilor. produsele au fost înnoite și
modernizate, calitatea și funcționali
tatea lor făcîndu-le competitive pe
piața mondială. Și în acest an, mai
mult de 70 la sută din producția pla
nificată o reprezintă produsele noi
sau modernizate. Mobilierul realizat
aici se caracterizează printr-un grad
inalt de rezistență, multifuncționalitate și, nu în ultimul rind, printr-o
greutate specifică redusă.
Pe ce căi se acționează. în această unitate economică. în vederea
sporirii gradului de valorificare a
materiilor prime și materialelor ?
— Prima și cea mai eficientă cale
o constituie înnoirea și moderniza
rea producției — ne precizează in
ginerul Cezar Olteanu. șeful atelie
rului de proiectare. Urmărim în acest mod atit mai buna valorifica
re a materiilor prime, cît. mai ales, reducerea consumului de lemn
masiv prin folosirea unor înlocui
tori ca. de exemplu, P.A.L.. P.F.L.,.
furnir, precum si a altor materia
le mai puțin costisitoare, care se
pot asigura mai lesne. Bunăoară, în
acest an. prin introducerea in fa
bricație a garniturilor de mobilă
sculptată, care înglobează în ele
mai multă manoperă și creativitate,
volumul de masă lemnoasă la un
milion de lei producție-marfă a scă
zut cu aproape un metru cub. Ca
urmare, din cei circa 42 mc de che
restea economisită vom putea rea
liza în plus 110 garnituri de mo
bilă.
In atelierele de proiectări și
prototipuri, peste 50 de specialiști,
mulți dintre ei proveniți din sec
toarele productive, unde au acu
mulat o mare experiență, concep,
reproiectează și aduc în perma
nență îmbunătățiri constructive pro
duselor. Reținem, în acest sens,
că tehnicianul Emil Munteanu a
reușit să realizeze, împreună cu
alți specialiști, elemente de ramă
pentru ușile de mobilier din P.A.L.
bordurat, înlocuind astfel cheres
teaua masivă de stejar. Același co
lectiv de specialiști a înlocuit ele
mentele de coroană de la mobilier,
care erau fabricate din lemn ma
siv, cu cherestea subțire, realizînd
astfel o economie anuală de circa
120 mc de lemn. La rindul lor, in
ginerele Emilia Pintilie si Stanca
Dinu au introdus la placarea mo
bilierului elemente realizate din
plăci aglomerate fibroase, înlocuind
astfel complet cheresteaua. Tot ele
au găsit o soluție originală de înlo
cuire a lemnului masiv de la ușile
de mobilier cu elemente din P.A.L.
placat cu cherestea sau furnir, ceea
ce permite să se economisească în
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reparat
în lunile
februarie și martie
la centrul specializat de la Țăndărei au sosit numai cinci". într-o si
tuație asemănătoare se află și S.M.A.
Balaciu, care așteaptă 16 motoare,
I.A.S. Ograda — 18, I.A.S, Slobozia —
12. De ce întîrzie livrarea motoare
lor ? — l-am întrebat pe to
varășul Nicu Constantin, șeful cen
trului de reparații de la Țăndărei.
In loc de răspuns ne-a arătat depo
zitate, sub o copertină în curte, 220
de motoare nereparate, iar într-o
încăpere alăturată 300 pompe de in
jecție, tot nereparate. „Din lipsa
unor piese de schimb — ne spune
inginerul-șef al Trustului S.M.A. Ia
lomița, Constantin Tănase — în luna
aprilie au fost reparate doar 43 de
motoare, iar în prima jumătate a
lunii mai — numai unul ! Aceasta,
deși capacitatea centrului nostru este
de 8—10 motoare pe zi. Baza de
aprovizionare nu ne-a asigurat can
titățile necesare de piese. Dacă vom
mobiliza forțe suplimentare putem
repara chiar 15 motoare pe zi.

Mai multa fermitate
în onorarea contractelor
Să aprofundam problema asigură
rii seturilor motor (cilindru, piston
și segmenții respectivi) pentru com
bine, problemă cu care se confruntă
și alte stațiuni pentru mecanizarea
agriculturii din cele șapte județe
analizate. Seturile respective sint li
vrate în cea mai mare parte de că
tre o unitate specializată a Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare — I.M.A.I.A. Roșiori de
Vede, județul'*’ Teleorman. La această unitate a fost dată în funcțiu
ne o linie pentru producerea cilin
drilor necesari motoarelor. De ce
atunci atelierele care repară motoare
pentru combine nu au suficiente seturi-motor ? Din discuția avută cu
tovarășul Florian Badea, directorul
întreprinderii, a rezultat că I.M.A.I.A.
Roșiori de Vede are o mare restanță
la livrări, dar că aceasta se dato
rează faptului că întreprinderea pen
tru piese turnate din aluminiu și
pistoane auto (I.P.T.A.P.A.)-Slatina
nu trimite ritmic pistoanele necesa
re. „Față de planul de stat de 180 000
de pistoane, întreprinderea de la
Slatina a acceptat să contracteze
doar 108 000 bucăți, spune directorul.
Intrueît se apropie campania de re
coltare, am fost asigurați că vom
primi zilnic 500 de pistoane, număr
care nu a fost atins. în săptămînă
13—19 mai am primit zilnic in me
die cite 200 de pistoane. Cred că
pînă la sfirșitul lunii vom primi pis
toane cu care vom putea asambla
4 000—5 000 seturi-motor". Prin ur
mare. livrarea seturilor-motor pentru
motoarele destinate echipării combi
nelor este condiționată de asigurarea
de către întreprinderea de la Slatina
a pistoanelor necesare.
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Există însă i-*.și alte
cauze care frînează efectuarea reparațiilor in ritm
cît mai rapid. Tovarășul Traian Moraru, directorul Trustului S.M.A.
Constanța, s-a referit la două din
aceste „cauze" : „Pe parcursul repa
rațiilor ne-am confruntat nu o dată
cu asemenea aspecte : în documentele
de livrare a pieselor de schimb se
precizează că acestea au anumite
cote de reparații, dar în realitate
piesele sosite au cu totul alte carac
teristici. Sigur că le măsurăm noi.
Dar aceasta cere timp, ne dă bătaie
de cap la împerecherea diferitelor
piese și nu de puține ori nu putem
asambla seturile. Pentru unele mo
toare trebuie să facem numai seg
mentarea, dar în locul acestei ope
rații simple, schimbăm întreg setul.
Dacă mai spun că un set de segmenți pentru motoare de combine
costă 313 lei, iar un set complet
4 549 lei, la care se adaugă coștul
manoperei suplimentare, rezultă că
în aceste cazuri, nu puține la număr,
în loc să punem pingele, cumpărăm
pantofi".
In legătură cu problemele ridicate
de lucrătorii din atelierele de repa
rații privind lipsa unor piese de
schimb ne-am adresat tovarășului
Marian Curelea, director în Direcția
generală pentru aprovizionarea tehnico-materială din Ministerul Agri
culturii, care ne-a spus : „Unitățile
industriale au făcut eforturi deose
bite în ultima perioadă în vederea
asigurării pieselor de schimb nece
sare combinelor si celorlalte utilaje
pentru campania de recoltare a ce
realelor păioase. Totuși, la unele re
pere nu s-a asigurat numărul de
piese de schimb ia nivelul necesa
rului. între restanțieri aș aminti în
treprinderea mecanică de utilajeMedgidia, întreprinderea «Semănătoarea», întreprinderea pentru piese
turnate din aluminiu și pistoane
auto-Slatina și întreprinderea «Rulmentul»-Brașov“.
Este necesar ca timpul care a
mai rămas pînă la începerea secerișului să fie folosit la maximum
pentru producerea pieselor de schimb
necesare finalizării reparațiilor, ast
fel îneît toate utilajele prevăzute să
fie gata să intre în lanuri la terme
nul stabilit. în acest scop, factorii
responsabili din Ministerul Agricul
turii și ministerele tutelare ale uni
tăților furnizoare de piese de schimb
trebuie să ia măsurile ce se impun
pentru ca problemele semnalate să-și
găsească o grabnică soluționare.
Despre calitatea reparațiilor, pro
blemă asupra căreia specialiștii din
minister care au participat la anche
ta noastră au făcut mai multe obser
vații, ne vom ocupa într-un alt ar
ticol.

loan HERȚEG
Lucian CIUBOTARU
Mihai VIȘO1U

economii

Ca urmare a aplicării unor teh
nologii moderne, a reducerii con
tinue a consumurilor normate, co
lectivele de oameni ai muncii din
industria județului Buzău au ob
ținut importante economii de ma
terii prime, materiale, energie electrică si combustibil. Astfel. în
perioada care a trecut din acest an,
în contul economiilor au fost în

de metal

registrate peste 1 700 tone de me
tal. cu cele mai bune rezultate în
această acțiune înscriindu-se în
treprinderea de utilai tehnologic,
întreprinderea de sîrmă si produ
se din sîrmă. întreprinderea de
producție industrială si construcții
căi ferate si întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice Buzău.
(Stelian Chiper).

începutul anului realizarea mai mul
tor tipuri de mobilier tapițat. în nu
mai zece zile, maistrul Gheorghe
Dragomir, unul dintre cei mai
pricepuți meseriași din unitate. îm
preună cu formațiile de lucru pe
care le conduce au executat o ade
vărată colecție de modele de mo
bilier. care a depășit așteptările
partenerului. Și cum marfa bună se
vinde singură, toate aceste noi ti
puri de mobilier au fost contrac
tate și lansate in fabricație, primele
loturi din produsele respective fiind
expediate in scurt timp. De altmin
teri, în perioada care a trecut din acest
an. au fost onorate la termen toate
contractele încheiate cu firmele străi
ne care importă produse fabricate la
combinatul băcăuan. în același timp,
în sectoarele de concepție și pro
ducție au fost realizate alte zeci de
noi modele de mobilă modernă și
de artă — camere combinate, dor
mitoare. sufragerii, camere pentru
tineret — toate cu un consum redus
de lemn, pe care le-au prezentat la
diferite expoziții și tirguri interna
ționale in vederea oferirii lor la
export.
Acțiunile gospodărești, inițiativele
muncitorești urmăresc, de aseme
nea. economisirea materiilor prime
și, în special, a lemnului. O inițiativă
pornită de la colectivul fabricii de
mobilă cheamă pe toți muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din combinat
să acționeze pe toate căile pentru
a realiza din aceeași cantitate de
lemn mai multe produse finite.
Popularizată de către organizațiile
de partid, de sindicat și tineret, ini
țiativa a fost repede îmbrățișată de
colectivele din toate fabricile. în
secții și ateliere, in locurile cele
mai frecventate din combinat au apărut lăzi speciale în tare sînt de
pozitate, pe esențe, toate capetele de
lemn. Fabricile de P.A.L. si P.F.L.
folosesc ca materii prime toate ca
petele, rumegușul, talașul etc. care
rezultă din procesele de producție
de la celelalte fabrici. Astăzi, peste
75 la sută din volumul de masă lem
noasă intrată pe poarta combinatu
lui se regăsește in produse finite.
Din discuțiile cu muncitori și spe
cialiști din combinat am reținut
însă că posibilitățile de reducere a
consumului de lemn nu au fost nici
pe departe epuizate. Cu toții au fost
de părere că, prin aplicarea unor
noi tehnologii de fabricare a mobi
lierului. prin încadrarea strictă a acestuia în normele de gabarit și sec
țiuni, prin realizarea unui volum
sporit de mobilă sculptată, ca și
prin folosirea pe scară mai largă a
unor înlocuitori, s-ar putea econo
misi cantități mult mai mari de che
restea și furnire. La conducerea
combinatului am aflat că au si fost
luate măsuri în acest scop. în cu
rînd vor fi puse în funcțiune șase
noi uscătorii de cherestea, o secție
de semifabricate din lemn, o maga-,
zie de produse finite. Vor fi con
struite, de asemenea, o fabrică de
mobilă sculptată și una de drojdie
furajeră, care vor valorifica mate
riile prime refolosibile de la fabri
cile de plăci fibrolemnoase.
Așa cum a ținut să precizeze
tovarășul Ion Drăgulin. secretarul
comitetului de partid, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii acestui mare
combinat sint ferm hotărîți să tra
ducă neintîrziat în fapte indicații
le date de secretarul general
al partidului ca, în scurtă vreme,
consumul de lemn în construcția de
mobilă, binale și case prefabricate
să fie redus cu cel puțin 30 la sută.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

Constructorii și-au făcut datoria.
Acum este rîndul furnizorilor de utiiaje!
La 30 noiembrie 1984, pe platforma
industrială a municipiului Zalău. în
cadrul întreprinderii de anvelope
trebuia să intre în funcțiune cea
mai mare capacitate de reșapare a
anvelopelor din țara noastră. Este
vorba de o secție specializată, care
urmează să reintroducă anual in cir
cuitul economic 200 000 de anvelope
uzate. Tărăgănarea terminării acestei
investiții, cu consecințe negative
asupra recuperării și refolosirii an
velopelor uzate, nu se datorează
constructorilor. Aceștia au finalizat,
de o bună perioadă de timp, lucră
rile înscrise in grafic. Se poate afir
ma că. în general, constructorul
(întreprinderea antrepriză construcții-montaj Cluj-Napoca, brigada Za
lău) și-a făcut datoria, respect-înd
termenele de predare a lucrărilor.
Firește, în această situație se pune
întrebarea : din ce cauză, totuși, in
vestiția nu a fost terminată la ter
men ? întrebare pe care am adre
sat-o tovarășului loan Prunea, di
rectorul întreprinderii, care ne-a răs
puns : •
— întîrzierea punerii în funcțiune
a investiției, faptul că în prezent
produc doar două linii cu o capaci
tate totală de 60 000 de anvelope pe
an se datorează în cea mai mare
măsură lipsei Unor utilaje principale.
Astfel, pentru secția propriu-zisă,
întreprinderea de utilaj chimic Fă
găraș, cel mai mare furnizor de uti
laje, dar și cel mai mare restanțier,
trebuia să livreze încă din trimestrul
III al anului trecut cinci mașini de
aplicat banda de rulare la cald și
presa de reșapat anvelope de camion.
La rindul ei, întreprinderea de uti
laje pentru prelucrarea cauciucului
Băicoi trebuia să livreze pînă acum
mașina de controlat sub presiune și
curățat prin periere, precum și ma
șina de reșapat anvelope de tractor.
Deci acum totul depinde de fur
nizorii de utilaje, constructorul avînd
utilitățile gata executate. Trebuie
adăugat și faptul că unele lucrări de
construcție la sectorul de amestecare
nu pot avansa, deoarece nu a fost li
vrat încă malaxorul de 180 litri, pe
care' il execută întreprinderea de
utilaj pentru prelucrarea cauciucului
Băicoi. Termenul de predare al aces
tui utilaj a fost re-replanificat. în
consecință, constructorii stau și aș
teaptă. Practic, investiția nu poate
fi finalizată, întrucît o bună parte
din subansamblele acestui utilaj aga-

baritic n-ar mai putea fi introdus în
hală după închiderea acesteia.
#
Greutățile cu care se confruntă co
lectivele de constructori și montori
nu se opresc însă aici. Și aceasta, de
oarece multe alte utilaje de bază nu
sînt asigurate, deși termenele de li
vrare s-au reeșalonat de două sau
trei ori. în pofida solicitărilor repe
tate ale beneficiarului, care are și un
reprezentant în cadrul I.U.C. Făgă
raș, nu sînt rezolvate în totalitate
nici problemele legate de omologa
rea unor echipamente tehnologice de
bază. Bunăoară, atit mașinile de apli
cat bandă, pe care trebuie să le
realizeze întreprinderea de utilaj
chimic Făgăraș, cît și malaxorul de

Pe șantierul unui important
obiectiv de investiții
din Zalău
180 litri — furnizor întreprinderea
de utilaje pentru prelucrarea cauciu
cului din Băicoi — nu sînt incă omo
logate. De- asemenea, nici mașinile
de reșapat anvelope-spate de camion
și tractor nu sînt omologate..
Așa cum subliniam mai înainte,
secția de reșapare din cadrul între
prinderii de anvelope din Zalău tre
buie să asigure introducerea în cir
cuitul economic a tuturor tipurilor
de anvelope de camioane, tractoare
și autoturisme. Or, pentru aceasta
este nevoie. în primul rind. de anve
lope reșapabile. Acestea sînt puse la
dispoziția unității de către 15 între
prinderi județene de recuperare și
valorificare a materialelor refolosi
bile. Din datele ce ne-au fost puse la
dispoziție rezultă că, în perioada care
a trecut din acest an, întreprinde
rile respective nu au predat unității
din municipiul Zalău nici măcar
25 la sută din cantitatea totală de
anvelope contractată. Ba. mai mult,
nici acestea nu pot fi reșapate în
totalitate. De ce ? „Pe de o parte,
pentru că secția nu a fost pusă in
funcțiune la întreaga capacitate — ne
spune inginerul Adalbert Balogh,
șeful atelierului reșapare. iar pe de
altă parte, deoarece majoritatea an
velopelor sosite sînt în construcție
diagonală, iar utilajele din dotarea
secției sînt prevăzute cu matrițe pen
tru vulcanizat anvelope în construc

ție râdială". Deci una s-a prevăzut
în proiecte și altele sint cerințele
actuale ale producției. Este adevărat,
în luna februarie s-au coman
dat matrițe pentru reșaparea anvelo
pelor in construcție diagonală la în
treprinderea de matrițe și piese din
fontă Odorheiu Secuiesc și la Fabri
ca de anvelope Luduș. Dar pentru
proiectarea și asimilarea în fabrica
ție a acestor matrițe este nevoie de
timp.
Problema intrării în funcțiune la
întreaga capacitate a secției de re
șapare a anvelopelor din această uni
tate a fost deseori analizată în șe
dințe de comandament, la care au
participat reprezentanți ai proiectan
tului, constructorului, furnizorilor de
utilaje șl beneficiarului. Rezultatele
acestor comandamente ? Măsuri, an
gajamente, termene reprogramate.
Cert este un singur lucru : secția de
reșapare nu funcționează nici acum la
întreaga capacitate. Motiv pentru
care toți factorii implicați sint da
tori să acționeze ferm, să ia măsuri
hotărîte pentru redresarea situației.
Sintetizate, sarcinile care stau acum
în fața factorilor direct angajați în
realizarea acestei investiții sint :
• livrarea urgentă a utilajelor
restante și asigurarea asistenței teh
nice de către furnizori in timpul
montajului și desfășurării probelor
mecanice și tehnologice ;
• stabilirea grabnică a tuturor so
luțiilor tehnice de montaj de către
institutele de proiectare ;
• asigurarea de către întreprinde
rile județene de recuperare și valori
ficare a materialelor refolosibile a
cantității contractate de anvelope
reșapabile.
Cum vor fi îndeplinite aceste sar
cini ? Cît de operativ se va acționa
pentru soluționarea problemelor de
care depinde punerea in funcțiune
la întreaga capacitate a acestei noi
și importante secții de producție ?
Sînt întrebări la care așteptăm răs
punsuri angajante, responsabile, in
spiritul exigențelor formulate la
recenfa consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., din partea tuturor
factorilor implicați în realizarea
acestei investiții de mare impor
tanță pentru economia națională.

Gheorghe IONITA
Eugen TEGLAȘ
corespondentul „Scînteii"
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INIȚIATIVA DE PACE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
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CHEMAREA Șl APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
'U

Vibrant îndemn la noi și ample acțiuni de masă, la unirea
eforturilor popoarelor pentru un viitor pașnic al planetei
Gînd și faptă pentru pace
Marea familie a constructorilor
de mașini bistrițeni, ca și a deta
șamentului clasei muncitoare din
această parte de țară ‘nu sînt deo
sebit de vîrstnice. Dimpotrivă.
Vocația construcției vine însă de
demult și s-a statornicit definitiv
și aici, mai cu seamă pe parcursul
ultimelor două decenii. Vrem să
o ducem mult mai departe. Știm
dintr-o experiență milenară că această vocație nu poate înflori, nu
se poate împlini decît în con
diții de liniște, de înțelegere și
colaborare, în vreme de pace. Doar
sub sceptrul siguranței sale se zi
desc epocile de glorie ale creației
materiale și spirituale. E un ade
văr dovedit și probat chiar de noi
înșine. Cu atît mai mult, noua
inițiativă a secretarului general al
partidului, a ilustrului președinte
al tării noastre, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care îndeamnă insistent'
la rațiune, ne revitalizează ca o
adevărată apă vie voința de a fi,
concomitent, constructori ai păcii,
luptători activi împotriva războiului atomic.
E limpede pentru noi toți că
spre a împiedica un astfel de ca
taclism trebuie să facem să dis
pară tocmai instrumentele sale de
distrugere, rachetele și armele atomice, iar, apoi, orice fel de arme.
Sint și vor rămine destule fronturi
ce trebuie cucerite pe Pămînt, pe
încercatul nostru continent euro
pean. De ce să mai irosim imense
resunse in folosul fricii, discordiei

De veghe păcii

și urii, în timp ce milioane și milioane de adulti. de tineri și copii
au nevoie de locuri de muncă, de
pîine, de lumina cărții 1
Apelul și Chemarea Frontului
Democrației și Unității Socialiste
tocmai de la această realitate por
nesc. scopul lor fiind, in ultimă
instanță, apărarea supremului drept
— la viată — al fiecăruia și al
tuturor. Iată de ce nu poate exista
datorie mai nobilă pentru fiecare
dintre noi decît aceea de a fi. pro
motori activi ai păcii.
Filtrele și electrofiltrele pe care
le fabricăm la Bistrița, ce purifi
că aerul în multe puncte ale lumii,
sînt numai un exemplu de ceea ce
mintea omenească e în stare săfacă tocmai pentru om. pentru bi
nele și fericirea sa. De ele este
nevoie, de alte mașini și utilaje
ale muncii pașnice, care să ne asi
gure mereu un cer senin, curat,
luminat de soarele și stelele care
au călăuzit mersul ascendent al
omenirii pînă azi. In acest spirit
vom acționa și în continuare, mun
cind cu tragere de inimă in folosul
ridicării patriei, alăturîndu-ne cu
gîndul și fapta luptei pentru pace,
tocmai pentru că ea ne este mai
necesară ca oricînd spre a ne în
deplini aspirațiile.

A fi mereu izvor de energii
Temei de-ntreg în sacra sa lucrare
E-n veac simbol și-n fiecare zi
Un om cu viața pururi luptătoare.

Sînt douăzeci de ani de biruință
Dintr-un Congres de legămînt suprem
Istorie de muncă și credință
Un rost ales de pace precum vrem.
Sînt douăzeci de ani și-n ei există
Pilaștrii împlinirii in destin
Și-n steme-i clară zarea comunistă
Către un ev înalt, de soare plin.

Locuri de popas în județul Harghita

Atît eu, cît și tovarășii mei de
muncă am primit cu adîncă satis
facție noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ideile
nobile cuprinse în Chemarea și
Apelul F.D.U.S., prin care întregul
nostru popor își reafirmă hotărîrea fermă de a face totul pentru
asigurarea cerinței fundamentale a
epocii noastre — oprirea cursei
înarmărilor șl trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare
nucleară.
Dreptul la viață, dreptul la pace,
dreptul de a ne ști locuitorii unei
planete în care să triumfe drep
tatea — iată dorințele cele mai
fierbinți ale noastre, ale tuturor,
făcute acum din nou cunoscute în
întreaga lume de înțeleptul condu
cător al partidului și statului. Iată
de ce petroliștii din brigada a doua
complexă de la Schela de producție
petrolieră Boldești își dau întreaga
lor adeziune la noile propuneri și
inițiative formulate în cuvîntarea
rostită
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu la Plenara Consiliului
Național al F.D.U.S., în Chemarea
și Apelul F.D.U.S.
Pe noi, ca și pe ceilalți oameni
ai muncii din țara noastră, ca și
pe toți oamenii iubitori de pace âin
întreaga lume, ne îngrijorează
profund faptul că, departe de a se
fi pus capăt instalării noilor rachete
în Europa o dată cu începerea ne
gocierilor sovieto-americane de la
Geneva, pe continentul nostru au
fost aduse noi și noi asemenea
arme ale distrugerii și morții. Noi
nu dorim, așa cum spunea tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ca tratativele
de la Geneva să fie folosite ca un
paravan in spatele căruia cursa în
armărilor să continue nestingherit.

Cunoaștem inițiativa Uniunii So
vietice de a institui, temporar, un
moratoriu unilateral în ce privește
amplasarea noilor rachete, ca și
propunerea ca pe timpul negocieri
lor să se oprească orice experiență
nucleară. Președintele țării a ară
tat că este necesar ca și Statele
Unite .să adopte măsuri corespun
zătoare. Negocierile de la Geneva
se reiau astăzi. Ce dovadă mai
bună a înțelegerii răspunderii ce
revine celor două părți, a seriozi
tății cu care se desfășoară tratati
vele ar fi decît adoptarea, fără
întîrziere. a unui asemenea curs !
Noi, cei care scoatem din adîncuti
aurul negru necesar economiei
naționale, ne vom strădui să mun
cim și mai bine, să avem, o .efi
ciență și mai mare a muncii. Lună
de lună, tonele de țiței extrase de
noi se înmulțesc datorită aplicării
de noi procedee și tehnologii, da
torită perseverenței sondorilor,
maiștrilor, inginerilor de a scoate
mai mult petrol din pămînt. Dar
vrem — tot românul vrea — ca
acest țiței al țării să fie folosit nu
mai și numai în producția de pace.
Vrem însă ca și ceilalți petroliști
de pe toate meridianele lumii să
ni se alăture nouă în hotărîrea ca
nici o picătură de petrol să nu fie
folosită pentru industria de război,
pentru înarmare. Noi, copiii și so
țiile noastre vrem să trăim și să
muncim sub soarele păcii fără tea
mă că am putea fi victimele unui
conflict nuclear. în numele păcii
spunem un NU categoric înarmă
rilor, un NU hotărît războiului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 30 mai, ora 20 — 2 iunie,
ora 20. In țară : Vremea va fl insta
bilă în cea mal mare parte a țării,
cu cerul temporar noros. Vor cădea
ploi locale ce vor avea îndeosebi ca
racter de averse și se vor produce
frecvent descărcări electrice. Izolat,

grindină. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată, predomlnind
din sectorul nordic în ultimele zile.
Temperaturile maxime, în scădere, vor
fi cuprinse între 16 și 26 de grade
pe alocuri mai ridicate, iar cele mi
nime între 7 și 17 grade. în București 1
Vreme ușor instabilă, cu cer variabil.
Se vor produce descărcări electrice.
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vintul va sufla slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor oscila intre
13 și 16 grade, iar cele maxime între
25 șl 27 grade.

Inq. Nicolae COMAN
Schela deXproducție petrolieră
Boldești

Cronica zilei

20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea in economie
20,25 Studioul tineretului • Un pro
gram revoluționar, un program al
tinereții. Transpunem în viată
sarcinile și orientările formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

In fotografie : hanul „Izvoru
Mureșului"* din județul Harghita.

50 000 tone cărbune peste plan
Acționînd sub deviza „Tării, . cit
mai mult cărbune!", harnicul co
lectiv de muncă al întreprinderii
miniere din Cîmpulung a extras,
de la începutul anului, 50 000 tone
cărbune peste plan, cifră ce depă
șește angajamentul anual asumat
în întrecerea socialistă. Succesul
se datorește ordinii și disciplinei

cu care se acționează Ia fiecare
loc de muncă, introducerii pe sca
ră largă a mecanizării, folosirii in
tegrale a timpului de lucru. în
fruntea întrecerii pentru livrarea
de cantități suplimentare de căr
bune. energetic se situează sectoa
rele Cotești, Pescăreasa și Slănic,
precum și mina din cariera Aninoasa. (Gh. Cîrstea).

MOLDOVA NOUĂ :

Linie tehnologică modernă
La Uzina nr. 2 de la întreprin
derea minieră Moldova Nouă a
fost terminată si pusă in funcțiu
ne cea de-a patra linie tehnologi
că de prelucrare a minereurilor cu
prifere. Noul obiectiv, deosebit de
important pentru valorificarea su
perioară a minereurilor cu conți-

nut mai redus de cupru, a fost rea
lizat în întregime cu utilaje româ
nești. Prin terminarea cu succes
a probelor tehnologice și darea în
exploatare a noii linii, capacitatea
de prelucrare a întreprinderii mi
niere de aici sporește considerabil.
(Nicolae Cătană).

CLUJ-NAPOCA :
Casa științei și tehnicii pentru tineret

cinema
@ Masca
de argint : PATRIA
(11 86 25) ■ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70)
9;, 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
© Piciu : SCALA
. ..................
(11 03 72)
9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; "
------20, GLORIA
(47 40 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULT.URAL (83 50......
13)
9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Aici zorile sînt din nou liniștite
(retrospectiva filmului sovietic) :
STUDIO (59 53 15) — 10; 14; 18.
• Ziua „Z“ : FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Acasă; GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11;. 13; 15; 17; 19.
® Mușchetarii în vacanță : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19.
© Sosesc păsările călătoare : PACEA
(71 30 85) — 15; 17,15; 1D.30.
• Ciuleandra : DACIA (50 35 94) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19. TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Recorduri, lauri, amintiri : VIITO
RUL (10 67 40) - 15: 17; 19.
• Mușchetarul român: ARTA (21 31 86)
—* 9* 11 * 13’ 15* 17■ 19
• Salariul groazei : SALA MICA A
PALATULUI — ,17; 19,45.
• Rămășagul : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.

rării Economice Internationale. Aca
demia ..Stefan Gheorghiu". Asociația
de Drept International si Relații In
ternationale. au vizitat Academia Mi
litară. Muzeul Militar Central, obiec
tive economice și turistice.

Programul de muncă șl educație
comunistă adoptat de Forumul ti
neretului. Dezbatere. • Ostașii
partidului și-ai tării. Reportaj
• Definind noua vîrstă a meserii
lor satului. Reportaj • Schiță de
portret pentru copilărie. Docu
mentar • Melodiile păcii • Serial
științific — „Călătorie în Univers"
(color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
• Un șerif extraterestru — »; 11;
13,15, Iluzii pierdute — 15,30; 17,45;
20 : LUMINA (14 74 16).
• Alarmă: cota 333: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Cartea junglei — 9; 11; 13; 15; 17,
Mihail, ciine do circ — 19 : DOINA
(16 35 38).
• Așa bunic, așa nepot : EXCELSIOR (65 49 45) — 9; II; 13; 15; 17; 19,
GRĂDINA FEROVIAR (50 51 40) —
2(U5.
• Succes, inspectore S BUZEȘTI
(50 43 58) — 14; 18: 18.
• Ana Pavlova : UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19.
• Burlacul căsătorit : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Lovitură fulgerătoare 1 POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19.
® Caseta din
"
cetate : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Marea cursă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9;
a, 12:
ii, ,u,ou,
15,30; io,ou.
18,30.
• Urmărire Ia Amsterdam: CAPITOL
(10 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
la grădină — 20,45.
• Războiul stelelor : FESTIVAL
(15 63 84) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
• Imperiul contraatacă : VICTORIA
(16 28 79) — 8,30; 12,30; 16; 19.
• Picdone In Egipt : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, GRĂDINA
GLORIA (47 46 75) — 20,45.
• Toate mi se Intîmplă numai mie :
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
la grădină — 20,45.

BACĂU :

Apartamente mai multe
pentru oamenii muncii
Numeroase familii de oameni ai
muncii din municipiile și centrele
muncitorești ale județului Bacău
s-au mutat în acest an în locuințe
noi. în municipiul Bacău, de pil
dă, au fost finalizate ansamblurile
de locuințe „Bacovia" și „Miorița"
și predate beneficiarilor noi aparta
mente în modernele ansambluri
„Bistrița-Lac" și „Ștefan cel Mare".
Organizîndu-și mai bine munca,
lucrînd permanent în două schim
buri și folosind pe scară largă teh
nologiile avansate, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din cadrul
Trustului de antrepriză generală
constructii-montaje Bacău au recu
perat restantele din primele luni
ale anului, predînd „la cheie" be
neficiarilor 600 de apartamente, cu
aproape 100 apartamente mai mult
față de prevederile planului la zi.
La această dată, alte 400 de apar
tamente se află în stadiul final de
construcție. în acest an, în orașele
și centrele muncitorești ale jude
țului Bacău vor fi construite 3 250
de noi apartamerîte care se vor
adăuga la cele circa 80 000 de lo
cuințe realizate în anii care au
trecut dc la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.
(Gheorghe
Baltă).

TELEORMAN :
Unități prestatoare
de servicii la sate

Un NU hotărît războiului

tV

trecerea concediului sau a citorva
zile de odihnă și recreare.
La o distanță de doi kilometri de
comuna Corund spre Praid. intr-o
zonă cu ape minerale și posibilități
de pescuit, turiștii au la dispoziție
hanul „Corund". cu locuri de ca
zare, teren pentru amplasarea de
corturi si cu restaurant. Condiții asemănătoare le oferă și Popasul tu
ristic „Kilometrul 4“, amplasat la
marginea orașului Gheorgheni.
Intr-un loc pitoresc, în masivul
Gurghiu, la izvorul rîului Tîrnava
Mică, la 20 km de Praid pe șoseaua
spre Gheorgheni. la o altitudine de
peste 1 200 metri, se află Cabana
Bucin.

i

Pavel PEREȘ

In perioada 25—29 mai ne-a vizitat
tara un grup de cadre si cursanti ai
Colegiului National de Apărare al
Canadei. Pe timpul cit s-au aflat în
România, oaspeții au fost primiți la
Ministerul Afacerilor Externe. Minis
terul Comerțului Exterior si Coope-

Județul Harghita dispune de fru
moase unități turistice, intre care
și stațiunea Izvoru Mureșului, cu
o climă cu efecte terapeutice re
confortante. Aici se află hanul
„Izvoru Mureșului", care dispune
de locuri de cazare in camere cu
două și trei paturi. Lingă salina
Praid. renumită pentru efectele sale
, terapeutice, încă de pe' vremea ro\ manilor — intr-o pitorească zonă
turistică pe D.N. 13 A (Sovata —
Praid — Odorheiu Secuiesc), la
poalele munților Harghita, se află
hotelul „Praid". cu camere elegante
și confortabile, restaurant și cofe
tărie.
Cele două unități sint deschise în
tot cursul anului și asigură condiții
dintr.e cele mai bune pentru pe-

CÎMPULUNG

Sînt douăzeci de ani in unitate
Partid și țară - ctitor ne-nfricat
Și-un viitor de pace vom străbate
Cu cel ce-n tricolor s-a intrupat.

maistru,
întreprinderea de utilaj
tehnologic Bistrița

Cu o profundă mindrie patriotică
chiar în acest an, a cheltuielilor
am luat cunoștință de noul și. vi
militare și, ulterior, reducerea lor
brantul mesaj de pace al poporului
anuală cu 5—10 la sută, .precum și
român adresat celorlalte popoare
reducerea cu cel puțin 10 Iă sută
ale lumii. Președintele țării, tova
a efectivelor militare din Europa
rășul Nicolae Ceaușescu, a dat din
și din restul lumii.
nou . glas aspirațiilor noastre, ale
Evident, aceste măsuri sînt che
tuturor locuitorilor acestui pămînt,
mate să le întreprindă, în primul
de a trăi intr-o lume fără arme și
rînd, țările din cele două blocuri
fără războaie, o lume a înțelegerii
militare, N.A.T.O. și Tratatul de la
și colaborării.
Varșovia. Țările socialiste ar putea
Ne este dragă pacea tocmai pen
face dovada dragostei lor de pace
tru că de nenumărate ori a trebuit
adoptînd o inițiativă unilaterală în
s-o plătim cu singe. Liniștea țării
ambele acește direcții, chiar fără
este temei al tuturor înfăptuirilor
să se ajungă; la un acord cu țările
sale. Și ce este altceva socialismul 5din N.Â.T.CX în nici un caz nu
decit o orînduire a păcii, a celor ’ s-ar pune problema unei lipse4 de
mai largi drepturi și libertăți ? Dar
echilibru între cele două părți, înca să putem restitui societății ceea
trucît, așa cum a arătat președin
ce ne-a dat, avem nevoie de pace.
tele țării,. s-a ajuns la un aseme
Istoria stă mărturie că pacea nu
nea nivel al înarmărilor și efective
vine de la sine, ci se dobîndește
lor,. incit reducerea propusă nu ar
prin lupta unită a popoarelor. Toc
afecta cu nimic echilibrul existent.
mai pornind de la învățăturile isto
în condițiile interdependenței tu
riei și de la comandamentele arză
turor țărilor, securitatea internațio
toare ale prezentului, prin noua
nală a devenit indivizibilă. Fiecare
și strălucita sa inițiativă, președin
popor are astăzi un interes vital în
tele țării adresează un mobilizator
stingerea focarelor de tensiune, în
îndemn la ample acțiuni de masă,
rezolvarea pe cale pașnică, prin
oglindind, o dată în plus, nestrămu
tratative,
și nu prin forță, a dife
tata voință a națiunii noastre de a
rendelor sau conflictelor. Pentru ca
lupta, alături de toate popoarele
pacea — condiție a vieții înseși !
lumii, pentru stoparea cursei înar
— să fie durabilă este nevoie de
mărilor, pentru trecerea neintirziaun consens al voinței și acțiunii
tă la dezarmare, pentru afirmarea
popoarelor. în acest spirit, pre
dreptului inalienabil al omului —
ședintele Nicolae Ceaușescu, Che
la viață, la pace, la existență liberă
marea și Apelul F.D.U.S. ne în
și demnă.
deamnă să acționăm cu toții, uniți,
Iată de ce această inițiativă în
acum, cînd nu este prea tîrziu. în
trunește adeziunea noastră ne
numele a tot ce e viață, să facem
țărmurită. Președintele țării ne în
vață că nu în forța armelor rezidă
totul ca acest pămînt pe care oa
garanția supraviețuirii, ci. dimpo
menii l-au înnobilat cu însemnele
trivă, în reducerea treptată și, în
științei, tehnicii și poeziei să fie
final, în abolirea acestor arme. în
păstrat sub aureola minunată a
primul rind a celor nucleare. To
păcii !
varășul Nicolae Ceaușescu a pro
Mihai BA1AJ
pus, ca o măsură deosebit de im
jurist, Beiuș
portantă în acest sens, înghețarea.

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNȚEIP -,

ln tot ce-nfăptuiește soare-adună
Acest erou de neam și ziditor
De veghe păcii stă să nu apună
.Pămintul viu prin orișice popor.

Simion ȘEITĂUAR

Garanția supraviețuirii

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

Foto : R. Wagner
In frumosul peisaj
natural și arhitectonic
al zonei Gheorgheni
din municipiul ClujNapoca, unde in ulti
mii ani. au fost con
struite noi și moderne
ansambluri de locu
ințe, școli, internate
pentru elevi, cămine
pentru nefamiliști

alte edificii sociale,
s-a ridicat Casa știin
ței și tehnicii ■pentru
tineret. Noul edificiu
oferă tinerilor muncitori, elevi șl studenți
clujeni
posibilități
largi de organizare și
desfășurare a unor
ample activități politi-

co-educative, științifi
ce, cultural-artistice și
sportive. Dispune de
săli pentru conferințe,
simpozioane, expoziții,
spectacole artistice, de
spații adecvate pentru
cercurile tehnico-științifice
și
culturale.

(Marin Oprea).

Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor Teleorman acordă o atenție deosebită dezvol
tării și modernizării rețelei unită
ților prestatoare de servicii pen
tru populația de Ia 6ate. produc
ția acestui important sector de ac
tivitate urmind să crească. Dină la
sfirsitul anului, cu 24 la sută Iată
de realizările din 1984. în peri
oada care a trecut din acest an.
in comunele Bujoru. Năsturelu,
Piatra. Plopii-Slăvitești. Izvoarele,
Suhaia. Frumoasa. Mîrzănești și al
tele au fost înființate 30 noi uni
tăți. Pînă'Ia sfirsitul anului vor
mai fi deschise încă 50 de secții
prestatoare de servicii. între care
unități de reparații ale obiectelor
casnice și de folosință îndelunga
tă, ateliere de împletituri din ră
chită și pănuși de porumb, de bro
derie, de confecții și încălțăminte,
de, depanare a aparatelor de ra
dio și televizoarelor. (Stan Ștefan).

INFORMAȚII SPORTIVE

Luna cadourilor pentru copii
Sîntem părinți și ne oglindim în
copiii noștri • așa cum am fost sau
am fi vrut să fim. Pentru că ei
sînt rădăcinile noastre în viitor,
ti urmărim de pe cînd sînt în fașă,
grijulii pentru fiecare secundă a
vieții lor. Le, numărăm, apoi, pa
șii. vorbele... Le măsurăm clipele,
anii, cu buchea învățată, cu mo
dul de a gîndi. de a se comporta,
îi vedem, uneori, cochetînd. de
mici, cu vestimentația cumpărată
de noi : „Nu-mi place rochița asta,
e prea lungă", îți replică propria
fetită, sau „pantalonul ăsta e prea
larg, ce zici, tăticule ? !“ te în
treabă propriul fiu, sau o adoles
centă ; „La magazinul „Tineretu
lui" am văzut lucruri mai moder
ne". Și-ncepem să căutăm, să in
vestigăm ce e mai nou și ce e
mai potrivit fizionomiei, sensibili
tății, personalității copiilor noștri,
cu atît mai mult, cu cît între 1 și
30 iunie se organizează „Luna cadourilor pentru copii".
Ce te oferim, așadar, copiilor
noștri cu acest prilej ? Care sînt magazinele comertului de stat de
unde putem alege cadoul care i-ar
bucura cel mai mult ? La raioa
nele de nou-născuti. vînzătoarele
ne voi- îndemna, cu siguranță, să
cumpărăm bonete, botoșei. pieptărașe, jachete, pantalonași — ca să
inserăm doar cîteva articole utile
și plăcute — unele cu desene im
primate, parcă decupate din Dis
ney. La raionul de confecții-fete
de la „Romarta copiilor" din
București, de exemplu. Virginia
Gheorghiță ne recomandă cîteva
modele de rochițe în culori vese
le. din țesături ușoare, cu o linie
modernă, elegante, de fuste largi
sau drepte, cu buzunare ample,
creații ale întreprinderilor de con
fecții Craiova, Călărași, SebeșAlba. ale cooperativei „Crișana"
din Oradea etc. Articole similare
pot fi cumpărate de la magazinele
„Victoria", „București", „Unirea",

• Provocarea dragonului : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19, GRĂDI
NA LIRA (31 71 71) — 21.
• Vulcanul : VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : MIORITA (14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
• Căpitanul răzbunării : MELODIA
(1113 4'9) — 9; 11,15; 13,30;
13,30 15,45; 18;
20, GRADINA LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 20,45.
• In numele papei rege : GRADINA
ARTA (21 31.86) — 20,45.
• Pirații secolului XX ; GRĂDINA
TOMIS (21 49 46) — 20,45.
• competiția : GRADINA PARC HO
TEL (17 08 58) — 21.

teatr
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib do
cuci — 19; (sala Atelier) : Dl. Cehov
e îndrăgostit — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"
(lâ 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : I. lonescu-Galați.
Solist : Alexandru Moroșanu — 19;
(sala Studio) : „Laureati ai concursu
rilor internaționale". Nicoleta Cristina Tomescu — pian — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Lacu!
lebedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My
Fair Lady — 18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

„Cocor", „Tineretului",
„Bucur
Obor" din Capitală, precum si de
la raioanele . specializate ale ma
gazinelor universale din întreaga
tară. Există o mare varietate de
modele, între care se disting com
binațiile de materiale și impri
meuri cu fermoare sau tighele aplicate. Pentru băieți, pomerțul de
stat le-a pus la dispoziție bluze,
costume din tercot „Copelia".
„Opriș". „Andrei", multe din acestea realizate de întreprinderea
de confecții Jibou ; de asemenea,
pantaloni lungi și scurți din cati
fea, bluzoane și altele.
La rîndul lor, adolescenții și
adolescentele pot adăuga vesti
mentației lor un plus de șleganțâ
prin noile modele create de în
treprinderi renumite ca „1 Iunie"
Timișoara. „Mondiala" Satu Mare,
întreprinderea de confecții și tri
cotaje București.
De la încălțămintea ușoară, fle
xibilă, comodă, la tricourile și cos
tumele din tercot, in și bumbac,
de la articolele pentru cei abia veniți pe lume, pînă la rochia sau
costumul pentru adolescente și adolescenți, magazinele comerțului
de stat din întreaga tară ne stau
la dispoziție cu o variată gamă
sortimentală. Să ne grăbim dar. ca
prima zi a „Lunii cadourilor"
1 Iunie — fericită coincidență cu
Ziua internațională a_ copilului.
_______ să
_
deschidă seria surprizelor plăcute
și utile pentru cei cărora le-am
dat viață și ne continuă. Magazi
nele comerțului de stat sînț pre
gătite să ne vină în întimpinare
pentru alegerea darului celui mai
frumos și util.
Cu prilejul „Lunii cadourilor
pentru copii", magazinele din
Capitală și din toată țara iși
înnoiesc vitrinele, organizează ex
poziții cu vînzare, pregătesc pa
rade ale modei cu și pentru copii.

Marta CUIBUȘ

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc
pe o bancă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14
r 09 05) :
Mîriiala — 19.
© Teatrul „Nottara" (59
(53 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii —-18; (sala
Studio) : EX — 19.
• Teatrul din Constanta (la sala Ma
jestic a Teatrului Giulești, li 72 34) :
„Rămășagul" și „Piatra din casă" —
17; 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85) : Opinia publică — 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul
varietăților — 19.
© Ansambful „Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și dacă se invirtește — 9: Muzicanții
veseli — 15; Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Făt-Fruinos din lacrimă — 15.30;
(sala Cosmonauțllor) : încotro, căluțule 7 — 10; 15,30.
® Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
O Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Dragostea pusă la încer
care — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 18,30.

POPICE. în cadrul campionatelor
mondiale de popice pentru juniori,
care se desfășoară la Frankfurt pe
Main (R.F. Germania), echipa femi
nină a României a cucerit medalia
de aur. clasindu-se pe locul întii, eu
un total de 2 538 puncte — rezultat
ce constituie un nou record mon
dial. Pe locurile următoare s-au si
tuat formațiile Cehoslovaciei — 2 513
puncte și Iugoslaviei — 2 489 puncte.
în proba masculină, selecționata
României a obținut medalia de
bronz, cu 5 234 puncte, fiind prece
dată de echipele R.F. Germania —
5 426 puncte Si Iugoslaviei — 5 344
puncte.

CICLISM. Sportivii noștri fruntași
se pregătesc pentru noi întreceri in
ternaționale. Cele mai apropiate :
Balcaniada de la Belgrad (4—7 iunie),
în cadrul căreia vor avea loc probe
de șosea (juniori și seniori), si „Cupa
Prietenia" (22 iunie. în Cehoslovacia),
cu participarea celor mai buni cicliști
juniori din țări socialiste (probe de
fond și contratimp).

RUGBI © Astăzi, în Capitală, pe
stadionul Steaua . are loc, cu
începere de la ora 17, finala „Cupei
României" la rugbi. Se întîlnesej într-un meci ce se anunță pasionant,
echipele R. C. Grivița Roșie Bucu
rești și Politehnica Iași, cunoscute
divizionare A ce s-au numărat și în
anii precedenți printre protagonistele
popularei competiții rugbistice. (Grivitenii sînt. de altfel, cîstigătorii edi
ției de anul trecut, iar ieșenii — cîștigători în 1979 — au mai fost finaliști în 1983).
HANDBAL ® Turneele finale ale
întrecerilor „Daciadei" (performanță
— juniori II) vor avea loc în perioa
da 20—23 iunie. La Tîrgu Jiu se întîlnesc echipele feminine din Con
stanța, Bacău, Brașov, Dolj. Sibiu,
Sălaj, Bistrița, Cluj — iar la Rîmnicu
Vilcea echipele masculine din Iași,
București, Brașov, Constanța, Dîm
bovița, Sibiu, Maramureș, Cluj © în
tre 10—15 iunie, la București, în or
ganizarea Federației de handbal, cu
colaborarea Centrului de pregătire a
cadrelor din C.N.E.F.S., va avea loc
cursul de perfecționare a antrenori
lor echipelor divizionare masculine și
feminine din diviziile A și B.

MOTOCICLISM. Pe circuitul de la
Mugello s-a desfășurat „Marele pre
miu al Italiei" la motociclism viteză,
concurs contind pentru campionatul
mondial. în cea mai disputată cursă,
la clasa 500 cmc, victoria a revenit
americanului Freddie Spencer („Honda"), care a realizat o medie orară
de 152,515 km. La clasa 125 cmc
a cîștigat italianul Pier-Paodo Bianchi
(„M.B.A."), cu o medie orară de
142,068 km.

DE LA C. E. C
Depunătorii care economi
sesc pe obligațiuni C.E.C. cu
cîștiguri sînt informați că tra
gerea la sorți pentru acordarea
cîștigurilor pentru luna mai va
avea loc in ziua de 31 mai 1985
(ora 16,30) in sala Casei de
cultură din str. Zalomit nr. 6
, din Capitală.
Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va
acorda numeroase ciștiguri cu
prinse intre 50 000 de lei și 800
de lei. Toți cei interesați sînt
invitați să ia parte la lucrările
de efectuare a tragerilor la
sorți.

ORIENTUL MIJLOCIU

Noi acțiuni și luări de poziție pentru

dezarmare, în primul rînd nucleară
R. F. GEF.P4SNL1: „Războiul stelelor" —
cel mai costisitor program militar din istoria omenirii
BONN 29 (Agerpres). — La con
ferința anuală a organizației din
Miinchen a Partidului Social-De
mocrat din R. F. Germania a fost
adoptată o rezoluție care condamnă
militarizarea spațiului cosmic și
cerc guvernului vcst-german să se
abțină de la orice participare la
aceste planuri. Luînd cuvîntul în
cadrul conferinței, Hans Gunther

S.U.M.: Știința
să slujească numai
scopurilor pașnice 1

Nauman, președintele organizației,
a subliniat că „războiul stelelor11
este cel mai costisitor program mi
litar din istoria omenirii, iar înfăp
tuirea lui ar constitui un pericol
uriaș pentru întreaga lume. Singura
cale reală de salvare a omenirii de
la o catastrofă nucleară, a relevat
el, constă în încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării.

WASHINGTON 29 (Agerpres). —
La Los Angeles s-au deschis lu
crările Conferinței naționale a Aso
ciației americane de acțiune pen
tru dezvoltarea științei. După cum
s-a precizat, în cadrul lucrărilor
reuniunii vor fi examinate mijloa
cele prin care oamenii de știință
pot contribui mai eficient la efor
turile pentru oprirea cursei înarmă
rilor, la realizarea dezarmării și eliminarea riscului unei conflagrații
nucleare. In cadrul dezbaterilor, o
pondere însemnată o ocupă pro
blematica utilizării științei și cer
cetărilor științifice numai în scopuri
pașnice. în luările de cuvînt s-a
evidențiat că, alături de oame
nii de știință din alte țări, slujito
rii' științei din Statele Unite au da
toria să-și intensifice eforturile în
favoarea opririi cursei înarmărilor,
în special a înarmărilor nucleare,
pentru promovarea destinderii și
dezarmării, pentru întărirea secu
rității și păcii.

Rolul parlamentelor și parlamentarilor
în înfăptuirea dezarmării
— evidential în cadrul simpozionului din capitala Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 29 (Agerpres). — in capitala Mexicului s-au
deschis lucrările unui simpozion
internațional asupra problemelor
dezarmării, organizat din inițiativa
Uniunii interparlamentare. Partici
pă parlamentari și experți în pro
blemele dezarmării din aproximativ
50 de țări ale lumii, precum și re
prezentanți din partea O.N.U. și a
altor organizații internaționale gu
vernamentale și neguvernamentale.
In cuvîntul inaugural, președin
tele Mexicului, Miguel de la Ma
drid Hurtado, a relevat rolul im
portant ce revine parlamentelor și
parlamentarilor în cadrul efortu-

rilor pentru stăvilirea cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezar
mării, în primul rînd a dezarmării
nucleare și eliminarea pericolului
de război nuclear. Jan Martenson,
secretar general adjunct al O.N.U.,
a evidențiat, la rîndul său, că pe
ricolul principal pentru întreaga umanitate îl reprezintă cursa înar
mărilor nucleare, producerea per
manentă și perfecționarea continuă
a armamentului nuclear.
în cadrul reuniunii a fost pre
zentat un document de lucru al
Uniunii interparlamentare, intitulat
,.Să se pună stavilă cursei înarmă
rilor !“.
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CARACAS 29 (Agerpres). — Un
simpozion internațional pe tema
educației pentru pace urmează să-și
deschidă, duminică, lucrările la Ca
racas în prezența a aproximativ
40 de delegați din America Latină,
Africa, Asia și Europa — transmi
te agenția Prensa Latina. Participanții vor dezbate probleme ale in
tensificării luptei pentru pace și
creării unor condiții mai. bune de
muncă și de viață pentru întreaga
omenire. Se are în vedere analiza
factorilor politici, social-economici,
culturali și de altă natură care pot
influența în direcția edificării unei
lumi mai drepte și mai bune pe
planeta noastră.

torilor orașelor noastre", au decla
rat participanta la prima conferin
ță internațională a primarilor celor
mai mari orașe ale lumii, ale cărei
lucrări s-au desfășurat în'capitala
Japoniei. In „Declarația de la To
kio" adoptată se exprimă speranța
„că guvernele și organizațiile inter
naționale vor depune toate efortu
rile pentru soluționarea pe cale
pașnică a litigiilor internaționale și
iși vor aduce contribuția la instau
rarea păcii în întreaga lume". La
conferință au participat primari din
Delhi, Paris, Ciudad de Mexico,
Viena, Beijing, New York, Moscova
și din alte orașe, care însumează
o populație totală de 114 milioane
de locuitori.

BEIRUT 29 (Agerpres).— Miercuri,
schimburi sporadice de focuri — în
care au fost folosite arme automate,
tancuri și rachete — s-au înregistrat
în zona taberelor de refugiați pales
tinieni Sabra, Shatila și Bourj El
Barajneh, din sudul Beirutului,
după luptele grele desfășurate în
noaptea precedentă intre milițiile
șiite și combatanții palestinieni,
transmit agențiile internaționale de
presă. 'Se precizează că in primele
ore ale zilei de miercuri, milițiile
șiite au întreprins o nouă acțiune
ofensivă împotriva taberelor pales
tiniene.
Situația se menține încordată și în
alte sectoare ale capitalei libaneze.
Postul de radio Beirut a anunțat că
Palatul prezidențial Baabda, din es
tul orașului, a fost ținta unui bom
bardament direct de artilerie. Un
proiectil a explodat în spațiul birou
lui prezidențial, care a fost distrus
de incendiul care s-a declanșat, a
menționat postul de radio, citat de
agenția Reuter.
Tiruri de artilerie au fost îndrep
tate și asupra aeroportului din capi
tala libaneză.
TUNIS 29 (Agerpres). — După trei
zile de dezbateri, la Tunis s-au în
cheiat lucrările reuniunii Consiliului
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei (instanță interme
diară între Consiliul Național Pales
tinian și Comitetul Executiv al
O.E.P.), în cadrul căreia principalele
probleme examinate au fost luptele
din zona taberelor de refugiați pales

BAGDAD 29 (Agerpres). — Potri
vit comunicatelor militare difuzate la
Bagdad, avioane militare irakiene au
efectuat două noi raiduri asupra
Teheranului, menționează agenția
I.N.A. Totodată, un purtător de
cuvînt militar a anunțat că peste o
sută de avioane irakiene au partici
pat, marți, la atacuri asupra mai
multor orașe și tabere militare ira
niene — informează postul de radio
Bagdad, citat de agenția A.P.
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șurat sub supravegherea Comitetului
Internațional al Crucii Roșii.
TEHERAN 29 (Agerpres). — Agen
ția iraniană de știri I.R.N.A.. citată
de agenția Reuter, informează că un
grup de 30 de prizonieri de război
iranieni invalizi, eliberați de Irak,
a sosit la Teheran, venind de la
Ankara.

DE

CSNflDK
NU intensificării cursei
înarmărilor 1
OTTAWA 29 (Agerpres). — Cinci
sute de organizații, cuprinzind cu
noscute personalități ale vieții po
litice și sociale canadiene, au difu
zat un apel, publicat in ziarul „The
Globe and Mai?1 din Toronto, prin
care se cere guvernului să nu spri
jine programul american de cerce
tări militare spațiale, cunoscut sub
numele de „războiul stelelor11. Rea
lizarea acestui program — se evi
dențiază in document — ar duce la
intensificarea cursei înarmărilor nu
cleare si ar învenina atmosfera in
ternațională. Intre inițiatorii apelu
lui figurează organizații sindicale,
de luptă pentru pace, asociații con
în capitala Japoniei au avut loc ample demonstrații pentru încetarea
fesionale, oameni politici, de știință, - cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace. Pe pancartele purtate de
artă si cultură, precum și membri
demonstranți se putea citi : „Lichidați armele nucleare I" ; „Niciodată o nouă Hiroshimă I"
ai parlamentului de la Ottawa.
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DIN PRESA STRĂINĂ:

„FORUM POUR LE DESARMEMENT"

păcii"

de

la

Revista, de sub. egida O.N.U., „FORUM POUR LE DBSARMEMENT",
care publică articole și informații despre acțiunile și luările de poziție de
pe toate meridianele lumii in problema păcii și dezarmării, inserează, pe
o pagină întreagă, detalii referitoare la o manifestație organizată in fața
unei baze militare din apropiere de orașul Tucson, din Statele Unite.
Este vorba despre o „tabără a păcii" care pune încă o dată in ebidență
diversitatea și amploarea mișcărilor pentru pace din Statele Unite.

Situat în zona deșertică a statului
Arizona — scrie revista — orașul
Tucson, ca și alte centre urbane
din vestul Statelor Unite, s-a văzut
înconjurat de silozuri in care sint
depozitate rachete de croazieră.
Vrind să atragă atenția populației
din Arizona și, în special, a celei din
Tucson asupra pericolului unei ca
tastrofe nucleare ce se pregătește
chiar sub ochii săi și să mobilizeze
opinia publică la acțiune Împotriva
prezenței rachetelor de croazieră în
zona respectivă, ca și împotriva
cursei înarmărilor, în general, patru
cetățeni au ridicat, încă din vara anu
lui trecut, un cort aproape de intrarea
principală a bazei aeriene Davis-Monthan și au amplasat tot felul de lozinci
cerînd înfăptuirea dezarmării. La
început autoritățile nu le-au dat
atenție, crezînd că fierbintea vară
arizoniană îi va alunga repede de
acolo. Ei însă nu au renunțat la mi
siunea propusă, așa îneît, după cinci
zile, reprezentanții bazei DavisMonthan, însoțiți de un grup de to
pometri și de un șef al poliției locale,
împreună cu cîțiva polițiști, au ve
nit la tabăra păcii. „Acest teren ne
aparține și vrem să efectuăm niște
construcții11 — au spus ei. „Ca ur
mare, trebuie să plecați de aici, alt
fel veți fi arestați11.
Dar amenințările nu s-au limitat
doar la atit. în timpul nopții, „ne
cunoscut?1 au venit și le-au distrus
cortul ; mai multe focuri de armă
au fost trase în aer pentru intimi
dare.
Toate acestea însă nu i-au descu
rajat pe partizanii păcii, care s-au
arătat hotăriți să-și continue lupta.
Mai mult, în semn de sprijin, lor
Ii s-au alăturat alți partizani ai
păcii. Simpatia cetățenilor din loca
litățile învecinate s-a manifestat in
diverse feluri, l'ie prin cuvinte de
îmbărbătare, fie prin ajutoare ma
teriale sau prin aducerea de mincare.

TEHERAN 29 (Agerpres). —Agen
ția iraniană de presă I.R.N.A. relevă
că, marți seara și miercuri diminea
ța, avioane irakiene au violat spațiul
aerian deasupra Teheranului, dar nu
au reușit să-și realizeze obiectivele
de bombardament. Pe de altă parte,
în cursul zilei de marți, forțele aerie
ne iraniene au efectuat raiduri asu
pra a 12 orașe irakiene — a anunțat
agenția I.R.N.A., citată de agenția
U.P.I.

Eliberarea unor prizonieri de război
BAGDAD 29 (Agerpres). — După
cum transmit agențiile Reuter și
France Presse. citind un anunț ofi
cial dat publicității la Bagdad, Ira
kul a eliberat 30 de prizonieri de
război iranieni, răniți sau suferinzi,
care au părăsit capitala irakiană la
bordul unui avion special, plecînd
spre Ankara. Operațiunea s-a desfă

TOKIO 29 (Agerpres). — „Men
ținerea. unei păci trainice este cea
mai importantă condiție pentru asi
gurarea securității și liniștii locui

„Tabăra

tinieni din Beirut si acțiunea comună
de pace iordaniano-palestiniană. Pre
ședintele Consiliului Național Pa
lestinian, Abdel Hamid Saeh., a de
clarat la încheierea reuniunii că
O.E.P. va accepta orice formulă care
ar putea duce la încetarea luptelor
în taberele de refugiați palestinieni
Sabra, Shatila și Bourj El Barajneh,
dacă nu vor fi impuse condiții ce
i-ar putea dezavantaja pe comba
tanții palestinieni, punîndu-i in im
posibilitatea de a se apăra, informea
ză agenția Reuter.
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— In urma unei reuniuni desfășurate
la New York, Comitetul țărilor neali
niate pentru problema palestiniană a
dat publicității o declarație in care
se reafirmă(apelul la organizarea de
urgentă a unei conferințe internațio
nale privind Orientul Mijlociu. In do
cument se relevă necesitatea inten
sificării eforturilor pentru a se ajun
ge la o reglementare justă si atot
cuprinzătoare a problemelor din
Orientul Mijlociu, inclusiv a chestiu
nii palestiniene. Conflictul din regiu
ne — se arătă în decaratie — va
dura atit timp cit poporului palesti
nian nu i se va recunoaște dreptul
său inalienabil la crearea unui stat
propriu. Comitetul și-a exprimat, tot
odată, profunda îngrijorare în legă
tură cu escaladarea ciocnirilor milita
re din Liban, de pe urma cărora au
de suferit locuitorii pașnici libanezi,
precum și populația din taberele pa
lestiniene din această țară.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK

Simpozion pe tema
educației pentru pace

JSPONIS: Se extind zonele libere de urme nucleare
TOKIO 29 (Agerpres). — Un stu
diu publicat de ziarul japonez
„Akahata" relevă că în prezent
peste 42 000 000 de locuitori ai țării
trăiesc în zone declarate libere de
arme nucleare. Cotidianul mențio
nează că peste 500 de orașe și lo-.
■ calitafi nipone au hotărit, prin con
siliile lor municipale, să se declare
zone denuclearizate. Acest fapt,
precizează „Akahata", demonstrează
că poporul japonez, care in urmă
cu 40 de ani a cunoscut consecin
țele bombardamentelor atomice
asupra orașelor Hiroshima și Na
gasaki, este ferm hotărit să acțio
neze pentru preîntâmpinarea unei
catastrofe nucleare, pentru ca tra
gedii ca cele de acum patru, decenii
să nu se repete niciunde în lume.
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• Continuă ciocnirile la Beirut • Reuniunea Consiliului
Central al O.E.P. • Declarația Comitetului țărilor nealiniate
pentru problema palestiniană

După o lună, presiunile și amenin
țările au fost întețite. A sosit un alt
grup de topografi, ca să facă mă
surători pentru eventualele lucrări
de construcții, iar reprezentanții ba
zei au întreprins măsuri pentru a-i
forța să părăsească locul acela. „Nu
putem accepta manifestații politice
lîngă o bază militară — au spus. ei.
De aceea trebuie să plecați de aici11.
Și, într-adevăr, i-au mutat din acel

Timp de aproape 200 de
zile, o acțiune de protest
împotriva rachetelor
nucleare
loc, dar ei și-au stabilit sediul la
150 metri de silozurile rachetelor
„Cruise11 și de intrarea principală. Pe
de altă parte, ca răspuns la măsu
rile represive, locuitorii din împre
jurimi au organizat o demonstrație
de protest. După care alți partizani
ai păcii li s-au alăurat, înălțîndu-se
mai multe corturi. Astfel, numărul
participanților la „tabăra păcii11 s-a
ridicat la 120. i
La 9 august 1984, cînd se come
mora împlinirea a 39 de ani de la
bombardamentul asupra orașului Na
gasaki. la Tucson a avut loc o am
plă demonstrație împotriva armelor
nucleare. Ceva mai tirziu. cu prilejul
unui festival artistic, la care au
participat 200 000 locuitori din Ari
zona, partizanii păcii au plasat lo
zinci de-a lungul drumului, chemînd
populația să ia atitudine în favoarea
dezarmării și păcii. Iritate de faptul
că prezența „taberei păcii11 din apro
pierea bazei militare Davis-Monthan
a devenit cunoscută sutelor de mii
de cetățeni, că ideile pentru care
luptă partizanii păcii s-au bucurat

APROBARE. în cursul sesiu
nii desfășurate la Fraga. Adu
narea Federală a R.S. Cehoslo
vace a aprobat în unanimitate,
Ia propunerea lui Lubomir
Strougal. președintele Guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Protocolul
— semnat la Varșovia, la 26 aprilie 1985 — cu privire la pre
lungirea duratei de valabilitate
a Tratatului de prietenie, cola
borare si asistentă mutuală, in
formează agenția C.T.K. La se
siune a participat Gustav Ilusak,
secretar general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, președintele
R.S. Cehoslovace.
CONSULTĂRI. în localitatea
vest-germană Konstanz s-au des
fășurat consultări între președin
tele Franței, Franțois Mitterrand,
și cancelarul R.F. Germania, Hel
mut Kohl. Cu acest, prilej au fost
examinate probleme legate de
______ j_____________________

Tucson

de atîta simpatie în rîndurile opi
niei publice, autoritățile locale și-au
intensificat eforturile pentru a-i
forța să plece. Motivul ? Pentru că
vor să construiască un drum. Și
autoritățile au anunțat că vor veni
buldozerele care vor distruge toate
instalațiile „taberei păcii11, inclusiv
corturile. Și, ca urmare, în cea de-a
76-a zi, la „tabăra păcii11 s-a pre
zentat un șef din poliția federală
care a. arestat trei participanți pen
tru că, chipurile,. „ar fi încălcat le
gea federală11.
Cînd s-au împlinit 110 zile de exis
tență a taberei, a avut loc o puter
nică furtună, vîntul ătingînd o viteză
de 100 km pe oră, iar in zilele ur
mătoare temperatura s-a ridicat la
50 de grade. Și, cu toate acestea,
participanții la „tabăra păcii11 au ră
mas pe loc. Ajutoarele venite din
partea populației au fost suficiente
să înlocuiască daunele înregistrate
din cauza furtunii și să realizeze noi
construcții.
La 22 octombrie trecut a avut loc
o nouă demonstrație de protest în
fața bazei, după care alți participanți
au fost arestați. Și, din nou, la 28 no
iembrie, o altă demonstrație a parti
zanilor păcii, după care poliția a
operat alte arestări. Cînd s-a văzut
că nimic nu-i clintește, s-a recurs și
la mecanismul judecătoresc. Un ju
decător al districtului Pima, sosit
cu un act de expulzare întocmit de
tribunal, precum și’ cu Torța poliție
nească de rigoare, a cerut dezafec
tarea taberei. După care s-a trecut
la desfacerea corturilor și a celor
lalte instalații.
Partizanii păcii din Tucson consi
deră că au făcut tot ce le-a stat în
putință pentru a-și atinge scopul
propus : să atragă atenția opiniei
publice asupra pericolului grav ce
planează asupra întregii omeniri ca
urmare a intensificării cursei înar
mărilor și să ceară să se treacă la
măsuri de dezarmare, în primul rr 1
nucleară.
...„Tabăra păcii11 de la Tucson nu
mai există, dar participanții la această acțiune, ca și alții ca ei iși
continuă lupta, sub alte forme, pen
tru dezarmare și pace — se arată
în încheierea articolului din „FO
RUM POUR LE DESARMEMENT11.

dezvoltarea relațiilor dintre cele
două țări, cooperarea din cadrul
Pieței comune, precum și. unele
aspecte ale situației internaționa-r
le actuale. După cum remarcă ob
servatorii de la Bonn, alături de
o serie de convergențe, in cadrul
întâlnirii s-au menținut disensiuni
importante in legătură cu unele
probleme internaționale, între care
și aceea a participării unor țări
din N.A.T.O. la realizarea progra
mului militar american de cerce
tări Spațiale, cunoscut sub numele
de „războiul stelelor11, Franța opunîndu-se acestui program.
VIZITA SECRETARULUI GENE
RAL AL O.N.U. ÎN CUBA. Cele
mai presante aspecte ale actualită
ții internaționale, situația din Ame
rica Centrală, Africa australă și
problema datoriei externe au figu
rat pe agenda convorbirilor desfă
șurate la Havana între președintele
Consiliului de Stat și al Consiliului
de Miniștri ale Republicii Cuba,

Convorbiri sovieto - italiene
MOSCOVA 29 (Agerpres). —
Mihail Gorbaciov. secretar general
al C.C. al P.C.U.S.. a avut o convor
bire cu Bettino Craxi, președintele
Consiliului de Miniștri al Italiei, care
face o vizită în U.R.S.S. — infor
mează agenția T.A.S.S. In timpul
convorbirii s-a relevat că. în pofida
unor deosebiri de păreri. Uniunea
Sovietică și Italia pot ajunge la
puncte de vedere comune in proble
me vitale, cum sint eliminarea peri
colului de război, promovarea cursu
lui spre destindere, a dialogului po
litic dintre state cu orînduiri sociale
diferite. S-a subliniat că cele două
țări sint gata să sprijine eforturile
vizînd diminuarea încordării în rela

PROBLEMA NAMIBIEI

Tarile africane au cerut convocarea
Consiliului de Securitate
'NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres).
— In baza mandatului primit din
partea Organizației Unității Africa
ne și a Grupului țărilor africane la
O.N.U., reprezentantul permanent al
Mozambicului la Națiunile Unite a
cerut convocarea de urgență a Con
siliului de Securitate pentru a relua
examinarea, situației create în Na
mibia, ca urmare a hotărîrii autori
tăților rasiste sud-africane, de ocu
pație, de a institui în acest teritoriu
un guvern marionetă. Potrivit agen
ției U.P.I., el a condamnat așa-numita „administrație internă11 pe care
regimul de la Pretoria a decis s-o
impună poporului namibian, califi-

cînd-o o manevră' pentru a perpetua
ocuparea ilegală a Namibiei de că
tre Republica Sud-Africană.
O cerere similară a fost adresată
Consiliului . de Securitate săptămina
trecută de către India, în numele
țărilor 'nealiniate.
Consiliul de Securitate și secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar — precizează sursa cita
tă — au condamnat deja decizia re
gimului rasist sud-african, apreciin
d-o ca o nouă tentativă vizînd ani
hilarea rezoluțiilor pertinente , ale
Națiunilor Unite privind accesul neîntirziat la independență al poporu
lui namibian.

încheierea noii runde de convorbiri dintre Societățile
de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei
SEUL 29 (Agerpres). — La Seul
s-a încheiat cea de-a VIII-a rundă
de convorbiri dintre Societățile de
Cruce Roșie din Nordul și Sudul
Coreei, informează agenția A.C.T.C.
Luînd cuvîntul în ședința de închi
dere, șeful delegației R.P.D. Coreene,
Ri Djong Ryul, a arătat că prin aces
te convorbiri s-a redeschis calea
dialogului, după un interval de 12
ani. Aceasta — a apreciat el — re
prezintă uh pas înainte spre atenua
rea suferințelor compatrioților sepa
rați din cauza divizării țării și o
bază către reunificarea națională.

Convorbirile au prilejuit prezen
tarea .punctelor de vedere ale celor
două delegații cu privire la proble
me înscrise pe agenda reuniunii.
Deși nu s-a realizat un consens sa
tisfăcător al punctelor de vedere
asupra chestiunilor examinate, ele au
permis o mai bună cunoaștere a po
zițiilor fiecărej părți și, în acest sens,
a subliniat Ri Djong Ryul, conside
răm că obiectivul lor a fost atins,
inregistrîndu-se rezultatele dorite.
Următoarea rundă de convorbiri
intre delegațiile de Cruce Roșie din
Nordul și Sudul Coreei va avea loc j
la Phenian, Ia 27 august a.c.

Fide? Castro Ruz, și secretarul ge
ția Reuter. Numit „Fatih". el va
neral al O.N.U., Javier Perez de
fi unul dintre .cele mai lungi poCuellar — transmite agenția Prensa
duri suspendate din lume — 1 090
Latina. A fost exprimată, cu acest
metri — ridieîndu-se la 165 metri
prilej, necesitatea stopării cursei
deasupra nivelului apei. Primul pod
îharmărilor, realizării destinderii și 3 peste Bosfor, dat in folosință în
instaurării unui climat real de pace,
1973. s-a dovedit insuficient pensecuritate și cooperare în întreaga <tru necesitățile crescînde de trafic.
lume.
SCOATEREA ÎN VÎNZARE A
LA KHARTUM au avut loc con
COMPANIEI „T.W.A.11. Consiliul
vorbiri intre președintele Consi
de administrație al companiei ae
liului militar de tranziție din Su
riene . americane „T.W.A.11 a decis
dan. generalul Mohamed Hassan
scoaterea Ia vânzare 'a acestei soSwar El Dahab. comandant-șef al • cietăți, în urma unor diferende pe
forțelor armate ale poporului, și acare le are cu autoritățile judiciare
sistentul secretarului de stat al
din Statele Unite în problema con
S.U.A. pentru Africa, Chester Cro
trolului asupra pachetului de accker. în cadrul discuțiilor, președin
țiuni.
tele Mohamed Hassan Swar El Da
O PUTERNICA FURTUNA, cu
hab a subliniat hotărîrea Sudanului
de a menține linia politicii sale in
tornade și descărcări electrice, s-a
dependente fără influente din aabătut marți după-arpiază și în
fară. Chester Crocker a fost pur- . cursul zilei de miercuri asupra unor
tătorul unui mesaj din partea pre
zone întinse ale teritoriului R. F.
ședintelui Ronald Reagan, in care
Germania. Din cauza precipitațiilor
se subliniază necesitatea menține
abundente și a vîntului puternic,
rii cooperării între Statele Unite și
trei persoane și-au pierdut viața,
Sudan.
'
numeroase altele au fost rănite. în
landurile Bavaria și Baden-WurPREȘEDINTELE TURCIEI. Ke
temberg, precum și Hessa și Saxonan Evren. a inaugurat miercuri
nia Inferioară, sute de case au fost
lucrările la cel de-al doilea pod
inundate, culturile agricole au suferit pagube importante, iar circu
ce va fi construit peste strimtoalația pe căile ferate și șosele a fost
rea Bosfor, unind continentele eu
serios perturbată.
ropean și asiatic, informează agen
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AMERICA LATINĂ
Demersuri pentru
consolidarea procesului

PERU:

Sub semnul dorinței de schimbări democratice
Rareori în istoria politică a Peru
lui un scrutin electoral a provocat
o atare efervescență, așa cum s-a
întîmplat cu recentele alegeri prezi
dențiale și parlamentare. Rezulta
tele urnelor atestă victoria partidului
Alianța
Populară
Revoluționară
(A.P.R.A.) și a alianței „Stingă Uni
tă11, care au obținut împreună peste
70 la sută din totalul sufragiilor.
Candidatul A.P.R.A. la funcția su
premă, Alan Garcia, , a obținut 48 la
sută din totalul voturilor depuse in
urne (inclusiv voturile albe și anu
late), iar candidatul „Stîngii Unite11,
primarul Limei, Alfonso Barrantes
Lingan, aproximativ 23,5 la sută din
ele. Celelalte formațiuni politice,
inclusiv partidul de guvernămint —
Alianța. Populară — s-au situat
mult în urma celor două forțe poli
tice de centru-stînga și stingă, pla
sate pe primele două locuri. De alt
fel, observatorii politici din Lima
consideră semnificativ pentru orien
tarea corpului electoral, ca și in
tr-un plan mai general, pentru do
rința de schimbare manifestată cu
acest prilej de imensa majoritate a
peruanilor, faptul, că forțele de
dreapta reprezentate de Convergen
ta Democratică nu au obținut decît
2 la sută din totalul voturilor expri
mate. De asemenea, aceiași obser
vatori remarcă, pentru a sublinia
semnificația moilor raporturi stator
nicite pe scena politică a țării,
că scrutinul s-a bucurat de prezență
masivă la vot, înregistrîndu-se o
participare fără precedent a alegă
torilor.
Una din recentele prevederi ale
legii electorale — care cere ca la
numărătoarea voturilor să fie luate
în considerare și cele albe sau anu
late — a făcut că deși candidatul
A .P.R.A., Alan Garcia, a beneficiat,
d ■ -ă estimări neoficiale, de peste
55 la sută din voturile corect expri
mate, el nu a putut obține totalita
tea de 51 Ia sută din necesarul vo
turilor pentru a fi proclamat pre
ședinte. Astfel, va fi nevoie să se
organizeze un al doilea tur de scru
tin, în iunie, la care sint admiși
doar candidații clasați pe primele
două locuri. După aflarea rezultate

țiile internaționale. Evidențiind că
reducerea pericolului de război de
pinde. în mare măsură, de obținerea
unor acorduri'concrete asupra inter
zicerii cursei îharmărilor în spațiul
extraterestru și încetării ei ne Pămînt, părțile au reliefat importanta
tratativelor sovieto-americane de la
Geneva asupra ' armamentelor nu
cleare si cosmice. Totodată, s-a sub
liniat că Europa poate si trebuie să
joace un rol esențial în căutarea
activă de căi pentru destinderea re
lațiilor internaționale.
în ce privește relațiile bilaterale,
a fost exprimată voința extinderii,
in continuare, a raporturilor sovietoitallene în diverse domenii.

lor scrutinului și, mai, ales, după ce
Alfonso Barrantes Lingan, candida
tul „Stîngii Unite11, a anunțat că își
retrage candidatura la cel de-al doilea
tur de scrutin, au existat opinii în
cercurile politice peruane, inclusiv
opinia președintelui în exercițiu,
Fernando Belaunde Terry —' care
l-a primit pe Alan Garcia la pala
tul Pizarro (sediul prezidențial) cu
toate onorurile cuvenite unui viitor
șef de stat — în vederea găsirii unui
compromis pentru recunoașterea
imediată a candidatului A.P.R.A.
ca președinte ; acesta a refuzat însă
orice reformulare „post factum11 a
prevederilor legale. Este însă evident
că cel de-al doilea scrutin exclude
orice surpriză, iar bilanțul alegeri
lor parlamentare asigură A.P.R.A.,
care a obținut peste 50 la sută din
voturi, majoritatea locurilor din
.parlament.
în aceste condiții, pentru Alan
Garcia cel de-al doilea tur de scrutin
a devenit o simplă formalitate. El
va fi. astfel, proclamat. (la 28 iulie)
al 63-lea președinte al Republicii
Peru, îndeplinindu-se ■ vechiul vis al
fondatorului A.P.R.A.. Victor Râul
Haya de la Torre, care timp de 60
de ani n-a putut accede la fotoliul
prezidențial. Alianța Populară Revo
luționară a fost fondată in 1924, în
Mexic, sub influența revoluției me
xicane, ca o mișcare specifică acelor
republici latino-americane cu o pon
dere mare de populație indigenă,
între principalele sale obiective se
număra, la înființare, dezideratul
închegării unei largi unități politice
indo-americane (o actualizare într-o
formă modificată a vechii idei a lui
Simon Bolivar de întărire a unității
latino-americane). lupta împotriva
imperialismului nord-american. na
ționalizarea pămîntului și a principalelbr industrii etc., etc. Practic
interzisă pînă în 1950 în Peru,
A.P.R.A. a fost totuși unul din par
ticipanții cei mai activi la viața po
litică națională, timp de mai multe
decenii, înregistrând apoi o perioadă
de declin accentuat. Analiștii vieții
publice peruane consideră că reve
nirea acestei grupări în prim-planul
scenei politice a. țării se datorează

activității energice a viitorului pre
ședinte, Alan Garcia, care, reorga
nized partidul, i-a reformulat, tot
odată, programul în funcție de ac
tualele realități din țară.
Problemele cu care se confruntă
țara in preajma transmiterii puterii
prezidențiale privesc mai ales si
tuația economică, Peru avind de
făcut față, între altele, unei da
torii externe de peste 13 miliarde
de dolari, in condițiile deteriorării
continue a termenilor de schimb pe
piața internațională, fapt cu atît
mai agravant cu cit această repu
blică andină este, mai ales, o pro
ducătoare de materii prime. De alt
fel. Alan Garcia s-a pronunțat și
după alegeri, așa cum o făcuse și
înainte, pentru renegocierea datoriei
externe a țării și anularea condiții
lor restrictive existente în calea
produselor de export peruane. în
acest sens, viitorul președinte, al
Perului a subliniat necesitatea uni
tății „indispensabile11 a națiunilor
latino-americane, a țărilor lumii - a
treia în tratativele pentru renego
cierea datoriei lor externe cu sta
tele occidentale industrializate, con
comitent cu stabilirea unor niveluri
raționale ale dobinzilor, ca și con
comitent cu realizarea unor schim
buri comerciale internaționale echi
tabile. Arătînd, recent, într-un in
terviu acordat ziarului venezuelean
„El Nacional11, că pentru a putea
face față datoriei lor externe sta
tele latino-americane trebuie să fie
unite. Alan Garcia a relevat că anul
acesta Peru urmează să plătească in
cadrul serviciului datoriei externe
suma de 3,6 miliarde dolari — cu 500
de milioane mai mult decît venitu
rile obținute din exporturi» Garcia a
adăugat că „nu va accepta să sacri
fice poporul peruan pentru a se
conforma condițiilor impuse de Ban
ca Mondială11. Totodată, el s-a pro
nunțat pentru o restructurare a eco
nomiei tării, avînd în vedere și
o mai justă redistribuire a venitu
lui național, în scopul îmbunătățirii
situației păturilor sopiale defavori
zate.

Valentin PĂUNESCU

de democratizare
BRASILIA 29 (Agerpres). — Prer
ședințele Braziliei. Jose Sarney, a.
primit delegația conducerii naționale
a Partidului Comunist Brazilian, în
frunte cu Giocondo Dias, secretarul
general al P.C.B. Convorbirile, des-r
făsurate în cadrul consultărilor poli
tice ale șefului statului brazilian, au
fost concentrate asupra propunerilor
guvernului privind rezolvarea pro
blemelor social-economice stringente
ce stau în fața țării, precum și a aspectelor legate de realizarea unui
larg acord între partidele politice. în
vederea consolidării procesului de
democratizare a. vieții politice in
terne a Braziliei. într-o declarație
făcută la încheierea consultărilor,
Giocondo Dias a afirmat că a fost
examinată posibilitatea participării
Partidului Comunist Brazilian, ca
formațiune politică independentă, la
alegerile pentru desemnarea consi
liilor locale în centrele administrati
ve și in alte orașe ale țării, progra
mate să se desfășoare in luna noiem
brie anul acesta.

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). —
Un număr de 25 de.formațiuni poli
tice argentiniene — între care Parti
dul Comunist, Partidul Radical (de
guverpămînt). Partidul Justitialist —
au hotărit să creeze un amplu front
politic in sprijinul procesului națio
nal de democratizare a vieții politice
interne — transmite agenția Prensa
Latina. O comisie formată din repre
zentanții formațiunilor politice care
fac parte din acest front a primit
sarcina să redacteze statutul de func
ționare al frontului, programul său
de acțiune și obiectivele comune
prioritare.

MONTEVIDEO 29 (Agerpres). —
Consolidarea procesului de transfor
mări democratice in Uruguay consti
tuie principalul obiectiv al Frontului
Amplu — a relevat, într-o declarație
făcută la Montevideo, președintele acestei alianțe a forțelor de stingă
uruguayene, generalul Liber Seregni.
Programul economic semnat de toate
partidele, care prevede, între altele,
dezvoltarea industriei și crearea de
noi locuri de muncă — a spus el —
poate fi realizat numai pe baza
concertării eforturilor tuturor forțe
lor politice și sociale ale țării.
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