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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, miercuri, 29 apri
lie, a avut loc ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic
Executiv a analizat și aprobat PROPUNE
RILE CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA
NIVELULUI DOBÎNZILOR ÎNCASATE ȘI
PLĂTITE DE BĂNCI. Potrivit indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la perfecționarea mecanismului economico-financiar, au fost examinate posibili
tățile privind îmbunătățirea nivelului de
dobînzi încasate și plătite de bănci in rela
țiile cu unitățile socialiste și populația.
S-a apreciat că realizările obținute de țara
noastră in dezvoltarea și diversificarea pro
ducției materiale, sporirea eficienței econo
mice și ridicarea nivelului de trai, stabilita
tea tuturor categoriilor de prețuri, precum
și sarcinile prevăzute în actualul cincinal cu
privire la creșterea, în continuare, a renta
bilității economice, pe baza reducerii chel
tuielilor de producție și circulație, utilizării
cu maximă eficiență a resurselor materiale
și financiare, asigurarea echilibrului finan
ciar și monetar și a unei circulații bănești
sănătoase, creează condiții pentru o reducere
generală a dobînzilor atit în raporturile cu
unitățile socialiste, cît și cu populația. în
stabilirea măsurilor de reducere a dobînzilor
s-a pornit de la necesitatea perfecționării în
continuare a sistemului financiar și de cre
dit, a aplicării in condiții mai bune a prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii, de la
faptul că dobinzile nu trebuie să fie un mij
loc de a obține venituri fără muncă. Venitu
rile statului și ale populației trebuie să se
bazeze pe muncă, pe rentabilitate, pe o ac
tivitate economică eficientă.
Conform propunerilor aprobate, nivelul
de dobîndă ce se incasează de bănci Ia cre

ditele curente pentru activitatea de produc
ție și circulație se reduce, de regulă, cu o
unitate procentuală — în industrie, trans
porturi, cercetare-proiectare, comerț exte
rior, aprovizionare etc., de la 5 la sută la 4
la sută ; Ia unitățile comerțului interior și
agriculturii cooperatiste, dobînda se reduce
de la 3 la sută la 2,5 la sută și, respectiv, de
la 2 la sută la 1,5 la sută. La unitățile agri
cole de stat și silvice, la stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii etc., se menține
actualul nivel de dobîndă de 2 la sută.
Pentru creditele aferente unor stocuri de
materii prime care asigură baza energetică
și de producție, respectiv cărbune, cocs, mi
nereu de fier și minereuri neferoase exis
tente la producători, se aplică o dobîndă
curentă de 2 la sută pe an, în loc de 3 la sută.
La bazele de aprovizionare tehnico-materială, pentru creditele curente aferente
stocurilor preluate de la întreprinderi în ve
derea redistribuirii, se aplică o dobîndă de 2
la sută, față de 3 Ia sută în prezent.
Nivelul dobinzii ce se încasează de bănci Ia
creditele ce se acordă în limita plafoanelor
aprobate, unităților economice aflate în inca
pacitate de plată, pentru achitarea la timp a
furnizorilor, se reduce, de regulă, cu o uni
tate procentuală.
La creditele nerambursate Ia scadență de
unitățile industriale, transporturi, aprovi
zionare tehnico-materială, prestări servicii
și altele, se diminuează actualul nivel de do
bîndă, de regulă, cu 3—4 unități procen
tuale.
In ceea ce privește creditele curente pen
tru activitatea de investiții, pentru obiecti
vele ce se execută în cadrul termenului pla
nificat de punere în funcțiune, se reduce
dobinda de la 3 la sută la 2,5 la sută, iar la
cele la care se depășește termenul planificat,
de Ia 5 Ia sută la 4 la sută. Pentru obiecti
vele de investiții care se pun în funcțiune

înainte de termenul planificat, dobinda va fi
de 2 Ia sută, față de 2,5 la sută in prezent.
Nivelul dobînzilor ce se plătesc de bănci
la disponibilitățile unităților socialiste se di
minuează pentru unitățile economice de stat
și cooperatiste, cu o jumătate de unitate
procentuală — de la 2 la sută la 1,5 la sută.
La disponibilitățile organizațiilor obștești,
dobinzile plătite vor fi de 1,8 la sută.
Ca urmare a reducerii nivelului dobîn
zilor aplicate de bănci la creditele acordate
unităților economice, se vor diminua costu
rile de producție, cheltuielile de circulație
și cele de investiții ale unităților economice,
ceea ce va duce la creșterea rentabilității și
a beneficiilor acestora. In mod corespunză
tor se vor reduce încasările băncilor.
La nivelul anului 1986, aceste influențe
reprezintă 5,1 miliarde lei, din care la uni
tățile industriale 2,7 miliarde lei.
Pentru economiile populației depuse la
C.E.C., pe o perioadă de cel puțin un an.
se va plăti o dobîndă de 3,5 la sută anual,
iar pentru depunerile la vedere de 2,5 la
sută. Pentru celelalte categorii de depuneri
dobinda va fi de 1,5—2 la sută.
In mod corespunzător, noile reglementări
privind reducerea dobinzilor se vor aplica și
în celelalte unități de credit. In nici un sec
tor nu se vor putea depăși nivelurile de
dobînzi stabilite.
Comitetul Politic Executiv a exprimat
convingerea că aceste măsuri vor contribui
la stimularea activității productive și creș
terea rentabilității și beneficiilor, la întă
rirea răspunderii pentru buna gospodărire a
fondurilor materiale și bănești, utilizarea
lor cu eficiență maximă, asigurarea echili
brului financiar și monetar, a unei circulații
bănești sănătoase, la perfecționarea aplicării
noului mecanism economic, a principiilor
autoconducerii și autogestiunii economicofinanciare.

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, miercuri după-amiază, pe
ministrul pescuitului și economiei
maritime din Republica
Islamică
Mauritania, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, aflat în vizită in țara noas
tră.
Oaspetele a exprimat cele mai
vii mulțumiri pentru întrevedere si
a
transmis
președintelui
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Comitetului Militar de
Salvare Națională, șef al Statului
Republica Islamică Mauritania, colo
nel Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya,

un cordial salut, împreună cu senti
mentele sale de stimă și prietenie.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a adresat, la rindul său.
șefului statului mauritanian cele mai
bune urări de sănătate și succese.
In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate relațiile de prietenie și co
laborare care s-au statornicit și se
dezvoltă între România și Maurita
nia. fiind subliniată contribuția de
terminantă a dialogului Ia cel mai
înalt nivel în extinderea și diversi
ficarea in continuare a acestora. Au
fost reliefate posibilitățile existente
pentru amplificarea raporturilor ro-

mâno-mauritane pe plan economic,
tehnico-științific și in alte sfere de
activitate, în interesul și spre binele
ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii, înțelegerii și copperării între
națiuni. In mod deosebit, au fost
discutate probleme privind extin
derea colaborării româno-mauritane
in domeniul pescuitului.
La primire a participat Paula
Prioteasa, ministrul industriei ali
mentare și al achiziționării produse
lor agricole.
A fost de față Yehdih Ould Sid’Ah
med. ambasadorul Republicii Islami
ce Mauritania la București.

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
a primit,
miercuri, 29 aprilie, pe Anwar
Hashim, ambasadorul Republicii
Populare Bangladesh la București,
la cererea acestuia.
Ambasadorul Republicii Populare
Bangladesh a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu un cordial mesaj

de salut și cele mai bune urări din
partea președintelui Hussain Mo
hammad Ershad și a doamnei Raushan Ershad.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită,
din partea sa. a tovarășei Elena
Ceaușescu, un salut și cele mai bune
urări președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh și soției sale.
în timpul convorbirii au fost evi-

dențiate bunele relații de prietenie
și colaborare dintre cele două țări,
subliniindu-se însemnătatea deose
bită a înțelegerilor convenite cu
ocazia întîlnirii la nivel înalt, din
luna martie a acestui an. de Ia
Dhaka, pentru dezvoltarea în con
tinuare a conlucrării multilaterale
dintre România și Bangladesh. in
interesul reciproc, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale.

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri, pe Nasir Batayneh, ambasadorul Regatului Ha-,
șemit al Iordaniei la București, cu
ocazia încheierii misiunii sale în țara
noastră.

în cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej au fost evocate
bunele relații româno-iordaniene. exprimindu-se dorința de a se acționa
pentru dezvoltarea lor în continuare,
atit pe plan bilateral, cît și pe arena
internațională.

Ambasadorul iordanian a adresat
calde mulțumiri pentru sprijinul ce
i-a fost acordat de președintele
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în România.

ÎN ONTOMIPIINA^EÂ
Z0ILE8 DE 1 MAC
Hărnicia muncitorească
la panoul întrecerii
Buzău : Producție fizică peste prevederi
Datorită unei mai bune
organizări a activității pro
ductive, creșterii producti
vității muncii și folosirii la
întreaga capacitate a utila
jelor și instalațiilor din
dotare, colectivele de oimeni ai muncii din 40 de
unități economice din jude
țul Buzău raportează în cin
stea zilei de 1 Mai îndepli
nirea. înainte de termen, a
planului pe 4 luni la producția-marfâ
industrială.
Avansul de timp ciștigat a
permis acestor unități, in
tre cane se numără Schela
de producție petrolieră
Berea, întreprinderea de
garnituri de frină și etanșane Rimnicu Sărat. între

prinderea de tricotaje Nehoiu, Filatura de lină piep
tănată Buzău și Antrepri
za de construcții hidrotehnioe Siriu, să realizeze su
plimentar o producție în
valoare de peste 130 mi
lioane lei. De asemenea,
colectivele
muncitorești
din cinci unități economice
și-au onorat și depășit sar
cinile de plan la export, livrînd suplimentar parte
nerilor de peste hotare
mărfuri în valoare de 2,5
milioane lei. Demn de re
marcat este faptul că în
tregul spor de producție a
fost realizat pe seama
creșterii
productivității
muncii. (Stelian Chiper).

Ialomița : Realizări ale constructorilor
în cinstea zilei de 1 Mai,
constructorii din cadrul
Antreprizei poduri dună
rene Fetești, care înalță
peste apele Borcei și Du
nării uriașele arcade din
oțel și beton, au reușit,
printr-o muncă riguros or
ganizată, realizarea unor
lucrări în devans față. de
grafice. Astfel, la podul de
la Borcea s-au încheiat lu
crările de monolitizare Ia

viaductul rutier calea I.
unde în prezent se toarnă
îmbrăcămintea asfaltică și
se finisează trotuarele. La
podul de la Cernavodă sînt
în curs de finalizare lu
crările de la viaduct și ca
lea rutieră de la pasajul
superior. Un volum im
portant de muncă se des
fășoară și pe tronsonul au
tostrăzii Fetești — Cerna
vodă. (Mihai Vișoiu).

Pe șantierul Centralei electrice de termoficare
din Drobeta-Turnu Severin

DECLARAȚIE COMUNĂ

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, și a tovarășului Kenji Miyamoto, președintele
Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășul Kenji
Miyamoto, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Japonez, printr-un schimb de me
saje și o întîlnire organizată între
reprezentanți ai celor două partide,
și-au prezentat reciproc punctele
de vedere asupra situației interna
ționale actuale, îndeosebi în legă
tură cu problemele privind armele
nucleare și condițiile în care evo
luează mișcarea comunistă în
lume. Avînd în vedere situația
deosebit de gravă existentă pe
plan internațional și necesitatea
imperioasă a soluționării proble
melor apărute și pentru a contri
bui activ la realizarea obiective
lor comune urgente, precum și
dorința de a dezvolta în conti
nuare eforturile unite ale celor
două partide în această direcție,
cei doi conducători, fără a aștepta
să aibă convorbiri directe, au con
venit să adopte următoarea De
clarație comună :
Examinînd evoluția situației in
ternaționale,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Kenji Miyamoto au constatat că,
în lumina dezvoltării istorice, eve
nimentele au confirmat justețea analizei și aprecierilor, valabilitatea
deplină și actualitatea propuneri
lor prezentate în Comunicatul co
mun din 3 septembrie 1971 și în
Declarația comună din 10 iulie
1978, pe care le-au semnat în nu
mele partidelor lor.
în prezent, lumea se află într-un
moment de răscruce istorică. Pe
de o parte, lupta pentru preveni-
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ln cursul lunii aprilie au avut loc consultări și un larg schimb
de păreri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, și tovarășul Kenji Miyamoto, pre
ședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez.
Prin scrisori și mesaje, ca și prin întîlniri și convorbiri directe in
tre reprezentanți ai celor două partide, tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Kenji Miyamoto și-au prezentat reciproc considerentele, pozi
țiile și aprecierile partidelor lor în legătură cu principalele pro
bleme ale vieții internaționale actuale și, în mod deosebit, cu pro
blemele privind lichidarea armelor nucleare și apărarea păcii, cu
situația din mișcarea comunistă și muncitorească și cu marile
răspunderi ce revin — in actualele împrejurări internaționale —
partidelor comuniste și muncitorești, forțelor revoluționare, pro
gresiste, democratice de pretutindeni, în lupta pentru dezarmare,
progres social și pace în lume.
Pe baza acestor consultări, a aprecierilor și pozițiilor comune
pe care cele două partide le au în aceste probleme, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Kenji Miyamoto au adoptat următoarea
DECLARAȚIE COMUNA :

rea unui război nuclear și elimi
narea armelor nucleare, pentru
suveranitate și independență na
țională, democrație și progres so
cial a cunoscut o amplă dezvol
tare, demonstrînd că se poate
asigura progresul istoric al ome
nirii, în numele generațiilor
viitoare. Pe de altă parte, în con
dițiile acumulării nelimitate de
armamente nucleare și convențio
nale tot mai perfecționate, ale
agravării crescînde a contradic
țiilor, creșterii parazitismului im
perialismului, extinderii conflicte
lor economice și comerciale dintre
țările capitaliste dezvoltate, așa
cum rezultă din activitatea corpo
rațiilor multinaționale dintr-o se
rie de țări capitaliste, în condițiile

n
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accentuării instabilității valutelor
și creșterii imense a datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare, sistemul capitalist mondial
caută cu disperare să găsească o
nouă ieșire, care să asigure capi
talului obținerea în continuare de
profituri fabuloase pe seama oa
menilor muncii și prin intensifi
carea exploatării țărilor în curs de
dezvoltare. Resursele și bogățiile
omenirii nu trebuie risipite în
asemenea scopuri neproductive,
cum este accelerarea cursei înar
mărilor, care a dus la acumularea
uriașă de arme nucleare și de alte
mijloace de distrugere, ci, dimpo
trivă, ele trebuie folosite pentru
rezolvarea problemelor foametei și
sărăciei, care afectează sute de mi

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist
Român

lioane de oameni în lume, precum
și pentru dezvoltarea economică și
soluționarea problemelor sociale,
în general, este necesară o schim
bare radicală în economia și poli
tica internațională.
O asemenea schimbare impune
mai mult ca oricînd ca țările so
cialiste, oamenii muncii din țările
capitaliste, forțele de eliberare na
țională, precum și forțele antinu
cleare, iubitoare de pace să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru
pace, securitate, independență, de
mocrație și progres social. în această luptă, obiectivul eliminării
armelor nucleare ocupă un loc cen
tral.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kenji Miyamoto decla
ră solemn că este imperios nece
sar să se constituie urgent un am
plu front unit internațional antinu
clear, pentru prevenirea războiului
nuclear și eliminarea armelor nu
cleare, pentru depășirea impasului
în care se află astăzi politica ,inter
națională în problema armelor nu
cleare, și trebuie depuse toate eforturile posibile în acest scop.
în cursul celor 16 ani care au
trecut de la prima întîlnire a ce
lor doi conducători, în 1971, nu
mărul armelor nucleare a crescut
în ritm accelerat, avînd o putere
distructivă care a atins niveluri
îngrozitoare. Mai mult, în actuala
situație internațională, un război
nuclear va duce inevitabil la
pieirea întregii umanități și civi
lizații : de asemenea, au crescut

(Continuare în pag. a V-a)

KENJI MIYAMOTO
Președintele Comitetului Central
al Partidului Comunist Japonez

Ritmuri înalte ia toate fronturile de lucru

Aspect de muncă de pe șantierul Centralei electrice
de termoficare din Drobeta-Turnu Severin
Foto : S. Cristian

Puternic mobilizați de indicațiile date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu
prilejul vizitei de lucru pe acest mare șantier, con
structorii și montorii înscriu în graficele zilnice ritmuri
tot mai înalte de lucru. Activitatea a fost astfel orga
nizată, la nivelul formațiilor și brigăzilor de muncă, îneît
în cursul acestei lunț să se. recupereze cea mai mare
parte din restanțele acumulate în primul trimestru al
anului. în prezent, montorii asigură ultimele probe teh
nologice la cel de-al doilea grup de 50 MW (în foto
grafie), care va intra în funcțiune în zilele următoare.
Concomitent, se lucrează pe un front larg la grupul nr.
3. de aceeași capacitate, și la cazanul nr. 4 de 420 tone
abur pe oră. La rindul lor, constructorii intensifică rit
murile de execuție la grupurile 4 și 5. la coșul de fum
nr. 2 și la gospodăria de cărbune. (Virgiliu Tătaru).

PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE ACEST AN

Respect fată de contracte, respect față de lege
în recenta sesiune, Marea Adu
nare Națională a dezbătut Raportul
Consiliului de Miniștri cu privire la
îndeplinirea Planului național unic
de dezvoltare economico-socială a
țării în trimestrul I 1987 și măsu
rile pentru realizarea integrală a
prevederilor planului pe anul 1987.
Este încă o dovadă a preocupării
constante a conducerii partidului, a
forului legislativ suprem de a ur
mări stabilirea unor programe de
măsuri concrete, menite să asigure
înfăptuirea neabătută a sarcinilor
de dezvoltare economico-socială a
țării. Așa cum rezultă din Ilotărirea-Apel a Marii Adunări Națio
nale, economia noastră socialistă dis
pune de tot ce este necesar pentru
realizarea în cele mai bune con
diții a planului, a programelor de
perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, pentru dez
voltarea intensivă a tuturor sectoa
relor economice, creșterea calității
și eficienței întregii activități. Este
necesar deci să se depună toate
eforturile pentru a se realiza pla
nul in cele mai bune condiții, la
toți indicatorii, pentru îndeplinirea
exemplară a sarcinilor la export,
pentru obținerea unor recolte spo
rite in acest an, pentru rezultate
cit mai bune in întreaga activitate
economico-socială.
Se cunoaște că, în condițiile com
plexității crescinde a activității pro
ductive, are loc o dezvoltare și o di
versificare importantă a relațiilor
economice dintre întreprinderi, din
cadrul aceleiași centrale sau din
centrale ori ramuri diferite, relații
care au un rol hotărîtor pentru
buna desfășurare a producției, pen
tru îndeplinirea riguroasă a sarcini
lor de plan in fiecare întreprindere
și pe ansamblul economiei naționale.
Pornind de la aceste realități, în

repetate rînduri tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se respecta neabătut
prevederile planului, angajamentele
asumate in contractele economice de
aprovizionare tehnico-materială și
desfacere a producției, de cooperare
interuzinală. „Este necesar — arăta
secretarul general al partidului la
recenta Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R. pe probleme econo
mice — să se asigure realizarea in
cele mai bune condiții a bunei apro
vizionări cu materiale de bază și,
totodată, realizarea in industria ori
zontală a tuturor produselor pentru
a asigura desfășurarea ritmică a pro
ducției în toate sectoarele”.
Care sînt rațiunile care impun in
staurarea unei ordini și disciplina
desăvîrșite în functionarea mecanis
mului aprovizionării tehnico-materiale. în respectarea cu strictete a
contractelor economice ?
Ca o expresie a superiorității
economiei socialiste, planificarea în
tregii activități economico-productive. incluzind si relațiile de aprovi
zionare și desfacere a producției, ofe
ră avantajul concentrării și dirijării
eforturilor națiunii spre dezvoltarea
impetuoasă a țării. în condițiile eco
nomisirii muncii sociale, ale valori
ficării cu eficiență maximă a po
tențialului tehnic, material și uman,
în acest sens. încă din perioada de
elaborare a planului au fost întoc
mite balanțe materiale care permit
stabilirea cu exactitate a cantităților
de produse care trebuie fabricate,
cînd și de către cine — deci resur
sele care trebuie asigurate, pre
cum și destinațiile pe care le vor
căpăta aceste produse, adică cine va
primi produsele, cînd și în ce can
tități. Totul fiind, deci, măsurat, co
relat, echilibrat I Pe baza acestor
prevederi se perfectează și contrac
tele economice care statornicesc.

sub o formă juridică, drepturile ș<
obligațiile reciproce ale furnizorilor
și beneficiarilor — ca participant
direct la producția materială — în
legătură cu transpunerea in practică
a sarcinilor de plan.
LEGEA CONTRACTELOR ECO.
NOMICE PREVEDE :
„Unitățile socialiste sint obli
gate să execute contractele eco
nomice in natură, cu respecta
rea intocmai a cantității, calită
ții, a termenelor și celorlalte
obligații asumate1*.
Este de la sine înțeles că orice
nerealizare cit de mică a producției
fizice, la un sortiment sau altul din
cele stabilite prin plan, prin balan
țele materiale și incluse în contrac
tele economice produce efecte nega
tive, amplificate adesea in lanț în
activitatea mai multor întreprinderi.
Bunăoară, este destul ca o întreprin
dere constructoare de mașini să nu
primească la timp cîteva zeci de
tone de laminate, pentru ca. neavînd
la dispoziție alte stocuri de metal
corespunzător, să oprească fabrica
ția unor utilaje tehnologice metalur
gice, care, la rindul lor. nefiind li
vrate șantierului unui nou laminor,
fac ca acesta să nu poată intra la
timp în funcțiune, determinînd... un
gol în producția de laminate. Si ast
fel neajunsurile se amplifică, se com
plică. intrîndu-se adesea într-un
adevărat cerc vicios al restantelor.
Se înțelege de ce în acest dome
niu, mai mult decît oriunde, este
nevoie de disciplină, de ce con
tractele economice, o dată semnate,
devin lege, antrenează răspunderi
precise. Planul și contractul — iatâ
cele două instrumente ale legii față

(Continuare in pag. a II-a)
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IN SOLUTIONAREA PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEI

Cum gîndim pregătirea
profesională?

9 Pînă în seara zilei
de 28 aprilie, culturile
de primăvară au fost
semănate, în total, pe
89 la sută din preve
deri

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Acționați energic, prin bună organizare,
pentru a încheia neîntîrziat însămînțările
pe toate suprafețele, pînă la ultima palmă
de pămînt!

HUNEDOARA: Viteze sporite

prin redistribuirea forțelor
în județul HUNEDOARA insămînțările sint întîrziate, realizîndu-se,
pină în seara zilei de 28 aprilie, doar
68 la sută din suprafețele prevă
zute. Pentru impulsionarea lucrări
lor, mecanizatorii lucrează și în
schimburi de noapte la pregătirea
ultimelor suprafețe de teren.
în unitățile agricole din consiliile
agroindustriale Geoagiu, Deva, Orăștie am reținut buna organizare a
muncii la semănat. De altfel, ingi
nerul Antoniu Iuga, directorul Trus
tului S.M.A. Hunedoara, pe care
l-am intilnit la C.A.P. Orăștie și pe
care l-am insoțit apoi în cîteva uni
tăți agricole, ne-a subliniat că una
dintre măsurile întreprinse în ve
derea sporirii ritmului de, semănat
la porumb și încheierea cit mal ur
gentă a acestei lucrări este în
trajutorarea intre unitățile agricole.
„Toate formațiile de mecanizatori
lucrează din zori și pînă-n seară la
semănatul porumbului, sub supra
vegherea atentă a specialiștilor, iar
la pregătirea patului germinativ se
muncește numai în schimburi prelun
gite — ne spune directorul trustului.
Intrucît unele unități agricole au și
încheiat semănatul porumbului pe în
treaga suprafață prevăzută am luat
măsuri operative de întrajutorare
intre unități. Toate formațiile de
mecanizatori disponibile din unită
țile care au încheiat semănatul po
rumbului au fost transferate in

cooperativele agricole în care lucră
rile au întîrziat datorită, mai ales,
condițiilor climatice".
La C.A.P. Dineu Mare, din consi
liul agroindustrial Orăștie, la semă
natul porumbului lucra formația de
mecanizatori condusă de loan Gașpar. Aici se aflau și două formații
de mecanizatori de la cooperativele
agricole Mărtinești și Jeledinți. După
cum aprecia președintele consiliului
agroindustrial Orăștie, tovarășul
Laurian Lucoi, cu aceste forțe spo
rite semănatul porumbului s-a
scurtat cu circa trei zile în unitățile
agricole rămase in urmă.
Nu este unicul exemplu de acest
fel. Si alte unități agricole cu rea
lizări mai slabe la însămînțarea po
rumbului au fost sprijinite cu for
mații de mecanizatori din unele uni
tăți agricole care au încheiat semă
natul. La C.A.P. Romoșel, din con
siliul agroindustrial Geoagiu. pe lin
gă utilajele din dotarea formației
locale lucrau și două formații de
mecanizatori, deplasate de la coope
rativele agricole Romos și Vaidei,
unde, după două zile de lucru din
zori pînă-n seară, semănatul porum
bului a fost în întregime încheiat.
Asemenea măsuri au făcut ca ritmul
însămînțărilor să crească in ultime
le zile.

Sabin CERBU

corespondentul „Scinteii"

VÎLCEA: Din exemplul unităților

agricole fruntașe
Ploile care au căzut Ia scurte in
tervale în județul VILCEA, în ulti
mele două săptămîni, au perturbat
activitatea pe ogoare, îndeosebi la
semănatul porumbului. Ca atare,
comandamentul agricol județean a
luat măsuri ferme în vederea înche
ierii grabnice a lucrărilor. Am urmă
rit pe teren cum sîrit aplicate măsu
rile respective.
La ferma nr. 1 Fișcălia a coopera
tivei agricole Ionești, pe o suprafa
ță de 19 hectare cit măsoară sola din
punctul Balastieră, lucrează pe o
semănătoare mecanizatorul Constan
tin Meianu. „Este nevoie de un disc
pentru spargerea crustei pe partea
din vale" — se adresează mecaniza
torul primarului Gheorghe Ceaușu.
Un sfert de oră mai tirziu, un disc
cuplat cu grape intrase la pregătirea
terenului. Seara la Întoarcere, am
trecut iarăși pe la capătul solei. între
timp, mecanizatorul însămințase în
treaga suprafață intr-un pat germi
nativ mărunțit și neted ca-n palmă.
Avînd terenuri mai întinse, la
cooperativa agricolă Voicești se fo
losesc la executarea lucrărilor agri
cole agregate complexe. Inginerulșef Ilie Poroșanu ne spune : Con
centrăm forțele pe suprafețele din
cadrul parcelelor care s-au zvîntat.

(Urmare din pag. D
de care nu se admit nici un fel de
derogări, nici un fel de justificări 1
LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE PREVEDE :
„Organele de conducere co
lectivă ale unităților socialiste
au obligația să ia toate măsu
rile pentru încheierea și execu
tarea contractelor economice, in
vederea indeplinirii sarcinilor de
plan. Directorii și, în raport de
atribuțiile de serviciu ce ii revin,
personalul muncitor al unității
răspund nemijlocit de încheierea
ia termen a contractelor și de
îndeplinirea întocmai a obliga
țiilor asumate prin acestea".
Așadar, contractul, așa cum este
conceput prin lege, prin măsurile
stabilite de conducerea partidului,
constituie expresia directă a ma
nifestării autoconducerii muncito
rești, in sensul că întreprinderea,
prin organele democrației muncito
rești. trebuie să-și manifeste în
treaga competență și răspundere atit
pentru stabilirea unor clauze care
să asigure utilizarea cu eficiență
sporită a capacităților de producție,
cit și pentru adoptarea măsurilor de
înfăptuire concretă a obligațiilor
asumate. Or, ce arată situația pla
nului și îndeplinirii contractelor după
aproape patru luni din acest an 7
Sint întreprinderi in care s-a
muncit bine, acordîndu-se întrea
ga atenție tuturor contractelor eco
nomice, la export, ca și către be
neficiarii din țară și livrîndu-se
produsele la termenele stabilite.
Stau mărturie în această privință
numeroasele știri publicate în aceste
zile in presă care vorbesc despre
succese deosebite obținute de nu

întregul complex de lucrări pe care
l-am stabilit și l-am adaptat la con
dițiile pedoclimatice specifice zonei
noastre are ca scop garantarea ob
ținerii unei producții de cel puțin
20 000 kg porumb știuleți la hectar.
Pămîntul nostru este bun și numai
de noi depinde îndeplinirea acestui
obiectiv.
„Pămintul este bun cu cine-1 mun
cește bine" — ne spunea in aceeași
zi și tovarășul Ion Ban, primarul
orașului Drăgâșani, pe care l-am
intilnit în mijlocul mecanizatorilor
in punctul Braniște, unde se lucra
la semănat. Alături de el se mal
aflau inginerul-șef al . cooperativei
agricole, Vasile Ștefan, șeful secției
de mecanizare Ion Mănoiu și se mai
aștepta sosirea altor cadre de la
consiliul popular orășenesc. Moti
vul 7 în timp ce mecanizatorii ser
vesc masa, lucrează pe tractoare, la
discuit și semănat, „echipa de spri
jin", coordonată de primarul orașu
lui, el însuși lucrînd pe tractor. Pe
durata pauzei din ziua respectivă
s-au pregătit aproape 5 hectare de
teren, iar alte 3 hectare au fost însămînțate.
Sub semnul aceluiași spirit de răs
pundere se acționează șl in multe
cooperative agricole din consiliile a-

meroase colective muncitorești in
cinstea apropiatei sărbători a muncii.
După cum, din scrisorile sosite
zilnic la redacție, din investigațiile
efectuate de reporterii și corespon
denții „Scinteii" se desprinde faptul
că o serie de unități economice nu-și
fac datoria, dau atenție unor rezul
tate globale, in detrimentul realiză
rii planului și onorării contractelor
economice la anumite sortimente ale
producției fizice. Așa cum s-a apre
ciat la recenta consfătuire de lucru
de la C.C. al P.C.R., restanțele apă
rute la producția fizică au numai
parțial justificare prin existența unor condiții obiective, principalele
cauze constînd în deficiențele seri
oase care au existat în organizarea
muncii, în preocuparea necores
punzătoare atît a întreprinderi
lor, centralelor și ministerelor, cit și
a organelor de partid privind ur
mărirea și soluționarea problemelor
producției. în spiritul sarcinilor sub
liniate de conducerea partidului, tre
buie să se înțeleagă limpede de că
tre fiecare om al muncii, de către
fiecare comunist că realizarea inte
grală a planului la producția fizică
reprezintă una din condițiile hotăritoare pentru funcționarea riguroasă
a mecanismului economic, pentru aprovizionarea tehnico-materială rit
mică a unităților productive, pentru
onorarea la termenele prevăzute a
contractelor încheiate și îndeplinirea
planului la toți ceilalți indicatori.
Justificările, explicațiile nu pot ține
în nici un caz locul produselor în
scrise în plan și în contracte și care
trebuie asigurate la timp, la nivelul
calitativ impus de cerințele actuale
ale economiei. De altfel,
LEGEA CONTRACTELOR ECO
NOMICE PREVEDE :
„Unitatea socialistă care nu
execută obligațiile asumate prin

groindustriale Zătreni. Bălcești. Lădești și Crețani. Lucrătorii ogoarelor
din această parte a țării sint hotăriți să finalizeze cit mai repede în
sămînțările, respectînd cu strictețe

tehnologiile stabilite, pentru a obți
ne în acest an recolte superioare.

Ion STANCIU

corespondentul „Scinteii"

în actualitate —
semănatul orezului

ialomița:

Cu cele 9 030 hectare cultivate, ju
dețul Ialomița se numără printre ma
rii producători de orez din tară. Cum
s-au pregătit unitățile mari cultiva
toare pentru recolta de orez a aces
tui an am văzut la fața locului la
întreprinderile agricole de stat Giurgeni și Vlădeni. I.A.S. Giurgen* in
această primăvară cultivă 3 365 de
hectare. în fermele din zona Giurgeni. Luciu și Gura Ialomiței te
renul a fost bine pregătit, iar ma
șinile. revizuite și în perfectă stare
de funcționare, sint gata de start. To
varășul inginer Jan Nicolae. direc
torul unității, ne spunea : „Pentru
producția de orez din 1987 pregăti
rile le-am început încă din toamna
anului trecut. La semănat vom ac
ționa cu 15 MIC-uri și 26 semănă
tori SUP-29. cu care vom realiza un
ritm zilnic de 300—320 hectare. în
10—11 zile lucrarea se va încheia în
condiții de calitate superioară. în
toate fermele avem asigurat îhtreg
necesarul de sămînță".
Seriozitatea si răspunderea pentru
viitoarea recoltă de orez sint vizi
bile si la fermele conduse de ingi
nerele Georgeta Apostol. Maria Dum
bravă și Ana Bobonete, unde sint pre
gătite parcelele experimentale pen
tru realizarea unor producții de
5 500—6 000 kg la hectar.
Din discuțiile purtate am reținut

că toți specialiștii, șefii de fermă au
beneficiat de o pregătire centraliza
tă organizată de Ministerul Agricul
turii. iar mecanizatorii și vadagii au
fost instruiți la nivelul unității. îna
inte de începerea campaniei au avut
loc adevărate seminarii. prilej cu
care s-au verificat și consolidat cu
noștințele privind tehnologiile, sarci
nile ce le au de îndeplinit, cum tre
buie să se acționeze pentru a se
realiza producțiile prevăzute.
Ținind cont că semănatul orezu
lui trebuie să se realizeze în cel mai
scurt timp, comandamentul județean
pentru agricultură a stabilit forma
ții complexe. în componenta cărora
intră utilajele necesare, tractoare cu
echipament special (roți cu zăbreli
și asistenta tehnică. Ele sint acum
venite în sprijin la I.A.S. Giurgeni
Si Vlădeni. la cooperativele ăgricole de producție Giurgeni, Făcăeni,
Progresul si Vlădeni. Aceste foț-matii sint venite în ajutor din zona con
siliilor agroindustriale Fetești. Bordușani. Slobozia și Tăndărei. și au
în componență mecanizatori cu b
bună pregătire profesională. In fe
lul acesta se vor realiza viteze mari
de lucru, astfel incit semănatul ore
zului să se încheie în cel mai scurt
timp.

Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scinteii"

----- URMATELE EXEMPLUL!----FIECARE PALMA DE PAMINT FOLOSITĂ GOSPODĂREȘTE. în
județul Bacău, mecanizatorii și cooperatorii continuă să muncească cu
aoeeași rîvnă pentru a însămința fiecare metru pătrat de pămint. De
exemplu, în unitățile din consiliul agroindustrial Filipești, consiliu frun
taș la executarea lucrărilor de primăvară, au fost depistate peste 500
hectare care trebuie reinsămințate. Toate forțele mecanioe sint concen
trate în aceste zile la semănatul porumbului pe suprafețele respective. La
Săucești, uh mare număr de oameni săpau, greblau și semănau manual
terenurile din jurul stilpilor de la rețeaua electrică, care nu au putut fi
lucrate cu tractoarele. Și in alte unități agricole din județ — Tîrgu Trotuș, Parincea, Ungureni, Sascut. Răcăciuni — oamenii au depistat supra
fețe însemnate de teren pe care Ie însămînțează cu porumb, fasole, sorg
și alte culturi. La direcția agricolă județeană aflăm că numai in ultimele
două zile a fost insămințată cu asemenea culturi o suprafață de peste
5 000 hectare. (Gheorghe Baltă).
E TIMPUL LEGUMELOR. După ce luni, pe cuprinsul județului
Bistrița-Năsăud a fulguit, lucrările au fost reluate și se desfășoară intens
cu deosebire pe terenurile zvintate, cum sint cele nisipoase din luncile
Șieului și Someșului Mare. „Luni seara, ne-a relatat tehnicianul Grigore
Cociș, șeful fermei nr. 2 Cristur, din cadrul C.A.P. Șieu Orohei, am incheiat semănatul pe toate cele 80 hectare cu porumb, rămînindu-ne doar
de plantat 7 hectare cu legume în cimp. Lucrările din legumicultura con
centrează acum principalele noastre forțe". Și la C.A.P. din Beclean gră
dina de legume oferă o imagine plăcută. Ferma legumicolă parcă a re
născut de cind la conducerea ei a fost numit un bun specialist, inginerul
loan Chira. ..Terminind insămințările, concentrăm forțele in legumicul
tura — ne spune președintele consiliului agroindustrial Nimigea, tovară
șul Ioan V. Pop. Mai avem de semănat rădăcinoase furajere, printre rîndurile de pomi ale livezii tinere, de plantat legume, unde nu am putut ieși
in cimp cu răsadurile". (Gheorghe Crișan).

contract ori le execută necores
punzător datorează celeilalte
părți penalități, precum și des
păgubiri, în vederea reparării
prejudiciului cauzat din cul
pa sa".
Această normă juridică este menită
să disciplineze furnizorii nepunctuali.
Practica arată însă că sint rare,
inexplicabil de rare, cazurile în care
beneficiarii pretind ca furnizorii restanțieri să fie sancționați, să plăteas
că penalizările și despăgubirile pre

din buzunarul propriu prejudiciul
adus întreprinderii și țării prin neurmărirea încasării penalizărilor și
despăgubirilor cuvenite.
De altfel, potrivit legii, nici sume
le plătite drept penalități sau des
păgubiri de furnizorul nepunctual nu
mai pot intra în „sacul mare" al
cheltuielilor de producție.
LEGEA CONTRACTELOR ECO
NOMICE PREVEDE :
„Pagubele cauzate unităților
socialiste prin plata de penali-

Ce intenții bune, generoase, își
propun unele analize efectuate de
consiliile oamenilor muncii, și cit de
palide, formale sint pină la urmă
rezultatele lor ! Așa s-au petrecut lu
crurile nu cu mult'timp in urmă și
cu una din asemenea analize proiec
tate de organul de conducere colec
tivă de la Combinatul de pielărie și
încălțăminte „Clujeana".
Despre ce este vorba 7 Consiliul
oamenilor mhneii de aici își propu
sese să analizeze modul in care se
acționează in fabricile combinatului
clujean — unitate cu peste 10 000 de
oameni ai muncii — pentru pregă
tirea profesională a personalului
muncitor în vederea indeplinirii în
cele mai bune condiții a importan
telor sarcini ce-i revin pentru mo
dernizarea producției, pentru creș
terea volumului’ acesteia destinat
pieței interne și exportului. Ca temă
și ca moment — început de an, creș
tere simțitoare a sarcinilor de ex
port în comparație cu anul trecut,
acoperirea lor cu contracte ferme —
.analiza răspundea în mod ideal unor
necesități obiective. Ceea ce insemna
că pregătirea ei, pentru a oferi con
siliului oamenilor muncii posibilita
tea să stabilească cele mai importan
te decizii în această direcție, trebuia
să se facă in mod temeinic.
S-a procedat în acest fel 7 Să in
trăm în sala de ședințe a consiliului
oamenilor muncii. Prima remarcă :
un om citește de zor un referat.
Sală mare, participant!, multi. Există
și invitați. Cîțiva membri ai consi
liului oamenilor muncii încearcă
să-și ia notițe. Unii renunță pînă la
urmă să mai noteze și ascultă ce
aud. Ce aud, vom rezuma noi. spre
a arăta cit de „analitic" a fost ma
terialul propus spre... analiză consi
liului oamenilor muncii. Reținem în
esență trei lucruri : 1) Un inventar
bogat, ce-i drept, al tuturor formelor
de pregătire și perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale persona
lului muncitor. (îl reproducem, pen
tru a arăta cit de profund privește
legea această importantă măsură de
pregătire a forței de muncă : a) în
domeniul pregătirii, combinatul a be
neficiat anul trecut de 217 absolvenți
de școală profesională, 20 treapta I
de liceu. 16 treapta a doua de liceu,
80 de absolvenți ai cursurilor de ca
lificare cu participare în producție ;
b) in domeniul perfecționării pregă
tirii profesionale există multiple
forme : curs și instruire la locul de
muncă — pentru însușirea operațiilor
„cheie", adaptare-integrare — pen
tru absolvenții școlii profesionale și
pentru cei aflați in stadiul de prac
tică ; ridicarea calificării și promo
varea in muncă ; policalificarea ; re
ciclarea — pentru personalul din
serviciile funcționale ; și programe
de pregătire profesională pentru ca
drele su studii superioare). 2) O cifră
globală impresionantă, și anume
făptui că de aceste forme de pregă
tire’att beneficiat anul trecut peste
9 000 de oameni ai muncii. 3) Citeva
observații aduse la cunoștința consi
liului oamenilor muncii spre a fi in
format.
Aceste observații ar fi trebuit să
reprezinte esența analizei, să con
stituie argumente pentru adoptarea
programului pe acest an și a deci
ziilor de rigoare pentru materializa
rea lui în viață. Ce conțin ele ? A
spune că nu conțin nici o observație,
că au un conținut pur formal în
seamnă a nu spune totul. Menirea
de ansamblu a acțiunii este de a-i
face pe oameni să-și însușească noile
tehnologii și să promoveze în pro
ducție noile materiale, să gîndească tehnic și economic în rit
mul impus de caracterul mo
dern al producției, de cuceririle
revoluției tehnico-științifice, de ce
rințele creșterii continue a producti
vității muncii și ridicării gradului
de competitivitate al produselor.
Concluzia propusă de comisia de re
sort a consiliului oamenilor muncii
este una formală, birocratică, și
faptul că ea nu a primit o cuvenită
replică din partea organului de con
ducere colectivă e mai grav decît
însuși conținutul ei.
Ce-au spus membrii consiliului oa
menilor muncii despre această ana
liză 7 (O primă paranteză. E posibil
ca slaba participare la dezbaterea
acestei teme de importanță cu totul
și cu totul deosebită pentru combi
natul de pielărie și încălțăminte
„Clujeana" să fi fost determinată și
de faptul că, exceptind cadrele de

nele vinovate de neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obli
gațiilor asumate de unitățile socia
liste prin contracte răspund material
și disciplinar pentru prejudiciile
cauzate, iar dacă fapta constituie in
fracțiune, penal și civil. De exem
plu, se consideră abatere disciplinară
lansarea în fabricație de produse
care nu au asigurată desfacerea prin
contracte și se sancționează cu des
facerea contractului de muncă; iar
în cazul neluării măsurilor de reali
zare a obligațiilor contractuale asu

Respect față de contracte,
respect față de lege
văzute de lege. De multe ori cauzele
se sting, divergențele contractuale
se „lămuresc" la nivelul centralelor
și ministerelor. Cu alte cuvinte, „se
spală rufele în familie", se mena
jează susceptibilitatea furnizorilor
care nu-și fac datoria, dar se omite
că prin neonorarea unor obligații
contractuale sint afectate interesele
economiei. Or, este bine să se știe,
potrivit principiului autogestiunii că,
a încasa un drept cuvenit nu este o
problemă la latitudinea conducerii
întreprinderii, ci o obligație lega
lă, care derivă din grija ce tre
buie. manifestată pentru patrimo
niul încredințat spre administrare și
dezvoltare. Și în această privință le
gile financiare sint foarte severe, cei
„galantoni" cu furnizorii care nu-și
fac datoria pot fi puși să plătească

tați și despăgubiri ca urmare a
încălcării obligațiilor asumate
prin contracte se recuperează,
potrivit legii, de la persoanele
vinovate".
Nici determinarea răspunderii per
sonale în această privință nu este o
chestiune facultativă, conducerile unităților răspunzi nd nemijlocit de
luarea măsurilor necesare în vederea
stabilirii persoanelor vinovate și re
cuperării operative a pagubelor de
la acestea.
Iar legea este, cu îndreptățire,
foarte severă. Astfel, membrii birou
lui executiv al consiliului oameni
lor muncii răspund de asigurarea li
vrării produselor și îndeplinirea ce
lorlalte obligații la termenele prevă
zute în contracte. Prin lege, persoa-

mate de către părțile contractante
sancțiunea este retrogradarea in
funcție sau în categorie, in cadrul
aceleiași profesii, pe o durată de 1—3
luni.
Dacă pagubele nu sint imputabile
unor persoane, acestea se vor supor
ta în proporție de 60 la sută din
fondul de participare a oamenilor
muncii la realizarea producției, a
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor, iar 40 la sută din beneficiul
total al întreprinderii sau oentralei,
inainte de determinarea beneficiului
de repartizat. O asemenea măsură
legislativă, adoptată în deplină conoordanță cu principiul autogestiunii
economico-financiare, este de natu
ră să întărească disciplina de plan
și contractuală, să asigure res
pectarea normelor de etică socialistă

conducere, ceilalți membri ai consi
liului au luat cunoștință de conținu
tul materialului abia în... sala de șe
dințe). Reproducem din puținele opi
nii exprimate cîteva care au încer
cat să salveze dezbaterea temei.

DUMITRU MORARU, directorul
fabricii de încălțăminte : „Este ne
voie să privim cu mai multă răs
pundere calificarea și ridicarea ca
lificării muncitorilor. Avem mulți
oameni care nu-și îndeplinesc nor
ma, nu ne încadrăm în normele
de consum, mai avem refuzuri la
calitate. Autocritic vorbind, con
ducătorii
locurilor
de muncă
poartă întreaga răspundere pen
tru pregătirea, corespunzătoare sau
necorespunzătoare, a forței de mun
că". MARIA LUCA, croitor-piele :
„Absolvenții școlii profesionale sint
bine pregătiți teoretic, dar, practic,
nu se integrează de la început în
cerințele de calitate și eficiență. O
propunere : să se ia măsuri — să se
găsească soluții, inclusiv stimulente
materiale — ca instructorii care se
ocupă de calificarea, ridicarea cali
ficării sau reciclarea muncitorilor să
fie efectiv cei mai buni muncitorispecialiști și activitatea consacrată
de ei pregătirii profesionale să se
regăsească într-o formă sau alta de
retribuire în acord. Forța de muncă
este cea mai importantă resursă a
unității noastre și are rezerve neli
mitate de a progresa și de a con
tribui pe această bază la progresul
tehnic al întreprinderii. Dar nu ca
acum, cind pregătirea ei se face cam
la întîmplare". ION CÎMPEANU, di
rectorul general al centralei de re
sort : „Materialul prezentat spre
analiză e, în general, bun (?!). Dacă
ar fi cuprins date concrete despre
principalele meserii, care au făcut
obiectul acțiunii de calificare și ri
dicarea calificării, referitoare la în
cadrarea în normele de productivi
tate și calitate, de consum, in cos
turile de fabricație, ne-ar fi dat po
sibilitatea să tragem concluzii mult

mai eficiente". ILIE TOPALĂ, direc
torul combinatului : „Unde a existat
preocupare din partea conducătorilor
de fabrici s-au obținut rezultate bune
în domeniul perfecționării pregătirii
profesionale. Dar, pe ansamblu, re
zultatele sint contrazise de ritmul
în care ne îndeplinim sarcinile de
plan, de problemele cu care ne con
fruntăm in domeniul calității". (Des
chidem aici o a doua paranteză. Pe
primele două luni ale acestui an.
combinatul nu și-a realizat planul
nici la producția-marfă, nici la pro
ducția fizică,. nici la export, deși a
avut și are în continuare contracte
asigurate. Există, indiscutabil, multe
cauze care au generat o asemenea
situație și ele se cer analizate și so
luționate de toți factorii implicați —
minister, centrală, combinat. Dar
orice argumente ar fi aduse în dis
cuție, pregătirea profesională — or
ganizată și gîndită cu eforturi mi
nime — are partea ei de contribuție
la rezultatele slabe din acest început
de an și le va avea in continuare
dacă nu se acționează la nivelul ce
rințelor actuale).
în concluzie, așa cum a fost pre
gătită și finalizată (nici măcar nu
s-a elaborat un proiect de măsuri
pentru această temă), analiza la care
ne referim reprezintă o șansă ratată
de către consiliul oamenilor muncit
in strategia activității sale in acest
domeniu. O șansă care ar fi avut...
șansa să evite drumul ineficientei
dacă șl conducerea centralei, care se
află sub același acoperiș cu combi
natul, ar fi emis observațiile din ple
nul ședinței înainte de desfășurarea
ei (vezi cuvîntul tovarășului director
Cimpeanu) și ar fi orientat consiliul
oamenilor muncii spre elaborarea te
mei și dezbaterea ei în spiritul unor
cerințe de eficiență. Ceea ce nu în
seamnă că, reluînd spre analiză
această temă — ceea ce ar fi foarte
firesc și necesar — consiliul oame
nilor muncii nu poate corecta ase
menea deficiențe.

Constantin PRIESCU

0 IDEE Șl VALOAREA El

Contorizarea energiei electrice
pe fiecare locomotiva
în adunarea ge
nerală a oamenilor
muncii din cadrul Re
gionalei C.F.R. Cluj,
loah Stupatu a pre
zentat. pe scurt „idei
le depoului clujean"
— cum se expri
ma el — în dome
niul economisirii ener
giei. „Nu este nici
pedagogic și nici teh
nic să ceri oame
nilor să facă economie
de energie, fără a le
propune să se încadre
ze in anumite norme
tehnice de control.
Ce-am făcut noi 7 Am
stabilit norme indi
viduale de consum
pentru fiecare locomo
tivă. N-a fost ușor să
proiectăm aceste nor
me. Pentru că, se știe
bine, consumul depin
de de capacitatea lo
comotivei, dificultățile
traseului, de încărcă
tura trenului, de al ți
parametri. Dar pînă la
urmă, pe bază de cal
cule, de studii, am
reușit. Fiecare' Meca
nic iși autogestionează
acum consumul in
funcție de aceste nor
me. Vă întrebați, desi
gur. care sint rezulta
tele 7 Ei bine, fără a
pretinde că această
autogestionare e pusă
perfect la punct, vă
pot spune că am reușit
pină acum să reducem
în medie consumul de

energie pe fiecare lo
comotivă cu peste 20 la
sută. E mbit, e puțin 7
Eu zic că orice econo
mie înseamnă mult in
condițiile in care avem
atita nevoie de ener
gie. Iar cind 20 la sută
il raportăm — ca în
cazul nostru — la sute
de locomotive, econo
mia capătă proporții
consistente. Dar efor
tul individual de eco
nomisire are și un alt
efect. El se constituie
intr-un bun educator
în spiritul gospodăririi
pentru fiecare meca
nic. Introducerea sis
temului de autogestio
nare a consumului a
generat ambiții nebă
nuite in rindul meca
nicilor de locomotivă.
Fiecare iși ține o evi
dentă pe care o con
fruntă lunar cu evi
dentele
centralizate
ale depoului. Dar. oricit de bune ar fi re
zultatele, eu cred că
ideea noastră nu e
dusă pînă la capăt".
în esență autorul
ideii gestionării con
sumului de energie pe
fiecare
locomotivă
vede creșterea eficien
tei ei și prin inven
tarierea
preocupări
lor
existente în acest domeniu Ia alte
depouri. Autorul de
ține informații că De
poul C.F.R. Craiova ar
avea pusă la punct o

în onorarea obligațiilor pe care fie
care colectiv de oameni ai muncii Ie
are față de alte colective, față da
alte întreprinderi.
De bună seamă, centralele și mi
nisterele de resort, coordonatorii de
balanță au mari răspunderi, directe,
in crearea condițiilor necesare res
pectării contractelor economice în
cheiate de întreprinderi, în urmări
rea modului cum se îndeplinesc
obligațiile contractuale. în legătură
cu sarcinile ce cad în obligația aces
tora, între altele,
LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE PREVEDE :
• urmărirea executării con
tractelor economice, îndeosebi
sub aspectul respectării terme
nelor de livrare, cantității și ca
lității produselor ;
• luarea din timp a măsu
rilor necesare pentru prevenirea
sau înlăturarea oricăror cauze
care ar putea conduce la ne
executarea sau executarea neco
respunzătoare a contractelor.
în context, se cuvine precizat că
este cit se poate de dăunătoare și, în
fond, contrară legii practica unor
cadre de răspundere sau specialiști
din ministere sau centrale de a da
soluții în diferite probleme referi
toare Ia aprovizionarea tehnico-ma
terială sau la cooperarea între în
treprinderi fără a se mai interesa
apoi dacă ele sint aplicate sau apli
cabile in realitate, dacă nu sînt ne
cesare anumite corecturi la deciziile
inițiale. în fața unor probleme pe
care le ridică activitatea practică de
zi cu zi. nu de hirtii fără acoperire,
de decizii formale este nevoie, ci —
așa cum a cerut secretarul general
al partidului — de intervenții direc
te, de analiza concretă, permanent,

metodă șl mai bună.
Pe de altă parte,
ideea —-în forma in
care
ș-a manifes
tat la Cluj-Napoca —
se cere să fie stu
diată de Institutul
de cercetare științifică
și inginerie tehnologi
că de resort din
cadrul
Ministerului
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și să
se găsească o soluție
tehnică de evidență
contorizată. Ceea ce
ar permite — argu
mentează autorul —
„conectarea" acestei evidențe la calculator.
Și consumul de ener
gie ar fi pus astfel sub
controlul exigent atît
al omului, cit și al
calculatorului.
Rubrica de față —
cum bine se știe — a
pledat și pledează
pentru ideile prac
tice care anunță, sub
o formă sau alta, o
eficiență. Ceea ce fa
cem și în cazul de
față. Cu speranța că
ideea contorizării energiei electrice pe
fiecare locomotivă va
avea „cale liberă" atit
pe terenul practicii
(așa cum s-a și întimplat la depoul clu
jean), cit și pe cel al
cercetării
științifice.

P. CONSTANTIN

Ia fața locului, a fiecărei situații în
parte, pentru a nu se tărăgăna solu
ționarea problemelor, ci pentru a se
adopta măsuri viabile, eficiente.
Așadar, legea asigură o serie de
instrumente utile pentru a stimula și
a impune manifestarea unei răs
punderi maxime în respectarea pla
nului și a contractelor încheiate,
răspunderi care revin in mod con
cret și direct tuturor, de la muncitor
la director și de Ia acesta la di
rectorul general al centralei și pină
la ministru. Important este ca legea
să fie cunoscută și aplicată, iar cel
care o nesocotește să-și primească
sancțiunea cuvenită.
în întronarea unei discipline desăvirșite, riguroase, in realizarea pla
nului și a obligațiilor contractuale
un rol hotăritor trebuie să-l aibă
organele și organizațiile de partid.
Ele au datoria să exercite un con
trol exigent asupra respectării legii
în acest domeniu și să acționeze
energic pentru ca producția fizică să
fie îndeplinită în fiecare unitate în
mod ritmic, cu respectarea integrală
a sarcinilor fizice sortimentale pre
văzute în. plan și în contractele eco
nomice, sădindu-se în conștiința fie
cărui muncitor, specialist sau factor
de conducere răspunderea față de
propria muncă și răspunderea colec
tivă pentru respectarea obligațiilor
contractuale asumate de unitatea
economică respectivă. Este necesar
să se înțeleagă limpede, de către
fiecare om al muncii, de către fie
care colectiv, că numai dacă meca
nismul producției din fiecare unitate
va fi bine reglat, numai dacă rela
țiile de colaborare se vor desfășura
normal, cu precizie de ceasornic,
sarcinile importante ale planului pe
acest an vor fi realizate exemplar,
la toți indicatorii.

Comeltu CĂRLAN
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simbol al acțiunii revoluționare,
al solidarității muncitorești
„De la Congresul Internaționalei aH-a din 1889, de-a lungul de
ceniilor, ziua de I Mai a devenit tot mai mult un simbol al uriașei
energii revoluționare a clasei muncitoare, al hotărîrii sale de a li
chida exploatarea și asuprirea omului de către om, de a clădi o so
delate nouă a egalității și dreptății sociale, a bunăstării și fericirii
celor ce muncesc, de a asigura o lume mai dreaptă și mai bună, fără
războaie, o lume a păcii și frăției"
NICOLAE CEAUȘESCU
in core s-au pus în lumină uriașele energii revoluționare ce
sălășluiesc in rîndul clasei muncitoare, consecvența cu care a
acționat, an după an și deceniu după deceniu, ca factor fun
damental al înnoirii sociale, al primenirii vieții politice, ca
promotor al progresului economico-social, al înaintării neabătu
te a societății spre noi piscuri de civilizație. „Privite în timp,
sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, manifestările munci
torești prilejuite an de an in țara noastră de sărbătorirea zilei
de 1 Mai jalonează insăși istoria bogată și eroică a proleta
riatului român, drumul pe care l-a străbătut, de la începu
turile organizării sale, pină la victoria revoluției socialiste și
edificarea cu succes a noii orinduiri in România. Obiectivele
politice și lozincile sub semnul cărora s-a desfășurat la noi,
an de an, sărbătorirea zilei de 1 Mai au relevat rolul istoric
al clasei muncitoare, in unirea forțelor inaintate ale societății
in lupta pentru libertate, democrație, independență și suvera
nitate națională, pentru progresul economico-social al patriei

Cu 97 de ani în urmă, străvechea sărbătoare a începutului
de mai a devenit infinit moi mult decit cinstirea momentului
de biruință a unui anotimp tinăr și plin de prospețime, s-a
transformat într-o zi de speranță, de luptă revoluționară, așe
zată statornic sub semnul încrederii că — precum de neoprit
este izbînda primăverii — de neînfrînt sînt puterea și energia
făuritorilor de bunuri, cei ce muncesc. De altfel, salutind
una din primele sărbători muncitorești de 1 Mai, un ziar socialist scria în ultimul deceniu al veacului trecut că dacă atunci
această zi era mai ales una de luptă, „mîine va fi o zi de
sărbătoare, dar și de biruință și astfel această zi măreață va
străluci în veacuri".
Cele aproape o sută de trepte urcate din 1890 de mișcarea
muncitorească pe firul necontenit curgător cri timpului au confirmat pe deplin această apreciere, 1 Mai înscriindu-se definitiv în istorie ca o zi de luptă și biruință, aureolată de înaltă abnegație, eroism, dîrzenie ți dăruire muncitorească, o zi

„Proletariatul român

partidelor muncitoare din celelalte țări
Zi de luptă revoluționară, 1
Mai a fost in România un moment de puternică afirmare a
forței politice a clasei munci
toare, a idealurilor și nevoilor
acesteia, încă din anul 1890,
sărbătoarea muncii și a celor
ce muncesc a prilejuit eviden
țierea unor trăsături de perma
nență ale muncitorimii noas
tre : spiritul de dreptate, atașa
mentul față de cinste și adevăr,
neimpăcarea cu injustiția, cu
inechitatea socială. Pe pancar
tele înălțate deasupra mulțimi
lor în această zi au fost sta
tornic înscrise luminoase gin
duri, solemne năzuințe, prin
care clasa muncitoare dădea
practic glas aspirațiilor unui în
treg popor, legitimelor lui de
ziderate : „Nici muncă fără
piirfe, nici pîine fără muncă !“,
„Unul pentru toți, toți pentru
unul !“. „Muncitorii sint temejia viitorului". Ziua de 1 Mai
s-a înfățișat, așadar, ca o pu
ternică protestare a celor ce,
prin număr și energie creatoa
re, reprezentau temelia țării
față de inechitabilele rînduieli
ale epocii, ca o manifestare a
încrederii lor neabătute într-un
viitor mai bun pentru cei mulți.
în acest sens, un ziar editat în
1904, purtind titlul simbolic „1
Mai", așternea in paginile sale

următoarele cuvinte : „Ce poate
fi mai măreț, mai înălțător de
cit această uriașă protestare
împotriva alcătuirii sociale și
afirmarea acelorași năzuințe, acelorași trebuinți de a lupta
pentru preschimbarea acestei
alcătuiri !“.
începutul de mai a dat ex
presie, încă de la prima lui
cinstire ca sărbătoare a mun
cii, patriotismului fierbinte al
muncitorilor, statornicului lor
atașament față de marile va
lori moral-politice ale națiunii,
hotărîrii lor de a apăra neatîrnarea patriei române, de a fi
în primele rinduri ale luptei
pentru emanciparea românilor
aflați încă sub dpminația străi
nă, pentru realizarea unității
național-statale depline.
Sau,
cum scria revista „Viitorul so
cial" in primii ani ai acestui
veac, muncitorii socialiști subli
niau și în această zi că sînt
„campionii cei mai infocați ai
dreptului unei nații de a se dez
volta independentă și liberă în
marginile sale etnice", ridicindu-se împotriva exploatării și
asupririi de orice fel, socotind
că numai prin realizarea unită
ții și independenței sale națio
nale un popor, mare sau mic,
iși poate consacra nestingherit
forțele creatoare propășirii și

progresului
său economicosocial.
încă de la primele manifestări
sărbătorești de 1 Mai, muncitorimea i-a conferit acesteia va
lențele unei ample acțiuni pen
tru apărarea păcii, pentru în
țelegere intre popoare, pentru
așezarea raporturilor intre state
pe temelia unor inalte principii
de justiție și echitate interna
țională. Cu o exemplară con
secvență, muncitorimea a cerut
de 1 Mai să fie eradicat din
viața societății războiul, cu În
tregul său cortegiu de distru
geri, suferințe și jertfe, pentru
ca fondurile uriașe irosite pen
tru înarmări să fie îndreptate
spre scopuri firești, să slujească
omului, prosperității și bună
stării - lui. Sub. fluturarea stea
gurilor roșii, In prima zi de
mai, muncitorimea română a
dat deci glas statornicelor sale
gînduri de pace, prietenie și în
țelegere între neamuri, confe
rind astfel o nouă strălucire
unei vocații ce este a întregii
istorii a românilor. Scria astfel,
în aprilie 1910.
publicația
„România muncitoare", consacrînd legătura strînsă, interde
pendența dintre idealul socia
lismului și năzuința de pace a
muncitorimii, a popoarelor :

„Cin, nu mai vrea sd vadă mii
sute de mii de tineri cazați
victime gloanțelor si servind ca
hrană corbilor ; cine nu mai
vrea să se risipească milioane
Si milioane de franci pentru
scopuri de omorire a oamenilor,
cină sint atitea mizerii de ali
nat, atitea lucrări de utilitate
de făcut ; cine vrea ca omeni
rea să fie demnă de ea insăsi
Va lupta contra societății capi
taliste si va striga cu noi :
Drum maselor, drum socialis
mului !“.
Privite în oglinda vremii, ac
țiunile revoluționare organizate
in țara noastră in prima zi a
lunii florilor jalonează cu lu
minoase repere drumul con
tinuu ascendent străbătut de
clasa muncitoare, puterea și
tțțția cu care și-a afirmat aceasta dreptele sale idealuri și
vreri, forța
mereu sporită a
rîndurilor sale, prezenta tot mai
dinamică in viața tării. Prin
toate acestea se dovedea deplin
Îndreptățită o apreciere, din
anul 1892, potrivit căreia „manifestațiunea uriași de la 1 Mai
dovedește că proletariatul bucureștean și in genere proletariatul român este la înălțimea
partidelor muncitoare din cele
lalte țări".

uriaș izvor de tărie

„Idealul comunist

Eugen Palade : „1 Mai 1939
crație, libertate ți pace,
rămîne indisolubil legate
numele
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, al to
varășei ELENA CEAUȘESCU,

O strălucită ilustrare a forței
unității muncitorești a repre
zentat-o marea demonstrație
antifascistă,
antirăzboinică și
antixevizionistă de la 1 Mai 1939,
in impunătoarele adunări sau
manifestații proletare din aceas
tă zi aflindu-se laolaltă munci
tori comuniști, social-democrați, socialiști ori neinregimentați politic. Se releva, astfel, că
imperativele majore, fundamen
tale ale momentului găseau o
aceeași profundă rezonanță in
inimile tuturor muncitorilor, se
releva patriotismul fierbinte al
muncitorilor. Ziarul „lașul",
stăruind tocmai asupra unei
atari semnificații a zilei res
pective, scria : „1 Mai 1939 e
ziua muncii închinate iubirii
de patrie și — prin ea — a ideii
naționale. 1 Mai e ziua afirmă
rii entuziaste a solidarității tu
turor celor ce muncesc in această țară. 1 Mai e ziua mindriei de a fi muncitor, ziua
bucuriei, a nădejdii in victoria
străduințelor spre mai bine (...).
Să cinstim deci această zi cum
se cuvine ; să ducem mai de
parte firul tradiției, dar să vi
brăm adine la marile răspun
deri ale clipelor prin care tre
cem".

Prin întreaga sa desfășurare,
marea manifestație de la Bucu
rești de la 1 Mai 1939 a făcut
din plin dovada asumării unei
atari responsabilități de către
muncitorimea română. în ca
drul ei s-au auzit solemne
chemări la împotrivire dîrză,
energică față de fascism, la o
poziție hotărîtă, neșovăitoare
față de orice încercare de aten
tat la libertatea și integritatea
țării : așa cum s-a apreciat în
epocă, evenimentele revoluțio
nare din capitala României re
levau că muncitorimea nu nu
mai că era adine pătrunsă de
gravitatea acelui moment, dar
că găsise și formele cele mai
potrivite de manifestare, de
afirmare puternică a opțiunilor
sale antifasciste, antirevizioniste și antirăzboinice. „Patriotis
mul muncitorimii, consemna
același ziar ieșean, nu poate fi
pus la îndoială. El e mai ardent
astăzi decit oricind, căci as
tăzi, mai mult decit oricind, pa
tria constituie simbolul însuși
al acțiunii de apărare împo
triva dușmanilor ei, declarați
sau nu, fățiși sau din umbră
(...) Muncitorimea română e
demnă in hotăririle ei și in
demnitate vrea să trăiască și să

acționeze spre binele comun.
De aceea, muncitorimea
nu
s-a dat și nu se va da înlă
turi de a oferi din puținul pe
care-l are pentru apărarea și
intărirea patriei în care trăiește
și pe care-o iubește cu devota
ment".
Prin caracterul său impună
tor, prin suflul revoluționar
profund, prin largile sale sem
nificații istorice, sărbătorirea
zilei de 1 Mai 1939 a fost cu
îndreptățire apreciată ca o
strălucită victorie politică a
partidului comunist, ca o ilus
trare a capacității sale de a se
siza marile imperative ale fie
cărui moment istoric, de a găsi
cele mai adecvate forme și mij
loace de acțiune revoluționară,
de a uni și mobiliza la luptă
mari mase populare în slujba
țelurilor și intereselor supreme
ale poporului.
în filele marii cărți de Istorie a patriei, ziua de 1 Mal
1939, vasta activitate desfășu
rată de partid pentru pregăti
rea demonstrației de la Bucu
rești din această zi. pentru ca
ea să dobindească un puternic
caracter de zi de luptă împo
triva fascismului, războiului și
revizionismului, pentru demo-

pagini de eroism, de dîrzenie.
abnegație și neînfricare, de
neabătută încredere în justețea
liniei politice a Partidului Co
munist Român.

în noul ev al patriei
Pe făgașul Inaugurat de re
voluția de eliberare socială și.
națională, antifascistă și antiimperialistă declanșată la 23
August 1944, fiecare dintre zi
lele de 1 Mal a devenit o zi de
cinstire a muncii libere, des
cătușată de orice exploatare șl
asuprire, un prilej de trecere in
revistă a realizărilor obținute
in noul timp al țării, de mani
festare a solidarității militante.
Istoria zilei de 1 Mai din această perioadă este însăși fres
ca drumului continuu ascen
dent al vieții poporului român
pe calea edificării noii orin-

duiri. cronica muncii si crea
ției sale pentru țară, . pentru
prosperitatea poporului si a fie
căruia dintre fiii săi.
La 1 Mai 1945, in „primul 1
Mai liber1*, cum a fost denumit
chiar în epocă, oamenii muncii
din țara noastră au demonstrat
mîndri de a fi dobîndit in cele
250 de zile adăugate pe caierul
vremii de la 23 August 1944
realizări fundamentale pe calea
pentru care optaseră în acea zi :
instaurarea întîiului guvern revoluționar-democratic din isto
ria patriei ; eliberarea părții de
nord-est a Transilvaniei, ruptă

Congresul al IX-lea

din trupul țării prin odiosul
dictat fascist de la Viena ; par
ticiparea însuflețită a sute de
mii de ostași români la lupta
pentru zdrobirea fascismului,
uriașa mișcare populară pentru
sprijinirea frontului antihitle
rist, datorită căreia, depășindu-se greutăți ce păreau insur
montabile, poporul român și-a
adus o contribuție prețioasă la
susținerea războiului drept al
popoarelor iubitoare de pace.
In același timp, l Mai 1945 a
fost o zi de afirmare a hotărîrii
neabătute a poporului român de
a asigura continuitatea proce-

sului revoluționar inaugurat la
23 August 1944, de a adăuga
noi și noi succese pe calea
transformării profunde a so
cietății românești, a înnoirii din
temelii a vieții social-politice a
țării. . Și fiecare dintre zilele
de 1 Mai care au urmat a
arătat că obiectivele de viitor
prefigurate pe pancartele înăl
țate la 1 Mai 1945 au fost exem
plar îndeplinite. România înain
tând cu pași mari pe calea
făuririi civilizației socialiste, pe
drumul progresului economicosocial accelerat.

piatră de hotar

în istoria țării
în viața partidului și a tă
rii, Congresul al IX-lea al
partidului a inaugurat — prin
profundul său suflu înnoitor,
prin larga deschidere spre fac
torii calitativi ai dezvoltării economico-sociale, prin stator
nicul efort de punere in va
loare a marelui potențial de
creație istorică al poporului
român — epoca unor împliniri
socialiste de o măreție fără
precedent in istoria patriei.
Din 1965, in răstimpul a nu
mai 22 de ani, poporul român
a străbătut un lung drum pe
calea progresului și civilizației,
marcat de continua creștere a
avuției naționale, de puternica
dezvoltare și modernizare a for
țelor- de producție, de perfec
ționarea formelor de conducere
a societății și făurirea unui
larg cadru democratic menit să
asigure participarea neîngrădi
tă. efectivă a tuturor cetățeni
lor patriei la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și ex
terne, de statornica activitate
pentru formarea omului nou,
pentru dezvoltarea conștiinței
socialiste. Toate aceste înfăptuiri sînt strîns asociate în

conștiința întregului popor de
gîndirea cutezătoare, de vas
ta activitate politico-organizatorică ale tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, re
voluționarul patriot căruia in
urmă cu 22 de ani partidul și
poporul i-au încredințat cîrma
destinelor naționale. împliniri
le mărețe ale acestei perioade
au fost ilustrate cu pregnanță,
cu firești sentimente de mindrie patriotică, in fiecare dintre
manifestările sărbătorești de
1 Mai, in bilanțul mereu mai
rodnic, mai larg cuprinzător al
raportului muncitoresc înfățișat
țării in această zi.
Din acest impresionant raport
de muncă fac parte înainte de
toate datele care ilustrează mai
grăitor ca orice faptul că anii
care au trecut de la Congresul
al IX-lea au fost anii unui avînt
constructiv de o amplitudine
fără egal. în cursul cărora s-au
făurit sute de noi platforme și
zone industriale pe întreg cu
prinsul țării, asigurîndu-se. pe
această cale înființarea a mi
lioane și milioane de noi locuri
de muncă, apariția a sute și
sute de profesii noi — tot atîtea
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dului. S-au scris tn acel răstimp,
tn exemplarele biografii revo
luționare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și
tova
rășei Elena Ceaușescu, vibrante

Rodnice bilanțuri ale muncii

și încredere în viitor"
în istoria sărbătoririi zilei de
1 Mai, anii de după desăvirșirea statului național unitar au
ilustrat faptul că, cu puterile
sporite prin reintregirea patriei,
clasa noastră muncitoare a dat
tot mai .pregnant măsura uria
șelor sale energii revoluționare,
a voinței sale de a sta in frun
tea luptei pentru transformarea
revoluționară a societății româ
nești — proces hotărîtor înrîurit de făurirea la istoricul Con
gres din mai 1921 a Partidului
Comunist Român. Dobîndește
așadar putere de simbol faptul
că in acel an și sărbătorirea zi
lei muncii — alături de atitea
alte manifestări muncitorești —
a ilustrat opțiunea fermă a
muncitorimii noastre pentru ca
dezbaterile istoricului forum
comunist să ducă la făurirea
unui partid revoluționar în mă
sură să conducă „lupta cea
grea" pentru împlinirea aspira
țiilor poporului. S-a adeverit și
în acel 1 Mai 1921 faptul că
„clasei muncitoare din fabrici,
uzine și ogoare, soarele și idea
lul comunismului ii încălzesc
sufletele, mingile suferințele
și-i dau puterea morală de a
duce pină la capăt lupta pentru
sfărimarea lanțurilor ce încă
tușează dreptatea".
Și lupta a fost dusă mai de
parte, cu fruntea sus. în pofi
da oricăror greutăți și prigo
niri. Partidul Comunist Român
a făcut, și cu prilejul zilelor de
1 Mai, să fie puternic auzite ma
rile comandamente ale acelui
răstimp, a imprimat un pu
ternic spirit revoluționar acestei
zile, făcind din ea o mare lec
ție de dăruire și abnegație
muncitorească, de solidaritate
internațională cu cei ce lucrau
de pretutindeni. în această zi,
așa cum arăta un ziar munci
toresc din anul 1926 : „Nici o
putere din lume nu va putea
opri ca inimile noastre să bată
in aceeași călduroasă bătaie
alături de milioane de proletari, manifestând in cetățiie
industriale, sau să Știrbească
ori să micșoreze idealurile si
năzuințele ce-i mină in luptă si
pe care ni le însușim și noi
pe de-a-ntregul“. Cu deosebită
pregnanță și-a vădit ziua de 1
Mai caracterul de zi de luptă
unită a muncitorimii.

de contribuția lor determinantă
la mobilizarea oamenilor mun
cil, în primul cind a tineretului revoluționar, sub semnul
vibrantelor chemări ale parti-
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De-a lungul anilor, la 1 Mai — așa cufn o atestă imaginile
alăturate - oamenii muncii din țara noastră au dat glas
idealurilor lor de dreptate, libertate și pace, voinței lor de a
edifica socialismul pe pămintul patriei.

noi posibilități de afirmare
plenară a personalității umane,
a vocațiilor și aptitudinilor
creatoare ale fiecărui om al
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Sporirea forței eco
nomice a țării a fost statornic
dublată in acești ani de efortu
rile pentru modernizarea aces
teia, pentru introduoerea opera
tivă în producție a cuceririlor
știipței și tehnicii.
Epoca
inaugurată de Congresul al
IX-lea a fost răstimpul în care
forța constructivă, geniul crea
tor al poporului au rodit in
mărețe lucrări care au modificat însăși geografiai patriei, care au racordat toate zonele țării
pulsul
la
|
unei vieți economice dinamice,
înfloritoare, care au înnoit din
temelii chipul, zestrea edilitară
a tuturor așezărilor patriei., „Epoca Nicolae Ceaușescu" se va
inscrie in istorie ca răstimpul
in care a trăit și lucrat o generație cu adîncă iubire de
țară, cu uriașe resurse de creativitate, care, urmînd exemplul
muncii și vieții marelui său
conducător, și-a făcut pe deplini
datoria față de patria socia
listă. asigurindu-i, in pofida a
nu puține greutăți, înaintarea
pe calea progresului social-economic.
Totodată, raportul munci toresc de 1 Mai dă cu profundă
satisfacție glas unei alte rea
lități definitorii a societății ro
mânești contemporane : astăzi,
oamenii muncii din țara noas
tră sint singurii stăpîni ai avu
ției naționale, făuritorii noului
lor destin comunist, beneficia
rii a tot ceea ce se realizează
pentru prosperitatea și măreția
patriei socialiste, participant
nemijlocit la conducerea so
cietății, la adoptarea strategii-

lor de dezvoltare economico-socială, a hotăririlor ce angajează pfezentul și viitorul pă
triei. uniți ca un singur om in
jurul partidului, al secretarului
SăU
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, toți fiii pa
triei, fără deosebire de na
ționalitate, iși consacră forțele
și energiile creatoare înfăptui
rii politicii partidului, cu con
vingerea că numai astfel se
poate asigura înaintarea patriei
spre culmile civilizației socia
liste și comuniste.
Cu deosebită tărie au pus în
relief manifestările sărbăto
rești de 1 Mai dinamismul po
liticii externe a partidului și
statului nostru, amplitudinea
raporturilor sale internaționale
pe plan economic, politic, cultu
ral și științific, consecvența cu
care România socialistă acțio
nează pentru ca toate proble
mele lumii contemporane să fie
soluționate în consens cu legi
timele aspirații și interese ale
popoarelor, marcantele sale ini
țiative și demersuri pentru asigurarea păcii lumii. în ziua
de 1 Mai, oamenii muncii din
România și-au reafirmat pro
fundele sentimente de solidari
tate și frăție internațională care
ii animă, convingerea lor că,
acționînd unite, forțele pro
gresiste, popoarele iubitoare de
paoe vor putea asigura un curs
nou vieții politice internaționa
le. chemarea lor vibrantă la
acțiune neîntîrziată pentru ca
războiul, politica de forță să
fie pentru totdeauna elimina
te ca alternative ale soluționă
rii problemelor contemporanei
tății. iar de pe umerii popoa
relor să fie ridicată greaua
povară a cursei înarmărilor,
să fie păstrat mereu senin
cerul umanității.

...1 MAI 1987. La sărbătoarea muncii poporul român se
înfățișează cu împliniri ce dau expresie forței de crea
ție a unui popor liber și singur stăpin pe soarta sa, justeței
liniei politice a Partidului Comunist Român, centrul vital al
societății noastre. împliniri ce constituie o trainică temelie
pentru alte noi și mărețe înfăptuiri, pentru ca poporgl român
- strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — să urce noi trepte spre viitorul
său comunist, îndeplinind exemplar obiectivele stabilite de
Congresul al Xlil-lea al partidului,

Silviu ACHIM
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FACTOR DE FORMARE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

Modalități noi, convingătoare pentru
EDUCAȚIA JURIDICĂ A CETĂȚENILOR
La ședința CONSILIULUI DE STAT din ziua de 27
aprilie a.c„ tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președin
tele Republicii Socialiste România, a cerut să se in
tensifice activitatea de explicare a legilor țării, în sco
pul prevenirii infracțiunilor, combaterii faptelor antiso
ciale și întăririi legalității socialiste, al promovării largi
în relațiile sociale a normelor eticii și echității socia
liste. .
Avind în vedere însemnătatea acțiunilor de educația
Juridică a maselor largi, diversitatea experienței acu
mulate de factorii care o desfășoară și, mai ales, im
perativul ca activitatea de explicare o legilor țării să

— De la ce considerent principat
se pornește in organizarea activității
de propagandă juridică ?
— în concepția noastră actuală,
activitatea de explicare a legis
lației este cel puțin — subliniez
această precizare — cel puțin la fel
de importantă ca activitatea profe
sională curentă, desfășurată de juriști
in instituțiile în care sînt încadrați.
Este un pas înainte destul de impor
tant și cu consecințe favorabile în
desfășurarea acțiunilor educative ca
ne au devenit, astfel, mai profunde,
mal sistematice, mai diverse, mai
convingătoare.
— De ce ați ținut să subliniațl
acea comparație cu activitatea pro
fesională proprlu-zisă ?
— Pentru că de seriozitatea cu ca
ne se abordează activitatea educati
vă depinde, în măsură importantă,
prevenirea încălcărilor de lege, ceea
ce constituie principalul obiectiv și
pentru Asociația Juriștilor, dar si
pentru instituțiile care alcătuiesc aparatul judiciar, deci pentru activi
tatea noastră profesională directă.
— Există un specific al activității
educative ' in municipiul București,
iar, in caz afirmativ, cum este avut
in vedere ?
— Specifice sînt, în primul rind,
mărimea și structura populației
Capitalei, ceea ce implică un volum
mai mare, dar și o gamă mai largă
de activități educative. Specific este
și potențialul organizației bucurestene
a Asociației
Juriștilor,
care include un număr mare
de membri din absolut toate spe
cialitățile Juridice. La aceasta se
«daugâ îndrumarea directă de către
organele de partid, inclusiv implica
rea strînsă a Cabinetului pentru acti
vitatea ideologică si politico-educativă de pe lingă comitetul municipal
de partid; ■ Se-urmărește ea potenția
lul profesional al asociației să fie tot
mai bina pus în valoare, să acopere
cerințele educativ'» ale unei popu
lații și numeroase, și diverse.
Principalele acțiuni sînt incluse
Intr-un plan semestrial. în care lo
cul. data, tema și răspunderea acti
vității sînt stabilite, de la început,
cu precizie. Spre exemplu: pentru
ziua de 24 martie fusese prevăzut
ca procurorul Gh. Gheorghiu să
se
deplaseze la întreprinderea
„Automatica" și să explice regle
mentările legale’ privind protecția
muncii — în ziua respectivă
acțiunea s-a desfășurat conform
planului. Pentru ziua de 13
mai planul prevede ca judecătorul
Cezar Buga să explice la întreprin
derea „Viscofil" rațiunea economică
șl socială a Decretului 400/1981. —
întîlnirea va avea loc, fără în
doială, cu punctualitate. Evitarea
caracterului sporadic, improvizat al
acțiunilor permite pregătirea aces
tora din timp, cu rezultate bune atit
in ceea ce privește participarea oa
menilor muncii, cît și conținutul
propriu-zis al acțiunilor. Iar eșalo
narea acestei planificări pe șase luni
ni se pare cea mai adecvată și din
punct de vedere al organizării ac
țiunilor, și din punct de vedere al
orientării lor în funcție de datele

fie mai eficientă și mai sistematică, să se regăsească
in rezultate concrete, respectiv în sporirea spiritului ci
vic și creșterea conștiinței socialiste, „Scînteia" își
propune publicarea unei suite de articole consacrate
modului în care este organizată această formă speci
fică a educației civice.
Pentru început - cîteva elemente din experiența or
ganizației București a Asociației Juriștilor, conturate
dintr-o convorbire cu președintele acesteia, tovarășul
Gheorghe Diaconescu, procuror-șef al municipiului
București.
<

statistice șl operative care reflectă
starea legalității.
— Răsfoind acest plan, am avut
curiozitatea să fac un calcul al ju
riștilor antrenați. Se poate constata
că cele 297 de acțiuni sint reparti
zate, in marea lor majoritate, unor
judecători și procurori, 50 unor con
silieri juridici, 4 unor avocați și
26 unor lucrători de miliție. Oare
numai atiția membri include organi
zația Asociației Juriștilor din rindul
profesiilor respective ?
— Ceilalți membri participă la
alte categorii de acțiuni educative —
consultații juridice colective, răs
punsuri
în
cadrul
„Tribunei
democrației", prezențe active la
adunările generale ale oame
nilor muncii, alte forme de intilnire
cu populația. Totalul acțiunilor edu
cative desfășurate în 1986 depășește
40 000 ; se înțelege că acestea nu pu-

Din experiența
organizației București
a Asociației Juriștilor
teâu fi realizate deeit prin antrena
rea majorității membrilor.
— Contează și numărul, dar, mai
ales, contează eficiența acțiunilor.
Cum se asigură ea, „din pornire", din
chiar concepția asupra organizării
activităților educative ?
— Poate că e insuficient să discu
tăm de eficiența acțiunilor privite in
mod separat, adevărata eficacitate
neputînd fi asigurată decit de an
samblul măsurilor educative, in to
talitatea lor, Inițiate și desfășurate
ea un front continuu și perseverent.
De aceea se cuvine să „departajăm"
subiecții acțiunilor educative in oel
puțin trei categorii, în funcție de
care se și asigură, prin metode și
mijloace diferite, eficiența metode
lor de propagandă juridică.
Astfel, avem in vedere larga cate
gorie a celor chemați să fie ei înșiși
promotori ai respectării legilor, care,
prin natura răspunderilor lor — ac
tiviști de partid, de stat ori ai or
ganizațiilor obștești, ori ca personal
muncitor în compartimente specifice,
cum ar fi de control financiar, de
personal, de control al calității pro
duselor etC. — au atribuții directe
de propagatori ai normelor de drept.
Sint, ca să spun așa, principalii noș
tri colaboratori, ca militanți ai lega
lității ei pot amplifioa mult rezul
tatele activității educative defășurate de juriști. Eficiența, în cazul
lor, depinde mai ales de' cunoaș
terea riguroasă, aproape ca juriș
tii, a diferitelor prevederi legale
din sectorul respectiv. De aceea edi
tăm, periodic, tot sub egida Cabinetu
lui pentru activitatea ideologică. și
polltico-educativă, un breviar legis
lativ. Breviarul este grupat pe citeva
capitole — economie națională, mun
că și asigurări sociale, întărirea ordi
nii de drept, întărirea autoconduceril

muncitorești și autogestiunii — și
cuprinde fișe sintetice ale actelor
normative care reglementează res
pectivele domenii.
Creșterea eficienței educației ju
ridice depinde însă mult de întă
rirea rolului opiniei publice. Aici
contează forța de convingere a ac
țiunilor, fie că ele se desfășoară la
locul de muncă, fie că vizează com
portamentul in viața socială. Iar
forța de convingere se asigură prin
adecvarea temei, prin folosirea unor
exemple sugestive, prin limbaj acce
sibil, inclusiv utilizarea unor mij
loace audiovizuale. în acest din
urmă sens semnalez realizarea a două
filme, intitulate „Alcoolul" și „Co
lecționarul", care, pornind de la ca
zuri concrete de nesocotire a preve
derilor legale, sensibilizează puter
nic auditoriul, întărind cu forța de
sugestie a imaginii-instantaneu și a
comentariului adecvat atitudinea
combativă față de excesele stării de
ebrietate, față de tendințele de
înavuțire ilicită.
Un orizont tematic aparte îl re
prezintă propaganda juridică desti
nată tineretului, îndeosebi ă minori
lor. Acțiunile de acest gen, foarte
numeroase, țin seama, bineînțeles,
de regulile pedagogiei, de orocesul
formării conștiințelor. In acest sens,
urmărim să asigurăm tinerilor, încă
de la începutul adolescentei, noțiu
nile și criteriile de bază ale spiri
tului civic, ale educației ca buni ce
tățeni. Astfel, în prezent, un colec
tiv de juriști al asociației noastre
răspunde solicitării Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor de
a redacta un „Dicționar juridic pen
tru pionieri". Se înțelege că atît
alegerea termenilor, cit și explicarea
lor vor fi astfel efectuate incit să
fie pe înțelesul micilor cetățeni.
— O intrebar.e, în încheiere : are
în vedere dtfirritatea asociației Ăi
fridi buna cunoaștere d legii de că
tre... înșiși juriștii ?
— Reciclarea și perfecționarea
cunoștințelor profesionale sint asi
gurate, în principal, în instituțiile de
care aparțin, dar și Asociația Juriș
tilor are numeroase activități cu
această finalitate. Unele vizează or
ganizarea optimă a documentării de
specialitate. Altele constau în simpo
zioane, sesiuni de comunicări și refe
rate, alte manifestări cu caracter de
specialitate, al căror principal re
zultat este aprofundarea prevederilor
legale, Și în sfera răspunsului la
această întrebare se pot consemna
unele noutăți „în premieră". Este
vorba de aplicațiile ciberneti
cii. Avem deja în Capitală două
puncte de documentare — la Ju
decătoria sectorului 6 și la Procu
ratura sectorului 5 — în care evi
dența legislației și a practicii judi
ciare este memorată și pusă la dis
poziție de calculator.
— Ceea ce nu exclude...
----- Ceea ce nu va exclude nici
odată rolul omului în aplicarea le
gii. Tocmai de aceea și aprofundarea
cunoștințelor juridice se va afla tot
deauna in centrul atenției.
Convorbire consemnată de

Sergiu ANDON

Cercetarea științifică studențească
Dintotdeauna, dar cu deosebire
astăzi, ambianța colectivelor studen
țești îndeamnă la o trăire intensă,
generoasă, luminată de bucuria
efortului pasionat pentru îmbrăți
șarea spațiilor nemărginite ale ști
inței, culturii, artei, a tot ce în
seamnă măreție și putere a spiri
tului. Trăirea în orizontul marilor
idealuri se consumă astfel integral
ca și flacăra diamantului.
De aceea, cind într-o ambianță
specific tinerească, exuberantă, se
manifestă și o tendință de accentua
tă meditație, de sever și întăritor
autocontrol, tinereții universitare i
se asociază poate cele mai înalte
atribute ale ei. înțelepciunea și res
ponsabilitatea, iar vocația ei crea
toare cîștigă in substanță, în du
rată.
Aceste reflecții ne-au fost prile
juite de o interesantă — și, din
păcate, încă destul de rară prin
semnificația ei — dezbatere univer
sitară care a încununat lucrările
ediției a XVIII-a a Conferinței na
ționale a cercurilor științifice stu
dențești, profil agronomic, desfășu
rate în centrul universitar Timi
șoara. Participam la o „masă ro
tundă" organizată la Institutul agro
nomic din localitate în legătură cu
conținutul- și valoarea comunicărilor
prezentate. Elogiile, formulate de
cadrele didactice alcătuind birourile
secțiilor și reunite aici din toate
cele cinci centre universitare unde
funcționează facultăți cu profil agronomic, erau numeroase și bine
meritate. Numeroase, pentru că ele
aveau în vedere peste 160 de co
municări prezentate pe teme de
agricultură, horticultura, zootehnie,
medicină veterinară, mecanizarea
agriculturii și îmbunătățiri fun
dare, iar aceste comunicări fuseseră
selectate dintre cele mult mai nu
meroase de la faza pe institute și
. erau aduse acum la Timișoara pen

tru o confruntare la nivel național.
Binemeritate, intrucît covîrșitoarea
majoritate a acestor teme tratau
probleme de vîrf, prioritare ale noii
revoluții agrare din țara noastră și
Ie soluționau cu mijloacele științei
avansate. Intre elogiile meritate, re
feririle vorbitorilor au început să
cuprindă, rind pe rînd, și alte
aspecte ale cercetării științifice uni
versitare : organizarea pe cercuri a
cercetării științifico studențești, te
matica ei orînduită progresiv în ra
port de prooesul pregătirii univer
sitare și de solicitările nu numai ale
cercetării aplicative, ci și ale celei
fundamentale, extinderea influenței
acestor cercuri asupra celor mai
mulți dintre viitorii specialiști.
Pentru sublinierea acestui din urmă
aspect s-a menționat, ca unul din
tre argumentele statistice fundamen
tale, faptul că peste 70 la sută din
totalul studenților cursurilor de zi
din întreaga țară și din toate do
meniile
învățămîntului
superior
(practic, toți studenții cu excepția
unora din anii I și II) desfășoară o
intensă activitate de cercetare știin
țifică. susceptibilă de o largă apli
cabilitate practică.
în acest punct al dezbaterilor de
la amintita „masă rotundă" au in
tervenit și reprezentanți ai asocia
țiilor studenților comuniști, iar com
pletările lor au avut darul să con
fere dezbaterilor o necesară notă de
gravitate, un necesar stimulent al
exigenței și autoexigenței. într-adevăr — au reluat ei în esență firul
ideilor — mai mult de 70 la sută
din numărul studenților cursurilor
de zi din fiecare facultate desfă
șoară o susținută activitate de cer
cetare științifică, dar conținutul,
valoarea socială, puterea ei de înrîurire nu sînt întotdeauna pe mă
sura exigentei și autoexigenței uni
versitare din moment ce la sesiunea
din vară a examenelor studențești,

grupe, ani de studiu și uneori chiar
facultăți întregi promovează în pro
porție de abia 50 la sută, iar o mare
parte dintre calificativele celor pro
movați sint mediocre. Ce fel de
activitate științifică, desfășurată in
cercuri studențești sau in compli
nire cu ele, cu tematică orînduită
progresiv în raport de procesul
pregătirii universitare și cu nume
roase evidențieri pe ani, pe facul
tăți și pe institute, poate fi aceea
care nu conduce la promovarea exa
menelor anuale sau semestriale ale
studentului? Și cîte dintre exigen
țele actuale și de perspectivă ale
dezvoltării social-economice iși poa
te asuma — cum este și necesar, șl
firesc — tema investigată de un
student care promovează (cind pro
movează) abia la limită ?
întrebări legitime. Poate oarecum
surprinzătoare în raport cu apre
cierile elogioase din prima parte a
dezbaterii.
— Intr-adevăr — au revenit unii
dintre primii vorbitori pe firul dez
baterii — cercetarea universitară,
la noi ca și pretutindeni in lume,
își poate asocia atributul de „știin
țifică" de la un anumit nivel de
calitate in sus : calitate a in
formației, calitate a metodei, ca
litate a raționamentului ș.a.m.d.
Ar trebui, deci, ca cercetarea
științifică studențească să-i antre
neze numai pe cei mai buni
tineri, întrucit nu toți absolvenții
învățămîntului superior se ocupă in
producție de cercetare.
— Intr-adevăr — au subliniat cu
finețe la rîndul lor reprezentanți ai
asociațiilor studenților comuniști —
cercetarea științifică din invățămîntul superior necesită participarea,
contribuția creatoare numai a stu
denților care fac dovada pregătirii
de calitate, ceea ce înseamnă că,
practic, toți cei ce promovează anii

Casa de cultură din municipiul Oradea

CASA DE CULTURĂ
- univers al educației multilaterale
La Oradea, in bătrînul municipiu
de pe Crișul Repede, orizonturile
mileniilor, istoria își multiplică
ecourile intr-un amplu și elocvent
dialog cu spectaculoase realizări
contemporane, spiritul novator, di
namic, climatul muncii și pasiunii
creatoare fiind la el acasă. Cetatea
adună mărturii arheologice de la
începuturile neoliticului și voievo
datul iui Menumorut la rodnica ac
tivitate a unui cărturar de talia lui
Nicolae Olahus sau a corifeilor
Școlii Ardelene, care aveau să de
finitiveze aici „Supplex Libellus Valachorum", pină la bogatele tradiții
ale revistei „Familia", cu sediul de
peste un veac la Oradea, veșnicindu-și prin vreme coloanele cu nu
mele lui Eminescu. O nedezmințită
tinerețe culturală a urbei înscriu
teatrul și filarmonica de stat, com
plexul muzeal județean, importan
tele forțe artistice reunite de filiala
U.A.P., biblioteca județeană ce adu
nă și promovează activ un valoros
tezaur de carte, multe alte instituții
care au contribuit, de-a lungul ani
lor, prin efervescența spirituală și
valorile promovate, la anularea ori
căror atribute de provincialism. In
complexa viață spirituală care pul
sează astăzi in orașul de la poama
de vest a țării, casa de cultură a
sindicatelor șf-a dobindit o perso
nalitate distinctă. Prin ce se . parti
cularizează experiența acumulată ?
Iată tema investigației noastre in
această instituție cu o biografie ce
nu depășește un deceniu și jumătate.
Din capul locului, programele săptăminale evidențiază densitatea și
plurivalenta acțiunilor inițiate, ca
racterul lor sistematic.
începem documentarea în sala de
spectacole cu aproape 800 de locuri,
arhiplină și de astă dată. Evolua
ansamblul „Nuntașii
Bihorului",
multiîaureat al Festivalului național
„Cintarea României", dețtnător al
unor importante trofee de la presti
gioase concursuri din Italia. Franța,
Portugalia, R.F.G., Ungaria, R.D.G.
Pe scenă, loan Alb, strungar la
„înfrățirea" Oradea, Alexandru Ba
log și loan Iacob, lăcătuși in aceeași
citadelă a constructorilor de mașiniunelte bihoreni. Vasile Dem — in
stalator și Vasile Dinu — inginer,
ambii de la Trustul de antrepriză
generală pentru construcții-montaj
Bihor, soții Sălăjan Doinița și Vio
rel, muncitori la „Arta", respectiv
„Metalica" Oradea, și mulți alții do
vedind încă o dată că tezaurul nos
tru folcloric însumează comori vii,
nu muzeale. Un reper — spectacolul
„Flori alese, salbe de mirese" (co
regraf — Florian Clepe, regizor —
Mircea Popescu), în care datina,
cîntul și jocul sint aduse pe scenă
așa cum pămintul și oamenii locului
le-au țesut. Valoarea repertoriului
și a interpretării este confirmată și
de minutele în șir de aplauze la
scenă deschisă.
în sala studio, repetă corul „Camerata Felix", prezență marcantă '
în viața muzicală bihoreană, reunind
oameni de toate vîrstele și profesiile.
Repetiția denotă largul ambitus te
matic al repertoriului ce cuprinde
peste 100 de piese corale, de la pa
gini preclasice de virtuozitate pină
la creația românească contempora
nă. Ne convingem lesne că formația
camerală. . dirijată de profesorul
Avram Geoldeș, cucerește auditoriul

prin muzicalitatea cultivată, prin
omogenitatea sa și gustul artistic al
interpretărilor. Argumentele valorii ?
Locul întii în ultimele șase ediții
ale Festivalului național „Cîntarea
României", alte valoroase premii la
concursuri interjudețene și festiva
luri corale din țară, precum și din
Italia și Bulgaria.
In acest timp, formația de teatru
în limba maghiară „Prietenie" —
instruită de actorul Hajdu Geza —
își pregătea recuzita pentru un
spectacol cu piesa „Pasărea cintătoare" de Tamasi Aron pe care
urma să-1 susțină in cursul serii la
Secueni. Că printr-o stăruitoare con
lucrare cu actorii de la Teatrul de
stat din Oradea se realizează sub
stanțiale plusuri de calitate eviden
țiază și „echipa" de teatru în limba
română, îndrumată acum de actorul
Emil Sauciuc. Membrii ei tocmai
desfășurau ultima repetiție înaintea
premierei recitalului de poezie „Via
ța ca joc", emoționantă pledoarie

însemnâri din municipiul
Oradea
pentru pace si existență demnă in
acest frâmîntat veac 20. reunind
creații de vîrf din lirica românească
și universală.
La etajul edificiului... pasiune pe
16 mm. Cineclubul „Dacia Felix",
ființind de aproape un sfert de veac,
condus de tehnicianul Zenobiu Do
rn ide. unul dintre veteranii cineamatorismului din țara noastră, O arbbvâ de peste 350 de filme, la care se
adaugă documente riguros clasifica
te. deosebit de utile pentru oricine
s.-ar încumeta să elaboreze o .istorie
a cineamatorismului din România.
Un minis:țudio ca Ia egrte. unde-i intilriim ih. plină activitate pe Nicolae
Iancu — „la bază" decorator, Adriana Ungureanu — tehnician. Olimpiu
Domide — vatman.' Gloria Domide
— sudor, in timpul liber operatori,
scenariști, sunetiști. Etalată, de jur
împrejur, o cantitate inhibantâ de
premii, diplome, cupe și medalii.
„N-a fost participare de-a noastră
care să nu fie răsplătită cu premii",
conchide responsabilul cineclubului.
Apetență pentru toate genurile, ani
mația definind însă ponderea covâr
șitoare. Multe din ideile la ordinea
zilei sînt comentate în registru co
mic. satiric sau poetic : antimilita
rismul (Oratoriul florilor), parazitis
mul (Pară mălăiață), campania antifumat (Poluare), lanțul slăbiciunilor
(Concurs de vioară), inovațiile (Au
diența), pseudoimportanța (Omul cu
sarcini). Lunar — studioul cineastu
lui amator, reunind — pentru vizio
nări și dezbateri tematice — pe lin
gă membri ai cinecluburilor urădene, invitați de la „Animafilm" și
cineamatori din județele limitrofe,
acțiune ce se constituie de la sine
intr-un util schimb de experiență.
Treptele împlinirii faptelor, de alt
fel, le regăsim și în repetițiile co
rului bărbătesc „Cîntarea Bihorului"
(dirijor, octogenarul R. I. Botto),
ale formației de dans tematic și ba
let contemporan „Ars-Nova" (core
graf Stela Mavrodoglu), laureată cu

la examenul exigenței
de studiu și ajung absolvenți tre
buie să facă dovada unei asemenea
pregătiri. Iar dacă uniț dintre aceș
tia Încă nu se ocupă în producție
de cercetare, in schimb toți trebuie
s-o poată face și o vor faoe din
moment ce producția însăși repre
zintă astăzi o fază aplicată a ceroetârii.
Evenimentul timișorean mi-a re
venit în minte cu un .prilej mai
recent, dar tot atît de bogat în
semnificații : conferința de dare de
seamă și alegeri a organizației de
partid de la Universitatea brașoveană, Atît darea de seamă pre
zentată, cît și participanții la dez
bateri au evidențiat pe larg contri
buția asociațiilor studenților comu
niști la creșterea necontenită a pres
tigiului acestui centru universitar.
De mai mulți ani, consiliile A.S.C.
de la facultățile de mecanică și de
T.C.M. au obținut locul I pe țară
în întrecerea dintre facultățile cu
profil tehnic,
cum și numeroase
premii la faza pe țară a sesiunilor
științifice șt concursurilor profesio
nale ; de asemenea, studenții brașo
veni desfășoară o bogată muncă
patriotică pe șantierele locale și
naționale, în agricultura județului.
Planul de muncă patriotică al Con
siliului U.A.S.C. din Brașov a cres
cut de aproape trei ori intre 1983
și 1986, iar cel pe 1987, amplificat,
a fost realizat în proporție de peste
30 la sută pină la 1 martie. Numai
temele de cercetare, preluate pe
bază de contracte economice direct
de către asociațiile studențești din
Brașov, au atins in 1986 o valoare
de aproape două milioane lei, dar
contribuția științifică a studenților
este încorporată și în alte numeroa
se contracte de cercetare încheiate
sub egida decanatelor. Tot în anul

1986. studenții brașoveni au obținut
la concursurile profesionale 47 pre
mii naționale, iar dintre cele 23
formații artistice studențești care
acționează la Brașov, 17 s-au califi
cat pentru faza finală a Festivalu
lui artei și creației studențești. In
vențiile științifice ale studenților au
condus în 1986 la depunerea a 36
de cereri de brevet. Și asemenea
bilanțuri remarcabile se regăsesc în
aproape toate sectoarele de activi
tate ale asociațiilor studențești din
Brașov. De aceea nu mică ne-a fost
surpriza cind in citirea de seamă a
organizației de partid, prezentată
amintitei conferințe, se specifica
limpede cum dintre cele peste 650
de sancțiuni date, in anul universi
tar trecut, de conducerile facultă
ților unor studenți pentru absențe
de la cursuri, abateri de Ia regula
mentele de cămin și cantină, nici
una, mai precis spus, nici un stu
dent sancționat, nu a fost discutat
în cadrul asociației studenților co
muniști. Să se fi tocit, oare, sensi
bilitatea critică și autocritică a aso
ciațiilor studențești ? Nu e de cre
zut. Mai degrabă pasiunea pentru
proporțiile, pentru procentele unor
bilanțuri remarcabile a făcut, scurt ■
timp, ca preocupările față de pro
priile neajunsuri să treacă pe planul
al doilea.
De aceea spuneam că atunci cind
într-o ambianță tinerească, exube
rantă, uneori de perpetuă exultantă,
se manifestă și o tendință accen
tuată de sever și întăritor autocon
trol, tinereții universitare i se aso
ciază poate cele mai înalte atribute
ale ei, înțelepciunea și responsabi
litatea, iar vocația creatoare ciștigă
in substanță, în durată.

Mihai IORDANESCU

y

premiul I la" toate edițiile festiva
lului muncii și creației, precum
și Iți exigentul concurs „Bucu
ria muncii" de la Ploiești. Dacă so
cotim însă că toate formațiile ar
tistice ale casei de cultură — și nu
mărul lor depășește 20 — au fost
promovate in faza județeană a ac
tualei ediții a Festivalului național
„Cintarea României", se conturează
cuprinzător temeinicia muncii desfă
șurate.
Pasiunea este explicația esențială.
■Și aceasta este dovedită și in ca
zul cenaclului ,.Iosif Vulcan" a că
rui bogată activitate ilustrează con
lucrarea fertilă cu Centrul județean
de îndrumare a mișcării artistice de
masă și a creației populare, biblio
teca județeană și revista „Familia".
Criticul Virgil Podoabă, conducăto
rul cenaclului, ne-a vorbit elogios
despre poeziile muncitorului Sergiu
Vaida, despre proza semnată de că
tre ing. Horia Alexandru Căbuți și
muncitorul Adrian Copăceanu. despre
piesele de teatru prezentate de ju
ristul Pașcu Bălăci și bibliotecarul
Mircea Popa, autori ce dovedesc for
ță imaginativă, gindiro artistică vie
și originală, multe dintre lucrările
celor amintiți văzînd lumina tiparu
lui in presa literară. Un lucru este
demn de remarcat : dorința de a ieși
din cadrul îngust a] „ședinței de
lucru" în ideea valorificării poten
țialului creator in formele unui per
manent dialog cu un public larg, în
manifestări de amploare.
O incursiune în universul lecturii
o facem răsfoind fișele cititorilor,
împreună cu bibliotecara Blana Mă
lina?. Pentru interlocutoarea noastră
diversitatea nu e numai un motiv de
mîndrie. cit mai ales unul de scrupul
profesional. „Nu e suficient — ne
spune dinsa — să ai multe cărți si
noi avem aici, la casa de cultură
peste 50 0(10 de volume. Mult mai
important este să asiguri up fopd
corespunzător categoriilor socio- pro
fesionale extrem de variate din mu
nicipiu. să realizăm în structura lui
un echilibru tuturor domeniilor. La
noi, cititorul nu e un personaj ne
glijat. ci obiectul unei atenții sta
tornice".
în realitate, efortul e mai amptu
și dirijat pe mai multe direcții de
cit ne lăsase să înțelegem interlo
cutoarea. Lunar, au loc aici lecto
rate cu bibliotecarii sindicali din în
treprinderi, incluzind de fiecare dală
acțiuni model, împreună cu specia
liști de la biblioteca județeană se
organizează expoziții de carte, se în
treprind studii și sondaje asupra mo
tivației și factorilor ce orientează
lectura. Că nu numai oamenii vin
spre cărți, ci și cărțile călătoresc
spre ei atestă și prezența biblioteca
rului. lunar, la ședințele comisiilor
inginerilor si tehnicienilor, la seri
le cultural-distractive organizate
pentru tineri, cadru în care sînt pre
zentate noutățile editoriale. Rolul de
for metodologic este pregnant înfă
țișat, in egală măsură, de studioul
instructorului de brigadă, al dirijo
rului de cor, coregrafului și plasticianului amator, unde „transferul de
experiență" este asigurat de parti
ciparea metodiștilor Centrului de în
drumare a creației artistice de masă,
a altor specialiști de la instituțiile
profesioniste, de la consiliile județean
Si municipal al sindicatelor.
Deopotrivă insă. Casa de cultură
a sindicatelor din Oradea este, pen
tru oricine îi trece pragul, oglinda
vie a realizărilor economiei bihorene,
foaierul si holurile găzduind expo
ziții privind acțiunile întreprinse în
scopul promovării progresului teh
nic. diversificării producției pentru
export, creșterii eficienței economi
ce. precum si fotomontaje cu frun
tași în întrecerea socialistă și în ac
tivitatea de creație tehnică. De fapt,
în chiar incinta instituției se află
și Casa tehnicii, care desfășoară nu
numai o susținută activitate de pro
pagandă tehnică, ci reunește siste
matic forte inginerești din munici
piu pentru consultarea și colabora
rea lor în soluționarea unor proble
me prioritare din economie. O apreciere cuprinzătoare asupra activi
tății casei de cultură ne-a fost fă
cută chiar de directorul ei. tova
rășul Gheorghe Tonea : „Realitatea
ne-a demonstrat că numai apropiindu-ne de cerințele oamenilor ne pu
tem atinge obiectivele, ne facem utili
în procesul educațional și produc
tiv. Știm că aici viața întreprinde
rilor se prelungește firesc. De aceea ne preocupăm să aducem fap
tele și hărnicia oamenilor în oglin
da manifestărilor artistice, să le cul
tivăm pasiunile. Majoritatea forma
țiilor noastre au stagiuni permanen
te nu doar la sediu, ci și la Băile
Felix, la .cluburile muncitorești și in
numeroase localități din județ. Iar
sălile pline atestă și ele calitatea ac
tului artistic. Pe această bază — pre
cum și prin cele 19 cursuri si cercuri
tehnico-aplicative — asigurindu-ne
de nouă ani și autofinanțarea insti
tuției. în concluzie, prin tot ce În
treprindem căutăm să fim la nive
lul exigențelor actuale : un univers
al educației multilaterale",

Foto : S. Cristian

CARNET CULTURAL
IAȘI ; Sub genericul „Omagiu
muncii", în județul Iași se desfă
șoară în aceste zile un larg evan
tai de acțiuni politico-educative și
cultural-artistice. Astfel, in orga
nizarea comitetului județean de
partid și a consiliului județean al
sindicatelor, au loc, in întreprinderi
și instituții, școli și facultăți, expu
neri și dezbateri, simpozioane și
mese rotunde, in cadrul cărora sînt
relevate mărețele realizări ale po
porului român in anii socialismu
lui, cu deosebire după Congresul
al IX-lea al partidului. Au loc. de
asemenea, vernisări de expoziții
de carte social-politică și de arte
plastice, 'vizite in întreprinderi și
unități economice, la muzee și
monumente
istorice.
(Manole
Corcaci)

BACĂU, La căminele culturale din
Sascut, Traian. Nicolae Bălcescu,
Helegiu, Negri și altele din județul
Bacău au avut loc, sub genericul
„25 de ani de . împliniri socialiste
în agricultura patriei", ampțe ma
nifestări politico-educative și cul
tural-artistice dedicate implinirii
unui sfert dp veac de la încheierea
cooperativizării agriculturii. Mii de
țărani cooperatori, mecanizatori și
specialiști de. la sate au luat parte
la diferite expuneri, simpozioane,
expoziții de carte, vizionări de fil
me și la spectacole ale formațiilor
artistice laureate ale Festivalului
național „Cintarea României". (Gh.
Baltă).

TIMIȘ. La Clubul presei din Ti
mișoara a fost vernisată expoziția
..Presa progresistă românească".
Ea-a reunit un mare număr de
publicații. începind cu primele
apariții, precum „Dacia literară",
„Curierul românesc", „Gazeta de
Transilvania", continuind cu „Fa
milia". „Convorbiri literare", ...Con
temporanul". „Viața Românească",
„Facla", . „Cuvintul liber- sau
„Viața nouă" și. pină la zjarele și
fevistele editate in zilele n’dastro.
Exponatele, aparținind Colecției
prof. dr. Ioan Iliescu, de la Uni
versitatea din Timișoara, sint tot
atîtea prețioase documente despre
aspirațiile și lupta poporului nos
tru pentru progres, libertate și in
dependență. O parte din spațiul
expozițional este rezervat perio
dicelor din Banat, care comple
tează peisajul publicațiilor pro
gresiste românești. (Cezar Ioana).

MARAMUREȘ. Casa do cultură
din municipiul Sighetu Marmației
a organizat o suită de acțiuni gru
pate sub genericul „Zilele univer
sității cullural-științifice". In în
treprinderile și instituțiile munici
piului au avut loc dezbateri pe
tema : „Concepția Partidului Co
munist Român, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cu privire la
educația materialist-șțiințifică a
oamenilor muncii", simpozioane in
care a fost evocată rodnica acti
vitate a brigăzilor științifice din
municipiu în cei 30 de ani de exis
tență, mese rotunde privind for
mele și modalitățile folosite de
brigada științifică pentru sporirea
eficienței activității de educație.
(Gheorghe Pârja).
BRAfILA. „Tezaur" este titula
tura expoziției județene selective
de artă populară deschisă la sec
ția de etnografie a Muzeului Bră
ilei, Expoziția — organizată de
comitetul județean de cultură și
educație socialistă și centrul de
îndrumare a creației populare —
cuprinde numeroase obiecte din
textile de interior, impletituri de
răchită, cioplituri în lemn și ele
mente de port popular din județul
Brăila, (Candiano Priceputu).

vremea

corespondentul „Scinteii"

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 39 aprilie, ora 21 — 3 mal,
ora 21. In țară : Vremea se va încălzi
mai ales !n partea a doua a interva
lului. Cerul va fi variabil. Vor cădea,
pe alocuri, la început, precipitații sub
formă de ploaie, ce vor avea și ca
racter de aversă in regiunile din sudest, apoi în vestul și nordul tării, tn
restul teritoriului acestea vor fi cu
totul izolate. Vlntul va sufla slab pină
la moderat, cu unele intensificări lo
cale in zona montană și în regiunile
sud-estice cu 35—50 km la oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in
general, intre zero șl io grade, iar cele
maxime între 14 și 24 de grade, Izolat
mal ridicate. In prima noapte se va
produce brumă cu caracter izolat. In
București : Vremea se va încălzi, mal
ales In a doua parte a intervalului.
Cerul va fi variabil. Vor fi condiții
reduse de ploaie slabă, trecătoare, la
începutul intervalului. Temperaturile
minime vor oscila între 4 și 7 grade,
mai coborîte în prima noapte, iar cele
maxime între 19 și 22 de grade, mai
ridicate la sftrșit.

S0,00 Telejurnal. Zilei Muncii — fap
tele de muncă ale tării • Raport
muncitoresc de 1 Mai
20,30 Memoria documentelor • Clasa
muncitoare — drum de lupte re-

volutlonare și împliniri socialiste.
Documentar
20,59 Imn muncii, sub flamuri tricolore
(color). Spectacol festiv literarmuzlcal-coregrafic
21,30 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Drepturile omului
pe planeta oamenilor
21,45 Telejurnal
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DECLAIAȚIE COMUNĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

a tovarășului Nicolae Coișescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, și a tdrășului Kenji Miyamoto, președintele
Comitetului Central 1 Partidului Comunist Japonez
(Urmare din pag. I)
continuu pericolul șl amenințarea
ca diferitele conflicte care au loc
pe planeta noastră să degenereze
într-un război nuclear.
In prezent, în diferite părți ale
lumii, pe toate continentele se im
pune intensificarea luptei pentru
preîntimpinarea unui război nu
clear și pentru dezarmare, împo
triva instalării de noi arme nuclea
re, pentru înlăturarea celor in
stalate, prevenirea militarizării
spațiului cosmic, începînd cu
renunțarea la programul „Ini
țiativa de apărare strategică",
pentru interzicerea totală a expe
riențelor cu arma nucleară și în
cheierea unui acord internațional
în acest scop, crearea de zone denuclearizate, oprirea intrării în
porturi a navelor militare străine
purtătoare de arme nucleare. Este
important să se desfășoare — sub
diverse forme — lupta pentru rea
lizarea reală a unei Europe și Asii
fără arme nucleare. Această luptă,
care constituie un mijloc de apă
rare imediată Împotriva primej
diei războiului nuclear și a cursei
înarmărilor nucleare impuse po
poarelor, mobilizează energia oa
menilor împotriva armelor nuclea
re, contribuie în mare măsură la
cauza păcii în lume. Așa cum a
rezultat clar după întîlnirea sovieto-americană la nivel înalt de
la Reykjavik și procesul care a
urmat, forțele care sprijină înar
marea nucleară își intensifică con
traofensiva, susținînd „descuraja
rea nucleară", sub motivul că ar
mele nucleare ar fi un factor ne
cesar de descurajare, pentru men
ținerea păcii. Este necesar să se re
nunțe cu desăvîrșire la concepția
greșită, perimată, după care ar
mele nucleare ar întări capacitatea
de apărare și securitatea statelor,
ar contribui la menținerea păcii în
lume.
în aceste condiții, trebuie acor
dată atenție tuturor eforturilor în
vederea extinderii luptei care se
desfășoară în diverse zone ale lu
mii pentru realizarea unor obiec
tive concrete. Totodată, o impor
tanță hotărîtoare are unirea tutu
ror acțiunilor de luptă pe plan in
ternațional, astfel încît prin luptă
unită să fie încercuite și izolate
forțele care refuză să renunțe la
armele nucleare. Lichidarea arme
lor nucleare constituie singura ga
ranție care asigură eliminarea
completă a războiului nuclear pe
planeta noastră. Interzicerea și li
chidarea totală a armelor nucleare
reprezintă obiectivul central co
mun care trebuie să unească toate
acțiunile de luptă pe arena mon
dială. Constituirea unui front larg
unit pentru a mobiliza forțe uriașe
împotriva armelor nucleare și
pentru pace va fi calea spre o
schimbare fundamentală a situației
din lume privind armele nucleare.
în același timp, pentru asigura
rea realizării acestor obiective, este
imperios necesar să se acționeze
pentru încheierea unui acord in
ternațional privind interzicerea to
tală a dezvoltării, producerii, ex
perimentării, posedării, amplasării

șî folosirii armelor nucleare, să
se intensifice lupta popoarelor, mo
bilizarea opiniei publice interna
ționale în vederea creării unui cu
rent mondial care să stăvilească și
să predomine asupra forțelor care
susțin înarmarea nucleară.
Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Japonez, în De
clarația comună din 1978, au subli
niat că „dezarmarea generală, și în
primul rind interzicerea și lichida
rea armelor nucleare, constituie o
necesitate imperioasă. Adoptarea
de măsuri eficiente pentru realiza
rea acestor obiective impune mo
bilizarea largă a opiniei publice
mondiale, organizarea unor ample
acțiuni ale maselor populare". For
marea unui amplu front unit in
ternațional antinuclear reprezintă
o materializare a acestei idei în
condițiile actuale.
în timpul celor peste patruzeci de
ani de la încheierea celui de-al doi
lea război mondial, atît în cadrul
O.N.U., cît și în alte foruri și reu
niuni politice internaționale s-a
cerut, în repetate rînduri, trecerea
la dezarmarea nucleară. Cu toate
acestea, în perioada respectivă, ar
senalele nucleare au sporit enorm,
astfel încît ele pot nimici specia
umană de zeci de ori, avînd o pu
tere distructivă echivalentă cu un
milion de bombe nucleare de tipul
celor de la Hiroshima sau Naga
saki, Toate acestea impun ca sar
cină supremă o nouă abordare și
acțiuni hotărîte din partea tuturor
popoarelor pentru a nu se admite
folosirea armelor de nimicire în
masă, pentru a se asigura conti
nuitatea civilizației umane.
în acest sens, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Kenji Miyamoto consideră că pen
tru securitatea lumii și progresul
umanității o uriașă însemnătate
istorică ar avea realizarea de acorduri și înțelegeri politice inter
naționale,
inclusiv în cadrul
O.N.U., convenirea, între cele mai
mari state posesoare de arme nu
cleare — U.R.SS. și S.U.A. — pre
cum și între toate statele nucleare,
a unor măsuri efective de elimi
nare a armelor nucleare de pe pla
neta noastră.
Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Comitetului Central al Partidului
Comunist Japonez, tovarășul Kenji
Miyamoto, se adresează tuturor
forțelor politice, sindicatelor, orga
nizațiilor și mișcărilor de femei șl
tineret, altor pături sociale, cercu
rilor religioase, organizațiilor șî
tuturor oamenilor interesați In
preîntimpinarea unul război nu
clear cu chemarea ca, pe deasupra
oricăror deosebiri politice, filozo
fice și religioase, indiferent de
zona geografică în care se află, să
se ridice Ia luptă și să formeze un
amplu front unit internațional îm
potriva armelor nucleare, pentru
pace, pentru eliminarea pericolului
unui război nuclear și edificarea
unei lumi fără arme nucleare. Cei
doi conducători reafirmă hotărîrea
comună a partidelor lor de a cola
bora strîns cu toate aceste forțe

în vea reaijzării unui asemevederea soluționării acestor pro
bleme complexe în interesul tutu
pea sctiv istoric. în vederea
deschji unej jargj perspective,
ror națiunilor, sînt necesare efor
0 V’PAnță deosebită ar avea
turi cît mai urgente din partea gu
stabilire către mișcările pen
vernelor și popoarelor, inclusiv
tru paj democratice din lume
pentru organizarea unei conferințe
a unorgctjve precișe, intensifi
internaționale în cadrul O.N.U. sau
carea Etății lor —' și, în acest
în alt cadru, la care să participe,
cadru, ^do| conducători salută
cu drepturi egale, atit țările în
organize de campanjj active și
curs de dezvoltare, cît și cele dez
mițiereaape]urj pențru promo
voltate. Instaurarea unei noi ordini
vareade;unj unjt;e pe pian jn.
economice internaționale va avea
ternațion
o mare însemnătate nu numai pen
în aces,mentj cjnd pacea s|
tru popoarele din țările în curs de
secuntateijjj g{nt grav amenin
dezvoltare, dar și
pentru clasa
țate, tovai NicoIae ceaușescu
muncitoare și popoarele din țările
Ș1- t?'Ta?umji Miyamoto, porcapitaliste dezvoltate și din țările
nmd de la
iența istorică și
socialiste.
învățammteȚontului unit anti.
Cei doi conducători subliniază
fascist, smtn COnvinși că cocă edificarea reală a unor relații
mumștn din, două țări , , vor
între state, întemeiate pe renunța
îndeplin da. de onoare de a
rea la folosirea forței și la amenin
contribui la cea frontuiul unit
țarea cu forța, pe respectarea de
internațional nuclear prin re.
plină a dreptului popoarelor de
unirea în acL^ a’ tuturor
a-și alege liber calea de dezvol
forțelor pacn ș„ocra{iel , rea.
tare, fără nici un amestec din
Iizarea de acțn,omune
j
afară, are o importanță deosebită
internațional.
pentru pacea și securitatea lumii
Partidul Cor t Român
și constituie baza pentru instaura
ParUdul Comu. Japonez ex.
rea unor relații internaționale noi,
prima hotărîrea de a d
echitabile și democratice. Desfiin
eforturi susținut^ a face t0.
țarea tuturor blocurilor militare,
tul pentru triumf.^ supreme
lichidarea tuturor bazelor militare
a omenirii - prei,pinarea răz.
străine și retragerea trupelor străi
boiului nuclear Șl darea arme.
ne de pe teritoriile altor state
lor nucleare. Acui^, mult ca
constituie o condiție importantă
oncind, se impunețe acționez9
pentru asigurarea unei păci trai
pentru soluționare,este- pro.
nice în lume, o premisă esențială
bleme vitale.
pentru afirmarea adevăratei in
Tovarășul Nicolae,u
,
dependențe și suveranități a fiecă
tovarășul Kenji Mr,J
rui popor. Partidul Comunist Ro
ma profunda lor mg,re Jn le,
mân și Partidul Comunist Japonez
gătură cu uriașele c^ell mi]i,
se pronunță ferm pentru soluțio
tare, care au ajuns la(.rnion d0
narea tuturor conflictelor dintre
dolari, precum și c obl
state suverane numai pe cale posubdezvoltării. Sublinilerjcoluj
litică, prin tratative, în spiritul
pe care II reprezintă nularea
respectării independenței și suvemasivă de armamente,ice t0(.
ranității naționale.
mai perfecționate, cel con
Examinînd situația din mișcarea
ducători se pronunță pe redu.
comunistă
mondială, tovarășul
cerea radicală a arnntelor
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
convenționale, a efecir gj
Kenji Miyamoto au constatat că
cheltuielilor militare. Im QCU\
aprecierile din Comunicatul comun
mulare a datoriei extem6jrdor
din 1971 privind mișcarea comuîn curs de dezvoltare, ca, rjw
nistâ din lume au jucat un rol isdică la aproape un trilioi do_
toric foarte important, în acești
lari, și adîncirea decalajele,^,,
16 ani, în clarificarea însemnătății
acestea și țările dezvoltaton_
hotărîtoare pe care o au respecta
stituie un pericol grav nu na.
rea strictă a principiilor universal
pentru apărarea independe ' j
recunoscute ale relațiilor dintre
suveranității naționale, dar
partidele comuniste și muncito
tru dezvoltarea stabilă a ecoej
rești, precum și încetarea orică
mondiale și viitorul umanii
rui amestec din afară, inclusiv a
Secretarul generai al Parțj
sprijinirii și încurajării gru
Comunist Român și președ,
purilor fracționiste și a impu
Comitetului Central al Pârtii
neriii unei anumite linii poliComunist Japonez, evidențiint
tice ialtor partide. Condițiile istososit momentul ca toate state
rice și
i sociale concrete diferite în
forțele sociale să se ridice la
care acționează fiecare partid nu
țiuni hotărîte, au subliniat că
pot constitui o piedică In calea
depune toate eforturile pentri conlucrării
partidelor ; pentru re
contribui la rezolvarea globală facerea unității este necesar să se
problemei subdezvoltării prin c renunțe definitiv la amestecul In
pășirea actualei situații tot rr treburile interne ale altor partide,
grave. în acest scop, cei doi co.'r inclusiv la tendințele hegemoniste.
ducători au apreciat că, în prezer. Este firesc ca partidele comuniso sarcină comună și urgentă “te și muncitorești să-și desfășoare
subliniată și în Declarația comun'^
nactivitatea revoluționară și de con
din 1978 — o reprezintă instaura,'
strucție socialistă în mod creator,
rea unei noi ordini economice in‘ndependent, pe baza socialismului
ternaționale, precum și extinderea,Științific, aceasta fiind de natură
ajutorului, inclusiv prin resurse'.,'
’l ducă la realizarea unei adevăeliberate în urma dezarmării, pen te solidarități internaționale.
tru dezvoltarea independentă a ță Partidul Comunist Român și
rilor în curs de dezvoltare. î..
xn rtidul Comunist Japonez reafir-

mă importanța pe care o are înce
tarea cu desăvîrșire a oricăror
forme de amestec in treburile in
terne ale altor partide. Cele două
partide consideră că este necesară
și posibilă depășirea obstacolelor
din calea unei adevărate refaceri
a unității mișcării comuniste. Continuînd să depună eforturi pentru
depășirea acestei situații, cele două
partide subliniază necesitatea cău
tării neîntrerupte, sub diverse for
me, a căilor spre cauza comună a
dezarmării, păcii, democrației și
progresului social, care implică
drept sarcină imediată realizarea
și dezvoltarea de acțiuni comune
pe plan internațional ale forțelor
largi care se pronunță pentru pace
și democrație, în scopul salvgar
dării omenirii de pericolul unui
război nuclear. Mișcarea comunis
tă poate și trebuie să joace un
rol tot mai important în realizarea
acestor obiective, în viața politică
internațională. O semnificație po
zitivă
au eforturile comune,
schimbul liber de păreri și alte
acțiuni în cadrul conlucrării din
tre partide. Este posibilă o nouă
solidaritate internațională între
partide, bazată pe relații recipro
ce juste.
Viața, realitățile, însăși expe
riența istorică demonstrează că, in
epoca actuală, deosebit de comple
xă, este imperios necesar ca or
ganizațiile clasei muncitoare, toa
te forțele progresiste și democrati
ce, popoarele de pretutindeni să-și
intensifice eforturile pentru edifi
carea unei lumi fără arme nuclea
re, pentru dezarmare și pace, pen
tru făurirea unei lumi mai bune
și mai drepte pe planeta noastră,
în care fiecare națiune să se dez
volte liber și independent.
Cei doi conducători reafirmă că
se poate ajunge la unirea efortu
rilor partidelor comuniste și mun
citorești pe plan internațional, că
mișcarea comunistă mondială se
poate dezvolta într-o direcție mai
bună numai prin respectarea și
aplicarea riguroasă a principiilor
universal valabile ale independen
ței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interna ale al
tor partide, prin încetarea orică
rei forme de amestec, inclusiv a
sprijinirii grupurilor fracționiste
din alte partide.
Exprimînd satisfacția față de
raporturile tradiționale de priete
nie și solidaritate ce se dezvoltă
consecvent între Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Japo
nez, tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Kenji Miyamoto
reafirmă hotărîrea lor de a extin
de și dezvolta relațiile dintre cele
două partide, corespunzător Impe
rativelor actuale ale luptei pentru
preîntimpinarea unui război nu
clear, interzicerea armelor nuclea
re, dezarmarea generală, pentru
respectarea Independenței și suve
ranității tuturor națiunilor, edifi
carea unei lumi a păcii și secu
rității, precum și pentru a con
tribui la constituirea frontului in
ternațional împotriva armelor nu
cleare, pentru pace și la reali
zarea efectivă a unității mișcării
comuniste mondiale.
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VICTORIE FRUMOASĂ, DE PRSTIGIU
A ECHIPEI NOASTRE REPREZEEATIVE
Amatorii de fotbal din
tribunele stadionului „Stea
ua" și milioanele de tele
spectatori au trăit ieri mo
mente de mare satisfacție
sportivă, urmărind meciul
România—Spania, meci în
cheiat cu o frumoasă și
binemeritată victorie a tri
colorilor noștri, la scorul de
3—1 (3—0).
Trebuie să spunem că
echipa României a jucat in
chip magistral ultimele zece
minute din finalul primei
reprize, cind pur șl simplu
a surclasat apărarea spanio
lă, inscriindu-i nu mai pu
țin de trei goluri, unul mai
frumos decît altul. Pe rind,
Pițurcă, Mateuț și Ungureanu au transformat atunci
în puncte trei combinații
frumoase, precise, surprin
zătoare, în fața cărora ju
cătorii lui Munoz au fost
aproape martori șl nu parti
cipant! la joc. Desigur, for
mația noastră, antrenată de
Jenei și Drăgușin, a mai
avut alte cîteva ocazii bune
de a înscrie și nu putem să
ne ascundem regretul că
tricolorii noștri n-au apăsat
pină la capăt pe accelera
tor, spre a obține victoria,
și „revanșa", la un scor,
cum se spune, „fluviu".
Șl acest 3—1 este insă un
prilej cum nu se poate mai
bun ca să-i felicităm pe
fotbaliștii noștri și pe an
trenorii lor. Nu s-au lăsat
influențați de conjunctura
rezultatelor și a programăm
partidelor din grupa I pre
liminară a campionatului
european, ci au pregătit cu
ambiție. tenacitate șl pri
cepere
meciul cu echipa
Spaniei șl l-au gfndit numai
in sensul victoriei. Ieri, au
cules roadele acestei pregă
tiri, obtinind un succes fără
drept de apel, în fata uneia
dintre formațiile reprezen
tative apreciate printre cele
mal bune in Europa și
în fotbalul mondial. In
tr-adevăr, fotbaliștii noștri

SUB EGIDA
„DACIADEI“

Manifestări sportive de masă in
Capitală cu ocazia zilei de 1 Mai
și a „Zilei tineretului"
Cu ocazia sărbătoririi zilei de
1 Mai ți a „Zilei tineretului"
c. .__
nu numai că nu au astăzi transferat echipe! naționale pe amatorii de fotbal ș! p,
(2 mai), la toate bazele sportive
complexe față de adversari, înalta lor clasă fotbalistică, fotbaliștii noștri Înșiși. Da?n *“™pea"- „„Sat
Si cele de agrement din Capitală
pa' (^u„pp*a^uîr1’
dimpotrivă, am zice, ad stilul dinamic, ofensiv, ce chiar după un asemene?®
se vor desfășura numeroase acti
cerea tehnică și de
jucătorii
]ucru vități sportive de masă.
versari redutabili altădată pune în derută adversarul, succes, și in asemenea mo- pun pe
Astfel, simbătă, de la ora 9, tn
par a fi complexat! in fața în jurul fotbaliștilor de la mente de mare satisfacție,de măsuri pentru
•iurile următoare. Alba- Parcul tineretului, comitetul mu
a programat
- --------------------------------- — -România (octombrie) și nicipal al U.T.C.
’------------------------------- ria—România (noiem- „Crosul 2 Mai“, pentru tineri intre
14
si
30
ani.
De
asemenea.
In or
, meciuri care vor de
mult dorita calificare, ganizarea U.T.C.-ului, cu sprijinul
si organizațiilor sportive,
clasamentul grupei I, organelor
vor avea loc întreceri dotate cu
Golurile au fost marcate de Pițurcă (38), Mateuț (43) și Ungureanu (45), res
1 României a trecut „Cupa
2 Mai“ la bazele sportive
pectiv, Caldere (82).
‘>a celei spaniole : la Străulesti
(fotbal, handbal, baschet,
’"te de puncte (6 p), din șah și tenis
de masă), Tei-Toboc
Arbitrul belgian Alexis Ponnet a condus formațiile : România : Lung, —
număr de jocuri (4), (tenis), Băneasa-C.S.T.A.
(mode
lovan (Negrită), Bumbescu, Belodedici, Ungureanu, Mateuț, Bbloni, Klein (Balint),
a noastră beneficia- lizai), Buftea (orientare turistică),
Sanchis, Goicoechea (Joaquin),
Hagi, Lăcătuș, Pițurcă ; Spania : Zubizarreta,
■ Sn golaveraj excelent, in zilele de vineri
simbătă intre
Andrinua, Camacho (Soler), Michel,
•■• • • Gallego,
Victor, Caldere, Butragueno,
țiță de 7—6 al spa10 și 16. La estrada din parcul
Carrasco.
' Concluzia se lmpu- orele
Herăstrău
se
va
putea
asista la
In clasamentul grupei I conduce echipa României — 6 puncte (golaveraj
t . ră : fotbaliștii noș- demonstrații de auto și navomode12—3), urmată de formațiile Spaniei — 6 puncte (golaveraj 7—6), Austriei —
t.1 ie să se pregătească le ; la estrada din Parcul tinere
4 puncte fi Albaniei — zero puncte.
fl or numai pentru tului, de asemenea, demonstrații,
mecictorioase, fără de insă la scrimă si lupte.
Următoarele meciuri din; această grupă : 14 octombrie, Spania — Austria ;
se&rea nu ?.« p°Alte manifestări ale organizațiilor
28 octombrie, Albania — România ; 18 noiembrie, Austria — România si
, 1 anime deci pe bucureștene pentru „Cupa l Mai“ t
Spania — Albania.
n<oiejasi Spjrjt mdrăz- rugbi, in zilele de 2 și 3 mai, la
tineretului ; lahtlng —
,
,i-a condus ieri Stadionul
1 ți 2 mai, pe lacul Herăstrău ;
la apIil succes I
gimnastică — 2 mai, ora 9, In sala
jocului avîntat și elaborat, Steaua s-a clădit, de altfel trebuie ca jucătorii și an
Dinamo ; tenis de masă — 1 șt 2
tehnic, rapid și eficient al — cum spunea antrenorul trenorii noștri să privească
5»na, în celălalt mai,
in sala asociației Electroaparomânilor. însuși antrenorul Jenei la încheierea partidei situația cu luciditate, în "^Sa I pentru preratajul; tir cu arcul — 2 și 3 mai,
spaniol Munoz
recunoștea — o familie unită sufletește perspectiva consolidării po
campionatului la baza Buftea.
după meci că românii au pentru înfăptuirea obiecti ziției în clasamentul grupei
în sectoarele Bucureștiului, co
jucat foarte bine, mereu mai vului comun care este înalta și a îndeplinirii obiectivului (HJ?P abonata Ausechipei naționale, obiectiv ._ a
rapid, mereu mai în forță. performanță.
cu scorul de mitetele U.T.C., consiliile organi
zației
și organizațiile
Se cuvine să
subliniem
Desigur, victoria netă In care a fost și a rămas acela
. . „ rmația Alba- sportivepionierilor
au programat. In zilele de
aici aportul deosebit al lu fața unei echipe cum este de a dobîndi calificarea la p'f.1,’.
/ost
marcat
de
1, 2 și 3 mai, concursuri pentru
satisface turneul final al campionatu- Polster (joj
cătorilor Stelei, care au aceea a Spaniei
„Cupa 1 Mai" și pentru „Cupa Ti
neretului" : la bazele' „Cireșarii",
Strâulești,
Locomotiva. I.C.S.I.M.,
• La Izmir, în cadrul prelimi
sa Ioseliani — 8,J.
. p
FOTBAL. La Buzău s-a dispu
Laromet,
Tehnometal (sect. 1) ; la
lihroniade
ocupă
‘
^
ta
5
J°
p
.
tat meciul dintre selecționatele
nariilor campionatului european
P.R.B.,
Granitul,
Cinescoape,
României și Spaniei, din cadrul
• Orașul SevilliL . . de fotbal (grupa a 4-a), selecțio
Electroaparataj, școala generală
preliminariilor campionatului euro
derației spaniole ?V1ZU1
nata
Turciei
a
terminat
la
egalita

nr. 62 și liceul nr. 25 (sect. 2) ; la
pean de fotbal rezervat echipelor
rit să găzduiască f ',ru
te : 0—0 cu echipa Angliei.
Policolor, Flacăra roșie, Timpuri
de tineret.
tlul mondial dintre
noi, I.T.B., Luxor, „Voinicelul"
ȘAH. • Turneul feminin de Ia
Partida s-a încheiat cu scorul de
actualul campion s? sp“
(sect.
3) ; la baza „Temerarii"
1— 0 (0—0) în favoarea oaspeților,
Dortmund a fost cîștigat de marea
langerul său, An“(pentru școlari). Olteniței nr. 13
Orașe din S.U.A.. ^arP°V.;
unicul gol fiind înscris de Loren
maestră româncă Margareta MUre(elevi și oameni ai muncii),
(min. 33).
cum și din U.R.S.S..c;dP fl.
san cu 8,5 puncte, urmată de Mll.M.G.B. (asociații din întreprin
• In cadrul preliminariilor cam
semenea. sa organize,,^ din_
lici (Iugoslavia) — 7 p. • Cu o
deri din sect. 4) ; la Electromag
pionatului european de fotbal
tre marii maeștri
meci
rundă înainte de încheierea tur
netica. școala generală nr. 148,
(grupa a 3-a), s-a disputat la Kiev
C.N.F.
(sect. 5) ; la Urbis, Elec
care
se
va
disputa
h
pla
de
neului feminin de la Hyeres (Fran
meciul dintre echipele U.R.S.S. și
tra, Confecția, școlile generale nr.
24 de partide și va îr. Iupa
R. D. Germane. Fotbaliștii sovietici
ța), în clasament continuă să con
261. 166. 57. 59. 121 și 154 (sect. 6).
septembrie a acestui ai
au obținut victoria cu scorul de
ducă fosta campioană mondială
Ciștigătorii din rindurile școlari
2— 0 (1—0). prin golurile marcate
lor, studenților și oamenilor muncii
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu
Rubricâ de
de Zavarov (min. 41) și Belanov
vor
primi diplome și alte premii
Valeriu
9,5 puncte, urmată de coechipiera
(mln. 49).
sportive.

România

Spania 3 — 1

Vă rog să primiți cele mal sincere mulțumiri el aprecieri pentru căl
durosul dumneavoastră mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a Republicii Cooperatiste Guyana.
Sînt încrezător că relațiile excelente dintre cele două țări ale noastră
se vor întări, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al creării unul
climat international pașnic șl progresist.
Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mal bune urări de
sănătate și fericire personală, do' progres și prosperitate pentru poporul
prieten al României.

HUGH DESMOND HOYTE
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

Cronica

zilei

In zilele de 27—29 aprilie a.e., la
București s-au desfășurat lucrările
mesei rotunde româno-sovietlce pe
tema : „Perfecționarea organizării
conducerii activității economico-sociale, dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale^ în lumina orien
tărilor celui de-al XIII-lea Congres
al P.C.R. și ale celui de-al XXVIIlea Congres al P.C.U.S.".
La dezbaterile care au avut loc cu
acest prilej au participat activiști de
partid și de stat, cadre didactice,
cercetători științifici din cele două
țări. Dezbaterile au evidențiat pre
ocupările actuale și de perspectivă
ale celor două partide, în direcția
sporirii eficienței activității econo
mice, mobilizării eforturilor oameni
lor muncii în scopul înfăptuirii hotărîrilor congreselor celor două
partide, a planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială a
țărilor lor.
Lucrările s-au desfășurat Intr-o
atmosferă de lucru, prilejuind un
util schimb de informații și opinii
pe problemble teoretice șl practice
ale dezvoltării economiei și perfec

ționării conducerii științifice a aces
teia.
★

Cu ocazia sărbătorii naționale a
Japoniei și a zilei de naștere a îm
păratului Hirohito, ambasadorul Ja
poniei la București, Masanari Ozaki,
a oferit, miercuri, o recepție.
Au participat Gheorghe Petrescu,
viceprim-ministru al guvernului, miniștri, reprezentanți ai conducerii
unor instituții centrale, oameni de
artă și cultură, generali și ofițeri,
ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.
★

Cu ocazia Zilei naționale a Rega
tului Țărilor de Jos, ambasadorul
Olandei la București, Charles S.
van Straten, a oferit, miercuri, o re
cepție.
Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,
miniștri, reprezentanți ai conducerii
unor ministere și instituții centrale,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.
(Agerpres)

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE Șl DE SERVICII
DIN CAPITALA ÎN PERIOADA 30 APRILIE-3 MAI 1987
Direcția generală comercială a
municipiului București anunță pen
tru perioada 30 aprilie — 3 mai a.c.
următorul program al unităților co
merciale :
In ziua de 30 aprilie, toate
unitățile comerciale vor funcționa cu
un program prelungit de 1—2 ore
(în funcție de necesități).
In ziua de 1 Mai, toate unitățile
comerciale vor fi închise, cu excep
ția unităților care desfac presă și
care vor funcționa între orele 6,30
și II.
In zina de 2 mal vor fi deschise.
Intre orele 6,30 șî fl, următoarele
tipuri de unități : magazinele de
pîine. unitățile de desfacere a lapte
lui, magazinele de legume-fructe,
piețele agroalimentare. tutungeriile
șt unitățile de desfacere a presei,
florăriile, sifoneriile, unele magazine
alimentare (in funcție de necesități).
In ziua de 3 mai vor funcționa,
pină la ora 13, toate unitățile co
merciale.
Unitățile de alimentație publică
vor funcționa în perioada 30 aprilie
— 3 mai după programul normal de
lucru.
Toate unitățile ș! punctele de des
facere de alimentație publică și ne
alimentare din zonele de agremeni
vor funcționa In zilele de 1 și 2
mai după programul zilei de dumi
nică.

Dispeceratele cooperativelor vor
funcționa intre orele 7 șl 21.
ÎNTREPRINDEREA PRESTĂRI
SERVICII
— Tractări auto și mici reparații
auto, intre orele 8 și 21, prin dis
pecerat, la tel. 027.
— Servicii funerare, intre orei»
8 șl 16. la tel. 71 65 80 și 23 7616.
ÎNTREPRINDEREA „ASCENSORUL"
— Pentru deranjamente ascensoa
re la tel. 023, program permanent.
GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
DE GOSPODĂRIE COMUNALA
— Pentru deranjamente la insta
lațiile de termoficare și apă, la tel.
13,99 06 și 16 42 41, program perma
nent.
D.G.D.A.L. — pentru lucrări de
întreținere și reparații sanitare, la
tel. 15 04 00, program permanent, pre
cum și la dispeceratele I.C.R.A.L.-urilor din Capitală : I.C.RA.L. Herăs
trău, la , teL 14 62 63; Ț.C.R.A.L. Colentina, Ja tel. 1153 79: I.C.R.A.L.
Foișor, la tel. 20 71 30; I.C.R.A.L. Vitan. la tel. 14 61 20; I.C.R.A.L. Berceni. Ia tel. 41 37 97; I.C.R.A.L. Cotroceni. Ia tel. 13 11 94; I.C.R.A.L.
Giulești, la tel. 13 33 85; I.C.R.A.L.
Pajura, la teL 50 75 15.
FARMACIILE
In zilele de 1, 2 ș! 3 mal vor fi
deschise In permanență, ziua și
noaptea, farmaciile cu orar în trei
schimburi din: bd. Leontin SălăjanComplex comercial A 14 ; bd. Ge
nerai Magheru 18 ; Cal. Serban-Vodă
43 ; șos. Colentina 1, bloc 34 ; șos.
Pantelimon 253 bl. 44 ; str. Băiceni 1
(Drumul Taberei); bl. 1 Mai 343 ;
șos. Ciulești 123 și punctul farma
ceutic de pe peronul Gării de Nord.
în zilele de 1 și 2 mai vor fi des
chise. între orele 8 și 19, un număr
de 29 și. respectiv, 42 farmacii din
toate sectoarele Capitalei.
în ziua de 3 mai, unitățile farma
ceutice vor lucra după programul
norma! de duminică.
Fiecare unitate va afișa în mod
vizibil un tabel cu cele mai apro
piate farmacii care funcționează în
ziua în care respectiva unitate este
Închisă.

UNITĂȚILE PRESTATOARE
DE SERVICII
Pentru diferitele reparați! șl ur
gențe survenite In gospodărie, popu
lația se poate adresa, in zilele de
1—3 mai. la dispeceratele unităților
prestatoare de servicii, după cum
urmează :
Cooperativa „Metaîo-casnica" — ur
gențe pentru frigidere, deblocări uși,
reparații aragazuri, pierderi de gaze
etc., la tel. 13 66 91.
Cooperativa „Instalatorul" — ur
gențe pentru reparații electrice, sa
nitare etc. Ja tel. 41 28 45 și 41 28 75,
Cooperativa „Tehnica sticlei" — ur
gențe pentru montat geamuri, la tel.
20 56 37 șl 13 56 46.
Cooperativa „Automecaniea" —
tractări și depanări auto, Ia tel.
35 01 11 și 35 19 00.
Cooperaliva „Radio-progres" — de
panări ra‘dio și televizoare, la teL
15 13 32.

LISTA

OFICIALĂ

a libretelor de economii pentru turism teșite eiștig&toare la tragerea Ia sorti
pentru trimestrul I 1987
Nr.
ort.

Nr. libretului
de economii

Cîștigurile obținute
(în ordinea valorii)

Valoarea
dșiigalui

R.S. Cehoslovacă

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2(3
27
28
29
30
31
32

452-1-293
439-1-213
406-164-62
411-270-40
417-298-1
441-212-97
443-1-1091
439-1-450
465-208-2
463-202-25
459-207-1066
443-1-1277
403-809-319
433-283-17
417-216-31
441-201-425
443-1-248
428-509-7
465-1-590
463-154-36
459-207-959
459-1-6191
402-1-1184
409-208-104
416-1-1437
419-1-497
419-715-13
425-211-19
460-201-644
462-210-405
459-1-4931
462-210-641

7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000

33
34
35
36
37
38
39
40
41.
42.

435-1-996
424-422-4
448-1-21
417-183-28
436-212-320
452-1-1558
461-205-1111
434-103-24
459-1-6067
434-103-1576

R. D. Germană

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

»>

»»
U.R.S.S.

•

M

*’
»»

l

»»
»»
«t

TOTAL: 42 excursii In valoare totală
--- •;—————————,——................... ■
Ciștigătorii au obligația să se
prezinte in cel mult 30 de zile de
la data tragerii la sorți la sucursa
lele și filialele C.E.C. pentru a ii se
elibera adeverința necesară Îndepli

6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500
6 500

♦»

de Iei

,

.....

291 400

nirii formalităților în legătură cu
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gurile se plătesc în numerar.
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Schimb de mesaje intre secretarul general
al Partidului Comunist Român
România se pronunță pentru soluționarea
și președintele Consiliului Național
prin tratative a situațiilor eonflictuale
al Partidului Democrat-Creștin Italian
Conferința Uniunii Interparlamentare

MANAGUA 29 (Agerpres). —
Managua continuă lucrările celei
de-a 77-a Conferințe a Uniunii In
terparlamentare, pe a cărei ordine
de zi sint înscrise unele dintre cele
mai actuale probleme ale vieții in
ternaționale.
Intervenind în dezbaterile din
plenară asupra problemei Orientului
Mijlociu, reprezentantul țării noas
tre a subliniat : România consideră
că o reglementare globală, justă și
durabilă în Orientul Mijlocitf impu
ne retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în urma războ
iului din 1967, recunoașterea dreptu
rilor legitime ale poporului pales
tinian, inclusiv a dreptului său la
autodeterminare și constituirea unui
stat propriu, garantarea securității
și independentei tuturor statelor din
regiune. Vorbitorul a relevat că
România se pronunță pentru retra
gerea neîntîrziată și totală a forțe
lor israeliene din Liban și realizarea,
pe calea tratativelor, a unei largi
reconcilieri naționale, în această
țară.
Reprezentantul român a relevat că
soluționarea globală, justă și durabi
lă a situației din Orientul Mijlociu,
încetarea conflictului dintre Iran și
Irak. reglementarea diferendelor
prin negocieri vor crea condiții fa
vorabile concentrării eforturilor sta
telor respective în vederea dezvoltă
rii lor pe calea progresului și pros
perității, vor duce la întărirea inde
pendenței și suveranității lor națio
nale, vor avea o influentă pozitivă

asupra climatului politic in zonă, în
general asupra păcii, securității și
colaborării in întreaga lume.
în. acest context, a subliniat re
prezentantul român, apreciem că ar
avea o mare importanță organizarea
unor reuniuni ’ interparlamentare în
problemele zonelor afectate de con
flicte, ca o contribuție proprie a
parlamentelor și parlamentarilor la
soluționarea conflictelor pe cale paș
nică, prin negocieri.
în cadrul dezbaterilor privind si
tuația din America Centrală, repre
zentantul țării noastre a subliniat că
escaladarea tensiunii, atacurile mi
litare împotriva suveranității, inde
pendenței politice, integrității teri
toriale și stabilității în Republica Ni
caragua, presiunile politice și econo
mice. care s-au soldat ou pierderi
de vieți omenești și pagube econo
mice, au sporit riscul unui război
regional și au afectat negativ efortu
rile și dialogul promovate de
Grupul de la Contadora în vederea
găsirii unei soluții politice negocia
te a problemelor acumulate în
regiune. România s-a pronunțat și
se pronunță cu toată fermitatea
pentru respectarea dreptului fiecărui
popor la libertate, independentă, su
veranitate și la dezvoltare social-economică în conformitate cu aspira
țiile sale naționale, fără nici un amestec din afară — a subliniat vor
bitorul. în acest context. România
cere să se pună capăt oricărui amestec în treburile interne ale ță
rilor Americii Latine.
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ACȚIUNI IN SPRIJINUL PĂCII SI DEZARMĂRII
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Larg curent de opinie pentru eliminarea rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune din Europa
BONN. Cu prilejul unui sondaj
de opinie realizat în R.F. Germa
nia, 92 Ia sută dintre persoanele
chestionate s-au pronunțat in fa
voarea „opțiunii zero" în ce pri
vește rachetele nucleare cu rază
medie de acțiune, informează agenția A.D.N. Eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa face parte din ul
timele propuneri ale U.R.S.S. pri
vind dezarmarea nucleară și con
stituie obiectul unei noi runde de
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negocieri sovieto-americane
se desfășoară la Geneva.

J
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WASHINGTON. încheierea unui
acord sovieto-american cu privire
la lichidarea rachetelor nucleare
cu rază medie de acțiune în Euro
pa ar constitui o „măsură justă și
înțeleaptă cane trebuie sprijinită",
a declarat în cadrul unei conferin
țe de presă la Washington primul
ministru al Norvegiei. Gro Harlem
Brundtland.
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Ceremonie simbolică la sediul Națiunilor Unite
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NAȚIUNILE UNITE. Sala Adu
nării Generale a O.N.U. a găzduit
o ceremonie specială prin semnifi
cația și caracterul ei simbolic, prin
ecoul avut în rîndul copiilor și adulților din întreaga lume. Pentru
desfășurarea ei, șefii misiunilor la
Națiunile Unite ale statelor mem
bre au cedat locurile lor de la par
terul sălii ambasadorilor-copii din
peste 100 de țări, care au parti
cipat — în cinstea Zilei internațio
nale a copilului — la o ședință ponsacratl păcii. In scaunul președin
telui Adunării s-a așezat pentru
minutele rezervate ceremoniei șco
lărița indiană Manvi Varma, de
numai 9 ani.
Deschizînd dezbaterile, Manvi

Varma i-a invitat pe colegii ei de
pe tot globul să discute despre
problemele și viitorul omenirii.
„Noi ii ascultăm pe părinții noștri
364 de zile dintr-un an. O zi. doar
o singură zi, trebuie ca și ei să as
culte de noi", a declarat tînăra pre
ședintă a Adunării Generale. „Tre
buie să-i determinăm pe părinți,
pe adulți în general, ca — in loc
să fabrice arme — mai bine să fo
losească banii pentru salvarea vie
ților oamenilor, oferind hrană și
adăpost celor flămînzi și lipsiți de
locuințe", a spus vorbitoarea. în
încheiere, ea i-a invitat pe partici
pant! să închidă ochii pentru un
minut și „să viseze la o lume a
păcii".

„Cursa înarmărilor sporește pericolul unei conflagrații
nimicitoare"
WASHINGTON 29 (Agerpres).
Continuarea
cursei înarmărilor
sporește pericolul izbucnirii unui
război nuclear și amenință securi
tatea Statelor Unite și Uniunii So
vietice, se arată în declarata co
mună adoptată în încheierea con
ferinței generalilor și amiralilor
americani și sovietici în retragere
care a avut loc la Washington.

Arătînd că este necesară elaborarea
unui program de acțiuni comune
în direcția eliminării pericolului
nuclear, documentul propune mă
suri concrete care ar putea contri
bui la reducerea încordării inter
naționale și preîntîmpinarea izbuc
nirii unui război atomic, arată agenția T.A.S.S.

V

ROMA 29 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise
președintelui Consiliului Național al
Partidului Democrat-Creștin Italian,
Arnaldo Forlani, un cordial salut și
cele mai bune urări de sănătate și
succes.
Președintele Partidului DemocratCreștin Italian a mulțumit și a ru
gat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu salutul său
călduros, precum și urări de noi
succese în fruntea partidului și sta
tului român.
Arnaldo Forlani a evocat cu deo
sebită plăcere întîlnirile avute cu
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Româ
niei, cu prilejul vizitelor făcute în
tara noastră și a adus un cald elogiu
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, care are o contribuție

de seamă la viața politică interna
țională.
în timpul convorbirii s-a eviden
țiat dorința ambelor partide de a-și
dezvolta relațiile în scopul întăririi
prieteniei și colaborării românoitaliene pe multiple planuri, al
cooperării pe arena mondială, în
slujba destinderii și păcii.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
prilejul primirii de către președin
tele Consiliului Național al Partidu
lui Democrat-Creștin Italian a to
varășului Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.
4r

Tovarășul Dumitru Popescu s-a
intîlnit, de asemenea, cu Gian Carlo
Pajetta, membru al Direcțiunii
Partidului Comunist Italian, cu care
a avut un schimb de păreri privind
activitatea și preocupările actuale
ale celor două partide și a discutat
probleme ale colaborării prietenești
dintre cele două partide. .

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-tnnisian
TUNIS 29 (Agerpres). — Un
călduros schimb de mesaje în
tre președintele Republicii So
cialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și președintele
Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a avut loc la Tunis, cu prile
jul primirii la primul ministru.
Rachid Sfar, a adjunctului ministru
lui afacerilor externe, Constantin
Oancea,

MOSCOVA

în timpul convorbirilor cu primul
ministru, precum și cu ministrul afa
cerilor externe și alți membri ai gu
vernului tunisian, au fost examinate,
in spiritul înțelegerilor la nivel înalt,
stadiul relațiilor de cooperare între
cele două țări și perspectivele de
dezvoltare a acestora, exprimindu-se
dorința de a se acționa în vederea
intensificării schimburilor comerciale
și realizării unor noi acțiuni de con
lucrare în domeniu] economic.

Intîlnirea reprezentanților permanenți
ai țărilor membre ale C.A.E.R.
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.RARE 29 (Agerpres). — Innent al Republicii Socialiste Româi interviu acordat agenției de
nia la C.A.E.R.
â ZIANA din Zimbabwe, preșeIntr-o atmosferă deschisă și de în
țelegere reciprocă, tovărășească, au ele Organizației Poporului din
fost examinate problemele dezvol- ica de Sud-Vest (SWAPO), Sam
tării și perfecționării activității joma, a relevat că în cursul priC.A.E.R. și ale colaborării dintre ță lor luni ale anului 1987 patrioții
rile socialiste membre.
7APO au desfășurat o serie de
țiuni încununate cu succes împoiva trupelor sud-africane, care

ORIENTUL MIJLOCIU
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ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS

intensifică lupta
itru independența
Namibiei

i

MOSCOVA 29 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc întilnirea reprezentanților permanenți ai țărilor in
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc.
La intîlnire a participat tovarășul
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru
al guvernului, reprezentantul perma-

Dizolvare?
parlamenta
italian
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_ ______________________________________________________________ , ăniți. In același timp au fost disruse 82 de tancuri și transportoare
Noi incidente in Liban • Convorbiri iordaniano-tunisiene>lindate. Patrioții Namibiei, a sub• Represiuni împotriva populației palestiniene din Cisiorda liniat Nujoma,, vor intensifica ac
țiunile de luptă, dar sînt gata în
nia și Gaza
orice moment să înceapă tratativele
BEIRUT 29 (Agerpres). — De-a
nistrului de externe tunisian Hadi / cu regimul rasist de la Pretoria în
lungul liniei care separă capitala
Mabrouk. în document se cere r vederea decolonizării Namibiei pe
libaneză in cele două sectoare, de
tragerea trupelor israeliene din s baza rezoluției 435 a Consiliului de
Est și de Vest, au avut loc schim
dul Libanului și se exprimă ingri Securitate al O.N.U.
buri de focuri în cursul cărora mi
rarea celor două părți față de co
lițiile rivale au folosit piese de arti
nuarea războiului iraniano-irak
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerlerie și rachete. Au fost semnalate,
Părțile se pronunță pentru o sol preș). — Consiliul O.N.U.
pentru
de asemenea, explozii ale unor ra
negociată a conflictului dintre Namibia a dat publicității la sediul
chete și în apropierea portului ma
ceste țări, arată agențiile Kun; din New York un raport în care
ritim. în zona munților Aley s-au
China Nouă,
sînt condamnate actele de represiuprodus tiruri sporadice de artilerie.
ne întreprinse de rasiștii sud-afriAutoritățile de ocupație lsrar
câni împotriva poporului namibian.
AMMAN 29 (Agerpres). — Iorda
iși continuă represaliile imp*
Ocupînd în continuare ilegal Nami
nia și Tunisia se pronunță pentru
populației palestiniene din C
bia, se spune in document, guver
unificarea eforturilor țărilor arabe
dania și Gaza. în ultimele zii"
nanții de la Pretoria nu numai că
în direcția convocării unei conferințe
bunale militare israeliene dinf
exploatează resursele acestui terito
blus și Lod au condamnat la!"
internaționale de pace in Orientul
riu, dar mențin întreaga populație
soare pe diferite termene trei1"
Mijlociu sub egida O.N.U.. cu parti
sub teroare, procedînd la arestări
tori, intre care două femei, ®7
ciparea tuturor părților interesate și
arbitrare
și persecuții. Scopul aces
ritoriul ocupat de pe Malul ya;
a membrilor permanenți ai Consiliu
tei politici represive este de a inti
Iordanului. Sentințele au fc°"
mida poporul namibian și de a-1
lui de Securitate, se arată in comu
nunțate in baza învinuirii cF,
împiedica să lupte pentru indepen
nicatul comun dat publicității la
tenentă la mișcarea de r’nța
dență, se apreciază în document.
încheierea vizitei la Amman a mipalestiniană,

IMPERATIVUL UNITĂȚII DE ACȚIUNE A ȚĂRILOR 1N CUR DE DEZVOLTARE
pentru instaurarea unei noi ordini economice iernaționale
MESAJUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
SOCIALISTE, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
REUNIUNII MINISTERIALE A „GRUPULUI CELOR 77",
desfășurată în capitala Cubei, a subliniat, ca
idee centrală, acuitatea soluționării globale, politico-economice, a problemelor subdezvoltării, in
clusiv a problemei datoriilor externe ale țărilor
in curs de dezvoltare, necesitatea imperioasă a
instaurării unei noi ordini economice internaționale.
Aceste cerințe s-au regăsit, în diferite forme, în în
treaga desfășurare a dezbaterilor, cristalizîndu-se ca
obiectiv prioritar în documentele elaborate de reuniu
ne în vederea celei de-a Vll-a sesiuni a Conferinței
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D. VII).
De fapt, se cuvine relevat că mesajul adresat reu
niunii de președintele României a fost primit cu deo
sebit interes de participant, atît pentru marea sem

în acest cadru, una dintre ideile
centrale subliniate in mesajul pre
ședintelui României o reprezintă ne
cesitatea imperioasă a unirii și
intensificării eforturilor tuturor sta
telor in curs de dezvoltare, atit in
vederea asigurării progresului lor
multilateral, cit și pentru angajarea
unor negocieri reale cu statele dez
voltate asupra gravelor probleme ce
confruntă economia mondială, in
ansamblul ei. si îndeosebi țările în
curs de dezvoltare.
Imperativul întăririi continue a
colaborării și solidarității dintre toate
țările în curs de dezvoltare și a
acțiunii unite a acestui grup de
state la negocierile cu țările occi
dentale dezvoltate este determinat de
înseși realitățile și evoluțiile din
viața economică internațională. Iar
una dintre aceste realități este aceea
că problema negocierilor dintre ță
rile in curs de dezvoltare și statele
occidentale dezvoltate, deși formează
mereu și mereu subiect de discuții,
continuă de ani și ani să treneze,
să bată pasul pe loc. Transferate de
la un an la altul pe ordinea de zi
• adunărilor generale ale O.N.U.,
constituind obiectivul a numeroase
șl diferite reuniuni internaționale,
negocierile dintre țările în curs de
dezvoltare și cele dezvoltate nu au
dus la nici un rezultat efectiv, pen

nificație politică internațională, cit și pentru caracte
rul constructiv, realist al ideilor și inițiativelor pe care
le propune. Aceasta cu atit mai mult cu ci* preocuporea pentru reglementarea problemelor economice
mondiale, in special cele privind lichidarea subdez
voltării și realizarea noii ordini economice mondiale
constituie o orientare majoră a politicii externe ro
mânești. Este știut, în acest sens, că in documente
fundamentale ale partidului și statului nostru, în cuvîntările și luările de poziție ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu se acordă o deosebită atenție li
chidării subdezvoltării, a datoriilor externe ale țări
lor în curs de dezvoltare, reducerii dobinzilor, libe
ralizării comerțului, subliniindu-se marea importanță a
soluționării acestor probleme pentru progresul econo
miei mondiale, pentru crearea unui climat de pace
și colaborare între toate națiunile lumii.

tru că nu au fost pregătite și orga
nizate și nu s-au desfășurat intr-o
viziune de eficientă, care să urmă
rească și să creeze condițiile ne
cesare și prielnice unei finalizări
concrete.
Consecința acestui impas, a men
ținerii vechilor relații inechitabile ge
nerate de politica imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă. de
dominație și asuprire, de dez
voltare a unor state pe seama
altora, a fost exprimată în „Decla
rația de la Havana", într-o formulă
simplă, dar edificatoare : deceniul
anilor ’80 a fost „un deceniu pier
dut pentru dezvoltare". Această afir
mație oglindește o realitate drama
tică, respectiv faptul că țările în
curs de dezvoltare au înregistrat, în
prima jumătate a anilor ’80, un
ritm mediu anual de creștere a pro
dusului intern brut de 1,3 la sută,
față de 6,1 la sută, cît realizaseră
în perioada corespunzătoare a dece
niului anterior și in loc de 7 la sută
cît este obiectivul prevăzut de stra
tegia internațională pentru actualul
deceniu.
Un asemenea ritm n-a putut face
față nici măcar sporului demogra
fic, astfel incit, pină la urmă, pro
ducția și venitul pe locuitor s-au
redus in țările în curs de dezvoltare.
Totodată, poziția țărilor în curs de

dezvoltare în comerțul internațional
a cunoscut o puternică deteriorare :
ponderea statelor respective în ex
porturile mondiale s-a redus, intre
anii 1980—1985, de la 28 la 23 la sută,
iar in importuri de la 26 la 21 la
sută. Au fost afectate atit schimbu
rile dintre statele dezvoltate cu ță
rile în curs de dezvoltare, care s-au
diminuat cu 16 la sută între anii
1981—1984, cît și cele din cadrul ulti
mului grup de state care s-au restrins cu peste 11 la sută. Declinul
din domeniul producției și comerțu
lui. coroborat cu efortul financiar
impus de serviciul datoriei externe
— de la începutul actualului deceniu
numai plățile pentru dobinzi au to
talizat 235 miliarde dolari — au dus
la reducerea investițiilor în econo
mie. în țările lumii a treia. Toate aoeste aspecte și altele au contribuit
la adincirea tot mai profundă a de
calajelor dintre bogății și săracii lu
mii de astăzi.
Evoluțiile din viața economică in
ternațională arată că intre princi
palele cauze oare au favorizat per
petuarea acestor stări de lucruri și
au înlesnit practicile obstrucționiste
ale statelor occidentale avansate față
de începerea unui autentic dialog in
ternațional cu țările în curs de dez
voltare se află și faptul că aceste
țări au acționat izolat, cu eforturi

„fărimițate", și incercă^“olva*
re individuală, in cadrucra. sau
in cercuri restrinse, a v,rob'®me
care priveau întreaga Ii."Fz"
voitării și cereau, impă?,
8 .
bale. Aceasta in timp tal® ?c,cl"
dentale dezvoltate — jaea
tre ele sînt angajateadevarat®
„războaie economicț®le™lna ®
de contradicții str., _ .
tunci cind este vorb ra.porturd®
cu lumea in curs
a®"
ționeazâ unitar, c?nda;și P°"
zițiile pentru a-și pvechile pri
vilegii.
Pornind tocmai t8®6351®. ac"
țiune, de la experlnte nal‘°.na;
lă, mesajul adree tovarășul
Nicolae Ceaușesc?®
.Puter®
in lumină necesiț?t?1bll,r.ii unei
platforme comunanlor. ■“ curs
de dezvoltare p<.neșo?ertle cu
statele occiden^vo'^ ®vitindu-se astfel «‘spersare a
forțelor și a
propun spre ne£ ® c CaDartle, sporindu-se.®rea Ș* .capa®!
tatea lor de acla masa tratati
velor.
Justețea și *itatea stringentă
aRomâniei
acestei oror
a Pr®fedlntelui
a ^Ptonstrată
prin

tată.a.țările--,d®
nr vind rap.
ran‘e . .,Ior . Cu .
privind
,.i
occidentale ’“2alizat® cooperării
5‘ măsurile de ii?Mre a
Sud-Sud.
marile dificultăți
economia
toate
mondială :Fare
, modafectează
deosebit
țările
statele ltiț
‘
jtoltare,
precum
și
lip
în curs (ite
’ notabile Ia reuniusa■ i unor
. . „nale
riaie pe aueasiu
această temă.
t___
Ji^icolae Ceaușescu aDreclazăproblemele grave al®
shbdezv’ °® si cele c® Privesc
actualului sistem de
rorSrt,,nomic® internaționale
£ap<"j"luționa prin promisiuni
F!,„secclarații de intenții, care
nu ° dat^ dorința statelor i te d® a PerPetua actua_
lele s3 lucruri- Tocmai pornind

.
„
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteli nr 1. Tel. 1 60 10 17 60 30 Abon
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 p

de la această cerință imperioasă, de
la necesitatea obiectivă și stringentă
de a se pune capăt gravelor anoma
lii existente in economia mondială,
orientărilor și tendințelor contrare
unei dezvoltări armonioase, echili
brate a economiei mondiale, prin li
chidarea subdezvoltării, și de a se
acționa în direcția instaurării unei
noi ordini economice internaționale,
in mesaj se subliniază cu deosebită
pregnanță că România consideră ne
cesar ca cea de-a Vll-a sesiune
U.N.C.T.A.D. să elaboreze masuri
concrete, efective, care să ducă la
găsirea unei soluții globale, poiiticoeconomice a problemelor datoriei
externe, prețurilor, la asigurarea
stabilității acestora, să introducă mai
muliă ordine in domeniul finauciarmonelar, să ducă la o reducere ge
nerală a- dobinzilor, inclusiv de că
tre- B.I.R.D. și F.M.I., ca și la înlă
turarea protecționismului și libera
lizarea schimburilor economice.
In vederea soluționării acestor
probleme, se arată in mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. țara
noastră consideră că ar fi necesar
ca sesiunea U.N.C.T.A.D. să ducă la
convocarea unei conferințe speciale
in cadrul O.N.U., cu participarea sta
telor dezvoltate și a celor in curs
de dezvoltare, să determine angaja
rea de negocieri efective și obține
rea de rezultate pozitive in cadrul
acestora, care să răspundă pe deplin
intereselor și cerințelor de progres
ale țărilor in curs de dezvoltare, ale
economiei mondiale. In acest scop.
România consideră că ar fi deosebit
de utilă crearea unei comisii de lu
cru in dadrul U.N.C.T.A.D., care să
elaboreze măsuri practice, concrete,
in vederea soluționării tuturor aces
tor probleme.
Este convingerea României că
transpunerea in practică a unor ast
fel de măsuri impuse de însăși gra
vitatea actualei situații ar aduce o
însemnată contribuție la începerea
unui proces efectiv de lichidare a
subdezvoltării și de instaurare a unei
noi ordini economice internaționale,
la depășirea fenomenelor negative
create de criză și asigurarea stabili
tății economice și politice mondiale.

Valentin PAUNESCU

Maiestății Sale BEATRIX
HAGA

Ziua națională a Regatului Țărilor de Jos îmi oferă plăcutul prilej de
a vă adresa cordiale felicitări, împreună cu cele mai calde urări de pro
gres și prosperitate poporului olandez.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre țările
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă in toate domeniile, în interesul
reciproc, al cauzei destinderii, păcii și colaborării în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
4»

„Țară a lalelelor",
cum i se spune, dar
mai presus de toate
„țară făurită de mina
omului", Olanda con
stituie un exemplu
viu a ceea ce se poate
realiza prin muncă
dîrză, tenace. Pentru
că Olanda este, chiar
și teritorial, natural,
opera
unui
popor
care, timp de secole,
a voit și a știut să
stăvilească marea, a
domesticit rîurile, cu
baraje și ecluze, a
asanat lacuri și mlaș
tini transformîndu-Ie
în cîmpuri roditoare.
Acestui peisaj, deve
nit tradițional, i se adaugă cel economic —
modern și diversifi
cat.
Rotterdam, primul
port al țării și, în același timp, al lumii,
oferă o imagine grăi
toare în acest sens.
Surprinde aici
nu
numai volumul trafi
cului maritim, ci și
diversitatea activită
ților legate de port.
Șantierele
navale
construiesc
giganți
petrolieri de peste
300 000 de tone. Cele

lalte centre economice
sugerează aceeași in
tensă activitate. în
Amsterdam, de pildă,
întilnești unul din
cele mai mari aero
porturi de pe conti
nent, iar la Eindhoven
uzinele Philips îți re
amintesc că te afli
într-un veritabil uni
vers electronic. Prin
contrast, peisajul ru
ral a reîncorporat în
formule
moderne
moara de vînt, pe
care o vezi intr-un
necontenit
travaliu,
asigurînd, fără con
sum de materii pri
me energetice, iriga
rea ogoarelor, in timp
ce pe pajiști, cirezi
de vaci pasc în incin
te îngrădite electric.
Deși sînt situate în
puncte geografice di
ferite și au sisteme
social-politice diferi
te, România și Olan
da întrețin raporturi
rodnice de colaborare
în domeniile econo
mic,
tehnico-științific și cultural, pe
baza principiilor res
pectării
suveranită
ții și independenței
naționale,
egalității
în drepturi, neames

tecului în treburile
interne și avantajului
reciproc. O contribu
ție de cea mai mare
însemnătate la evolu
ția ascendentă a aces
tor relații au adus vizi
ta pe care președinte
le Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, a
întreprins-o în Olan
da, precum și vizita
de răspuns efectuată
de suverana Olandei
în țara noastră. în
urma
convorbirilor
purtate la București
și Haga, s-a convenit
creșterea și diversifi
carea
schimburilor
comerciale, a cooperă
rii economice, indus
triale
și
tehnice.
România și Olanda se
găsesc, de asemenea,
alături în aspirațiile
pentru asigurarea unui climat de secu
ritate și pace în Eu
ropa și în lume. Ne
îndoios, amplificarea
relațiilor . româno-olandeze
corespunde
întru totul interese
lor reciproce ale po
poarelor noastre, in
tereselor cauzei gene
rale a păcii și înțele
gerii
internaționale.

Protest al Zambiei la O.N.U. împotriva
atacului forțelor sud-africane
NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul permanent al Zambiei la
O.N.U. a ’condamnat cu toată fermi
tatea raidul pirateresc al comandou
rilor sud-africane asupra orașului
zambian Livingstone, soldat cu vic
time în rîndul populației civile.
Intr-o scrisoare de protest în acest sens adresată secretarului gene
ral al O.N.U. și distribuită ca docu
ment al Consiliului de Securitate se
apreciază, că numai lichidarea ime
diată a regimului de apartheid va
pune capăt actelor de agresiune și
terorism de stat comise de R.S.A.
împotriva țărilor vecine.

LUSAKA. — Președintele Zambiei,
Kenneth Kaiinda. a chemat forțele
armate și de securitate ale tării să
manifeste o vigilentă maximă, avînd
în vedere recentele acțiuni teroris
te initiate de regimul rasist minori
tar de la Pretoria. Kenneth Kaunda
a subliniat că R.S.A. va folosi ori
ce ocazie pentru a încerca să desta
bilizeze situația din Zambia, din cau
za politicii antiapartheid promovate
de această tară și a sprijinului acordat mișcării de eliberare din
Africa de Sud.

R.S.A.

Accentuarea tensiunii înaintea „alegerilor parlamentare"
• Apel la grevă generală • Declarațiile iul Nelson Mandela
PRETORIA 29 (Agerpres). —
Frontul Unit Democratic, cea mai
amplă mișcare legală antiapartheid
din R.S.A., a chemat populația tă
rii pentru zilele de 5 și 6 mai Ia o
grevă generală de protest împotriva
„alegerilor parlamentare" la care
participă doar minoritatea albă.
Apelul este sprijinit de Congresul
sindicatelor sud-africane și de alte
organizații muncitorești de masă din
R.S.A.

Regimul de apartheid este princi
pala sursă de violență din Africa
australă — a declarat Nelson Man

dela, lider al populației de culoare
din Africa de Sud, aflat de peste
două decenii în închisoare. El a ară
tat că, de la început, Congresul Na
țional African s-a pronunțat pentru
utilizarea de mijloace pașnice în
vederea abolirii apartheidului, dar a
trebuit să recurgă la lupta armată în
fața provocărilor și violenței folosi
te de regimul de la Pretoria.
Liderul A.N.C. a făcut această de
clarație cu prilejul unei intilniri cu
un grup de juriști care au participat
la procesul unor militanți de culoa
re, condamnați în cele din urmă de
rasiștii sud-africani.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
PRIMIRE LA MOSCOVA. Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., a primit, miercuri,
delegația Ia nivel ministerial a
statelor africane din prima linie,
care se află într-o vizită în
U.R.S.S. Convorbirea a prilejuit o
trecere în revistă a unor aspecte
ale actualității internaționale, în
deosebi din sudul Africii. Au fost
analizate cauzele situației pericu
loase existente in regiunea respec
tivă, transmite agenția T.A.S.S.

VIZITA. Comunicatul cu privire
la vizita efectuată în Uniunea So
vietică de Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.P. Bulgaria, evidențiază hotărîrea celor două țări de a extinde
relațiile bilaterale pe multiple pla
nuri. în cadrul schimbului de pă
reri asupra unor probleme ale vie
ții internaționale, părțile s-au pro
nunțat in favoarea continuării pro
cesului general-european, subli
niind, totodată, importanta trans
formării Balcanilor intr-o zonă li
beră de arma nucleară si chimică.

PLENARA. La Budapesta s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P.M.S.U. După cum informează
agenția M.T.I., plenara a examinat
și aprobat raportul cu privire la
unele probleme internaționale ac
tuale, a analizat stadiul indeplinirii
hotărîrii plenarei C.C. al P.M.S.U.
din luna octombrie 1986, precum și
rezultatele obținute de la începutul
acestui an. Lucrările plenarei au
fost prezidate de Jănos Kâdăr,
secretar general al P.M.S.U.
UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE „SR-71" a pătruns,
la 29 aprilie. în zona apelor teri
toriale ale R.P.D. Coreene, la est
de Kosong, anunță agenția A.C.T.C.,
menționind că în această lună au
fost înregistrate 13 asemenea ca
zuri de spionaj aerian.
DECLARAȚIE, tntr-o declarație
I făcută la Paris, primul ministru al
Franței, Jacques Chirac, s-a pronunțat pentru organizarea unei
I conferințe internaționale de pace
in Orientul Mijlociu, care să se sol
deze cu o soluționare justă, durabilă
a situației din zonă, asigurind Isl_ ___ ___ ___ ___ ___ _

raelului și celorlalte state vecine
dreptul de a trăi în paoe, iar pales
tinienilor — dreptul la autodeter
minare. transmite agenția Kuna.
Primul ministru al Israelului,
Yitzhak Shamir, care întreprinde o
vizită oficială la Paris, și-a reafir
mat opoziția față de organizarea
unei asemenea conferințe — adau
gă agenția citată.
NOUL GUVERN AL FINLAN
DEI, condus de Harri Holkeri, di
rectorul Băncii Centrale Finlan
deze și membru al Partidului Coa
liției Naționale (conservator), este
constituit pe baza unei alianțe avind ca principali parteneri Parti
dul Social-Democrat și partidul
din care face parte primul minis
tru. In cadrul coaliției recent con
stituite, care deține 131 din cele
200 de locuri ale parlamentului,
șapte portofolii ministeriale revin
conservatorilor, iar opt social-democraților. Partidul popular sue
dez ă obținut două ministere, ul
timul revenind unui membru al
Partidului rural.

TURCIA ȘI C.E.E. Miniștrii afa
cerilor externe ai țărilor Pieței co
mune au hotărît să prezinte spre
examinare Comisiei executive ă
C.E.E. cererea Turciei de a adera
la „cei 12". Grecia s-a abținut de
la vot. Comisia C.E.E. va analiza
implicațiile și repercusiunile unei
eventuale aderări a Turciei, urmînd să adopte o decizie în aceas
tă problemă.

I

I

ȘOMAJ. Numărul șomerilor este
în creștere în Franța — relevă ul
timele cifre oficiale furnizate de
Ministerul Muncii și pentru Politica Socială. Potrivit acestor date,
2 679 100 de persoane, reprezentînd
11,1 Ia sută din populația activă a .
Franței, sînt lipsite de un loc de
muncă. în martie, totalul șomeri- '
lor a crescut cu 21400.
DEMISIE. Guvernul Islandei con
dus de Steingrimur Hermannsson
a demisionat ca urmare a faptului
că la alegerile parlamentare din 25
aprilie coaliția între partidele inde
pendenței și progresist a pierdut
majoritatea în Althing.

se fac la oficiile poștale și dlfuzorii din tntreprinderl și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA*
Ca[ea Q
nf
T
Combinatul
CASA scInteu
40 3m

