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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae

ceaușescu
t

LA PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI NATIONAL AL AGRICULTURII,

INDUSTRIEI ALIMENTARE, SILVICULTURII SI GOSPODĂRIRII APELOR

Să facem totul pentru a obține o producție de cereale de 28 pînă la 33 de
milioane de tone- ca o condiție pentru asigurarea deplină a necesarului țării
noastre, a dezvoltării zootehniei, a creșterii contribuției agriculturii la pro
gresul general al țării. Trebuie să facem în așa fel incit, în cîțiva ani, să în
făptuim acest obiectiv pus de Congresul al XIII-lea al partidului, și care e pe
deplin realizabil!

ț

NICOLAE CEAUȘESCU
Este cunoscută Consecvent» eu
care urmărește conducerea parti
dului, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
solutionarea in bune condiții și la
timp a tuturor problemelor de care
depind sporirea continuă a produc
țiilor agricole, dezvoltarea și mo
dernizarea acestei ramuri de bază
a economiei naționale. In continui
tatea și consecvența acestor pre-.
ocupări se înscrie si plenara lăr
gită a Consiliului National al Agri-!
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și - Gospodăririi . Apelor.
Desfășurată, din inițiativa secreta
rului general al partidului, plenara
a analizat pe larg, aprofundat mo
dul în care oamenii, muncii din
agricultură acționează pentru în
făptuirea obiectivelor cuprinse în
programele speciale de dezvoltare
a acestei ramuri și a stabilit un
amplu .și . mobilizator program 'de
măsuri pentru realizarea în . cele
mai bune condiții a producțiilor ,ve-

getale șl animale prevăzute ' prin
planul pe acest an, jalonând, tot
odată, direcțiile de acțiune pentru
pregătirea corespunzătoare • a pro
ducției agricole 1985—1986.
Cuvîntarea secretarului general
al partidului, rostită la încheierea
lucrărilor plenarei, prin înaltă exi
gență partinică și spiritul' revolu
ționar în care au fost analizate ac
tivitatea și ■ rezultatele- obținute ■ în
agricultură, prin clarviziunea cu .
care au fost jalonate căile si.mo-1
dalitățile concrete de acțiune con- ,
stituie, în ansamblul, ei. un. pre-,
țios îndreptar pentru toți lucrătorii
ogoarelor in perfecționarea ' conti
nuă a întregii activități consacrate '
realizării' producțiilor vegetale si
animale stabilite pentru acest an.
Secretarul - general al partidului a
conturat un cuprinzător program de
acțiune menit să stimuleze puternic
creșterea responsabilității tuturor
oamenilor muncii djn agricultură
față de folosirea judicioasă a fon-

dului funciar, utilizarea la maxi
mum a mașinilor și utilajelor, asi
gurarea’ unei bune baze furajere,
îngrijirea corespunzătoare a ani
malelor, asigurarea întronării ordinii și disciplinei în respectarea
tehnologiilor de producție și executarea în perioada optimă și la nivel
calitativ superior a lucrărilor agri
cole, a sporirii contribuției cercetă
rii Ia realizarea programelor spe
ciale de dezvoltare a agriculturii.
' Ideea furidămehtală desprinsă din
cuvântarea ’ tovarășului ' Nicolae
Ceaușescu, ■ din dezbaterile plenarei
este intensificarea eforturilor, tu
turor- oamenilor muncii de la sate
pentru realizarea de producții su
perioare în acest an și in viitor,
pentru . înfăptuirea exemplară f a
programelor de dezvoltare a agri
culturii. In mo'd ' deosebit -a fost
subliniat faptul că — deși- lucrările
agricole de primăvară, au avut-loc
îp . cpndiții țnai. grefe, iar, secetaprelungită a afectat cele mai mă-
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noase cîmpîi din sudul .țării . — da
torită spiritului de abnegație, mun
cii desfășurate de mecanizatori si
coopdrâtpri. de. cadrele, de condu
____ _________
____________ _________________
cere
si de specialiștii
din agricultuonHxj’îct’îî de.partid
ntsviîrl ci
ră. de activiștii,
si rla
de .cT-tif
stat,
datorita, aplicării hotărîte a științei
agricole, a'.rioilOr ’tehnologii,, culturile se j prezintă bipe și exiștă
posibilitatea să. se obțină o recoltă
superioară, corespunzător anga.jameritului asumat de lucrătorii
ogoarelor la Congresul al XIII-lea
al partidului. . - .
O primă direcție de acțiune în
apeși sens .trebuie să o constituie
pregătirea exemplară a apropiatei
campanii agricole de vară, astfel
incit secerișul orzului să se exe
cute în cel mult 3—4 zile, iar al
griului in 8—10 zile lucrătoare,
pentru a nu se pierde nimic din
"
recolta acestui. an. pentru a se
evita cu -hotărâre situațiile din
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(Continuare in pag. a Ii-a)

• v

V

Obiective de primă urgență și importanță
• Pretutindeni, în toate unitățile agricole, în toate
comunele, puternică mobilizare a forțelor pentru
efectuarea la timp și de bună calitate a prașilelor
manuale și mecanice
• în zonele cu deficit de umiditate în sol, mai ales
din sudul țării, trebuie luate măsuri ferme pentru
folosirea sistemelor de irigații, ziua și noaptea, la
întreaga capacitate, pentru utilizarea tuturor posi
bilităților în vederea udării culturilor pe suprafețe
cît mai mari
• Toate combinele de recoltare, presele de balotat
paie și celelalte utilaje agricole să fie temeinic
pregătite, pentru a fi gata să intre în lanuri
® în cîteva zile să se asigure tot ce este necesar

A-

-forța propulsoare a progresului
societății noastre

50 BANI

pentru repararea și întreținerea, pe tot timpul re»
coltării, a mașinilor agricole
® întreaga activitate de recoltare să fie temeinic și
din timp organizată, astfel ca peste tot recolta de
orz să fie strînsă în 3-4 zile, iar cea de grîu în
8-10 zile
• Consiliile populare comunale, în frunte cu primarii,
organizațiile de masă și obștești au îndatorirea să
mobilizeze la strîngerea recoltei toată suflarea
satelor - cooperatori, uteciști, pionieri — pentru ca
nici un bob din producția de grîu și orz să nu se
piardă
® După recoltare să se treacă de îndată la pregătirea
terenului și însămînțarea imediată a culturilor

Ev.ocarea cu aleasă cinstire și pro• fundă mîndrie -patriotică a mărețe
lor .realizări obținute de poporul
nostru în cele două decenii care au
trecut de la Congresul al IX-lea' al
partidului — eveniment istoric de
importanță covârșitoare îri așezarea
construcției noastre socialiste pe un
făgaș; nou, în spiritul legităților
obiective, ale dezvoltării economicosociale — este indisolubil legată de
relevarea contribuției decisive, de
inestimabilă valoare, a tovarășului
■ Nic'olâe C'eâțjșescu " la" elaborarea,
unei strategii uni; tare, științifice și.
de.. largă
per-'
;spectivă. privind'
edificarea -noii so-..
cietaț-i pe păniintul 'României.
Dacă Congresul
al IX-lea. își. me
rită ,/cu prișosih...ță . .calificativul
.de .deschizător de
‘ noi' drumuri' pen
tru poporul ro' mân
pe
calea
socialismului, a-'
ceasta' se dato' rește,.. înainte' de‘ toate, faptului că ■
priil el s-a inau
gurat o epoță
nouă 1 în gîndi’ rea și activitatea'
practică a partf- 1
dului nostru, care a avut valoarea
unui 'salt -calitativ revoluționar.
Abordihd problemele construcției .
socialiste în strînsă legătură cu .
realitățile din România, propunînd
modalități noi de soluționare a pro
blemelor, Congresul al IX-lea a in’ lătura’t cu curaj ideile preconcepute,
dogmele și principiile simpliste, ta
buurile ideologice pentru a promova
un curent de' gîndire curajos, nova- '
tor, întemeiat pe. analiza lipsită 'da .
orice prejudecăți a faptelor, vieții,
cît și pe tezaurul culturii politice
universale.
Dacă Congresul al IX-lea a pro
movat numeroase-teze căre'au adus
esențiale schimbări de viziune, au •
conferit un nou contur adevărului
social, deschizind cale largă progre
sului gindirii și practicii, aceasta se
datorește faptului că atunci in'
fruntea partidului a fost ales, prin '
voința unanimă a. partidului, a po- '
porului, un' mare om politic, un în
cercat- -revoluționar, stăpînit de o
imensă dragoste față de țară și de
poporul ei muncitor, profund pre
ocupat de cauza socialismului. Le
gea care face ca omuL cerut de vre. muri să-și. facă -apariția la -timpul
potrivit și-a confirmat și de această
dată
valabilitatea. Personalitatea
puternică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, gîndirea cutezătoare, de
profundă originalitate, izvorâtă din
înțelegerea adincă a esenței mate
rialismului dialectic și istoric, marea
sa experiență politică, organizatorică
și-au pus puternic amprenta pe
programul politic și de dezvoltare
economico-socială adoptat de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Două decenii
de la
Congresul
al IX-lea
al partidului

RECUPERATE
[ RECONDIȚIONATE
REFOLOSITE
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O sarcină patriotică, o cerință fundamentală pen
tru înfăptuirea programului de dezvoltare economicosocială a țării o constituie recuperarea, recondiționarea, refolosirea materialelor și pieselor de schimb. An
de an, prin prevederile planului, in spiritul sarcinilor
subliniate de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au fost luate in calculul asi
gurării bazei materiale a producției cantități însem
nate de resurse materiale refolosibile pentru industria
metalurgică, industria construcțiilor de mașini, indus
tria textilă, industria materialelor de construcții ș.a.
Este limpede că numai realizind exemplar prevede
rile planului în acest domeniu vor putea fi asigurata
condițiile materiale pentru desfășurarea normală a ac
tivității productive, pentru îndeplinirea sarcinilor la pro
ducția fizică, ritmic, la timp, îri' condiții de înaltă ca
litate și eficiență.
Dispunem în acest domeniu, cum bine se știe, de
un cadru organizatoric riguros, incepînd de la întreprinderi, comune, orașe, pînă la nivelul județelor și
al întregii economii naționale. Unități specializate, do
tate cu o bază materială corespunzătoare, cu mun
citori și- specialiști calificați, au ca obiectiv funda
mental al activității lor colectarea în cele mai bune
condiții a tuturor materialelor refolosibile, incepînd cu
fierul vechi, sticla, resursele textile, de mase plastice,

I

piesa de schimb ș.a. Important este ea pretutindeni
sâ se acționeze eu toata hotărirea pentru ca acest ca
dru organizatoric riguros sâ fie bine folosit, astfel in-1
cit zi de zi, lună de lună tot ceea ce ■ poate fi re
cuperat și refolosit- să fie reintrodus in circuitul pro
ductiv. In spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al partidului, se impune .
deci o intensificare pe; toate planurile a tuturor ac
țiunilor de reciclare a materialelor și pieselor de schimb, r
■Trebuie înlăturată cu desăvirșire -mentalitatea existen, fă-in rindul unor cadre .din economieicare în mod cut>
totul anacronic mai consideră resursele materiale refolosibile drept deșeuri inutilizabile, care, chipurile,'ar.
afecta calitatea produselor finite.
Realitățile dintr-o serie de unități -economice-din .
țara noastră, preocupările existente în acest domeniu
pe plan mondial atestă că acțiunea de reciclare a
materialelor este.......
una din acțiunile economice tot mai
pregnante,, de înaltă eficiență afirmate în ansamblul
preocupărilor pentru asigurarea bazei materiale a pro
ducției, a resurselor de materii prime și materiale,
lată de ce, în această acțiune de larg interes pa
triotic trebuie angajate toate forțele, toți cetățenii pa
triei, indiferent de locul . de muncă, indiferent de lo
calitatea in care trăiesc.
Ținând seama de aceste cerințe, să reținem că ;

• FIECARE TONA DE METAL RECUPERATA ȘI REFOLOSITA ÎNSEAMNĂ 0 APRECIABILA ECONOMIE DE
ENERGIE ȘI COMBUSTIBILI, DE MINEREURI ȘI MUNCA
INCORPORATA IN DIFERITE SECTOARE ALE ECONOMIEI

NAȚIONALE

Ioan ERHAJV
(Continuare in pag. a V-a)
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acestor două decenii, constituindu-se
într-o operă teoretică de vastă cu
prindere, care înscrie contribuții do\
seamă la îmbogățirea tezaurului
gindirii și practicii revoluționare
contemporane.
In viziunea gindirii tovarășului
Nicolae Ceaușescu — afirmată în
magistralele cuvîntări rostite la
congresele și ..conferințele naționale
ale partidului, la plenarele C.C. al
P.C.R., cit și în numeroase alte -îm
prejurări din ultimii 20 de ani- —
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate constituie un- proces
complex, care presupune transfor
mări profunde, calitative in toate
sferele vieții sociale, âtit în dezvol
tarea forțelor de producție pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii, .perfecționarea în concor
danță cu nivelul acestora a relații
lor de producție, a întregii supra
structuri politice și ideologice, o dată
cu făurirea Unei civilizații și culturi
superioare, a' unui om nou, cu o
înaltă conștiință și o temeinică pre.gătire profesională și culturală, cu
un profil moral-politic înaintat.
Apare limpede ideea *' că edificarea,
bazei economice a noii orinduiri ’
trebuie privită în strînsă legătură cu
formarea și dezvoltarea conștiinței
socialiste a tuturor oamenilor mun
cii — condiția afirmării caracteristi
cilor și valorilor noii orinduiri și
asigurării
înaintării hotărîte spre
faza superioară a acesteia, orân
duirea comunistă. O operă istorică
de asemenea amploare cum este
edificarea socialismului și comunis-

mului nu se realizează de la sine, ca
un proces spontan, ci presupune o
adevărată revoluție în conștiința,
comportamentul și mentalitatea oa
menilor, in modul de raportare so
cială, de gindire și acțiune, în psiho
logia și deprinderile lor, înlăturind
obiceiuri și mentalități înrădăcinate
de orânduirile bazate pe exploatare
și asuprire, pe concurență și luptă
între oameni, pe acaparate și egoism.
„Partidul nostru
sublinia în
urmă cu aproape un deceniu și jumătate tovarășul Nicolae Ceaușescu
— a pornit de Ia
faptul că desfă
șurarea unei per
manente activi
tăți politico-ideoJogice si de edu
care socialistă re
prezintă o nece
sitate obiectivă in
întreaga perioadă
de construire a
socialismului
si
comunismului. o
componentă esen
țială a procesului
de
făurire
a
noii societăți. Noi
considerăm si am
considerat întot
deauna că meni
rea istorică a so
cialismului
este
nu numai de a
elibera omul de
asuprire si exploatare, de a asigura
bunăstarea lui materială, ci si de a
făuri o civilizație spirituală superi
oară cafe nu se poate realiza decit
prin formarea unui om nou cu o
înaltă cjjnștiintă și pregătire culturală si... profesională, cu un profil
moral-politic inaintat“._
Roluî activ al factorului conștient
sporește pe măsura înaintării țării
în procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, for
marea unui om nou, ca fenomen
larg social, împreună cu pregătirea
condițiilor materiale și politice con
stituind condițiile esențiale pentru
trecerea în viitor spre comunism.
Această idee fundamentală o avea in
vedere tovarășul Nicolae Ceaușescu
cind sublinia.că dacă ne propunem
să transformăm societatea, să cu
noaștem
tainele
naturii și să o
transformăm „trebuie să ne propu
nem mai cu seamă să transformăm
conștiința omului. Fără aceasta nu
putem să transformăm nici societatea".
Remarcabilă este în tacest sens
atenția pe ..care ă acordat-o tovară
șul. Nicojae Ceaușescu tratării diaTedncă''» raportului existență-conștiință în lumina experienței sociala
contemporane și a obiectivelor spe
cifice ale făuririi societății noi, so
cialiste și comuniste. Secretarul ge
neral al partidului a relevat, în
spiritul marxismului ’ creator, că
existența și conștiința socială se află

Deplină aprobare, unanimă satisfacție a întregului popor
față de rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
fruntea unei delegații de partid și de stat, în R. D. Germană

duble pe suprafețele planificate

li

Este un fapt dovedit de viață că.
ritarile- construcții teoretice sîrit ro
dul unor acumulări desfășurate in
timp, ca rezultat al investigării
atente, profunde a complexității
realității obiective. Ilustrată Ia Con
gresul al ■ IX-l-ea prin idei-forță de
un desăvîrșit spirit revoluționar,
patriotic, de. o înaltă reșponsdbilir
tate comunistă, concepția cuteză
toare a secretarului general al parti
dului privitoare la esența și sensul
construcției
socialiste în
patria
noastră s-a îmbogățit de-a lungul

1

La Întreprinderea „Neferal" din Capitală ponderea materialelor refolosibile reprezintă circa 70 la sută din totalul materiilor prime folosite.

In fotografie : aspect din secția de aliaje de cupru

ENERGIE, SALVIND DE LA TAIERE MARI SUPRAFEȚE
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ctteva calcule sugestive și ac
țiuni ce se întreprind sau tre
buie să se întreprindă intr-un
Sir de unități economice si loca
lități pentru ca această acțiune
de larg interes național să se
situeze la nivelul înaltelor ce
rințe si exigențe stabilite de
conducerea partidului

• FIECARE TONA DE MATERIALE TEXTILE, CIOBURI
DE STICLA, MASE PLASTICE ȘJL. RECUPERATE ȘI RE

• FIECARE TONA DE MACULATURA VALORIFICATA

VALORIFICATE CONTRIBUIE LA ASIGURAREA DE MA
TERII PRIME NECESARE PRODUCȚIEI IN CONDIȚII DE

^ECHIVALEAZĂ CU ÎNSEMNATE ECONOMII DE LEMN ȘI

CONSUMURI REDUSE DE ENERGIE ȘI COMBUSTIBILI

4-,

Idealuri supreme
-pacea, independența
Pacea este, în con
știința: istorică a po
porului roman, un în
semn emblematic, o
vocație. Cu toate că de
2 000 de ani el a avut
. mereu neliniștile via
tului și mării, firea lui
pașnică și răbdătoare
— de care vorbea Mi
hail Sadoveanu — dar
totodată energică și
justițiară i-a păstrat
in omenire imaginea
unui popor. viteaz dar
bun, ospitalier
dar
prevăzător, de omenie,
dar aspru în judecarea
și adjudecarea valori
lor morale și civice.
Doinele sînt respi
rări . lirice ale păcii —
baladele țin de epica
apărării gliei strămo
șești sau a justiției
sociale.
Literatura,
toate actele noastre
nu au imnuri și ode de
îndemn la război, au
insă o isuită nesfirșită
de opere, constelată cu
capodopere, de chema
re la pace și de fru
moasă exaltare a păcii.
Domnitorii Basarabi,
Mușatini și Corvini,
apărîndu-și vatra și
graiul, cronicarii lor,
voiau „pace în țară,
pace la hotară“, de
unde și decantarea în
viziunea de filozofie a
istoriei, pe care Eminescu o cunoștea și o
medita la zenit, în toa
tă opera-i și, cu den
sitate de aforism, in
versul: „— Ce vreți
voi ? — Noi ? Bună
pace !“. De fapt, în
delunga noastră isto
rie, de la anul 106
pînă azi, a fost mar
cată de lupta con
tinuă a poporului pen

tru independență, su
veranitate și demni
tate națională, pen
tru dezvoltare paș
nică. Iar cel care în
truchipează, azi, in mod
strălucit aceste scum
pe idealuri este secre
tarul general al parti
dului, ctitorul Româ
niei moderne, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
care prin noua sa ini
țiativă de pace a dat
glas aspirațiilor, idei
lor și sentimentelor în
tregului nostru popor.
Aspirații, idei și senti
mente
care țișnesc
Spre eternitate ca un
imn al păcii. Ciocîrlia
de pe portativele lui
George Enescu și Pa
sărea măiastră de sub
dalta demiurgică a lui
Constantin Brâncuși.
In dulce paralelă cu
declanșarea
imnului
beethovenian și cu

zborul in absolut al
porumbelului lui Pi
casso și nu in umbra
lor — din virtuți an
cestrale, ci nu ca o reduplicare a ceea ce se
intimplă în alte părți.
Pacea este munca
creatoare și compo
nentă organică a ge
niului românesc. Pînă
la jertfă. In actul du
reros, dar sublim, al
creației, atitea și atîtea
minunate alte întru
chipări ale acestui ge
niu, de la mitul Meș
terului Manole pînă la
șipotul fîntînilor de
metal șlefuit ale lui
Lucaci, în armonie cu
poemele profund pa
triotice și partinice ale

Al. ANDR1ȚOIU
(Continuare
în pag. a V-a)
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Muncă bine
organizată
(Urmare din pag. I)

FUNCTIONAREA PERFECTĂ A UTILAJELOR
- condiție esențială pentru stringerea
fără pierderi a recoltei de cereale
în cuvintarea rostită la recenta plenară a Consiliului Național al
Agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat ca o sarcină prio
ritară a acestor zile în agricultură terminarea în cel mai scurt timp a
pregătirilor pentru stringerea la timp și fără pierderi a recoltei de vară.
in continuarea anchetei noastre în județele Călărași, Constanța, Dolj,
Giurgiu, Ialomița, Olt și Teleorman am urmărit, cu sprijinul specialiști
lor din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în ce măsură com
binele și celelalte utilaje reparate corespund normelor de calitate sta
bilite. Ne vom referi în acest sens la citeva aspecte surprinse pe
parcursul investigațiilor și care trebuie să stea permanent în atenția spe
cialiștilor și mecanizatorilor pentru a se asigura pregătirea în cele mai
bune condiții de calitate a utilajelor ce vor fi folosite la recoltare.

Certificatul de calitate —
probă a exigenței la reparații

f

i
i
i

S.M.A. Radomirești. secția Mihăilesti. din județul Olt. Fiecare din
cele 7 combine reparate avea mon
tate aparatul de tăiere, colectorul
de pleavă, sitele si celelalte acce
sorii. într-un cuvînt — o combină
completă. Specialistul
ministerului
urmărește cum funcționează motorul
acesteia. Se alege la întîmplare
combina pe care lucrează Florea P.
Șerban. „Porniți motorul" — cere
specialistul.
La prima învîrtire
a cheii, motorul pornește si func
ționează „ca ceasul". „Turație ma
ximă" — urmează altă comandă.
„Cuplați". Combina ' funcționează
fără trepidații. „Gata, edificat. S-a
lucrat bine" — încheie specialistul.
Secvențe asemănătoare consem
năm și la S.M.A. Vișina, cea mai
mare și mai complexă stațiune pen
tru mecanizarea agriculturii din ju
dețul Olt „Avem de recoltat 5 885
hectare cu orz și griu — ne spune
Ion Florea. directorul stațiunii. Pen
tru noi. buna funcționare a combi
nelor este vitală, orice defecțiune
apărută în timpul lucrului insemnînd pagubă, atît pentru unitatea
agricolă, cit șl pentru stațiune și
mecanizatori. De fapt, în fiecare an.
datorită bunei funcționări a combi
nelor, facem cite trei campanii de

recoltare ; prima la noi, a doua In
nordul județului și a treia în Tran
silvania. Acum, toate utilajele au fost
pregătite și funcționează perfect".
în stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii din județul Teleorman
încercările și testările la care sint
supuse combinele sint dintre cele
mai complexe. La secția Beiu a
S.M.A. Brînceni, combinerul Florea
Tunaru este pus să demonteze baia
de ulei a filtrului. Se constată că
a fost curățată, iar uleiul este
proaspăt. „îngrijind cu răspunde
re combina, am reușit să lucrez cu
ea 11 ani" — adaugă combinerul.
La secția Botoroaga a S.M.A. Drăgănești-Vlașca se cere să fie porni
tă combina pe care va lucra Cocoș
Stoica. „Accelerează motorul", ,Jasă-1 la relanti", „cuplează batoza".
„Am participat la repararea ei. —
precizează combinerul — si garantez
că va funcționa bine".

„Artificii" care pot genera
defecțiuni
Secvență dintr-o
discuție Intra
specialistul din minister și un me
canic de la S.M.A. Ghimpați, jude
țul Giurgiu. „Meștere, trebuie mon
tat și reglat corect dispozitivul de
siguranță. Altfel, la efort, nu cedea
ză". Nu-i un caz izolat. Si în alta
stațiuni din județele Ialomița și Că
lărași dispozitivele de siguranță da

la transportoarele cu melc nu au
fost montate și reglate corespunză
tor. din care cauză nu cedează în
cazul unei solicitări mai mări. în
acest caz s-ar putea produce avarii
la ansamblele respective. Același
lucru și cu bolțul de forfecare de
la volantul presei de balotat paie,
care in unele stațiuni controlate a
fost înlocuit cu altul de dimensiune
mai mare „pentru a nu da bătaie de
cap", dar care la un efort mai mare
poate, scoate din uz presa de balotat..
Iată și alte aspecte — nu lipsite
de importanță, urmărite îndeaproa
pe de cei doi specialiști din minis
ter. Pe combine au fost montate
motoare reparate cu grijă In atelie
rele specializate. La secția Beiu a
S.M.A. Brînceni. județul Teleorman,
la. nici una din cele 12 combine con
trolate după montarea radiatorului
nu s-a făcut etanșarea hotei de aspirare a aerului de către motor.
Specialistul din minister explică :
„Prin aspirare. praful și pleava se
depun pe radiator. Or, o reducere
cu 10 la sută a gradului de răcire
a radiatorului face ca motorul să se
supraîncălzească. în acest fel. pot
apărea defecțiuni care se înlă
tură cu greu". întrucît asemenea
neajunsuri au fost constatate și la
alte stațiuni controlate, s-a indicat
să se facă etanșarea radiatoarelor.
Chiar In momentul in care intram
în curtea S.M.A. Cuza Vodă — Că
lărași. combina cu numărul de in
ventar 57. vopsită frumos, părăsea
atelierul cu destinația C.A.P. Ceacu.
Numai că siguranța în funcționare
a durat pină la... poartă. De ce s-a
defectat ? Se blocase cutia de vite
ze. Cînd specialistul ministerului a
început controlul pe îndelete, au
apărut numeroase defecte : scurgeri
de ulei și motorină, reglaje necores
punzătoare Ia cuțite și în multe alte
puncte, defecțiuni la variator, lipsa
unor gresoare și cuplaje de siguranță,
joc mare la rulmentul axului de la
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melc, degetele de la elevator' nestrinse, etanșeizări făcute de mintuială etc.
— De ce ați plecat din atelier cu
combina în această stare ? — ește
întrebat mecanizatorul Ștefan Micu.
— Vom continua s-o reparăm la
sediul secției — primim drept răs
puns.
Să repari o mașină după ce a Ieșit
din... reparație este o dovadă că nu
s-a lucrat cu spirit de răspundere.
Bineînțeles, combina a fost întoarsă
din drum. Mergem în atelier unde
inginerului Dumitru Constantin i se
pune aceeași întrebare. „De aici,
combina a plecat în bună regulă.
Sint surprins de ce spuneți — sus
ține inginerul. Blocarea cutiei de vi
teze cred că este o întîmplare". Dar
au fost găsite și alter defecțiuni. Ați
controlat combina ? — insistăm. „E
datoria mecanizatorilor să le înlă
ture" — completează inginerul. Iată
răspunsuri care dovedesc lipsă-, de
responsabilitate pentru calitatea lu
crărilor.

Pentru ca nici un bob
să nu se risipească I
Lucrările de reparații Ia combine
trebuie să aibă ca scop ..și evitarea
oricăror pierderi de boabe. Pentru
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aceasta, direcția mecanizării din mi
nisterul de resort a indicat să fie'
urmărite toate cele 26 puncte ale
combinei care nereparate corespun
zător ar putea determina pierderea
boabelor.
.— Este pozitiv — apreciază spe
cialistul ministerului — faptul că
s-a renunțat la improvizații, la etanșeizarea cu burete, cu cauciuc și
alte materiale. Acum, operațiunile
de etanșeizare se execută după o
tehnologie precisă prin care se ur
mărește refacerea geometriei dife
ritelor componente ale combinei care
s-au deteriorat sau și-au schimbat
forma În timpul funcționării.
Am urmărit efectele aplicării
acestui procedeu In stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii din Hîrșova, Castelu și Medgidia (Constanța),
Slobozia și Grivita (Ialomița). Ciulnița și Mînăstirea (Călărași). Giur
giu și Călugăreni (Giurgiu). Drăgănești-Vlașca șl Roșiori de Vede (Te
leorman), Caracal și Vișina (Olt),
Zănoaga și Bechet (Dolj). Peste tot
este evidentă preocuparea pentru a
se realiza o îmbinare perfectă Intre
cele două componente de bază ale
combinei, astfel Incit distanta între

BRAILA

/?/ftn susținut
de lucru
Pe primul plan al preocupărilor
oamenilor muncii din agricultură se
află în prezent desfășurarea în ritm
susținut a lucrărilor de întreținere a
culturilor. Un raid întreprins în mai
multe unități a evidențiat o serie de
aspecte ce dovedesc hotărîrea agri
cultorilor brăileni de a înfăptui
exemplar sarcinile și indicațiile se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, date cu
prilejul recentei plenare a Consiliu
lui Național al Agriculturii, pentru
realizarea integrală a planului pe
acest an.
Pe o solă cultivată cu soia, la fer
ma nr. 3 a Stațiunii centrale de cer
cetări pentru ameliorarea solurilor
Bărăturoase. 14 oameni lucrează la
prășit. Tehnicianul agronom Petrică
Apostol urmează de aproape prășitorii, controlînd rînd cu rînd, iar pe
alocuri, plantă cu plantă, calitatea
lucrării. Calificativul : „foarte bine",
în condițiile în care și ritmul la
această primă prașilă manuală este
ridicat. Discutăm cu mai mulți lu
crători și constatăm că fiecare știe
nu numai problemele referitoare la
tehnologia acestei culturi, ci și even
tualele consecințe ale „scăpării din
mină" a culturii — pierderi de re
coltă de circa 30 la sută — dacă prașila nu. se execută operativ și de ca
litate. La o altă fermă, unde se pră
șea mecanic floarea-soareiui, l-am
întîlnit pe directorul unității, ingi
nerul Emil Bâlăuță — un om pentru
care ziua de muncă în această pe
rioadă „fierbinte" durează 16 ore. Re
ținem că pentru urgentarea prașilei
s-a luat măsura de a se suplimenta
forța de muncă cu 40 mecanizatori
care nu sînt prinși la acțiuni de
reparații și întreținere a mașinilor și'
utilajelor agricole.
La ferma nr. 1 a C.A.P. Bordei
Verde, mecanizatorii Gheorghe MoiBoiu și Radu Maxim executaseră pînă
la prînz prașila mecanică la floareasoareiui pe 15 hectare în condi
țiile respectării întocmai a tehnolo
giei prevăzute în ordinul de lucru ;
pină la acea oră, lucrările executate
de ei fuseseră verificate de două ori
(o dată chiar în prezența noastră)
de șeful fermei, Mircea Davidescu.
Să mai evidențiem că la C.A.P. Bor
dei Verde nu se face nici o ex
cepție de la regula servirii mesei
calde în cîmp, fapt
constatat și
de noi.
Acum, clnd plantele sint amenin
țate în devenirea lor spre recoltă de
buruienile care se dezvoltă mult mai
rapid, orice măsură menită să con
tribuie la grăbirea ritmului de între
ținere a culturilor este bine venită.
De acest adevăr aveam să ne con
vingem și Ia C.A.P. Zăvoaia, unde
pe o solă cultivată cu sfeclă de za
hăr prășeau 80 de țărani coopera
tori și, totodată, erau folosite și 7
prășitoare trase de. cai. „împreună
cu alți cîțiva cooperatori — ne spu
ne șeful de echipă, Bratu Perianu,
in timp ce ținea încleștate mîinile
pe coarnele prășitorii — am hotărit

Se execută prășitul mecanic al florii-toarelui la Stațiunea pentru ameliorarea solurilor sărăturoase (stingă) și lucrări de întreținere a culturilor in solarii
la C.A.P. Chișcani (dreapta) - unități agricole din județul Brăila
Foto : Corneiiu Ifrim

să scoatem aceste unelte din maga
zii, unde stăteau nefolosite, și să înhămăm caii la ele. Mîine vor intra
în solă 12 prășitoare trase de cai",
împreună cu primarul comunei, Au
rica Dan, am urmărit cum se lucrea
ză. Oamenii nu au uitat să foloseas
că această unealtă agricolă tradițio
nală. Lucrează repede și bine. Fa
cem un calcul : Î2 prășitoare trase
de cai sînt la fel de utile cit un
tractor.
Sînt numai citeva
secvențe da
muncă, dar care dovedesc că' în jude
țul Brăila lucrările de întreținere a
culturilor se desfășoară într-un ritm
susținut și de bună calitate. Este o
premisă hotărîtoare pentru obținerea
unei recolte bogate în acest an.

Corneiiu IFRIM

corespondentul „Scînteii"

BISTRIȚA-NASAUD

La prășit

- toți locuitorii
satelor!
în multe unități agricole din Ju
dețul Bistrița-Năsăud, în pofida ploi
lor din ultima perioadă, cooperato
rii au folosit cu maximă intensitate
fiecare clipă propice pentru întreți

nerea culturilor. Așa au procedat,
bunăoară, cooperatorii de la Lechinta, care au reușit să Încheie prașila
I, atit manual, cit și mecanic la
sfecla de zahăr pe întreaga supra
față, trecînd și la cea de-a doua
prașilă. După cum a rezultat din
dialogul avut cu inginerul-șef al
unității, Magler Gheza, nici cele
lalte culturi nu au fost neglijate.
Este doar un aspect din multe al
tele care face dovada că acolo unde
s-a acționat și se acționează cu dă
ruire si răspundere, lucrările de în
grijire a culturilor se desfășoară în
bune condiții.
Cu spirit de buni gospodari au
acționat și lucrătorii ogoarelor de la
C.A.P. Reteag. Tonul muncii l-au dat

legumicultorii unității conduși de
inimoasa șefă de fermă Cociș Ildico,
care au aplicat deja 3 prașile, nu
numai culturilor protejate, ci și ce
lor plantate în cîmp. La fel și coo
peratorii de la cultura mare au pră
șit manual 80 la sută din suprafața
de sfeclă de zahăr, jumătate din cea
cu cartofi, forțele fiind concentrate
acum în lanurile de porumb și floarea-soarelui.
Dacă în cele 2 cooperative agricole
amintite, ca și în consiliile unice din
care fac parte preponderente sînt
aspectele pozitive, in alte zone ale
județului, respectiv în consiliile agro
industriale Sieu Odorhei și Teaca,
stările de lucruri se cer grabnic re
dresate. Analizînd situația din aceste

ele să nu depășească 1,5 mm — ceea
ce este de natură să împiedice pier
derile de boabe. Specialiștii și me
canicii din stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii ne-au explicat
că pentru evitarea pierderilor de
boabe la noile combine este nevoie
ca uzina „Semănătoarea" să mă
rească rezistenta pereților combinei
în zona unde elevatorul central se
îmbină cu batoza.
Au fost controlate și alte puncte
din cele 26 ale combinei prin care
s-ar putea pierde boabe. Rezulta
tele au fost pe măsura răspunderii
celor care au efectuat operațiile de
etanșeizare. Fiind prea multe, nu
vom Insista asupra lor. Important
este ca în aceste zile comisiile de
recepționare,
acționînd în spiritul
sarcinilor stabilite de recenta plena
ră a Consiliului Național al Agri
culturii, privind pregătirea în con
diții cit mai bune a secerișului, să
dovedească exigență și în ce priveș
te Înlăturarea cauzelor care ar pu
tea determina risipă de boabe in
timpul recoltării.

Lucian CIUBOTAKU
loan HERȚEG

zone, comandamentul agricol jude
țean a întreprins măsuri ferme pen
tru mobilizarea tuturor forțelor de
la sate la întreținerea culturilor,
pentru organizarea temeinică a mun
cii. iar acolo unde este cazul, s-au
aplicat prevederile legale pentru toți
cei ce se arată indiferenți fată de
soarta recoltei. Direcțiile de acțiune
stabilite de comandamentul agri
col județean au în vedere în princi
pal utilizarea tuturor celor 150 culti
vatoare mecanice de care dis
pun unitățile agricole, ca și a 600
de prășitoare cu tracțiune animală,
utilaje cu care se poate realiza o
viteză zilnică de 2 100 hectare și asi
gura astfel încheierea lucrărilor în
citeva zile. Forțe umane importan
te au fost mobilizate, de asemenea,
în toate unitățile agricole, incit, în
3—4 zile maximum, prașila I să fie
încheiată pe toate suprafețele cul
tivate cu sfeclă de zahăr, floareasoareiui, cartofi și rădăcinoase de
nutreț.
Acționînd cu toată răspunderea, In
spiritul sarcinilor subliniate de to
varășul Nicolae Ceausescu la recenta
plenară lărgită a Consiliului National
al Agriculturii, organele si organi
zațiile de partid de la sate, consiliile
populare sl conducerile unităților
agricole din județul Bistrița-Năsăud
trebuie să ia măsuri hotărîte pentru
buna organizare a muncii, pentru
mobilizarea tuturor locuitorilor de la
sate în vederea intensificării ritmului
de executare a lucrărilor de întreți
nere a culturilor si încheierea lor la
termenele stabilite. Aceasta este o
condiție hotărîtoare pentru realizarea
integrală a sarcinilor, de plan pe
acest an la toate culturile.

Gheorghe CRIȘAN

corespondentul „Scînteii"

anul trecut cînd — datorită unor
neajunsuri organizatorice — o
parte din producția de cereale a
fost risipită prin neincadrarea in
termenele optime de recoltare. Cu
consecvență și răspundere trebuie
să se acționeze pentru realizarea
unor
recolte corespunzătoare pe
suprafețele prevăzute a fi însămintate cu culturi duble. Asa cum a
subliniat secretarul general al
partidului. în centrul preocupărilor
comitetelor județene de partid, or
ganelor
agricole,
cadrelor
de
conducere și specialiștilor din
unități trebuie să stea respectarea
strictă a normelor și tehnologiilor
specifice acestor culturi, accentul
punîndu-se acum pe organizarea
muncii în schimburi de zi și noap
te, astfel îneît însămînțarea acestor
culturi să se facă imediat după re
coltarea și eliberarea terenului,
precum și pe asigurarea densității
stabilite,
Criticînd tendința unor cadre, de
conducere din agricultură și a unor
specialiști care încearcă să justifi
ce recoltele slabe ne care le obțin
mai ales. pe seama precipitațiilor
scăzute. în general a condițiilor
naturale și climatice mai puțin fa
vorabile. secretarul general al
partidului a arătat că principalele
cauze ale nerealizării producțiilor
planificate constau, de fapt, în
lipsurile serioase care s-au mani
festat. cu deosebire. în respectarea
tehnologiilor de producție, in promovarea metodelor intensive de
cultivare a pămîntului. „Recoltele
mari — a apreciat secretarul gene
ral al partidului — nu se mai pot
obține cu vechile condiții de lucru.
Agricultura intensivă presupune un
mod nou do gîndire și de acțiune".
A fi revoluționar în agricultură,
arata tovarășul Nicolae Ceaușescu,
înseamnă să renunți la vechile teh
nologii, la vechea mentalitate, la
vechile teorii potrivit cărora „rarul
umple carul". Iată de ce, în spiri
tul indicațiilor secretarului* gene
ral, pretutindeni se cere instaurată
răspunderea cadrelor și specialiști
lor, a tuturor oamenilor muncii
care lucrează în agricultură pentru
promovarea cu competentă a noilor
metode si tehnologii de cultivare
intensiva a pămîntului, a acelor
cuceriri ale științei agricole care în
condițiile date asigură realizarea
unor
recolte substanțial sporite.
Cu
consecvență și răspundere
trebuia să se acționeze, totodată,
pentru realizarea în bune condiții
a programului de dezvoltare a
zootehniei. în. mod,,, deosebit s-a
accentuat In cuvintarea secretaru
lui general cerința de a se realiza
efectivele șl producțiile animaliere
planificate, de a asigura o bună
baza furajeră, insistînd asupra re
surselor mari pe care Ie oferă în
acest sens cele peste 4 milioane
hectare pășuni și finețe naturale.
Combatmd practica păgubitoare de
furajare permanentă la iesle, prac
tică care pe lingă faptul că este
neeconomică, duce și la îmbolnă
virea șeptelului, tovarășul Nicolae
Ceausescu a cerut cadrelor de con
ducere din agricultură, specialiști
lor din zootehnie să acționeze cu
fermitate și răspundere pentru asi
gurarea unor condiții normale de
viață animalelor, ceea ce presupu
ne, în primul rînd, scoaterea tu
turor efectivelor la pășunat, con
stituirea stocurilor de furaje ne
cesare în perioada de stabulație,
pregătirea corespunzătoare a graj
durilor pentru iernare.
Cu deosebită forță s-a relevat in
cuvintarea secretarului general al
partidului, in cadrul dezbaterilor
care au avut loc în plenul si in sec
țiunile plenarei lărgite, că înfăp
tuirea sarcinilor complexe din
agricultură nu poate fi concepută
fără participarea activă, perma
nentă, a tuturor locuitorilor sate
lor, la executarea exemplară a lu
crărilor agricole. în acest sens, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că
agricultura noastră dispune astăzi
de oameni bine pregătiți profesio
nal, cu un nivel de conștiință ce
asigură ducerea la îndeplinire a
obiectivelor noii revoluții agrare.
Pretutindeni trebuie să se acțio
neze însă pentru mobilizarea for
țelor satelor la executarea volu
mului mare de lucrări din cîmp și
cu deosebire la prășitul culturilor,
întreținerea legumelor, livezilor și
plantațiilor viticole, Ia efectuarea
irigațiilor, la recoltarea furajelor,
lucrări care trebuie să se execute
in perioadele și în condițiile de
calitate stabilite prin tehnologia
fiecărei culturi, prin contractele
de angajare a culturilor în acord
global. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, organelor
și. organizațiilor de partid de la
sate le revine înalta îndatorire de
a cultiva în conștiința oamenilor
de la sate mîndria, cinstea și onoa
rea de a fi producători, de a pro
duce pentru societate, pentru pro
priile lor nevoi. Numai muncind
cu pasiune, cu hotărîrea de a face
pămîntul cît mai roditor. întărind
cultul pe care l-a avut dintotdeauna țăranul nostru pentru îngriji
rea animalelor, numai așa se va
putea realiza noua revoluție agrarii.
Revine ca o îndatorire majoră a
organelor și organizațiilor de par
tid de la sate, comitetelor jude
țene de partid de a urmări asigu
rarea deplină, permanentă, a tu
turor condițiilor tehnico-materiale
și organizatorice pentru ca măsu
rile de creștere susținută a produc
ției agricole, de dezvoltare intensi
vă a agriculturii să se înfăptuiască
punct cu punct. Iar volumul mare
de lucrări ce trebuie executat acum
în cîmp, apropiata, campanie de
recoltare oferă terenul fertil pentru
afirmarea deplină a spiritului or
ganizatoric, gospodăresc. în lumi
na indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu. este de datoria organe
lor de partid și de stat de la sate
de a acționa ferm pentru mobiliza
rea oamenilor muncii din agricul
tură, a specialiștilor, a tuturor ac
tiviștilor la munca cimpului, în așa
fel ca anul 1985, ultimul an al ac
tualului cincinal, să marcheze saltul
calitativ pentru viitorul cincinal și
în primul rînd pentru pregătirea
producției agricole a anului 1986.

PAGINA 3

SCiNTEIA — duminică 2 iunie 1985

DEPLINĂ APROBARE, UNANIMĂ SATISFACȚIE A ÎNTREGULUI
FATĂ DE REZULTATELE VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAI
5»

>

'■i
Comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală, asemenea
întregului
nostru popor, au urmărit ou profunde
sentimente de mîndrie patriotică și
înaltă satisfacție întreaga desfășu
rare a vizitei oficiale de prietenie în
Republica Democrată Germană pe
care ați efectuat-o, în fruntea dele
gației de partid și de stat, și vă
adresează din adincul inimii cele
mai calde felicitări, odată cu
profunda lor recunoștință
pentru
rezultatele deosebit de rodnice ale
noii intîlniri
la nivel înalt — se
spune în telegrama COMITETULUI
MUNICIPAL
BUCUREȘTI
AL
P.C.R.
Stima, căldura și prietenia cu care
ați fost întâmpinat pe întregul
parcurs al vizitei, întâlnirile și con
vorbirile pe care le-ați avut cu to
varășul Erich Honecker, documentele
și acordurile convenite reflectă înal
tul prestigiu de' care vă bucurați
dumneavoastră,
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu, în întreaga lume, pentru
activitatea plină de dăruire și înalt
patriotism ce o consacrați împlini
rii mărețelor idealuri și năzuințe ale
poporului român, dorința României
de a lărgi și amplifica colaborarea
pe .multiple planuri cu țările socia
liste; cu toate statele lumii. Oame
nii muncii din capitala țării, împre
ună cu întregul nostru popor, își ex
primă și cu acest prilej viile lor
mulțumiri și adînca recunoștință
pentru activitatea neobosită ce o
consacrați soluționării constructive
a problemelor complexe ce con
fruntă în prezent omenirea.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : însuflețiți de cele mai depline
sentimente de dragoste și admirație
față de conducătorul înțelept al des
tinelor poporului și patriei noastre,
profund recunoscători pentru epoca
de lumină și nestăvilit avînt deschi
să de istoricul Congres al IX-lea,
care v-a ales în fruntea partidului,
inaugurând cea mai fertilă și efer
vescentă perioadă din istoria țării —
numită de întregul popor, cu justi
ficată mîndrie,
„Epoca
Nicolae
Ceaușescu" — vă adresăm din
adincul
inimilor cele mai vii
mulțumiri pentru strălucirea cu
care duceți în lume cuvîntul de
pace și prietenie al României, angajîndu-ne și cu acest prilej ca, ur
mând neabătut înflăcărată dumnea
voastră pildă de patriotism și nese
cată cutezanță revoluționară, să ne
mobilizăm exemplar forțele pentru
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pentru
îndeplinirea la cote mereu mai înalte
a
prevederilor
Congresului
al
XlII-lea al partidului.

Tineretul,României socialiste, ase
menea 'întregului nostru popor, - se
arată în telegrama.. COMITETULUI
CENTRAL AL U.T.C. — dă glas
nețărmuritei bucurii și profundei
satisfacții față de rezultatele remar
cabile cu care s-a încheiat noua so
lie de prietenie, înțelegere și colabo
rare întreprinsă de dumneavoastră,
cel mai de seamă fiu al poporului
român, personalitate politică de
prestigiu a lumii contemporane, în
Republica
Democrată
Germană,
îritr-o deplină unitate, sub semnul
înaltului ideal comunist, al mărețelor
obiective pe care le avem de înfăp
tuit, călăuziți de politica înțeleaptă
a Partidului Comunist Român, urmînd neabătut orientările și indica
țiile dumneavoastră, toți tinerii pa
triei — muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi, studenți și militari —
dau expresie hotărîrii lor ferme și
nestrămutate de a face totul pentru
transpunerea în viață a hotărîrilor
Congresului al XlII-lea al partidu
lui, pentru a se dovedi constructori
de nădejde ai socialismului și co
munismului, pentru afirmarea tot
mal deplină pe plan internațional a
scumpei noastre patrii, Republica
Socialistă România.
Asemenea întregii națiuni, noi. cei
care trăim și muncim în județul Ar
geș, am urmărit cu vie satisfacție și
mîndrie patriotică acest nou si stră
lucit act de politică externă româ
nească. eveniment de deosebită im
portantă și . semnificație pe plan
bilateral și internațional, nouă și re
marcabilă contribuție la întărirea
prieteniei, înțelegerii și colaborării
dintre Republica Socialistă România
și Republica Democrată Germană,
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Socialist Unit German — se
relevă în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.
Ca de atîtea ori în cursul vizitelor pe
care le-ați efectuat pe toate meridia
nele globului, am trăit si de această
dată sentimente de intensă mîndrie
patriotică văzînd impresionantele
manifestări de prețuire, stimă, res
pect și înaltă cordialitate cu care ați
fost înconjurat pretutindeni în Re
publica Democrată Germană. Sîntem
ferm convinși că dialogul la nivel
înalt, documentele semnate, acordu
rile încheiate. înțelegerile convenite,
evidențiind trăinicia si rodnicia rela
țiilor dintre România și Republica
Democrată Germană, pun. totodată,
baze mai solide extinderii relațiilor
si colaborării politice, economice,
tehnico-'științifice și în alte domenii
dintre țările și popoarele noastre.
Vă asigurăm că oamenii muncii din
județul Argeș. în frunte cu comuniș
tii. se vor mobiliza și mai energic
pentru înfăptuirea politicii interne si
externe a partidului și statului nos
tru.

Strălucita dumneavoastră solie de
pace și prietenie pe pămîntul
Republicii Democrate Germane prie
tene confirmă, încă o dată, con
secvența cu care militați pen
tru dezvoltarea și continua întă
rire a solidarității și colaborării fră
țești între țările socialiste, pentru
pacea și securitatea Europei și a lu
mii, pentru înfăptuirea marilor de
ziderate ale dezarmării, lichidarea
subdezvoltării și instaurarea unei noi
ordini economice și politice interna
ționale — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BACĂU AL P.C.R.
Oamenii muncii din județul nostru
își exprimă
și cu
acest
prilej
mindria de a vă avea în fruntea
partidului și țării, cel mai iubit și
prețuit fiu al națiunii noastre, de
numele și activitatea căruia sînt in
disolubil legate cele mai mari îm
pliniri și transformări revoluționare
pe calea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.
Dînd

glas sentimentelor de profundă sti
mă, respect și dragoste pe care le
nutrim față de dumneavoastră, vă
încredințăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că vom face totul,
asemenea întregului nostru popor,
pentru îndeplinirea neabătută a ho
tărîrilor Congresului al XlII-lea al
partidului, pentru realizarea sarcini
lor de plan pe 1985 și pe întregul
cincinal, convinși fiind că numai ast
fel vom contribui la înălțarea patriei
noastre pe noi culmi de
lumină,
prosperitate și bunăstare.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR se relevă : Pri
mirea caldă, prietenească cu care
ați fost întâmpinat în țara prietenă,
confirmă și de această dată respec
tul și prețuirea de care 'se bucură
pe toate meridianele globului per
sonalitatea dumneavoastră proemi
nentă, politica realistă, deschisă . și
constructivă pe care o promovați în
numele înțelegerii și al colaborării
între toate popoarele. Sîntem mîndri că avem prilejul de a ne expri
ma deplina adeziune față de rodni
cia convorbirilor pe care le-ați pur
tat la cel mai înalt nivel, și care,
prin înțelegerile stabilite vor con
tribui la adîncirea și dezvoltarea co
laborării pe multiple planuri. între
popoarele și țările noastre, spre bi
nele lor reciproc, relații bilaterale
ce se vor constitui ca o contribuție
la cauza păcii și înțelegerii în lume.
Puternic mobilizați de ■ orientările,
indicațiile și chemările dumnea

Ilste. cu toate popoarele lumii. Vă
rugăm să ne permiteți ca acum, la
întoarcerea pe pămîntul scump si
drag al patriei, să vă adresăm un
călduros ..Bine ati venit". împreu
nă cu urările noastre de multă să
nătate si fericire, viată îndelunga
tă si putere de muncă, pentru a ne
conduce cu aceeași cutezanță revo
luționară. clarviziune si înțelepciune
spre noi trepte de progres, bună
stare si civilizație.
Ambianta de caldă prietenie, entu
ziasmul propriu marilor momente
sărbătorești cu care ati fost primiți
ca oaspeți dragi ai Republicii Demo
crate Germane exprimă mărturia
prețuirii si stimei de care vă bucu
rați în conștiința poporului prieten
german, al bunelor relații de cola
borare multilaterală dintre cele două
tării socialiste — se subliniază în te
legrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITA
TE MAGHIARĂ.
Bilanțul fruotuos al acestei, noi în
tâlniri — care continuă dialogul tra
dițional Ia cel mai înalt nivel — ex
primat în documentele semnate si în
țelegerile convenite se înscrie ca o
nouă si remarcabilă contribuție la
extinderea si adîncirea acestei co
laborări. în interesul cauzei .socialis
mului. păcii și progresului în lume.
Prin cuvîntul dumneavoastră, și cu
acest prilej, ați reafirmat cu hotărîre
politica de pace a României socia
liste. hotărîrea de a acționa. îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu
forțele progresiste de pretutindeni

a socialismului, păcii si înțelegerii,
al cooperării în lume — se sublinia
ză in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R.
Primirea deosebit de călduroasă,
manifestările cordiale, exprimate de
poporul Republicii Democrate Ger
mane pe tot parcursul vizitei, con
stituie o dovadă grăitoare a tradi
ționalelor legături de trainică si
rodnică colaborare si prietenie din
tre popoarele noastre, dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul So
cialist Unit din Germania, a stimei
si admirației de care dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae
Ceausescu, vă bucurați în lumea
contemporană, ca promotor neobosit
al politicii de pace. înțelegere si
colaborare între țări si națiuni. Oa
menii muncii din județul Cluj, fără
deosebire de naționalitate, vă în
credințează de hoțărîrea lor fermă
de a vă urma neabătut, cu abnega
ție si dăruire. în tot ceea ce gân
diți si întreprindeți pentru prospe
ritatea tării si creșterea prestigiului
ei pe plan mondial, pentru realizarea
exemplară a programului si politi
cii partidului, a ridicării României
sure . noi trepte de progres si civi
lizație socialistă si comupîstă.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.
se spune : Aleasa ospitalitate cu căra
ați fost întîmpinat pe tot parcursul
vizitei, atmosfera de entuziasm și
însuflețire cu care ați fost înconju
rat în țara prietenă au exprimat sa
tisfacția pentru această nouă intîlnire

o nouă și importantă contribuție la'
promovarea destinderii și înțelegerii
în lumea contemporană, ca încă o
expresie a rodnicei și prestigioasei
activități pe care o desfășurați cu
strălucire pe tărimul relațiilor inter
naționale de două decenii de cînd vă
aflați în fruntea partidului și sta
tului nostru. în actualele împreju
rări internaționale atît de complexe,
care fac din acest an o perioadă hotăritoare pentru politica de dezarma
re și pace, prezența dumneavoastră
în Republica Democrată Germană a
reliefat din nou, cu putere, nobilele
idealuri ale poporului
român, se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
deplina adeziune la politica internă
și externă a partidului și statului,
îngăduiți-ne să vă asigurăm că vom
acționa cu toată energia pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din
hotărârile-Congresului al XlII-lea al
partidului, pentru sporirea contribu
ției județului la dezvoltarea economico-socială a patriei, la ridicarea
continuă a nivelului de trai al între
gului popor.

Primirea deosebit de cordială ce
v-a fost rezervată, manifestările
sărbătorești, de aleasă stimă și cal
dă prietenie cu care ati fost în
conjurat .pretutindeni în timpul vi
zitei,.. întâlnirile entuziaste, si pline
de simpatie avute cu oamenii mun
cii din R.D.G.. — se arată în tele
grama CONSILIULUI OAMENILOR

rectului fată de politica Internațio
nală a României, ale recunoașterii și
prețuirii vastei dumneavoastră acti
vități teoretice si practice, clocoti
toarei energii, clarviziunii și fermită
ții de care dati dovadă în orientarea
politicii interne si externe a parti
dului și statului nostru — se arată
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. Aprobind cu toată căldura inimilor noas
tre rezultatele vizitei oficiale de
prietenie în R.D. Germană, ne expri
măm profunda noastră recunoștința
pentru noua si strălucita dumnea
voastră solie de prietenie si colabo
rare frățească.

Primirea deosebit de călduroasă,
manifestările de profund respect și
aleasă considerație cu care ați fost
întîmpinat pretutindeni — se arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R. — reliefează
încă o dată înalta stimă și prețuire
de care vă bucurați pentru activita
tea dumneavoastră neobosită în
slujba cauzei socialismului, a păcii
și colaborării internaționale. Fruc
tuosul dialog la nivel înalt, acordu
rile și înțelegerile stabilite conferă
noi dimensiuni raporturilor de con
lucrare amplă, activă, pe multiple
planuri, în deplină concordanță cu
cerințele făuririi noii orânduiri, cu
aspirațiile ambelor noastre popoare,
în folosul cauzei păcii, înțelegerii
și conlucrării internaționale. Reafirmîndu-ne totala adeziune la politica
internă și externă a partidului și

• Convorbirile la nivel înalt, documentele încheiate deschid noi și rodnice
perspective pentru dezvoltarea relațiilor multilaterale prietenești dintre P.C.R. și
P.S.U.G., dintre cele două țări și popoare constructoare ale noii orînduiri

• Aport de măre însemnătate la întărirea unității și conlucrării dintre țările
socialiste, la afirmarea țelurilor păcii, destinderii, înțelegerii în Europa și în întreaga lume
• Adeziune fermă a oamenilor muncii la întreaga politică internă și externă a
României socialiste, însuflețite angajamente de a intimpina cu succese tot mai mari
aniversarea a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului
dintre dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
și tovarășul Erich Honecker, a stimei
și prețuirii internaționale de care vă
bucurați ca personalitate politică,
care vă consacrați întreaga viață și
activitate înțelegerii între popoare,
. ...
destinderii și colaborării. In deplin
consens cu întregul popor,, ne reafir
măm acordul deplin la promovarea
relațiilor prietenești dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica
Democrată Germană, in folosul și
spre binele ambelor popoare, al edi
ficării noii orînduiri în cele două
țări, al cauzei socialismului și păcii
în lume. Ne reînnoim și cu acest
prilej angajamentul de a transpune
în viață, neprecupețind nici un efort,
istoricele hotăriri ale Congresului al
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, de a realiza la cote calitative
superioare sarcinile în domeniul eco
nomic, pentru dezvoltarea continuă a
județului nostru in ansamblul dez
voltării multilaterale a României so
cialiste.

voastră, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un efort pentru
unirea tuturor forțelor oamenilor
muncii. în vederea transpunerii în
viață a mărețelor obiective stabilite
de Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român, angajîndu-ne, totodată, să acționăm și mai
intens, în lumina orientărilor poli
ticii externe a partidului și statului
nostru, pentru întărirea solidarității
internaționale muncitorești, pentru
adîncirea conlucrării cu oamenii
muncii de pretutindeni în lupta pen
tru pace, prosperitate și progres.

pentru oprirea cunsei înarmărilor,
pentru Înlăturarea pericolului unui
război nuclear si asigurarea păcii în
lume. Exprimînd totala adeziune la
rezultatele vizitei, oamenii muncii de
naționalitate maghiară din Republica
Socialistă România, într-o neclintită
coeziune moral-politică cu întregul
popor, vă asigură că. vor urma si în
făptui neabătut politica , internă și
externă a partidului și statului nos
tru inițiată de către dumneavoastră,
mult stimate și iubite . tovarășe
Nicolae Ceaușescu, spre binele țării,
al tuturor fiilor patriei noastre comu
ne. Republica Socialistă România.

Asemenea întregului nostru popor
— se menționează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRASOV
AL P.C.R. — toti oamenii muncii
din județul nostru — români, ma
ghiari si germani — au urmărit cu
viu interes vizita oficială de priete
nie pe care ati întreprins-o în Re
publica Democrată Germană. Trăim
momente de vibrantă mîndrie pa
triotică pentru primirea deosebit de
călduroasă ce v-a fost rezervată, ca
semn al înaltului prestigiu de care
vă bucurați ne toate meridianele
globului, ca eminent conducător de
partid și de stat, militant de seamă
al mișcării comuniste si muncitorești
internaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane. Hotăriti
să întîmpinăm cu importante reali
zări împlinirea a 20 de ani de la
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. vă încredințăm că nu vom
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin din
hotărîrile programatice ale Congre
sului al XlII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru creșterea
contribuției județului Brasov la În
florirea continuă a scumpei noastre
patrii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se arată : Manifestările calde de priete
nie cu care ati fost întîmpinat. dia
logul purtat la cel mai înalt nivel
si înțelegerile convenite ilustrează
elocvent stima deosebită si marele
prestigiu de dare vă bucurată, pe
toate meridianele globului — mult
iubite si stimate tovarășe Nicolae
Ceausescu. Exprimăm deplina noas
tră satisfacție pentru rezultatele vi
zitei care deschid ample perspective
lărgirii si diversificării continue^ a
Noua acțiune de politică externă,
colaborării dintre cele două țări,
desfășurată într-o caldă atmosferă
partide si popoare, dezvoltării mai prietenească, sub semnul voinței co
intense a schimburilor comerciale, a mune de amplificare a colaborării
colaborării si specializării atît pe multilaterale. în interesul celor două
plan bilateral, cît si în cadrul . țări, partide și popoare, .al. cauzei
C.A.E.R.. convinși că aceasta con socialismului și păcii — se mențio
tribuie la creșterea forței si presti nează în telegrama CONSILIULUI
giului socialismului, la promovarea
NAȚIONAL AL FEMEILOR — va
păcii și progresului în lume. Dăm
contribui la dezvoltarea prieteniei și
cea mai înaltă apreciere si susți
a raporturilor frățești dintre po
nem din adîncul inimilor noastre
poarele noastre, reprezentînd în
strălucitele dumneavoastră initiative același timp un aport important la
pentru solutionarea problemei fun
cauza securității în Europa, a destin
damentale a epocii
contempora
derii si păcii în lume. Afirmîndu-ne
ne — oprirea cursei înarmărilor, re
adeziunea deplină la politica internă
nunțarea cu desăvîrsire la amplasa
și externă a partidului și statului
rea rachetelor cu rază medie de ac
nostru, vă încredințăm că, împreună
țiune. eliminarea definitivă a arme
cu întregul popor, strîns uniți în ju
lor nucleare din. Europa si din în
rul partidului, al dumneavoastră, fe
treaga lume. împiedicarea militari
meile României socialiste vor acțio
zării Cosmosului.
na cu întreaga lor energie. în ve
derea înfăptuirii exemplare a preve
In telegrama adresată de MINIS
derilor de plan pe acest an. pentru
TERUL DE INTERNE se arată :
tuturor orientărilor si
Calda, și entuziasta primire ce vi s-a îndeplinirea
prețioaselor indicații pe care le-ati
făcut pretutindeni pe pămîntul Re dat
țări, traducînd neabătut
publicii Democrate Germane, înaltele în întregii
viață hotărîrile
. __ celui
_ de-al
.
onoruri ce v-au fost rezervate, in
XlII-lea
Congres
al Partidului Co
teresul deosebit manifestat de opi munist Român.
nia publică
internațională față de
această
nouă
solie de pace
Și
Comuniștii, toți oamenii muncii,
prietenie a poporului român const!- români și maghiari de pe aceste me
tuie o strălucită confirmare a respec- leaguri — se spune în telegrama
tului și prețuirii de care se bucură COMITETULUI JUDEȚEAN COproeminenta dumneavoastră perso- VASNA AL P.C.R. — sînt mîndri să
nalitate, o aleasă apreciere a hotărî-' vă urmeze cu totală încredere și de
torului rol pe care îl aveți în edifi
pe dumneavoastră, condu
carea pe pămîntul românesc a unei votament
înțelept, bărbat vizionar, în
societăți noi și prospere, în elabo cător
rarea și promovarea pe plan interna flăcărat patriot, revoluționar consec
țional a unei politici profund realis vent, care de-a lungul întregii vieți
nu ați cunoscut odihna pentru reali
te, active, care aduce o contribuție zarea
celor mai nobile idealuri ale
esențială la stabilirea căilor și mij
poporului
român. Exprimîndu-ne și
loacelor de abordare și soluționare a
problemelor complexe și grave cu cu acest prilej înalta apreciere, pro
funda recunoștință și gratitudine
care se confruntă lumea contem
pentru modul în care acționați pen
porană.
tru înfăptuirea exemplară a politicii
interne și externe a partidului și sta
Urmărind cu viu interes si profun
tului nostru, vă încredințăm că nu
dă satisfacție înalta solie de pace,
ne vom precupeți eforturile pentru a
prietenie și colaborare în Republi
fi la înălțimea sarcinilor trasate de
ca Democrată Germană, oamenii
dumneavoastră, contribuind în depli
muncii clujeni îsi manifestă totala
nă unitate și frăție la înălțarea pa
lor adeziune la conținutul convor
triei comune — Republica Socialistă.
birilor purtate si a documentelor
România.
semnate. în care văd o nouă si
Moment de cea mai mare Însem
grăitoare expresie a dorinței comune
a partidelor, popoarelor si statelor nătate pentru dezvoltarea, în conti
nuare, pe multiple planuri, a rela
noastre de a extinde si întări con
lucrarea multilaterală în interesul țiilor bilaterale, vizita In R. D. Ger
reciproc. în folosul cauzei generale mană se Înscrie, în același timp, ca

Expresie elocventă a cursului con
tinuu ascendent al raporturilor din
tre cele două state socialiste
prietene, a cooperării lor strânse în
edificarea noii orînduiri, în lupta
pentru socialism, și pace in lume,
noul dialog la nivel înalt conferă
dimensiuni tot mai ample conlucră
rii dintre partidele și țările noas
tre — se spune în telegrama MI
NISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE.
Animați de exemplul dumnea
voastră de dăruire patriotică, revo
luționară, de slujire cu nețărmurit
devotament a patriei socialiste, per
sonalul armatei își exprimă deplina
aprobare față de rezultatele vizitei
și își reafirmă hotărîrea de a în
făptui neabătut sarcinile ce-i revin
din hotărîrile Congresului al XlII-lea
al partidului, prevederile Directivei
privind pregătirea militară și politi
că a armatei, fiind gata în orice mo
ment, la ordinul patriei, al dumnea
voastră, să apere, împreună cu în
tregul popor, glia străbună.
Vizita efectuată — se spune în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRĂILA AL P.C.R. — re
prezintă un moment deosebit de
important în dezvoltarea bunelor re
lații dintre cele două partide, țări
si popoare, de aprofundare si am
plificare continuă a colaborării din
tre România si R.D. Germană, un
exemplu de conlucrare între țări so
cialiste prietene, o elocventă mărtu
rie a consecventei cu care acționați
pentru lărgirea si intensificarea co
laborării fructuoase cu țările socia-

MUNCII
DE
NAȚIONALITATE
GERMANA — sînt o nouă mărturie
a înaltului prestigiu de care vă
bucurați, ca proeminentă personali
tate. politică și de stat, patriot în
flăcărat. militant de frunte al miș
cării comuniste si muncitorești in
ternaționale, care vă dedicați neobo
sit vastei , opere de edificare a noii
societăți în România, promovării re
lațiilor de prietenie și colaborării
cu toate popoarele, făuririi unei
lumi maidrepte și mai bune. Con
vorbirile la nivel înalt, desfășurate
într-o atmosferă de caldă prietenie
și înțelegere reciprocă, documentele
semnate și înțelegerile convenite
vor conferi noi dimensiuni raportu
rilor de conlucrare activă intre ță
rile noastre, in interesul cauzei ge
nerale a păcii, securității și coope
rării în Europa și în lume.

Luînd cunoștință cu deosebită
satisfacție de rezultatele vizitei în
R. D. Germană, locuitorii acestor
străvechi meleaguri românești — în
frățite cu regiunea Erfurt, unde v-a
fost rezervată o călduroasă primire
și unde, într-o atmosferă entuziastă,
a avut loc marele și vibrantul mi
ting al prieteniei dintre Republica
Democrată Germană și Republica
Socialistă România — vă adresează
din adîncul inimilor profunda re
cunoștință,
întreaga
gratitudine
pentru activitatea neobosită, prodi
gioasă ce o desfășurați pe plan in
tern și internațional, pentru contri
buția deosebită pe care o aduceți la
triumful cauzei păcii în întreaga
lume, se spune în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL
P.C.R. Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, că
toți cei ce trăiesc și muncesc în ora
șele și satele județului Iași, antre
nați în marea întrecere socialistă, își
concentrează
toate eforturile, sub
conducerea organelor și organizațiilor
de partid, în scopul realizării inte
grale a obiectivelor economico-sociale ale planului în profil teritorial
pe acest an și pe întregul cincinal,
al pregătirii condițiilor necesare în
ceperii cincinalului 1986—1990.
In telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A P.C.R. se arată :
In consens cu gîndurile și sentimen
tele întregului partid și popor, Co
misia Centrală de Revizie dă o înal
tă apreciere rezultatelor fructuoase
ale vizitei în R.D. Germană, docu
mentelor adoptate, contribuției dum
neavoastră, ca strălucit mesager al
politicii externe a partidului și sta
tului. La încheierea cu succes a vi
zitei ne exprimăm convingerea că
înțelegerile la care s-a ajuns vor
contribui la întărirea și lărgirea în
continuare a relațiilor de prietenie
și colaborare multilaterală dintre
România și R.D. Germană, la în
făptuirea obiectivelor stabilite de
Congresul al XlII-lea al P.C.R. în
domeniul politicii externe, al relații
lor cu toate țările socialiste, la în
tărirea în continuare a unității și
colaborării partidelor comuniste și
muncitorești.
Ne-au bucurat nespus de mult
înaltele onoruri si căldura deosebită
cu care aii fost primit în toate mo
mentele vizitei, discuțiile prietenești
cu conducătorii de partid si de stat,
cu diverse personalități ale vieții
politice, economice, științifice, întâl
nirile pe care le-ați avut cu oameni
aj muncii din tara frățească. înțele
gerile la care s-a ajuns, văzînd în
ele noi dovezi ale admirației si res-

statului nostru, la a cărei elaborare
și înfăptuire dumneavoastră
vă
aduceți o contribuție determinantă,
ne angajăm solemn că vom face to
tul pentru a întîmpina cu noi și re
marcabile fapte de muncă gloriosul
jubileu al împlinirii a două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului.
Dăm o înaltă apreciere conținutului
convorbirilor purtate și înțelegerilor
convenite, ansamblului rezultatelor
vizitei în R.D. Germană, care repre
zintă o elocventă manifestare a ho
tărîrii partidelor si popoarelor celor
două țări de a adînci necontenit ra
porturile lor de strinsă prietenie si
conlucrare fructuoasă, de a face să
se afirme tot mai puternic superio
ritatea relațiilor dintre țările socia
liste. se arată în telegrama MINIS
TERULUI AFACERILOR EXTERNE.
Ne exprimăm încă o dată deosebita
noastră considerație pentru înalta
responsabilitate cu care. în momen
tele grele, de tensiune, prin care tre
ce viața internațională, cereți cu fer
mitate să se întărească permanent
colaborarea între popoare. între for
țele înaintate de pretutindeni pentru
a se crea o stavilă de netrecut în ca
lea războiului. Ne exprimăm și cu
acest prilej profunda noastră recu
noștință pentru prodigioasa activitate
pe care o desfășurați pe plan inter
național. pentru orientarea politicii
interne și externe a partidului și
statului în deplină concordantă cu
voința unanimă de pace si colaborare
a întregii noastre națiuni, angajată
ferm pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate în
România.
In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN
SIBIU
AL P.C.R.
se
spune : Comuniștii, toți locuitorii
județului Sibiu, asemenea întregu
lui nostru popor, au urmărit cu viu

interes și deplină satisfacție vizita
oficială
de prietenie efectuată de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
Republica Democrată Germană, dînd
o
înaltă
apreciere
rezultatelor
rodnice înregistrate în adîncirea co
laborării
dintre
partidele și po
poarele
noastre pe multiple pla
nuri. Rezultatele rodnice ale vizitei
constituie pentru noi un nou prilej de
de a vă aduce un cald omagiu pen
tru activitatea prodigioasă pe care o
desfășurați spre binele patriei, parti
dului și poporului, ca reprezentant
fidel al năzuințelor și idealurilor
națiunii noastre socialiste. Afirmindu-ne și cu acest prilej adeziunea
deplină la politica internă și externă
a partidului și statului nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Sibiu, fără deosebire de națio
nalitate, vă încredințează, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că, urmînd însuflețitorul
dumneavoastră exemplu de slujire
devotată a intereselor poporului, vom
milita cu întreaga energie și forță
creatoare pentru a înfăptui în mod
exemplar sarcinile ce ne revin din
hotărîrile Congresului al XlII-lea al
P.C.R., pentru a contribui în și mai
mare .măsură Ia ridicarea patriei
noastre, Republica Socialistă Româ
nia, pe noi culmi de civilizație și
progres.
Asemenea întregului nostru po
por, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru — se spune
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. — au
urmărit cu viu interes și profundă
mîndrie patriotică desfășurarea vi
zitei oficiale de prietenie pe care,
în fruntea unei delegații de partid
și de stat, ați întreprins-o in
R.D. Germană, văzînd în aceasta o
nouă și strălucită acțiune de poli
tică externă a partidului și statului
nostru, .consacrată întăririi unității
frățești, de conlucrare rodnică, re
ciproc avantajoasă, între statele
socialiste, de colaborare și coope
rare în toate_ domeniile de activi
tate. Exprimăm și cu acest prilej
deplina adeziune, întregul atașa
ment față de politica promovată cu
consecvență și realism de partidul
și statul nostru, expresii ale ințeleptei și neostenitei activități pe
care o consacrați triumfului înalte
lor principii ale promovării dreptu
lui fiecărui popor la dezvoltare de
sine stătătoare, renunțării la forța
și amenințarea cu forța, înlăturării
gravului pericol al unui război nu
clear.

Recentul dialog la nivel înalt re
prezintă o nouă și valoroasă contri
buție la dezvoltarea raporturilor trai
nice și frățești dintre Partidele si po
poarele noastre, un strălucit model
de conlucrare rodnică, pe multiple
planuri. între țări socialiste — se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.
Trăind sentimente
de
vibrantă
mîndrie patriotică pentru stima,
respectul si înalta prețuire cu care
ați fost înconjurat, aprobînd din
adîncul inimii conținutul înțelegeri
lor convenite, al documentelor adop
tate. vă încredințăm solemn, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, că
oamenii muncii de pe meleagurile
noastre, asemenea întregului popor,
nu vor cunoaște datorie mai înaltă
decît slujirea cu credință a politicii
Științifice și clarvăzătoare, interne si
internaționale a partidului si statu
lui nostru, aducindu-ne întreaga con
tribuție la realizarea întocmai a is
toricelor hotăriri ale Congresului al
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. de făurire pe pămîntul scump
al patriei a celei mai înfloritoare ci
vilizații. civilizația comunistă.

Intr-o altă telegramă se spune :
Comuniștii. întregul colectiv de oa
meni ai muncii din ÎNTREPRINDE
REA „23 AUGUST" BUCUREȘTI au
urmărit cu viu interes și mîndrie
patriotică desfășurarea vizitei pe
care ați întreprins-o în Republica
Democrată Germană. Noua întîlnire
între
dumneavoastră, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și tova
rășul Erich Honecker se înscrie ca
un eveniment de cea mai mare însemnătate în cronica bunelor relații
dintre țările noastre, Prin convorbirile purtate și prin acordurile incheiate. raporturile dintre cele două
țări au fost ridicate pe o treaptă
superioară. Folosim și acest prilej
pentru a afirma profundul nostru
atașament față de politica externă a
partidului și statului nostru, față
de prestigioasele dumneavoastră ini
țiative și acțiuni, care constituie un
aport de preț la promovarea cursu
lui spre destindere, cooperare și în
țelegere între popoare, la slujirea
cauzei supreme a păcii.

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au sosit tele
grame din partea comitetelor județene de partid, ministerelor și altor insti
tuții centrale, organizațiilor de masă și obștești, consiliilor populare, organi
zațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii din unități industriale și
agricole, a colectivelor de oameni ai muncii care își desfășoară activitatea
in toate domeniile vieții economice, sociale și cultural-științifice, ca și din
partea unor unitâți militare.
In telegrame este exprimată cu înaltă satisfacție și legitimă mîndrie
aprobarea deplinâ a întregului nostru popor față de rezultatele rodnice ale
vizitei oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceausescu, in
fruntea unei delegații de partid și de stat, în Republica Democrată Germană,
subliniindu-se că sentimentele de caldă prietenie și stimă cu care secretarul
general al partidului a fost întîmpinat in țara prietenă, convorbirile și întîlnirile ce au avut loc au pus în evidență, încă o dată, cu pregnanță, faptul
că vizita se inscrie ca un moment de cea mai mare importanță in cronica
raporturilor tradiționale de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările,
partidele și popoarele noastre, servind, in același timp, cauzei socialismului,
păcii, ințelegerii și conlucrării in Europa și in lume.
In telegrame iși află o elocventă expresie sentimentele de aleasă pre
țuire și profundă recunoștință pe care întregul popor le nutrește față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre
socialiste, care iși dedică întreaga viațâ și activitate înălțării României pe
noi culmi de civilizație și progres, împlinirii mărețelor idealuri de pace și
prosperitate ale tuturor popoarelor, și se dă glas angajamentelor de a urma
eu neabătută consecvență politica internă și externă a partidului și statului
nostru.
In telegrame este evidențiată hotărirea fermă a tuturor oamenilor muncii
din patria noastră de a depune eforturi stăruitoare, de a munci cu dăruire
și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, pentru a infâptui hotărîrile Congresului al Xlli-lea
al partidului, pentru a intimpina cu noi și remarcabile realizări împlinirea
a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R., care a inaugurat pe
rioada cea mai luminoasă și bogată in împliniri din istoria României, numită
cu deplinâ mindrie patriotică de întreaga națiune „Epoca Ceaușescu".
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IN INTERESUL ECONOMIEI, AL NOSTRU, AL TUTUROR

Să ne preocupăm de recuperarea și refolosirea într-o măsură mai mare a materialelor din diferite domenii de activitate;
să acționăm cu toată fermitatea pentru recuperarea și recondiționarea pieselor și subansamblelor, ceea ce va avea o influență

importantă în asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale!
NICOLAE
ACȚIONAȚI CU HOTĂRIRE PENTRU ÎNFĂPTUIREA
ACESTOR PREVEDERI ALE PLANULUI PE 1985 !

Urmăriți cu atentie aceste calcule!

Potrivit sarcinilor de plan, în acest ultim an al cincinalului, pon
derea materialelor refolosibile in asigurarea necesităților de consum
productiv ale economiei trebuie să ajungă la :

®
•
•
O
o
•

CEAUȘESCU

cupru electrolitic — 63,3 LA SUTA
otel și piese turnate — 44 LA SUTA
plumb — 43,9 LA SUTA
aluminiu primar — 40,6 LA SUTA
hîrtie și cartoane — 24,7 LA SUTA
piese de schimb — 30 LA SUTĂ.

Toate acestea sint prevederi minimale ale planului de reciclare a
materialelor pe acest an. Pretutindeni, în fiecare întreprindere și loc
de muncă, în fiecare gospodărie și localitate, trebuie să se facă to
tul pentru ca aceste sarcini să fie nu numai realizate, ci și depășite.
Fiecare procent in plus asigură posibilități sporite pentru aprovizio
narea tehnico-materială ritmică a unităților economice, realizarea de
însemnate economii de materii prime, materiale, combustibil și ener
gie, reducerea efortului valutar al țării, creșterea eficienței întregii
activități economice.
Pentru intensificarea acțiunii de reciclare a materialelor, potrivit
sarcinilor stabilite de conducerea partidului, sint necesare :
- Colectarea gospodărească a tuturor materialelor refolosibile, ast
fel incit nimic din cantitățile rezultate din procesele de producție și
consumul gospodăresc să nu se irosească. Precizăm că potrivit legii
se interzice aprovizionarea cu materiale noi in situația in care nu au
fost predate cantitățile prevăzute de materiale refolosibile.
- Intensificarea eforturilor pentru valorificarea cu eficiență superi
oară a tuturor materialelor refolosibile, prin extinderea tehnologiilor
moderne și definitivarea neintirziată a noi soluții tehnologice, îndeo
sebi pentru anumite categorii de materiale textile și chimice, anve
lope uzate, cenuși, halde și iazuri miniere.
- Crearea tuturor condițiilor pentru intrarea în funcțiune Ia ter
menele stabilite a obiectivelor de investiții din industria reciclării.
- Utilizarea cu randament superior și cu eficiență economică ri
dicată a tuturor capacităților de producție create in industria reci
clării.
- Fiecare elev, student, fiecare om al muncii, fiecare cetățean al
țării trebuie să se considere din plin mobilizat in această acțiune de
larg interes patriotic, aducindu-și acasă și la locul de muncă o con
tribuție personală cit mai substanțială la colectarea de resurse ma
teriale refolosibile : maculatură, fier vechi, sticlă, textile uzate, mase
plastice, cauciuc ș.a.

O TONA
DE CIOBURI

DE STICLA
ECONOMISEȘTE

231 kg sodă calcinată

140 kg calcar

30 kg combustibil convențional

De ce sint lăsate să se
materialele textile uzate? (>)
Uitate prin depozite —
4 500 tone iută refolosibilă.
Nimic nu poate fi mai păgubitor
pentru eficiența unei întreprinderi
decît stocurile mari de materiale
care nu-și găsesc valorificarea nece
sară în circuitul productiv. Este și
cazul mormanelor de saci uzați de
iută ce s-au adunat. în decurs de
mai multi ani. în toate întreprinde
rile județene pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolosi
bile. In total, o cantitate de 4 500
tone. De la centrala de resort aflăm
însă că recuperările ar putea spori
simțitor, dar colectarea a fost limitată. Se apreciază că doar in unitățile din agricultură. industria alimen tară și
. din comerț ar mai exista
circa 2 500—3 000 tone de asemenea
materiale.
De ce s-a ajuns la aceste stocuri ?
Simplu, nimeni nu reintroduce în
circuitul economic iuta din sacii
uzați. Or. printr-o depozitare înde
lungată. ca orice fibră naturală, iuta
se degradează.

Deocamdată, simple pro
misiuni Ce întrebuințări i se dau
iutei pe plan mondial ? Fibra de
iută recuperată se folosește, ca
și cea nouă, în combinație cu
celuloză sulfat, la fabricarea unor
sorturi de hîrtii cu duritate și
durabilitate sporite. In acest sens,
și Institutul de cercetări și pro
iectări pentru celuloză și hîrtie
din Brăila a efectuat experimentări
la fază de micropilot. Concluzia ?
Sub rezerva că fibrele de iută ne
cesită durate mari de fierbere pen
tru îndepărtarea impurităților (deci
consum mai mare de energie), insti
tutul opinează că celulozele astfel
obținute s-ar putea folosi. în ames
tec. la fabricarea hîrtiei de amba
laj. Cu o condiție : să existe o in
stalație de prelucrare corespunză
toare. în lipsa acesteia, nu e de mi
rare că încercările de pînă acum,
efectuate la întreprinderea de celu
loză' și hirtie „Comuna din. Paris"
din Piatra Neamț, n-au dat rezultate.
Ar fi deci util să se analizeze opor
instalatii
tunitatea realizării unei
de obținere a pastei de celuloză din
saci uzați 'de iută.
Ce altă posibilitate ar putea, exista pentru valorificarea acestor re
surse ?• La Institutul de cercetări
textile aflăm că la începutul aces
tui an a fost încheiat un contract
de cercetare cu tema : „Stabilirea
tehnologiei pentru valorificarea am
balajelor din fibră de iută provenite
din colectarea și valorificarea superi
oară, fie textilă (fire, textile nețe
sute). fie neconvențională (plăci
presate) a acestora". Beneficiara
cercetării : Centrala industrială a
mătăsii, inului și cinepii ; executant
— institutul și, respectiv, Facultatea
de tehnologia și chimia textilelor din
Iași. Faza de laborator a început în
aprilie a.c. și se va încheia în aprilie 1986.
In așteptarea finalizării acestei
cercetări și a aplicării ei în producție, ce se va întimpla insă cu stocu
rile mari de saci colectați ? Vor
imobiliza. în continuare, inutil, spa
tiile de depozitare ? Vor fi lăsați să
se degradeze, printr-o păstrare prea
îndelungată și deseori în condiții ce
favorizează deteriorarea iremedia
bilă?

Și, totuși, o soluție exisJă,

De fapt, o tehnologie de rein

troducere în circuitul economic a sa
cilor uzați există. Și incă una foar
te eficientă, finalizată în anul 1983
de Institutul de cercetări textile, in
colaborare cu Institutul de cerceta
re și proiectare, pentru industria
materialelor de construcții.
Este
vorba de utilizarea iutei uzate la
obținerea unui suport nețesut. ulte
rior bitumat, care poate fi un exce
lent material hidroizolator pentru
acoperișul (terasele) blocurilor de
locuințe și al construcțiilor agroindustriale.
— Rețeta de fabricație a suportului . permite folosirea. în proporție
de 50 Ia sută, a iutei recuperate din
sacii uzați, ne spune cercetătorul
Nermin Șandor, șefa laboratorului
de nețesute din 1 cadrul Institutului
de cercetări textile.
Ce cantitate din asemenea mate
rial hidroizolator s-a produs pînă in
prezent ? Doar cei circa 3 000 metri
pătrați solicitați de Institutul de
cercetări în construcții ÎNCERC —
București pentru verificarea compor
tării în utilizare,, experimentată cu
ajutorul Antreprizei de lucrări spe
ciale pentru izolații tehnologice Bra
șov — șantierul Sibiu, Cu o preciza
re : întrucît Ia întreprinderea „In
dustria iutei" din București, care a
fabricat suportul nețesut. există
mari cantități de resturi tehnologice,
nu s-a mai folosit și iută din colec
tări. De fapt, nici pentru cantita
tea de 50 mii metri pătrați de su
port. contractată pînă acum de în
treprinderea de materiale de con
strucții din Turda, spre a realiza bitumarea, nu se are în vedere folosi
rea iutei din sacii uzați.
Și totuși, experimentările au de
monstrat că noul produs se prezintă
la nivelul calitativ al pînzelor bitumate folosite în mod curent în con
strucții. Menționăm că. pînă în pre
zent, ca suport pentru materialele
hidroizolatoare se utilizează . uzual
țesături și împîslituri din fibră de
sticlă, carton celulozic și pînze din
fibre liberiene noi (in, cînepă, iută).
Noul produs.' nu numai că permite
înlocuirea fibrei de sticlă, material
deficitar și energointensiv. dar pre
zintă și o flexibilitate sporită ; în
plus. în comparație cu cartonul bi
tumat. este mai rezistent. Iar supor
tul textil realizat din materiale re
folosibile. raportat Ia suportul tesut
din fibre noi. asigură economii de
5,40 lei la fiecare metru pătrat.

70 kg feldspat

La întreprinderea de reparații auto Craiova :

Dragoș Rizea, coordonatorul valori
ficării materialelor refolosibile în
construcții, de la ÎNCERC.
Se poate, deci, aprecia că fie și
numai pentru acoperirea necesaru
lui intern de pînză bitumată se des
chide. oricum, perspectiva utilizării
imediate a unei apreciabile cantități
de materiale refolosibile din iută,
De notat că pentru un metru pătrat
de material hidroizolator se consumă 400 grame de iută.
Este însă oare judicios ca, In ca
drul acestei tehnologii, să se utili
zeze numai resturi tehnologice' pro
venite din procesul de industrializa
re a iutei ? Gospodărește gîndind
lucrurile, n-ar fi cazul să se intro- ■
ducă în procesul de reciclare și saci
de iută ieșiți din uz, mai ales că.
așa cum arătam, rețeta de fabrica
ție permite acest lucru ?
Desigur că producerea din saci de
iută a suportului destinat bitumării
este mai incomodă întrucît aceștia
trebuie, în prealabil. destrămati.
Mașini de destrămare există însă în
toate întreprinderile din industria
iutei, Ce-i drept, pentru ca sacii să
poată fi reciclați corespunzător, ei
ar fi necesar să' sosească aici curați. Aceasta presupune ca ei să fie
manipulați cu grijă de către cei care-i utilizează și apoi depozitați co
rect, ceea ce nu se prea intîmplă.
Concluziile care se desprind sint,
de fapt, concluzii valabile și în ce
privește alte materiale refolosibile.
Nu este suficient ca materialele re
folosibile. respectiv sacii vechi, să
fie recuperați, colectați și depozitați.
Lăsați să se degradeze, se îngreuia
ză sau chiar se compromite proce
sul de valorificare. Nu este de ajuns nici să se dispună de o soluție
de valorificare eficientă. Mai trebuie
manifestată și receptivitate față de
aplicarea ei. Iar în stabilirea dome
niilor de utilizare este necesar ca
materialele refolosibile — atît res
turile tehnologice, cît și materiale
le uzate —'să fie dirijate cît mai
rațional, fiecăruia găsindu-i-se o va
lorificare cît mai bună. O eficientă
industrie a reciclării, așa cum cere
conducerea partidului, presupune
deci, in primul rînd, mai mult spi
rit gospodăresc, mai multă răspun
dere în recuperarea. colectarea și
valorificarea
materialelor refolosi
bile.

60 la sută din piesele auto
— recondiționate
»

Ce piese de schimb
răște destinația sa.
auto pot fi recondițio
In scopul intensifi
cării acțiunii de recu
nate ? Care este efi
ciența’ reintroducerii
perare a pieselor auto
lor în circuitul produc
au fost organizate pa
tiv ? lată citeva între
tru ateliere distincte :
bări, de maximă actua ' recondiționări ansam
litate și însemnătate,
blu motor, transmisii
la care am căutat un
autovehicule, instalații
răspuns în timptil do
electrice și acumula
cumentării noastre la
tori și unul de recon
întreprinderea de re
diționări anexe motor,
parații auto din Cra
în care lucrează cei
iova'.
mai buni meseriași.
De Id început se cu
— Pentru dotarea avine subliniat că oa
cestor ateliere specia
menii muncii din alizate in recoridițioceasță unitate econo- ‘ nări, am realizat prin
mică au spbrit,. an de
forțe proprii intreaga
an, valoarea pieselor
S.D.V.-istică,. im pus
recondiționatede la
la punct standuri de
114 430 mii lei 'în 1981
încercări pentru veri
la 308 500 mii lei in
ficarea
parametrilor
acest an.
reperelor și ansamble— Noi am conceput
lor respective — ne
astfel" activitatea de
precizează Victor Nireparații incit, chiar " țuică, secretarul, comi
de la dezmembrarea
tetului de partid al în
mașinilor ce vin la re
treprinderii. .
parații, fiecare reper
Care este dinamica
in parte să fie : supus
volumului, de recondi
unei exigente analize
ționări, pe. principalele
critice, ne. spunea, in
tipuri de autovehicule
ginerul Ștefan Comce se repară aici ? In
bei, directorul între
ultimii patru ani. la
prinderii.1 Fiecare pie
motoarele tip RABA
să in parte este exa
procentul pieselor re
minată cu atenție și pe
condiționate a crescut
această bază se hotăde la 15 la sută la

61 la sută ; la motoa
rele SAVIEM de la 21
la sută la 37 la sută ;
la motoarele tip U.D.—
112 de la 19 la sută <“
59 la sută.
— Prin tehnologia
de încărcare a pieselor
uzate prin sudură electrică se recondițio
nează îndeosebi arbori
interaxiali, cruci-sateliți pentru diferențiale
și flanșe de antrenare
de la cutiile de viteză,
obținindu-se o duri
tate a pieselor egală
cu cea inițială, iar va
loarea pieselor recon
diționate prin această
tehnologie se ridică la
circa 500 000 lei anual,
ne spunea ing. Eugen
Burghele. Cu aceeași
eficiență se aplică teh
nologia de recondiționare prin metalizare a
arborilor cotiți, și a fuzețelor la motoarele
SAVIEM, precum și
tehnologia de recondi
ționate prin cromare
dură a pieselor uzate
la exterior, obținindu-se o eficiență eco
nomică de circa 300 000
lei anual. (Nicolae Băbălău. corespondentul
„Scinteii").

La întreprinderea „Proletarul" din Bacău :

IO milioane lei economii
din materiale refolosibile
Textiliștii din cadrul
întreprinderii de . pos
tav „Proletarul" din
Bacău au economisit
de la începutul anului
circa 10 milioane lei

numai prin valorifica
rea materialelor recu
perate.
Folosite in
amestec cu lină și fi
bre sintetice, din aces
te' materiale s-au reali-

zat mai mult de un
milion metri pătrați de
stofe de calitate supe
rioară pentru paltoane,
pardesie, sacouri. De
fapt, ce
reprezintă

aceste materii prime
recuperate? Ing. Vasile Blejușcă, direc
torul
întreprinderii,
ne-a precizat că ele
nu sint altceva decit
resturi de fire, fibre,
capete de țesături re
zultate din diferite
faze de fabricație.
Cum . s-a acționat
practic pentru valorifi
carea resurselor mate
riale refolosibile ?
In primul rind au
fost inițiate acțiuni
concrete pentru colec
tarea materiilor prime
recuperabile și refolo
sibile. în toate secțiile
de producție, la rin
guri și războaie de țe
sut au fost puse lăzi și
conteinere pentru de
pozitarea acestor ma
teriale pe familii de
amestecuri și culori.
Pină la sfîrșitul lu
nii mai au fost co
lectate și valorificate
superior mai mult de

100 tone de asemenea
produse. După cum
ne-a precizat inginerul
Dumitru Iosif, prin fo
losirea
materialelor
recuperate s-au econo
misit materii prime
noi, coloranți și- alte
chimicale in valoare
de circa un milion de
lei. 10 000 kWh ener
gie electrică, 25 tone
combustibil
convențional.
La cele 100 de tone
de materiale textile
recuperate in cadrul
unității se adaugă alte
aproape 2 000 de tone
aduse de la diferite în
treprinderi din țară.
Aceasta întrucît la în
treprinderea băcăuană
a fost construită și
pusă de
curind in
funcțiune o capacitate
de producție specială
. pentru
valorificarea
materialelor textile re
cuperabile. Este vorba
de centrul de efiloșare.

o adevărată uzină do
tată cu utilaje moder
ne, de mare randa
ment. De reținut că
la unele sortimente de
materiale recuperate,
valoarea creste de 10 și
chiar 20 de ori.
Această activitate ar
fi insă și mai eficientă
dacă toți furnizorii din
țară ar livra mate
rialele rezultate din
procesul de producție
sortate pe familii de
culori. In același timp,
consemnăm faptul că
depozitele
centrului
sint pline cu diferite
materiale recuperate și
prelucrate, îndeosebi
cu efiloșeurl multico
lore, deoarece forurile
de resort din centrală
și minister nu le re
partizează la benefici
arii care au in plan
să
realizeze
țesături groase. (Gheorphe Baltă, corespondentul ,,Scînteii“).

La întreprinderea „Răsăritul" din Brașov :

Reduceri substanțiale
ale consumurilor energetice
Șamota — care este
un component de bază
. in fabricarea cărămi
zilor refractare folosi
te la căptușirea cup
toarelor. oalelor și a
altor instalații de topi
re și turnare a meta
lului — este un produs
energointensiv.
obținlndu-se cu un con
sum mare de combus
tibil. lată de ce spe
cialiștii întreprinderii
„Răsăritul" din. Bra
șov, una din cele mai
importante
unități
producătoare de cără
mizi refractare ' pentru
siderurgia țării, sint
preocupați de înlocui
rea într-o proporție

cit mai mare a șamotei cu materiale refo
losibile. respectiv cu
deșeuri rezultate din
reparația și înlocuirea
căptușelii cuptoarelor
și a altor instalații de
topire și turnare a
metalelor care și-au
încheiat ciclul de fa
bricație.
Demn de relevat
este faptul că aceste
materiale refolosibile
intră în procesul de
fabricație fără a mai
fi supuse unei noi
arderi, deci fără con
sum
de
combust ibil. Pe această cale.
numai in primele 5

luni ale anului, între
prinderea „Răsăritul" '
a utilizat peste 5 000
tone materiale refolo
sibile, cu circa 2 000
tone mai mult decit in
aceeași
perioadă
a
anului trecut, ceea ce
echivalează cu o can
titate similară de șamot-ă. Valoarea econo
miilor
realizate
pe
această bază se ridică
la 4 milioane lei. sumă
materializată, printre
altele, in economisirea
a 531 000 mc gaz metan
și 1.42 000 kWh energie
electrică. (Nicolpe Moeanu. corespondentul
„Scinteii").

Ioana DABU

...Lipsește însă receptivi
tatea. Așadar, pentru valorificarea
pe scară largă a iutei reciclate, In acest scop, ar trebui ca întreprinde
rile de materiale de construcții să
manifeste interes față de noul pro
dus. pentru care există instrucțiuni
de utilizare redactate de INCERCBucurești. Pînă acum insă, numai
întreprinderea de materiale de con
strucții din Turda s-a arătat recep
tivă. Un alt beneficiar potențial al
acestei soluții de valorificare a iutei
refolosibile ar putea fi întreprinde
rea de materiale izolatoare Berceni,
de lingă Ploiești, care dispune, de
asemenea, de linii tehnologice de biturnare.
— Realizarea noului produs în cadrul mai multor întreprinderi de
materiale de construcții din țară
care au linii tehnologice de bitumare ar permite evitarea unor tran
sporturi inutile, ne spune inginerul

Acționați stăruitor, printr-un înalt spirit gospodăresc, pentru
o
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teriale reciclabile! Să facem totul pentru ca toate resursele
materiale refolosibile aflate în întreprinderi și în gospodăriile
populației să fie integral și neintîrziat valorificate /____________
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CONȘTIINȚA SOCIALISTA
forța propulsoare a progresului

societății noastre
socialiste și comuniste, se poate rea
osebită atenție afirmării mai puter
liza cu succes în condițiile aplicării
nice a rolului istoriei atît în educa
rea patriotică a oamenilor, cit și în
Intr-un raport de intercondiționare
ferme în fiecare unitate economicosocială a noului mecanism economic,
conceperea activității teoretico-ideopermanentă, dezvoltarea armonioasă
logice și politico-educative, sublini
a societății implicînd progresul
întemeiat pe autoconducerea munci
ind că poporul român are o unică
acestor domenii fundamentale ale
torească și autogestiunea economicofinanciară.
istorie, în care se regăsesc, ca însocietății, care sînt privite ca un
tr-un
uriaș fluviu, gîndurile, aspira
unitar.
Tovarășul
Nicolae
tot
Magistrala expunere prezentată de
țiile, faptele, creația materială și
Ceaușescu a demonstrat inconsis
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Ple
spirituală a întregului popor, că is
tența acelor interpretări care consi
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2
toria partidului nostru — trup din
derau conștiința drept o rezultantă
iunie 1982 se înscrie ca un do
trupul poporului român, născut și
mecanică, un simplu act reflex al
cument memorabil ce a îmbogățit
crescut
în solul românesc — este
prefacerilor din sfera existenței,
zestrea teoretică, ideologică și poli
parte integrantă a istoriei unice a
respingînd tendințele de fetișizare a
tică a partidului, tezaurul de idei al
poporului. Aceasta explică unitatea
rămînerii in urmă a conștiinței și
comunismului științific, mareînd un
de monolit a întregului nostru popor
indemnînd la intensificarea efortu
nou și important moment în desfă
rilor educative, astfel incit conștiința
șurarea cu succes a construcției so-' - în jurul partidului comunist, încre
să poată chiar devansa nivelul exis ■ cietății socialiste multilateral dez
derea sa nețărmurită în politica
tenței
partidului.
social-istorice și să devină
voltate pe pămîntul României. Cu
astfel o veritabilă pîrgliie a progre
Dezvoltînd numeroase idei de pro
acest prilej, secretarul general al
sului
nostru
economico-social.
partidului a adus contribuții excep
fundă originalitate în domeniul ac
Această idee reprezintă miezul unei
tivității teoretico-ideologice și poli
ționale în ceea ce privește caracte
concepții revoluționare originale in
tico-educative, secretarul general al
rizarea stadiului de dezvoltare a so
ceea ce privește unitatea dintre
cietății noastre, definirea rolului ce
partidului a cristalizat, în urmă cu
existență și conștiința socială.
revine forțelor de producție în mo
trei ani, o concepție nouă, superioa
ră de înțelegere a conținutului și fi
dernizarea socială, avînd în vedere
Un element definitoriu al concep
nalității muncii de propagandă în
interdependențele dintre diferitele
ției secretarului general al partidu
laturi ale vieții sociale, cît și apa
sensul că eficiența acesteia nu poate
lui îl constituie multilateralitatea. O
riția unor
tendințe și fenomene
fi judecată și apreciată în afara re
asemenea înțelegere dă expresie
zultatelor
obținute în economie. Efi
noi,
corespunzător
stadiului
de
aplicării
creatoare a
concepției
dezvoltare a societății. Semnifi
ciența economică și eficiența activi
marxiste despre omul „total", omul
tății politico-ideologice sînt, în viziu
cative sînt, de asemenea, con
„bogat", în cu totul alt sens decît
nea secretarului general al partidu
tribuțiile teoretice ale tovarășului
cel al unei societăți care își face un
lui, termeni de nedespărțit, intrucît
Nicolae Ceaușescu privitoare la
ideal din acumularea bunurilor ma
rolul și dialectica evoluției partidu
nu poate fi vorba de o bună activi
teriale. Este vorba de omul umani
tate în domeniul propagandei atunci
lui
comunist,
ca
centru
vital
al
socie

st prin cultură, creație, îmbogățit
cînd în activitatea productivă per
tății, ca forță dinamizatoare a ener
prin valorile omeniei, echității, drep
sistă neajunsuri, se înregistrează răgiilor creatoare ale întregului popor
tății, solidarității, prin aspirația că
mîneri in urmă în realizarea sarci
pe calea socialismului și comunis-;
tre zonele înalte ale cunoașterii, că
nilor de plan. Numai o bună activi
mulul ; la dezvoltarea funcțiilor sta
tre manifestarea multilaterală. încă
tate economică poate atesta nivelul
tului nostru socialist și atribuțiilor
la Congresul al X-lea al partidului
înalt de
conștiință al oamenilor
calitativ superioare ce-i revin în
se schița o definiție a ceea ce tre
muncii, gradul sporit de responsabi
etapa
actuală,
la
descifrarea
evolu

buie înțeles prin formarea conștiin
litate socială, rezultat al desfășură
ției acestuia de la „statul dictaturii
ței socialiste, aceasta implicînd „atît
proletariatului" la „statul democra
rii unei rodnice activități politicocunoașterea temeinică a ceea ce este
educative.
ției
muncitorești, revoluționare".
valoros în domeniul culturii, știin
Contribuții cu larg ecou în planul
ței și tehnicii contemporane, stăpîNumeroasele idei și teze pe care
teoriei marxiste au fost aduse și în
nirea deplină a profesiunii, cît și
Ie-a formulat tovarășul Nicolae
ce
privește
înțelegerea
raporturilor
însușirea concepției despre lume și
Ceaușescu la Plenara lărgită din 1—2
dialectice dintre partidul comunist
societate a partidului nostru — ma
iunie 1982 ilustrează deosebita sa ca
și statul socialist, a rolului istoric al
terialismul dialectic și istoric ,
pacitate de a asimila esența revolu
națiunii, ca forță motrice de. seamă
formarea unei atitudini cetățenești
ționară a teoriei marxiste, de a
înaintate".
a dezvoltării social-politice a lumii
gîndi o seamă de raporturi esențiale,
contemporane.
cum ar fi cele dintre legile econoUriașa forță de gindire a tovarășu
mico-sociale obiective și realitatea
De o mare importanță pentru fi
lui Nicolae Ceaușescu, capacitatea
specific națională, dintre baza ma
nalitatea muncii politico-ideologice
sa deosebită de a intui maturizarea
terială și conștiința socială, dintre
și educative este relevarea de către
fenomenelor sociale și de a indica
democrație
și legalitate, dintre țraț
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
măsurile ce se impun pentru a răs
diție și contemporaneitate, dintre
consistenței viziunilor idilice despre
punde unor cerințe ce iau un carac
factorii interni și internaționali, în
socialism, a opticilor triumfaliste
ter de necesitate obiectivă își găsesc
dialectica firească a evoluției lor, în
care pot genera atît atitudini de pa
reflectarea în conceperea fiecărei
ansamblul determinărilor și condițio
sivitate, de ’așteptare ca timpul să
unități de producție, științifice, cul
lucreze în favoarea noii- orânduiri,.
nărilor în care se găsesc în viața
tural-artistice, de învățământ ca o
cît și de dezorientare, în cadrul con
cetate a muncii, a educației revolu
economico-socială.
fruntărilor cu dificultățile. Expune
ționare, patriotice, de formare a re
Perioada
care a urmat Plenarei
rea
secretarului
general
al
partidu

voluționarului militant.
lărgite a C.C. al P.C.R. s-a caracte
lui rostită lă Plenara lărgită a C.C.
In acest sens, sporește considerabil
rizat printr-o intensă activitate
al P.C.R. din iunie 1982 a deschis o
rolul cadrului organizatoric, larg de
perspectivă clară mersului nostru
pentru
materializarea
ideilor și
mocratic, unic în felul său, al autoînainte, evidențiind posibilitățile am
îndemnurilor secretarului general
conducerii muncitorești, instituționaple ale orînduirii noastre de a se
al partidului, pentru continuarea
lizat în țara noastră din inițiativa
dezvolta și a-și impune superiorita
neabătută a cursului dezvoltării
și sub conducerea directă a tovară
tea.
României socialiste, pentru îmbună
șului Nicolae Ceaușescu. Formarea
In contextul larg al exigențelor pe
tățirea generală a activității politiunei atitudini cetățenești ^înaintate,^
care Ie ridică'în prezent forrhărea
ideologice și .. culturâl-educătiVe
bazată pe muncă, cinste, responșâbi-'
litate,. omenie,- corespunzător cu țlrffi- ' ^conștiinței noi.’socialrste, tovârăștlT' ’ de fornfiare a omului nou,: creșterea
Nicolae Ceaușescu a consacrat o deconștiinței socialiste și sporirea gra
cipiile și normele eticii și echității

(Urmare din pag. I)

Litoralul, la începutul sezonului estival
Vremea caldă, soarele generos,
plajele cu nisipul fin, valurile
mării tot mai îmbietoare, parcu
rile și grădinile reconfortante, mi
lioanele de flori multicolore care
împodobesc salba celor 12 perle
ale tot atitor
stațiuni, una mai
frumoasă decît alta, condițiile ex
celente de cazare și masă, ca și
posibilitățile, multiple de agre
ment se constituie în puncte ire
zistibile de atracție, care fac din
Litoralul românesc un loc ideal
de odihnă, de recreare și refacere a
sănătății. Cu fiecare zi ce trece,
numărul turiștilor români și stră
ini devine tot mai mare.
Bucuroasă de oaspeți,, frumoasa
rivieră românească, desfășurată
în toată splendoarea ei de la Nă
vodari pînă la Mangalia, se pre
zintă în acest sezon estival mai
bine, pregătită
decît
orieînd.
Practic, în aproape toate hotelu
rile, vilele și casele de odihnă, ca
șl in unitățile de alimentație pu
blică s-au executat lucrări de re
parații, amenajări și moderni
zări. Au fost înzestrate cu mobi
lier nou și funcțional, conferin11C
du-le un confortw *.*V**„V.«J
ridicat, HUlUlUl
hotelurile
„Riviera", „i,Minerva", „Piccadilly",
„Club
Castel" din
„Vega"
și
„Carmen", „Selena",
Mamaia,
„Diana" și „Belona" din Eforie
.Tismana" și „Atlas" din
Nord,
stațiunea Jupiter și multe altele,
în cadrul elegantului complex
hotelier „Adriana" din stațiunea
Venus s-a construit o frumoasă
sală polivalentă cu 500 de locuri
în stilul arenelor romane, care
îmbină în mod armonios cerințele
arhitecturii moderne cu o multiplă
funcționalitate. La rîndul său,
hotelul „Lido" din Mamaia a fost
dotat tot cu o sală
polivalentă,
bine echipată pentru cele mai fe
lurite manifestări cultural-artistice
și distractive.
O atenție deosebită a fost acor
dată în acest an sporirii capacită
ții de cazare în popasurile turis-

tice de la Năvodari, „Meduza"
și „Șincai" din Eforie Nord,
„Cosmos" din Eforie Sud. „Zo
diac" și „Saturn" din Mangalia. Pe întinsa plajă din
nordul
stațiunii Mamaia va
funcționa. începînd din acest an. un
mare și modern
modern popas
popas turis
tic cu 5 300 locuri de cazare. O
altă noutate de larg interes este și
aceea că s-au creat locuri speciale
pentru rulote. Toate popasuri
le turistice și o serie de an
sambluri hoteliere
dispun de
„uzine termice" proprii, totalizînd
aproape cinci hectare de baterii
solare pentru încălzirea apei me
najere,
economisindu-se
astfel
mari cantități de combustibil.
Așadar, soarele de pe plajele
fierbinți va fi prezent Ia dușuri și
robinete și în spatii de cazate.
— începind din acest an — ne
spune directorul general al Cen
tralei O.N.T. Litoral, Petre Ariton
— pentru a se evita aglomerațiile
de la dispeceratul stațitlnilor, am
trecut la generalizarea sistemului
de nominalizare pe hoteluri a bilete
lor difuzate prin oficiile județene
de turism din întreaga țară și prin
întreprinderea de turism, hoteluri
și restaurante București. Tot în
scopul cazării operative și sigure,
sistemul de dispecerat al stațiunii
Mamaia a fost trecut pe calculator,
în ceea ce privește rețeaua de ali
mentație publică, îi informăm și pe
această cale pe oaspeții noștri că
a fost generalizat în toate restau
rantele sistemul de servire a trei
meniuri la alegere și cu opțiuni
încrucișate, pe baza unui număr de
719 rețete din turismul internațio
nal și a 1 245 rețete din nomencla
torul Ministerului Comerțului In
terior, care pot satisface toate gus
turile și preferințele consumatori
lor. Acestora li se adaugă un mare
număr de rețete de bar, cofetărie
și patiserie, pentru care capacită
țile de producție au sporit de dobă
ori. De asemenea, s-a extins siste-

i

mul de servire pe plajă cu diferite
produse alimentare, dulciuri și ră
coritoare, s-au înființat noi unități
comerciale în toate stațiunile. In
complexul „Perla" din Mamaia, de
exemplu, va funcționa un magazin
organizat cu sprijinul Ministerului
Industriei Ușoare, unde produsele
vor fi prezentate în cadrul unor
parade ale modei, iar în holurile
hotelurilor au luat ființă puncte de
desfacere a unor mărfuri curente și
ghișee pentru-prestarea de servicii
solicitate de turiști. In afară de
asigurarea unor condiții dintre cele
mai bune de cazare și masă, de
plajă și cură balneară, de apro
vizionare cu o gamă variată de
produse și de sporire a capacității
tuturor mijloacelor de transport,
Litoralul românesc *85 oferă posibi
lități multiple și atractive de petrecere a timpului liber într-un
mod cit mai plăcut și util pentru
toate categoriile de turiști.
într-adevăr, pe marea scenă es
tivală a Litoralului, care dispune
de o bogată zestre materială pen
tru desfășurarea actului de cultu
ră, se vor desfășura numeroase ma
nifestări, unele devenite de acum
tradiționale, cum sînt : „Serbările
Mării", „Festivalul național de fol
clor", gale de filme artistice și tu
ristice românești,
„Zilele cărții
pentru tineret", „Festivalul filmu
lui de animație", Gala tinerilor so
liști și concertiști, „Decada discu
lui românesc", concursul pentru cei
mici „Copilul Soarelui". Vor avea
loc spectacole susținute de cele mai
prestigioase teatre dramatice din
toată tara, teatre de operă, operetă
și muzicale, ansambluri de cintece
și dansuri populare profesioniste și
de amatori, formații orchestrale și
interpreți de muzică ușoară și
populară. Vor fi vernisate expozi
ții de artă plastică, se vor desfă
șura în aer liber spectacole com
plexe de muzică, dans și poezie.
Toate aceste manifestări se vor
bucura de o ambianță la înălțime.

Cronica zilei
între 29—31 mal 1985 a avut loc,
la București, ședința a 44-a a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul indus
triei alimentare.
Au participat delegații din țările
membre ale C.A.E.R., precum și din
Iugoslavia. Ca observatori au par
ticipat
reprezentanții
Republicii
Democrate Populare Yemen.
în vederea rezolvării celor mai
importante probleme ale colaborării
în sfera producției materiale, coo
perării economice și tehnico-științifice, care decurg din hotărîrile Con
sfătuirii economice la nivel înalt a
țărilor membre ale C.A.E.R., comi
sia a convenit acțiuni cu privire la
dezvoltarea și perfecționarea în

MANGALIA :

continuare a colaborării în domeniul
industriei alimentare și a examinat
stadiul înfăptuirii „măsurilor com
plexe de colaborare pentru îmbună
tățirea aprovizionării populației din
țările membre ale C.A.E.R. cu măr
furi alimentare", care șe referă la
industria alimentară.
S-a relevat că în, cadrul colaboră
rii reciproce au fost elaborate o se
rie de modele experimental-industriale de linii automatizate și utilaje
tehnologice de înaltă productivitate,
Comisia a convenit prelungirea
valabilității unor convenții de specializare și cooperare și a efectuat '
un schimb de experiență în diferite
domenii ale producției alimentare.
(Agerpres)

Un modern ansamblu
de locuințe
La Mangalia, constructorii din
cadrul Trustului de antrepriză ge
nerală pentru construcții montai
Constanța realizează în acest an
noi blocuri de locuințe însumînd
900 de apartamente .aflate în pre
zent' în diferite faze de execuție.
Noile blocuri sînt amplasate într-un modern ansamblu arhitecto
nic din zona casei de cultură a ti
neretului, denumit „Grația", au 5
și 6 niveluri, iar parterele sînt des
tinate spațiilor comerciale. (Geor
ge Mihăescu).

dului de participare a* tuturor cetă
țenilor — fără deosebire de națio-1
nalitate — la procesul vast de edi
ficare a socialismului multilateral
dezvoltat, la întărirea unității națiu
nii noastre în jurul partidului, al’
secretarului său general. în același
timp, perioada care a trecut de la
plenară s-a remarcat printr-o susți
nută preocupare a secretarului ge
11,30 Telex
(Urmare din pag. I)
mejdii nucleare, impu
se. Sol de deplină și
neral al partidului de a dezvolta și
11.35 Lumea copiilor 0 Spre comunism,
nerea
păcii
pe
toate
aleasă
învestitură
a
vo

spre viitor pășim mereu cuteză
adinei tezele formulate în ce priveș
lui Nicolae Labiș sau
inței și vocației româ
meridianele
lumii,
tori! Știri și reportaje 0 Pace
te continuitatea și permanența spi
cu „Rosul vertical" al
pînă
la
legiferarea,
in
nești
de
pace,
inegala

pentru copiii lumii! Program ar
ritului revoluționar. Revelatoare în
lui Nichita Stănescu
tistic ® Copiii în anii de lumină
forul Națiunilor Unite,
bil arhitect al ei,
acest sens au fost lucrările Consfă
ai Epocii Ceaușescu © Șoimii
sînt tot atitea transfi
a
unor
postulate
de
secretarul
general
al
tuirii de la Mangalia
din august
patriei 0 Desene animate 0 Telegurări artistice
ale
partidului
și
pre
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12,40
Din
cununa
cîntecului româneso
al partidului, ridicării la un nivel
ră de un asemenea
ritul păcii si colaboră
Nicolae Ceaușescu, a
(color). Muzică populară
superior a activității organizatorice
ecou in conștiința con
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propunere
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structuri
și de conducere a tuturor organelor
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nească unanim accep
moderne
vechiului
de partid și de stat, implicării mai
strop
de
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Căci iată, virtuțile
tată, din care derivă
concept de pace, dinaputernice a comuniștilor în întreaga
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ale
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și
constelin0 La zi In .600 de secunde 0 Ecou
viață a societății noastre, formării
ancestralei filozofii ro
acest An Internațional
du-l atît de frumos.
de romanță 0 Telesport 0 Meri
lor ca adevărați revoluționari de
mânești despre pace
al Tineretului. Și de
„— Ce vreți voi ? —
dianele cîntecului © Din Istoria
profesie, capabili să' răspundă la
filmului mut 0 Secvența telespecși război se sublinia
la mersurile necurma
Noi ? Bună pace !“■
orice sarcină încredințată de partid.
. tatorului
ză in politica de strin
te pentru statornicirea
Ca o definiție a sufle-,
Concepția superioară a secretarului
15,00
închiderea
programului
gentă actualitate pe
unei securități trainice
tutui românesc, de la
general privind creșterea rolului
’ 19.00 Telejurnal
care
România
socialis

pe
continentul
nostru
răscruce
de
istorii,
de'
19.15 Țara mea azi. Epoca Ceaușescu.
conștiinței noi, socialiste, s-a crista
tă o desfășoară in toa
vitregii și furtuni —
la diplomația subtilă,
Noul bulevard (color). Reportaj
lizat temeinic in cei 20 de ani de
te
formele
posibile.
De
19.35 „Cîntarea României". De pe ma
dar
realist
lucidă,
a
intru
care
și
peste
care
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu
rea scenă a țării pe micul ecran.
la demonstrația de
contribuției românești
a rămas
neumbrit,
conduce destinele poporului român,
Emisiune realizată in colaborare
masă care cere înlă
la rezolvarea pașnică
nealterat, neclintit —
cunoscînd o înaltă apreciere și o de
cu Consiliul Culturii și Educației
turarea cumplitei pria problemelor litigioapașnic și creator.
plină consacrare la Congresul al
Socialiste și Comitetul de cultură
Si educație socialistă al județului
XIII-lea al partidului, care a hotărît
1
Vîlcea
(color)
ca Programul ideologic adoptat de
20.15 Film artistic: „Florentiner nr. 73".
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din
Producție a studiourilor din R. D.
anul 1982 și aprobat de Conferința
INFORMAȚII SPORTIVE
Germană. Premieră TV.
Națională a
partidului să devină
21.35 Farmecul muzicii (color)
21,50 Telejurnal
parte integrantă a Programului de
POPICE. La campionatele mon
22,00 închiderea
* ’ '■
programului
făurire a societății socialiste multi
diale de popice pentru juniori, des
lateral dezvoltate și înaintare a
fășurate la Frankfurt pe Main, spor
Institutul
de
meteorologie
și
hidro

LUNI,
3 IUNIE
României spre comunism.
tivii români s-au numărat printre
logie comunică timpul probabil pentru
protagoniști, cucerind în total cinci
20.90 Telejurnal1
intervalul 2 iunie, ora 20 — 5 iunie, ora
In-viziunea tovarășului Nicolae
20. In țară: vremea va £1 instabilă, în20,15 SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂ
medalii, dintre care una de aur (in
Ceaușescu, formarea conștiinței so
deosebi in primele zile, cu cerul vaȚEȘTI. Vizita oficială de prleteproba feminină pe echipe), două de
cialiste este un proces complex și
vor
rlabil.
Vor
cădea
ploi
locale
care
nie
a
tovarășului
NICOLAE
argint
si
două
de
bronz.
In
ultima
Îndelungat, care nu șe încheie, prac
avea mai ales caracter de aversă, înCEAUȘESCU în R.D. Germană
zi a competiției. Marian Andrei s-a
tic, niciodată, pentru că ea se va
iar
soțite și de descărcări electrice,
(color).
situat pe locul doi în proba indivi
pune in termeni specifici cu fiecare
Izolat de grindină, îndeosebi în prima
20,45 Priorități tn economie. Recupe____ _
duală ■ masculină (2 810 puncte), iar
parte a intervalului. în nordul și es
nouă generație. “ ■
/
rare, recondiționare, refoloslre’
tul țării, precum și în zonele de deal
21,00 Roman-foileton (color): „Femeia
în proba feminină Ibolya Mathe a
! Congresul al XIII-lea a definit cu
și de munte. în celelalte regiuni se
în alb". Ecranizare a romanului
ocupat locul trei (1 354 puncte).
claritate liniile de dezvoltare în con
vor semnala ploi Izolate de scurtă du
omonim al scriitorului englez
tinuare a1 societății noastre socialiste
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
W.W. Collips.
Producție a stu
ATLETISM. în prima zi a cam
derat, cu unele intensificări din secto
diourilor sovietice. Premieră pe
pînă în anul 2000, punînd în fața
pionatelor
internaționale
de
atletism
rul
nord-vestic.
în
primele
zile.
Tem

țară. In distribuție: Grajina Baikpoporului obiective mobilizatoare, a
ale României, care se desfășoară pe
peraturile minime vor fi cuprinse între
ștlte, Alexandr Abdulov, Eduard
căror înfăptuire este condiționată în
7 șl 17 grade, iar cele maxime Intre
Marțevici,
Akvelina Llvmane, Vi
stadionul
„23
August"
din
Capitală,
măsură însemnată de dezvoltarea
16
și
26
grade,
pe
alocuri
mai
ridicate
tali
Șapovalov. Regia: Vadim Der
Sorin Matei a stabilit un nou și vaconștiinței socialiste a tuturor oame
în
sudul
țării.
Dimineața,
la
munte
și
benev.
Episodul
1
21,50 Telejurnal
în centrul țării. Izolat, se va produce
nilor' muncii, de' afirmare tot mai • loros record național în proba de
săritură în înălțime, cu performanța
ceață.
22,00 închiderea programului
puternică a spiritului lor revoluțio
de 2,35 m. In cursa feminină de 1 500
nar.
.
m victoria a revenit Doinei Melinte,
In perspectiva acestui Înalt co
cu timpul de 4’06”27/100, iar în pro
mandament politic acționează parti
ba masculină de 400 m pe primul loc
dul nostru în acest moment cînd ne
s-a situat cubanezul Roberto Prender
— 46”48/100. Concursul continuă
pregătim să sărbătorim împlinirea a
astăzi de Ia ora 17.
două decenii de la Congresul al IX_________________________
■■
'
■
••
, • • •
Ieă, perioadă în care memorabile
FOTBAL 0 în prima zi a turneu
fapte de creație se constituie intr-un
lui internațional de fotbal pentru ti
VASLUI. în organizarea secției
oamenilor muncii de naționalitate
neret de la Toulon (Franța), selecțio
cald omagiu adus comunistului, omu
propagandă a Comitetului județean
germană, se desfășoară un schimb
nata României a terminat la egali
lui politic genial de al cărui nume
de
partid,
la
Biblioteca
județeană
de experiență între corurile săsești
tate : 1—1 (0—0) cu formația Spaniei.
se leagă cea mai glorioasă epocă din
Vaslui
a
avut
loc
dezbaterea
cu
din
Țara Bîrsei, dedicat cîntecului
Golul echipei române a fost înscris
istoria poporului român, epocă pe
tema „Concepția tovarășului Nicolae pentru pace. Participă corurile să.-,
de Cașuba. • Aseară, în prelimina
care o nuriiim cu aleasă mîndrie și
Ceaușescu.. secretarul general al sești din Brașov, Cpdlea. RisnovJ
riile campionatului mondial de fot
.. . „Epoca.,.Nicolae
profundă demnitate
partidului, privind creșterea, rolu
Vulcan și din alte localități, pre
bal 'i 4â Sofia, Bulgaria — 'Iugosla
lui artei și literaturii in formarea
cum și corul „Astra" din Brașov;
Ceaușescu".
via 2—1.
și dezvoltarea conștiinței revoluțio
(Nicolae Mocanu).
nare a oamenilor muncii". Au par
ticipat membri ai cenaclurilor lite
HUNEDOARA. încheierea „Lunii
rare și de artă plastică din județ,
culturii cinematografice hunedoreactiviști culturali, alți oameni ai ne“ a prilejuit publicului spectator
muncii. (Petru Necula).
întîlniri cu oameni de cultură și
artă, cu personalități de prestigiu
CRAIOVA. în noul centru civic ale cinematografiei românești, yial Craiovei s-a desfășurat ieri. 1
zionarea de filme. Cu deosebit in
iunie, o amplă manifestare dedica
teres au fost primite filmele:
tă „Zjlei internaționale a copilu
..România — țara mea". „Al pa
lui", sub genericul „Florile Băniei". triei erou între eroi". „Oameni si
In cadrul feeric al unor expoziții fapte comuniste". (Sabin Cerbu).
florale multicolore, numeroși Pio
nieri și șoimi ai patriei din școlile
SALAJ. In organizarea Comitetu
I
craiovene. îmbrăcați în tradiționa
lui județean Sălaj al U.T.C.. la
lele costume din toate zonele tării,
Casa de cultură a științei și tehni
au prezentat un frumos spectacol cii pentru tineret din municipiul
artistic. (Nicolae Băbălău).
Zalău s-a desfășurat a doua ediție
a Festivalului-concurs județean de
manifestărilor
SIBIU.-în cadrul
poezie si muzică tînără. manifesta
cultural-educative dedicate împlini re dedicată Anului Internațional al
rii a 20 de ani de la Congresul al
Tineretului. Festivalul-concurs s-a
IX-lea al partidului. manifestări
dovedit un bun prilej de afir
integrate
Festivalului
national
mare a tinerelor talente în dome
„Cîntarea României", la Casa arte niul creației poetice, al interpretă
lor din Sibiu a fost vernisat Salo
rii muzicii tinere. (Eugen Teglaș).
nul județean de pictură, sculptură,
grafică și artă decorativă. Sînt re
MUREȘ. în șirul manifestărilor
unite creații
reprezentative ale dedicate aniversării a două decenii
membrilor filialei Uniunii Artiști
de la Congresul al IX-lea al parti
lor Plastici. (Nicolae Brujan).
dului. în municipiul Tîrgu Mureș
au avut loc acțiuni politico-educa
între altele, grădinile „Perla" șl
Organizatorii de turism din toate
SUCEAVA. Secția de propagandă tive și cultural-artistice desfășurate
„Neon" din Eforie Nord au fost stațiunile oferă și excursii cu pro
a Comitetului județean de partid a în cadrul „Săptămînii tîrgmureșene
renovate și dotate cu aparatură grame dintre cele mai atractive.
editat
broșura „Tribuna muncii po
a educației politice și culturii so
modernă, iar Teatrul de vară din
Atrag
cu
'deosebire
atenția
litico-educative". în care sînt reu
cialiste". Manifestările au fost în
Constanța a fost acoperit, pentru
excursiile în mai multe variante,
nite materiale ce ilustrează preocu soțite de vernisarea unor expoziții
a se putea prezenta spectacole în
la alegere, pe magistrala albastră
pările și rezultatele obținute de or omagiale, care ilustrează realizări
orice-condiții.
Canalul Dunăre—Marea Neagră și
gane si organizații de partid, co le fără precedent obținute de no
Turul de litoral cu avionul.
La dispoziția tuturor oaspeților
lective de oameni ai muncii si in
porul nostru în ultimii 20 de ani.
— în ceea ce ne privește — ne
litoralului se află o multitudine de
stituții de cultură în folosirea mij
Acțiuni' similare au loc si în alte
spune directorul general al Centra
posibilități de agrement, una mai
loacelor muncii politice de masă, centre urbane si rurale ale judetulei O.N.T. Litoral — sîntem hotărîți
tentantă decît alta. în afară de
pentru antrenarea tuturor forțelor lui. (Gheorghe Giurgiu).
să depunem toate eforturile pentru
numeroasele terenuri de sport,
la transpunerea în viață a docu
ca și în sfera serviciilor să ne ri
piscine, bărci, hidrobiciclete și
GALAȚI. Holul Universității din
mentelor Congresului al XIII-lea
altele, sezonul estival ’85 anunță și . dicăm la nivelul bogatei zestre ma
Galați găzduiește o expoziție de
noutăți de cel mai larg interes :
al partidului. Broșura constituie un
teriale de care dispunem, în spiri
artă plastică intitulată
„Cinstire
amenajarea a cinci tobogane acva
mijloc eficient de cunoaștere si
tul tradiționalei
și recunoscutei
tice în stațiunile Mamaia, Eforie
generalizare a experienței pozitive patriei și partidului". Sînt expuse
ospitalități românești. Cu alte cu
peste 200 lucrări de pictură, sculp
Nord și zona Mangalia ; partide de
în activitatea politico-educativă.
vinte, să prestăm servicii prompte
tură si grafică apartinînd artiștilor
pescuit sportiv la mare, în lacurile
(Sava Bejinariu).
și de calitate.
plastici amatori, membri ai cena
de pe litoral și în mirifica Deltă a
Cuvinte angajante și promițătoa
BRAȘOV. în cadrul Festivalului clurilor de profil din județ. La Mu
Dunării ; cursuri de inițiere pentru
re, pe care nădăjduim să le regă
național „Cîntarea României", la zeul județean de istorie, o expozi
practicarea înotului, tenisului și
sim confirmate întocmai în faptele
căminul cultural din comuna Cris
schiului nautic ; călătorii cu vapo
ție de artă populară reunește crea
sezonului estival.
tian. în organizarea Comitetului ju
rașe 'pe lacul Mamaia și plimbări
ții din ultimii doi ani ale meșteri
dețean de cultură si educație socia
de agrement cu o navă costieră
lor populari din comunele județu
Petre POPA
listă si a Consiliului județean al lui. (Dan Plăeșu).
între Mamaia și Mangalia.
George MIHAESCU
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DIM ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ÎN LOC DE ÎNGRĂȘĂMIN
TE AZOTOASE, ALGE Șl FERIGI ?
Găsirea unor mijloace biologice, permițînd
înlocuirea îngrășămintelor chimice, mai
ales în promovarea unor noi soluri mai
productive de orez (se știe că orezul repre
zintă alimentul de bază pentru aproape
două treimi din populația globului), con
stituie o preocupare de bază pentru cerce
tători dintr-o serie de țări. Tocmai pentru
coordonarea eforturilor. în această direcție,
recent a fost adoptat un program de cer
cetare privind posibilitatea fixării biolo
gice și a reciclării azotului. cu ajutorul
algelor albastre și al unei mici ferigi acva
tice. numită Azolla. Pentru realizarea
acestui program, care se va desfășura pe
o perioadă de 3—5 ani. a fost creată o
secție comună a Agenției Internaționale
pentru Energia Atomică și a Organizației
Națiunilor Unite pentru alimentație si agri
cultură. Simbioza dintre algele albastre
care prin fotosinteză fixează ■ azotul din

atmosferă si Azolla. ferigă cu mai multe
varietăți larg răspîndite in regiunile tro
picale și temperate, oferă agriculturii per
spective îmbucurătoare. Unele experiențe
efectuate la Institutul internațional de cer
cetare a orezului, din Filipine, âu demon
strat deja că Azolla și algele albastre cul
tivate intensiv., în asociație, pot fixa pînă
la 450 kg azot la hectar. Cultivate1 împreună
cu orezul, acestea asigură fixarea a 30—50
kg azot la hectar, ceea ce a permis eco
nomii la îngrășăminte de 35 de dolari la
hectar. într-o regiune din Filipine. unde a
fost efectuat un asemenea experiment.

• REGENERAREA CREIERU
LUI. Cele mai recente cercetări par să
zdruncine una dintre concepțiile de bază
ale, neurobiologiei, potrivit căreia neuronii
din creier se formează numai în ultima
fază a dezvoltării embrionare și într-o pe
rioadă foarte scurtă, după naștere. Un co
lectiv de cercetători americani, de la Uni-

versitatea Rockefeller, din New York,
studiind acea zonă din creierul canarilor
care comandă cîntatul, a descoperit că în
creierul acestor păsări se formează un mare
număr de neuroni, pe parcursul întregii lor
vieți. întrucît numai canarii masculi cîntă,
femelele avînd respectiva zonă a creieru
lui de cîteva ori mai mică, se credea că
unicul rol al acestei zone este să înregis- .
treze cîntecul masculilor. Femelele cărora
li s-a inoculat un hormon masculin, tes
tosteron, au dobîndit însă „aptitudini mu
zicale". Cînd masculii încep să învețe a .;/
cînta, această zonă ocupă doar o mică
parte din volumul creierului lor. Dar, pe
măsură c»
ranoffrnriiiV*hrocce î«iîși. pvfind
extind „repertoriul",
cresc.înd și nivelul' testosteronului din singe,
se formează noi neuroni, iar zopa care coordonează cîntatul se extinde. Acest proces
continuă și în perioada maturității. Neuronii bătrîni mor, cedind locul celor nou forr'
.mâți.. Așadar, creierul acestor păsări are
uimitoarea capacitate de a se dezvolta'
continuu.

■1

• UN NOU ÎNLOCUITOR
AL DIAMANTELOR NATURALE.
Un grup de cercetători leningrădeni au ob
ținut un nou material compozit supradur
pe care l-au denumit „Karbal". El are pro
prietăți fizico-mecanice care îl recomandă
drept un foarte bun înlocuitor al diaman
telor naturală în producerea de instrumen
te- de înaltă calitate. încercările efectuate
au demonstrat că pulberile abrazive din
„Karbal" sînt în stare să suporte încărcături
mari, pe timp îndelungat, iar prototipurile
de instrumente realizate din acesta au o
termorezistență înaltă, superioară celor fabricate ^4»-.
din materiale compozite supradure
conținînd metale și diamante.

• ALIAJE DE TITAN. Generaliza
rea unei metode elaborate de cercetători
de la compania aerospațială ■ vest-germană
„MBB“ va permite folosirea titanului pe
scară tot mai largă în construcția de aero
nave. Calități cum. ar fi gradul înalt de

flexibilitate și de rezistență, greutatea ex
trem de redusă, cit și superelasticitatea la
temperaturi variind între 900 și 950 de gra
de, recomandă aliajele de titan, în special,
la modelarea diverselor părți componente
ale aparatelor de zbor.

• bacili contra țintaru
lui ANOFEL. Institutul de ocrotire a
sănătății, din Roma, a dat publicității re
zultatele unor cercetări .efectuate în do
meniul combaterii țînțarului anofel, răspînditor al malariei. Noua metodă constă
în utilizarea unei varietăți de bacili, cu
noscută sub numele de „Bacillus thuringiensis", care atacă larvele țânțarilor, distrugîndu-le, prin secretarea unei toxine
mortale pentru acestea.

• DESCOPERIRE ZOOLOGI
CĂ. Recent, în Africa orientală s-a fă
cut o interesantă descoperire zoologică. Este
vorba despre niște rozătoare care trăiesc
sub pămînt și sînt organizate în colonii.

asemenea termitelor sau albinelor. Avînd o
lungime de pînă la 7 centimetri, aceste
animale sînt total lipsite de blană si aproa
pe oarbe. Ele se hrănesc cu bulbi si rădă
cini de plante, iar „locuința" lor este o re
țea ramificată de tunele ce pornesc în
toate direcțiile de la cuibul oel mare, unde
se află „regina". în. cadrul coloniei există
o strictă diviziune a muncii. Unii membri
se ocupă exclusiv de căutarea hranei, alții
de îngrijirea puilor, alții sapă tunele. alții
cară la suprafață pămîntul dislocat, iar al
ții asigură garda personală a „reginei". Du
rata medie de viață- a acestor neobișnuite
animale este- de 10 ani.

• RECORD DE MINIATURI
ZARE. La expoziția invențiilor, de la Ge
neva. firma „.Sharp electronic" s-a prezen
tat cu cel mai mic aparat din lume, execu
tat în producție de serie. Este vorba de un
telefon. întregul dispozitiv fiind compus
dintr-un receptor miniatural, cu o lungime
de numai 18 cm.
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Politica externă a României socialiste, propunerile șl inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind problemele fundamentale-ale lumii de
□zi sint larg reflectate în presa internațională.
,
Este pusă în lumină importanta contribuție a . noului dialog dintreconducătorii de partid și de stat ai Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Germane pentru dezvoltarea conlucrării multilaterale
între popoarele celor două țări, în interesul progresului lor economic și
social, al cauzei socialismului și păcii.
nă de partid și de stat au fost pri
într-un amplu comentariu, ziarul
miți în R. D. Germană. Prietenii
„NEUES DEUTSCHLAND". din
și tovarășii noștri — arată coti
R.D.G., relevă că întîlnirea dintre
dianul — au cunoscut această căl
tovarășii Erich Honecker si Nicolae
dură Ia primirea pe aeroport, la
Ceaușescu. care s-a desfășurat
intilnirile
cu locuitorii Berlinului
în tradiționala atmosferă de caldă
și Erfurtului, Ia entuziastul miting
prietenie și înțelegere reciprocă, a
al prieteniei de la combinatul „Her
dat noi impulsuri importante cola
bert Warnke". Poporul , nostru în
borării dintre R.D. Germană și
țelege bine Importanța prieteniei
România. Acordurile convenite în
solide, și colaborării strînse cu
timpul vizitei, mai ales Programul
România socialistă și și-a făcut
de lungă durată privind dezvolta
demult din aceasta un țel. De ace
rea colaborării economice și tehniea nu .există nici o îndoială că'și
co-știulțifice, a specializării și co
noile sarcini convenite acum- vor
operării în producție pînă în anul
fi înfăptuite, cu succes — ca o im
2 000, semnat de cei doi conducători
portantă contribuție la cauza co
de partid și de stat, ridică relațiile
mună . a întăririi socialismului și
bilaterâle pe o treaptă nouă, mai
asigurării păcii.
înaltă.-. în interesul ambelor
po
România și R. D. Germană vor
poare, ,al cauzei socialismului și
depune și în. viitor toate eforturi
păcii.
le pentru a preîntîmpinâ pericolul
După cum au subliniat Erich Ho
unui război nuclear — relevă ziarul
necker și Nicolae Ceaușescu —•
sovietic ,,PRAVDA", relatând des
contirîuă ziarul — problema fun
pre Comunicatul comun cu privire
damentală a epocii actuale este
la rezultatele vizitei oficiale de
oprirea cursei înarmărilor. în pri
prietenie efectuate în R.D.G. de to
mul rind a celor nucleare, și tre
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
cerea Ia dezarmare, asigurarea si
tar general al Partidului Comunist
întărirea păcii.
Român,
președintele
Republicii
Convingerea comună este că alu
Socialiste România, în fruntea unei
necarea lumii într-o catastrofă nu
delegații
de
partid
și
de
stat și
cleară poate fi împiedicată, iar si
despre convorbirile avute cu Erich
tuația internațională poate fi îm
Honecker, secretar general al C.C.
bunătățită dacă toți oamenii politici,
al P.S.U.G., președintele Consiliu
cărora le revine o mare răspundere,
lui de Stat al Republicii: Democrata
vor da dovadă de realism si rațiu
Germane.
ne. dacă forțele cu adevărat intere
Nicolae- Ceaușescu șl Erich Ho
sate în pace și popoarele din în
necker au declârat că o premisă
treaga lume vor acționa în comun.
R.D. Germană si România sepronunță pentru asigurarea echili
brului de forte la nivelul cel mai
scăzut. Ele se pronunță pentru
oprirea imediată a amplasării de
noi arme nucleare in Europa, pen
tru reducerea acestora pină la eli
berarea completă a continentului
nostru de armele nucleare.
După cum reiese din Comunica
tul comun. în cursul schimbului
fundamentală pentru menținerea
amănunțit de păreri asupra proble
păcii în Europa o constituie invio
melor internaționale actuale
au
labilitatea frontierelor, recunoaște
fost reafirmate propunerile adresate
rea integrității teritoriale și suve
statelor N-A.T.O. privind încheierea
ranității tuturor statelor europene,
unui acord referitor la renunțarea
în cursul vizitei — informează,
reciprocă la folosirea forței.
de asemenea, „Pravda" — a fost
Cei doi șefi, de stat, arată ziarul,
semnat Programul de lungă durată
®i-«u exprimat poziția în legătură
privind dezvoltarea colaborării e,Cu ' Conferința de . 1st Stockholm,
coriomice și tehniCO-știihțifice, a
Conferința de dezarmare de la Ge
specializării și cooperării în pro- •
neva si negocierile de la Viena. Ei
ducție dintre Republica, Socialistă
au subliniat că inviolabilitatea fron
România și Republica Democrată
tierelor și recunoașterea integrității
Germană pînă în anul 2 000.
teritoriale și suveranității tuturor
Conducătorii celor două țări au
statelor europene în granițele lor
salutat
negocierile sovieto-ameriactuale constituie o premisă fun
cane
cu privire la complexul arme
damentală pentru pacea europeană.
lor nucleare și cosmice, care au loc
Ei și-au reafirmat solidaritatea ac
la Geneva, subliniind că in condi
tivă cu popoarele Asiei. Africii și
țiile 'respectării stricte' a principiu
Americii Latine si au evidențiat ro
lui egalității și securității egale pât
lul important al mișcării de neali
fi
elaborate soluții menite să ducă
niere.
la încetarea cursei înarmărilor pe
Cei doi conducători de partid au
Pămînt și preîntîmpinareâ ei în.
relevat influența crescîndă a mișcă
Cosmos •— se arată în relatarea
rii comuniste si muncitorești inter
agenției T.A.S.S. Părțile au reafir
naționale asupra soluționării prin
mat hotărîrea de a acționa și în
cipalelor probleme internaționale.
, împreună cu celelalte state
Ei au. subliniat importanța colabo . viitor,
participante la Tratatul de la Var
rării cu partidele social-democrate.
șovia, pentru realizarea propuneri
r cu mișcările de eliberare națională,
lor avansate- statelor membre ale;
cu alte partide progresiste si de
N.A.T.O. de a se încheia un acord
mocratice. Ei s-au pronunțat pen
referitor la renunțarea . reciprocă
tru ampla mobilizare a celor mal
la folosirea forței militare și men
largi forte politice si sociala în
ținerea de -relații pașnice, ceea ce
lupta pentru pace si progres.
ar servi intereselor vitale ale po
Intilnirile la cel mai înalt nivel
poarelor Europei — adaugă agen
— continuă „Neues Deutschland"
ția.
.
— au, după cum s-a dovedit din
în cursul convorbirilor, se arată
nou, o mare importanță pentru
în
continuare,
. au. fost examinate
lărgirea colaborării. Erich Honec
direcțiile dezvoltării colaborării
ker și Nicolae Ceaușescu s-au in
dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre
format reciproc asupra principale
România și R.D. Germană. Cei. doi
lor sarcini ■ și experienței în înfăp
conducători de partid și de .stat
tuirea hotâririlor adoptate de con
s-.au pronunțat pentru lărgirea și
gresele partidelor lor, asupra sta
diversificarea colaborării bilatera
diului colaborării dintre R.D.G. și
le,, spre binele ambelor popoare, in
România la toate nivelurile și în
interesul < socialismului și păcii. A.
toate domeniile.
fost .subliniată, totodată, necesita
O atenție deosebită a fost acor
tea stringentă a mobilizării tutu
dată problemelor schimbului de
ror forțelor pentru preintîmpinarea
mărfuri, cooperării și specializării
unei catastrofe nucleare și asigu
în producție, știință și tehnică,
rarea viitorului pașnic al omenirii,
lărgirii sistemului de acorduri.
evidențiază. agenția.
Trebuie identificate noi forme și
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
modalități superioare pentru eficiapreciat că ,este ■ necesar ca țările
entizarea cooperării economice, re
din
cadrul Tratatului de la Var
ciproc avantajoase. în acest sens
șovia și, N.A.T.O. _ să se înlîjau fost făcute recomandări con
nească. 'să ia inițiative și să con
crete organelor de stat ale celor
tribuie la. succesul negocierilor sodouă țări și comisii mixte guver
namentale.
Perspectivele
mari,
vieto-americane de la Geneva cu
privire la armele nucleare și cos
ample pe care le are colaborarea
mice. — informează agenția CHINA
dintre cele două țări sînt atestate
NOUĂ, relatând despre toastul
de Programul pînă în anul 2 000,
rostit de președintele României Ia
precum si de obiectivul ca in
dineul oferit în onoarea sa.,: Deasu
viitorul plan cincinal schimbul de
pra oricăror . deoșebiri de orândui
mărfuri între R. D. Germană și
re. de concepții politice și filozo
România să ajungă la 7 miliarde
fice, trebuie să prevaleze intere
ruble.
sele- păcii — a spus șeful statului
în încheiere, ziarul pune în evi
român- — arătînd că trebuie să se
dență căldura cu care tovarășul
facă totul pentru ca negocierile
Nicolae Ceaușescu, delegația româ-

lumii și este indispensabil ca toa
sovieto-americane de la Geneva să
ducă la acorduri reale în proble
te țările, in mod deosebit statela
mele , armelor nucleare.
membre ale N.A.T.O. și cele parti
Sub.
titlurile
„Președintele cipante la . Tratatul de lâ Varșovia,
Nicolae Ceaușescu
consideră că
să-și aducă contribuția, intr-o for-,
intereșele care servesc pacea tre
mă sau , altă, Ta succesul acestor
buie să. aibă prioritate" și „Româ
tratative. Negocierile, au subliniat
nia se pronunță pentru indepen
Nicolae
Ceaușescu
și
Ericli
dența și suveranitatea națiunilor",
Honecker, nu trebuie să servească
ziarul' mexican „EL DIĂ“ eviden
drept paravan pentru intensificarea
țiază că. în timpul recentei vizite
în continuare a cursei înarmărilor,
în R.D.G., șeful statului român a
deoarece intcreselc vitale ale pocalificat asigurarea păcii în lume,
poarelor Europei impun oprirea
oprirea cursei înarmărilor, și' in
imediată a amplasării de noi arme
primul rînd a înarmărilor nuclea
nucleare pe continent, reducerea
re, eliminarea pericolului unui
acestora pină la eliberarea comrăzboi drept problema fundamen
pletă a Europei de armele nutală a epocii contemporane.
cleare.
Președintele Nicolae Ceaușescu
Președintele României, Nicolae
— relevă ziarul mexican — sa , Ceaușescu. s-a. pronunțat în favoa
pronunță cu fermitate pentru in
rea respectării neabătute. în rela
dependența și suveranitatea națiu
țiile dintre state, a principiilor in
nilor. pentru neamestecul în afa
dependenței și suveranității națio
cerile interne' ale statelor. Șeful
nale si neamestecului in treburile
statului român a reiterat, în cursul
interne — evidențiază agenția spa
vizitei sale in R.D.G., principiile
niolă de presă E.F.E.
de bază ale politicii externe a
Agenția E.F.E. arată că au fost
României Și s-a referit la efortu
salutate propunerea Uniunii Sovie
rile țării sale de a face din Bal
tice. ca U.R.S.S. si S.U.A. să insti
cani o zonă liberă de arme nu
tuie. pe întreaga durată a tratati
cleare. De
asemenea,
Nicolae
velor. un moratoriu asupra produ
Ceaușescu a insistat asupra faptu
cerii, testării și amplasării armelor
lui că este în interesul țărilor ce
cosmice, să înghețe armele strata- .
aparțin .celor două blocuri .militare’ gice ofensive, precum și inițiativa
de a lua inițiative pentru; a con
sovietică privind moratoriul unila
tribui. la succesul negocierilor . so
teral asupra amplasării rachetelor
vieto-americane de la Geneva.
sale cu rază medie de acțiune și
Ziarul mexican face aprecieri
suspendarea înfăptuirii altor conelogioase cu privire la numeroa
tramăsuri în Europa.
Cerința stringentă a mobilizăriisele inițiative ■. ale președintelui
Nicolae
Ceaușescu,
„luptător
tuturor forțelor pejitru preîntîmpineobosit pentru o nouă ordine po
narea unei catastrofe nucleare, pen
litică și economică internațională".
tru asigurarea viitorului pașnic al
Președintele României, . Nicolae ■ omenirii, reafirmată de*președinte
Ceaușescu, și președintele 'Consi
le Nicolae . Ceaușescu cu prilejul
liului de Stat al R.D.G., Epich
vizitei în R.D. Germană, este .scoa- .
Honecker, au reafirmat că în ac
să în evidentă de agenția UNITED
PRESS INTERNATIONAL.
tualele împrejurări, rând în viața
internațională s-a ajuns la o agraReferindu-se la Comunicatul co
mun al vizitei, agenția relevă că
România și R.D.G. se pronunță
pentru crearea de zone denuclea
rizate în Balcani și în alte regiuni
ale Europei ca un fapt important .
spre reducerea confruntării 'milita
re și întărirea securității pe conti
nent. în același sens este aprecia
tă de cele două țări și propunerea
privind crearea unei zone libere de
arme nucleare tactice în Europa
centrală. Interesele vitale ale po
vărs fără precedent. îndeosebi c«
poarelor Europei impun oprirea
urmare a - intensificării
politicii
imediată a amplasării de noi arms
înarmării, se impune mal mult ca
nucleare pe continent, reducerea
oricînd colaborarea intra popoare
acestora
pină la eliberarea comple
pentru oprirea cursului periculoa
tă a Europei de armele nucleare —
al evenimentelor spra încordare,
arată agenția U.P.I., citind din do
pentru
împiedicarea
izbucnirii
cumentul semnat la Berlin.
unui nou război mondial, care s-ar
. In relatare se evidențiază hotă‘transforma inevitabil intr-un fazA
fîrea României și R.D.G. de a
boi nuclear și care ar duce, prac
acționa
împreună cu celelalte stata
tic, lă distrugerea a înseși" condi
participante la Tratatul de la Var
țiilor existentei vieții pe Pământ
șovia pentru înlăturarea pericolu
— relevă agenția PRENSA LATINA.
lui unui război nuclear în lume. în
Necesitatea mobilizării da ur
interesul tuturor popoarelor.
gență a tuturor forțelor în vede
, România — arată agenția ausrea preîntâmpinării unei catastrofe
triacă de presă A.P.A. — salută
nucleare și a asigurării păcii în
moratoriul unilateral al U.R.S.S. cu
lume, așa cum a fost subliniată în
privire la amplasarea rachetelor
timpul convorbirilor la nivel înalt
sale și la suspendarea
______ ____
„
înfăptuirii
de la Berlin, este evidențiată și de
altor contramăsuri în Europa, evi
agenția TANIUG. Un loc prioritar
dențiind necesitatea ca și Statele
zin cadrul convorbirilor a fost acor
Unite ale Americii să răspundă în
dat situației de pe continentul eu
mod corespunzător pentru a se
ropean — notează agenția iugo
ajunge în. cel mai scurt timp la
slavă. :
oprirea amplasării rachetelor, la În
Președintele României, Nicolae
cetarea oricăror experimentări nu
Ceaușescu, a subliniat necesitatea
cleare.
respectării neabătute in relațiile
Președintele Nicolae Ceaușescu
dintre state a principiilor deplinei
s-a referit la eforturile tării sale
egalități, independenței și suvera
pentru
transformarea regiunii Bal-'
nității naționale, a neamestecului in
cânilor într-o zonă fără arme nu
treburile interne — relevă agenția
cleare și fără baze militare străine
kuweitiană. de presă. KUNA.
— relevă A.P.A.v adăugind că
înaltul oaspete a arătat că Româ
nia se pronunță pentru transforma-- România sprijină realizarea unor
astfel de zone denuclearizate în
rea Balcanilor într-o zonă fără
nordul si centrul Europei, precum
arme nucleare, și fără bâze militare
străine
și
sprijină
realizarea, și în alte regiuni ale lumii.
Nicolae Ceaușescu . și Erith Ho
unor
zone , denuclearizate ; în
necker au subliniat, in cursul con
nordul și centrul Europei, precum
vorbirilor. necesitatea stringentă a
și în alte regiuni ale lumii. Șeful
mobilizării tuturor forțelor pentru
statului român a relevat că proble
a se împiedica o catastrofă nucleamele discutate în cadrul negocieri
ră. si a se asigura omenirii'.un viitor 1
lor .sovieto-americane de la Geneva
pașnic.
— evidențiază, in relatările
privesc toate popoarele și. de aceea,
sale,
agenția D.P.A. din R.F.G..
toate țările -trebuie șă acționeze ,șiAgenția D.P.A. informează. de
să-și aducă contribuția la soluțio
asemenea, că cei doi .șefi de stat
narea ilor,-adaugă agenția kuwei
e-au pronunțat pentru intensifi
tiană. .
1
carea colaborării dintre România si
Prezentînd politica de pace și
R.D.G.
destindere a României, șeful statu
Hotărîrea fermă a României de a
lui român a subliniat că țara- sa
acționa si in viitor pentru oreînmilitează ferm pentru respectarea
timpinarea unei catastrofe nucleare;
neabătută, în- relațiile dintre state,
pentru asigurarea unui viitor ’nas-'
a principiilor: deplinei egalități, in
nic omenirii, de a promova în con
dependenței și suveranității națio
tinuare crearea unei zone denu
nale. neamestecului în treburile in
clearizate în regiunea Balcanilor,
terne. relevă agenția FRANCE
exprimată cu prilejul vizitei in,
PRESSE. Totodată. președintele
R.D.G,. de președintele Nicolae
Ceaușescu s-a pronunțat pentru în
Ceaușescu. este relevată si
de
tărirea cooperării între țările din
agenția ASSOCIATED PRESS. Pre
Balcani și pentru transformarea aședintele României, amintește agen
cestei regiuni într-o zonă fără arme
ția. s-a pronunțat frecvent pentru
baze
militare
nucleare și fără
crearea de zone denuclearizate în
străine.
Balcani si în alte părți ale globu
Informînd despre conținutul Colui si a afirmat necesitatea ca ne
municatului comun. A.F.P. pune in.
gocierile sovieto-americane de la
evidență aprecierea că problemele
Geneva să'aducă rezultatele ne
ce . fac obiectul tratativelor sovietocare le așteaptă popoarele lumii.
americane de Ta Geneva prezintă un
(Agerpres)
interes vital pentru toate popoarele

pentru colaborare in domeniul
geologiei

DIN R. D. G. Șl DIN ALTE ȚĂRI ALE LUMII

Agențiile de presa
pe scurt

Stînga Revoluționară—Bolivia li
beră. — și pe Oscar Salas — din
partea Partidului Comunist din
Bolivia — candidați la funcțiile de
președinte și, respectiv, vicepre
ședinte ai țării .la alegerile de la. 14
iulie. Simon Reyes, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Bolivia, a anunțat
că platforma programatică a fron
tului are ca obiectiv central apă
rarea drepturilor muncitorilor, țăra
nilor și claselor mijlocii sărăcite,
precum și lupta împotriva oligar
hiei și imperialismului.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA CONSACRATĂ PROBLEMELOR PĂ
CII Șl SECURITĂȚII IN SUDUL AFRICII, la care au participat reprezen
tanți ai Mozambicului, Zimbabwe, Tanzaniei,'1 Kenyei, ’ Nigeriei și altor
state,' s-a încheiat la Arusha (Tanzania). In -cadrul reuniunii; s-a subli
niat necesitatea de a se intensifica, in deplină solidaritate, lupta pen
tru
... eliberarea
__________ popoarelor din sudul continentului, de a spori ajutorul
.
PARTIDUL PROGRESIST AL
acordat mișcărilor de eliberare națională din zonă, de a se sprijini actiOAMENILOR MUNCII DIN CI. PRU, (A.K.E.L.) se pronunță- pen
vitatea Comitetului de eliberare al O.U.A.
tru un Cipru cu adevărat, inde
științifică îptre U.R.S.S. șl R.S.C.
pendent, suveran, nealiniat, și de
PROGRAM DE COLABORARE
militarizat — a țubliniat Ezekias
pe perioada pînă în anul 2 000, re
SOVIETO-CEHOSLOVAC. Mihail
Papaioannou, secretar general al
latează agenția T.A.S.S.
Gorbaciov,
secretar general
al
A.KLE.L., într-o alocuțiune rostită
C.C. al P.C.U.S., și Gustav Husak,
ALIANȚA
ELECTORALĂ
FRON

în
Camera Reprezentanților. Ressecretar general al C.C. al. P.C.C.,
TUL POPORULUI UNIT DIN BO
pingînd amestecul extern în solu
președintele R. S. Cehoslovace, au
ționarea problemei cipriote, Pa
LIVIA i-a. desemnat pe Antonio
semnat, la Kremlin, Programul de
paioannou a relevat că divergenAranibaf — din partea Mișcării de
colaborare economică și tehnico-

țele dintre comunitățile cipriote nu
pot fi rezolvate decît de ciprioții
greci si turci, cu sprijinul secreta
rului general al O.N.U., pe baza
rezoluției adoptate de organizația
mondială.

GUVERNUL SPANIOL urmează
lă organizeze, in martie 1986, un
referendum privind menținerea
. Spaniei in N.A.T.Q. In legătură cu
aceasta, președintele guvernului,
Felipe Gonzalez, s-a declarat în fa
voarea
menținerii
Spaniei in
N.A.T.O., fără ca ea să fie integra
tă in comandamentul militar al or
ganizației. In schimb, uri număr de
partide de stingă și organizații pen
tru pace se opun răminerii Spaniei
in N.A.T.O.
UN AVION DE RECUNOAȘTERE
aparținind forțelor militare ameri
cane a violat din nou, vineri, spa
țiul aerian . al R.P.D. Coreene, in
zona apelor teritoriale la est de
Kosyong si in districtul Syonbong,

BERLIN 1 (Agerpres). — în orașul
Gena, din Republica Democrată
Germană, s-au desfășurat lucrările
celei de-a 49-a ședințe a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul geologiei, la care
au participat delegații din țările
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia.
Au fost examinate rezultatele co
laborării țărilor membre ale C;A.E.R.
în elaborarea aparaturii și utilajelor
perfecționate pentru efectuarea, lu
crărilor de explorare geologică, pre
cum și rezultatele lucrărilor expediționare pentru cercetarea resurselor
minerale ale mărilor și oceanelor.
Comisia a adoptat direcțiile vii
toare ale colaborării tehnico-științifice în
domeniul
geologiei și a
examinat alte probleme de colabo
rare. în acest domeniu; care prezintă
interes pentru țările membre ale
Consiliului șl. în legătură cu' care au
fost âdbp'tate hotăriri corespunză
toare.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 1 (Agerpres). — Milițiile
șiite libaneze au oprit ieri ofensiva
lor împotriva taberelor de refugiați
palestinieni din sudul Beirutului
■ după ce liderul organizației politicomilitare Ama], Nabih Berri, a ordo
nat o nouă încetare a focului,. rela
tează, agenția A.P. Potrivit agenției,
în interiorul taberelor se. inregistrează, doar tiruri izolate.
Pe de altă parte, agențiile internaționale de presă afirmă că după mai
multe ore de lupte, în care au utili
zat tancuri, moftiere și rachete, mi
lițiile șiite au ocupat vineri tabăra
palestiniană Sabra.
Surse ale poliției libaneze au anunțat că in timpul luptelor din ul
timele 24 de ore, 33 persoane au fost
ucise, între care doi soldați ai. ar
matei libaneze, în zona taberelor Sa
bra,; Shatila și Bourj El Baraj neh.

NAȚIUNILE UNITE — Consiliul
de Securitate, reunit pentru â dezbate
situația creată în zona taberelor pa
lestiniene din apropiere de Beirut, a
adoptat, în unanimitate, b rezoluție
în care cere încetarea actelor de vio
lență îndreptate împotriva populației
civile din Liban și, Îndeosebi, împo
triva refugiaților palestinieni, trans
mit agențiile France Presse și
Reuter. Documentul cere, totodată,
tuturor părților interesate să coope
reze cu guvernul libanez și secre
tarul general al O.N.U. pentru apli
carea acestei rezoluții.
De asemenea, Consiliul de Secu
ritate iși reînnoiește apelurile in fa
voarea respectării. suveranității, in
dependenței și integrității teritoriale
a Libanului.

din provincia Namkyong de nord,
anunță agenția A.C.T.C., menționind că asemenea acte provocatoare s-au repetat de 10 ori în ultimele zile ale lunii mai.
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CONGRESUL NAȚIONAL DIN
ARGENTINA A APROBAT O
LEGE prin care se acordă puteri
poliției privind • arestarea specta
torilor ce provoacă tulburări și acte
de violență la competițiile sportive,
în special la meciurile de fotbal,

PROGRAMUL
ALIMENTAR
MONDIAL, organism al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Aii-,
mentație și Agricultură — F.A.O. —
a anunțat că va aloca 111,4 milioa
ne dolari pentru amenajarea de în
diguiri și canale de irigații în
Bangladesh. Activitățile preconizate
prevăd, totodată, construirea a noi
căi de comunicație, a unor sisteme
destinate să prevină producerea
inundațiilor și să ajute la creșterea
producției agricole.
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Sesiunea
Comisiei permanente
C.A.E.R.

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI

O
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ATENA 1 — Trimisul Agerpres,
Victor Mar;talogu, transmite : Dumi
nică "au loc în Grecia alegeri gene
rale, pentru desemnarea celor 300 de
deputați in noul parlament al țării.
Intr-o âtmosferă' ele intensă, angaja
re politică a căndidaților, vineri
seara s-a încheiat campania electo
rală. Ultimele zile au constituit apo
geul activității preelectorale a prin
cipalelor parțjde, cu mitinguri reu
nind, uneori, sute de mii de persoaiie.
Conform tradiției, ultima zi a cam
paniei electorale la. Atena a fost re
zervată mitingului final -.al partidu
lui de guvernămint, Mișcarea Socia
listă Panelenă (P.Â.Ș.O.K.), al. pre
mierului Andreas Papandr.eu..
Același loc, respectiv Piața Con
stituției din centrul 'capitalei elene,
a găzduit, joi seara, adunarea prin
cipalului partid de opoziție. Noua
Democrație, in. fruntea căruia se
află Constantin Mitsotakis. Manifes
tări .de același gen au fost organi
zate: anterior de Partidul . Comtjmst
din Grecia și de Partidul Comunist
din Grecia. (Interior).
în cuvântarea rostită vineri seara,
ca și în discursurile precedente,
premierul Andreas Papandreu a ce
rut electoratului elen să acorde candidaților P.A.S.O.K. încrederea unui
nou mandat de patru ani, pentru
extinderea, aprofundarea și desăvâr
șirea procesului de schimbări lansat
în toamna anului 1981. Reluind une
le din principalele direcții de acțiu
ne prezentate în platforma electora
lă a . P.Â.S.OZK., Papandreu . a ihenționat că, pe plan intern,, atenția
unîii viitor guvern socialist se va
concentra asupra acelorași obiective
care au Stat în fața guvernului tre
cut : apărarea independenței și liber
tății țării, a democrației și dreptu
rilor cetățenești, respectarea legali
tății constituționale, combaterea in
flației și a șomajului,, creșterea pro
ductivității, sporirea cheltuielilor în
sectorul social și amplificarea schim
bărilor instituționale. Pe plan ex
tern, Papandreu a subliniat că va
continua să acționeze pentru o in
dependență . și o suveranitate auten
tice. De' aceea, Grecia nu va.parti'bipa la manevrele militare ale
N.A.T.O.. se opune instalării ele ra
chete nucleare americane „Pershing
2“ și „Cruise" în Europa occidentală
și va milita pentru crearea unei zone
denuclearizate în Balcani. .
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Astăzi, alegeri
parlamentare în Grecia,
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ZIUA NAȚIONALĂ A ITALIEI
I

t
| Excelenței Sale
Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Sărbătorirea Zilei. naționale a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul
prilej de a vă adresa câlde felicitări, urări de sănătate și fericire personală,
iar poporului italian prieten prosperitate și pa.ee.' ■
. '
Exprim convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și colaborare
intre, țările noastre se vor dezvolta și adinei tot mai mult, in interesul
popoarelor român și italian, al ■ păcii și înțelegerii in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, -a trimis- o
telegramă președintelui Consiliului
de Miniștri al Republicii Italiene,
Bettino Craxi, prin care îi adresea
ză, cu . prilejul aniversării Zilei na•
.

ționale a Italiei, sincere felicitări și
urări de prosperitate pentru poporul
italian.- exprimindurși convingerea
că. relațiile. existente intre România
și Italia se vor dezvolta în conti
nuare. In interesul celoi* două-țări si
ponoare.
.

Poate nicăieri în lume nu pot fi
Milano, la Roma; la Torino. în alte
orașe aid peninsulei, ' vizitatorul
întîlnite orașe cu personalitate atit
diii România'va fi martor a nu
de distinctă, care să aducă la tot
pasul surpriza unicității, ca orașele
meroase dovezi in ce privește tra
italiene. Este o .realitate • ce se im
diționalele legături prietenești ropune vizitatorului nu numai ; în
mânpritaliene, puternic stimulate
,,Cetatea Eternă", ci pe întreg cu
de .afinitățile de ■ origine, limbă și
prinsul peninsulei. în care - vesti
cultură latină. .Bazate pe princi
giile antichității își. dau mina . pes
piile independenței-și suveranității,
te veacuri cu prezentul înțr-o de
naționale... egalității. în drepturi,
neamestecului in treburile interne
săvârșită armonie.
....
Piața Veneției este adesea , con
și avantajului reciproc, aceste re
siderată cea mai importantă piață
lații se dezvoltă continuu pe cele
a Romei, „inima" sa. Aici, în apro
măi diferite planuri. O evidenția
pierea. Forului lui Traian, se înal
ză cu putere-amplificarea colabo
ță Columna de marmură, :care este
rării .economice,, inclusiv prin ex
nu .numai un simbol viu al orașu
tinderea unor, forme superioare,
lui. dar și al latinității poporului
cum șînt .societățile mixte de pro
. român. La numai cîțiva kilometri,
ducție, și comercializare în sectoa
pe „raccordo anulare" — centura
re importante, cum ar fi; construc
de beton ce înconjoară capitala,
ting de mașini; metalurgia, cliimia.
deschizindu-i larg porțile spre
petrochimia și altele ; o demon
cele patru zări ■ -— pot fi întîlnite
strează,-.în egală măsură, intensi
simbolurile noi ale Romei — su
ficarea schimburilor în domeniile
tele de fabrici și uzine , ce i-au. științei și tehnicii, artei, culturii și'
permis să aspire în prezent si la
învățămintului — toate acestea
.. titlul de oraș industrial.
contribuind la . mai buna apropie
La Milano, priceperea și invenre. și • cunoaștere intre cele două
tivitatea poporului italian își gățări și popoare.
sesc elocvente întruchipări atît in
. Un rol determinant în evoluția
magnificul Dom, cel mai impor■relațiilor româno-italiene a avut,
, tant monument al artei gotice din
vizită pe care președintele Nicolae
această parte a. lumii,, cristalizare - Ceaușescu
efectuat-o în Italia în
în marmură a aproape șase secole
primăvara anului. 1973. Convorbi
de eforturi ale omului, cit și în
rile' la nivel înalt. Declarația
salba de societăți și uzine —
solemnă comună, celelalte docu
„ENI", .,Pirelli", „Innocenti" și amente semnate cu acel prilej, pre
tîtea altele, care au făcut din. ve
cum și. înțelegerile intervenite în chiul Madiolanum orașul cel mal
cursul al tor contacte Ia nivel înalt
reprezentativ ai nordului ; indus
au dat noi și puternice impulsuri
trializat.
conlucrării, dintre, cele două țări,
Tot la fel Ia Torino, faima orape plan bilateral, .cit și în sfera
' șului este dată astăzi nu numai
vieții internaționale.
de celebrele muzee adăpostite la
Ră'spunzî'nd pe deplin intereselor
Palazzo Madama sau de Palatul
reciproce, dezvoltarea continuă a
Academiei de științe, ci și de mii
prieteniei
româno-itallene se în
le de mașini care ies zilnic de pe
scrie, fără îndoială, ca o contribu
benzile de montaj ale uzinelor
ție importantă la întărirea păcii,
„Flat".
securității și înțelegerii în Europa
Oriunde va poposi în Italia, la
șl în lume. .

Forțele insurgente se pronunța pentru reluarea dialogului
în vederea restabilirii păcii în Salvador
SAN SALVADOR 1 (Agerpres). —
Intr-un comunicat, Frontul Farabiindo Marți pentru Eliberare Națio
nală — Frontul Democratic Revolu
ționar (F.M.L.N.—F.D.R.), apreciază
, că președintele țării,: Jose Napoleon
Duarte, este responsabil de întreru
perea dialogului vizînd găsirea unei
soluții politice conflictului din Salva
dor — informează agenția. Prensa
Latina. Documentul menționează că
șeful statului a respins propunerea
forțelor insurgente privind realizarea

celei de-a treia runde de convorbiri
la 15 iunie, in departamentul Morazan.
Pe de altă parte, insurgenții salvadorieni au cerut organizarea unei
dezbateri parlamentare asupra ne
gocierilor ÎAcepute anul trecut in ve
derea restabilirii păcii în țară,
F.M.L.N.—F.D.R. dorind ca forul le
gislativ să—1 determine pe președinte
le Duarte să reia, dialogul— adaugă
agenția France. Presse.

IN tarile capitaliste dezvoltate

Producția în scădere - șomajul în creștere
Un raport al O.E.C.D.
PARIS 1 (Agerpres). — Șomajul
american, se apreciază că menținerea
în Europa occidentală, deja la nivel
deliberată de, către administrația
record pentru epoca postbelică, va
republicană a unor deficite extrem
continua
să crească, ajungând, în
de . ridicate ale balanței comerciale
1986, la 19,5 milioane (11 la sută din
are efecte nocive majore asupra
forța de muncă) dacă statele respec
economiei
Statelor Unite, Inclusiv
tive nu iau măsuri de stimulare a
asupra situației- materiale a unor
economiilor lor, se anticipează în
categorii
ale populației S.U.A. în
raportul
O.E.C.D. privind situația
document se menționează, între al
economică a membrilor săi în ur
tele,. că din, cauza deficitului ridicat
mătoarele 18 luni.
al balanței comerciale, din 1980 și
pînă in prezent in S.U.A. și-au
Pe ansamblul O.E.C.D., rata me
pierdut locurile.de muncă: peste
die de creștere economică va. scădea
450 000 de ingineri și muncitori cu
la 2,7J5 la sută, în 1986, față de 3,25
inaltă calificare. Un alt impact ne
in 1985 și '4,9 în 1984. Declinul șe va
gativ al deficitului enorm al balanței
reflecta într-o sporire a șomajului in
comerciale americane îl constituia
Europa occidentală.
diminuarea sensibilă a productivită
Raportul subliniază că reducerea
ții muncii in S.U.A., comparativ cu
deficitelor bugetare americane ar fi
alte state industrializate din Occi
un „element cheie" în menținerea
dent. Astfel, în primul trimestru al
unei
rate
susținute a economiei
anului în curs, productivitatea mun
cii: s-a diminuat cu 2,5 la sută. Ra
americane pe termen mediu. „Fără
portul estimează. că productivitatea
o asemenea măsură, dezechilibrele
muncii Va continua să rămînă scă
din economia mondială ar putea lua
zută, în condițiile în care soldul pa
proporții
incontrolabile",
arată
siv al balanței comerciale americane
O.E.C.D.
va urca de la 123 miliarde dolari în
WASHINGTON. — Intr-un raport
1984, la 160 miliarde, dolari în 1985,
dat publicității la Washington de un
așa cum apreciază Departamentul
comitet de resort al Congresului
american al Muncii.

VIOLENTA, FLAGEL AL SOCIETĂȚII OCCIDENTALE
Reacții dupâ incidentele singeroase de pe stadionul din Bruxelles

La trei zile după singeroasele in- jI
cidente care au precedat desfășu
rarea meciului de fotbal Juventus
—Liverpool, presa vest-europeană
continuă sa comenteze pe larg această tragedie, considerată simp
tomatică pentru proporțiile atinse
de fenomenul violenței in societa
tea occidentală. Ziarele londoneze
condamnă in unanimitate actele
huliganice la care s-au dedat su
porterii britanici, pronurițindu-se
pentru „un război total contra van
dalismului in sport" și aprobînd
fără rezerve decizia federației en
gleze de fotbal de a interzice echi
pelor de club din Anglia de a parti
cipa la competițiile intereuropene
in viitorul sezon. Presa italiană,
condamnând la riadul ei „dezlăn
țuirea bestială . a suporterilor de
peste. Canalul Minecii", denunță in
același timp „incompetența totală"
a poliției belgiene, care nu a reușit
să stăpinească pe huligani. Coti
dianul de la Bonn „General Anzeiger“ consideră că fotbalul a cu
noscut ora cea mai neagră din in-

treaga sa istorie", exprimîndu-și, in
același timp, regretul că autorită
țile U.E.F.A. au autorizat. desfășu
rarea meciului în condițiile tragice
existente, părere împărtășită, de
altfel, de întreaga presă occiden
tală. (Cotidianul spaniol „Diario 16“
vorbește de „un meci de fotbal des
fășurat intr-un cimitir".)
.
Intre timp, rămășițele victimelor
din rindui suporterilor italieni au
început să fie transportate cu avio
nul in țară, la aterizarea pe aero
portul din Roma fiind prezent pre
ședintele
republicii,
Alessandro
Pertihi. Un consiliu de miniștri
prezidat de premierul Bettino
Craxi a deplins, concomitent cu in
suficiența .măsurilor de securitate
de pe stadionul din Bruxelles, ma
nifestările de bucurie care au avut
loc in unele orașe italiene după
victoria echipei Juventus.
Problema vandalismului • în spor
tul occidental va forma, de altfel,
obiectul unei apropiate reuniuni a
miniștrilor sportului din țările
vest-dUropene.
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