
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LVII Nr. 14 213 Sîmbătă 30 aprilie 1988 6 PAGINI - 50 BANI

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 29 aprilie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți mem
bri ai guvernului, cadre de conducere din eco
nomie și alte sectoare ale vieții sociale.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornind de la felul in care se desfășoară acti
vitatea de realizare a planului, de infâptuire a 
programului de construcție socialistă in țara 
noastră, precum și de la o serie de schimbări 
petrecute in viața internațională, a prezentat O 
EXPUNERE CU PRIVIRE LA UNELE PROBLEME 
ALE CONDUCERII ACTIVITĂȚII ECONOMICO- 
SOCIALE, ALE MUNCII IDEOLOGICE Șl POLI
TICO-EDUCATIVE, PRECUM Șl ALE SITUAȚIEI 
INTERNAȚIONALE.

Comitetul Politic Executiv a dat o inaltâ apre
ciere orientărilor și indicațiilor cuprinse in expu
nerea secretarului general al partidului, pe care 
le-a aprobat in unanimitate, și a hotărit ca 
acestea să fie publicate ca teze ale viitoarei 
plenare a C.C. al P.C.R.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRIVIND ASIGURAREA Șl 
CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR Șl ACTIVI- 
TATEA DE METROLOGIE IN ANUL 1987. In 
raport se subliniază că, acționindu-se in spi
ritul orientărilor și indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cursul anului trecut s-a asigurat ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ al produc
ției, îndeosebi a celei destinate exportului, în
tărirea ordinii și disciplinei tehnologice, a con
trolului preventiv, la recepție și pe fluxurile de 
fabricație.

Pornind de la exigențele tot mai mari ce se 
pun în acest domeniu, Comitetul Politic Executiv 
a cerut să se acorde, în continuare, o atenție 
sporită organizării cit mai judicioase a controlu
lui tehnic de calitate in producție și introducerii 
metodelor moderne de verificare a calității pro
duselor, precum și perfecționării pregătirii 
profesionale a personalului muncitor ; a fost 
subliniată necesitatea întăririi răspunderii ingi
nerilor, tehnicienilor, maiștrilor, o fiecărui mun
citor pentru respectarea strictă a condițiilor de 
calitate prevăzute in documentațiile tehnice și in 
contractele încheiate cu beneficiarii interni și 
externi.

Subliniind că se dispune de tot ce este necesar 
pentru a realiza produse de cea mai bună ca
litate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, 
pornind de la realizările de pină acum, să se in
tensifice, pe toate planurile, preocupările pentru 
ridicarea calității, astfel incit să se realizeze pro
duse de bună calitate, competitive, cu înalți pa
rametri tehnici și funcționali, la nivelul celor mai 
avansate cuceriri ale noii revoluții tehnico-știin- 
țifice, asigurîndu-se, pe această bază, o partici
pare tot mai activă □ țării noastre la circuitul 
mondial de valori, dezvoltarea intensă a econo
miei românești.

Comitetul Politic Executiv a analizat în con
tinuare RAPORTUL PRIVIND BALANȚA VENITU
RILOR Șl CHELTUIELILOR BĂNEȘTI ĂLE POPU
LAȚIEI PE ANUL 1987, COMPARATIV CU REALIZĂ
RILE ANULUI 1986. Datele cuprinse in raport pun 
in evidență faptul că succesele dobindite in dez
voltarea economico-socialâ a țârii au asigurat 
sporirea continuă a veniturilor bănești ale oame
nilor muncii. Veniturile provenite din retribuirea 
muncii și participarea la beneficii a personalu
lui din întreprinderi, instituții, unități agricole de 
stat și cooperatiste, precum și din alte organi
zații au fost in cursul anului trecut superioare 
celor din 1986. Retribuția medie nominală a atins, 
la sfirșitul anului 1987, nivelul de 3 035 lei, mai 
mare decit cel existent in aceeași perioadă a 
anului precedent. Au crescut, de asemenea, ve
niturile din fondurile sociale de consum, ca ur
mare a măsurilor adoptate în vederea majorării 
pensiilor, a alocațiilor pentru copii, indemnizații
lor și ajutoarelor. S-a subliniat că sporirea ve
niturilor, ca și a volumului cheltuielilor și dispo
nibilităților bănești ale populației, in condițiile 
stabilității prețurilor și chiar a situării acestora 
sub nivelurile prevăzute la numeroase bunuri de 
consum, pun puternic în lumină justețea progra
melor adoptate în vederea creșterii nivelului de 
trai material și spiritual al oamenilor muncii - 
scopul suprem al politicii partidului și statului 
nostru.

In vederea asigurării, în continuare, a creșterii 
veniturilor oamenilor muncii, corespunzător pre
vederilor stabilite prin plan, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut, in același timp, ministerelor, cen
tralelor industriale, tuturor unităților economice să

acționeze ferm pentru îndeplinirea exemplară o 
planului la toți indicatorii, îndeosebi a produc
ției fizice și a exportului, sporirea eficienței eco
nomice, realizarea beneficiilor plfinificate, factori 
de care depinde nemijlocit ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al populației, a calității 
vieții întregului popor.

in cadrul ședinței a fost făcută O INFORMA
RE CU PRIVIRE LA ÎNTILNIREA PRIETENEASCĂ 
DE LA KARACHI CU PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ISLAMICE PAKISTAN SI LA VIZITELE OFICIALE 
EFECTUATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU. 
iMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
IN REPUBLICA INDONEZIA, AUSTRALIA, REPU
BLICA SOCIALISTA VIETNAM, REPUBLICA POPU
LARĂ MONGOLĂ, LA CONVORBIRILE AVUTE CU 
CONDUCĂTORII ACESTOR STATE.

Comitetul Politic Executiv a subliniat insemnâ- 
tatea deosebită a vizitelor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
in țări din Asia și in Australia, relevind că aces
tea se inscriu in orientările și hotăririle Congresu
lui al Xlll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului privind întărirea legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre România și celelalte state ale 
lumii, in folosul și spre binele fiecărui popor, al 
cauzei păcii și securității, înțelegerii și conlucrării 
intre toate națiunile.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat importan
ța schimbului de păreri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut cu conducătorii țâri
lor vizitate in legătură cu problemele fundamen
tale ale vieții internaționale, ale luatei pentru 
înțelegere, colaborare și pace în lume. S-o dat 
cea mai inaltâ apreciere modului in care to
varășul Nicolae Ceaușescu a prezentat, in cadrul 
intilnirilor cu conducătorii statelor vizitate, po
ziția României socialiste in aceste probleme, ini
țiativele și acțiunile țârii noastre consacrate so
luționării constructive a marilor probleme ce con
fruntă viața internațională contemporană.

S-a subliniat însemnătatea deosebită a hotă- 
rîrilor luate în cadrul INTILNIRII PRIETENEȘTI LA 
NIVEL INALT ROMÂNO-PAKISTANEZE desfășu
rate la Karachi, ca, pe baza experienței din 
ultimii'ani, cind au fost finalizate cu succes im
portante acțiuni de cooperare economică, să se 
acționeze, de ambele părți, pentru adîncirea și 
diversificarea, in continuare, a colaborării dintre 
România și Pakistan pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural, in alte domenii de activitate.

S-a dat, de asemenea, o apreciere deosebită 
rezultatelor vizitei oficiale de prietenie in REPU
BLICA INDONEZIA, concluziilor desprinse in cursul 
dialogului la nivel inalt, care au evidențiat 
însemnătatea deosebită a amplificării și diversi
ficării cooperării economice pentru dezvoltarea 
de ansamblu a relațiilor dintre țările noastre.

A fost reliefată importanța înțelegerilor la care 
s-a ajuns in ceea ce privește necesitatea de a 
se întreprinde noi acțiuni pentru creșterea mai 
dinamică a raporturilor in diferite sectoare de 
interes comun și dezvoltarea cooperării economi
ce, pe baza unor acorduri de lungă durată.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că noul 
dialog la nivel inalt reprezintă o importantă con
tribuție la cauza prieteniei și înțelegerii intre po
poare, a cooperării internaționale.

A fost evidențiată, in același timp, valoarea 
deosebită a înțelegerilor convenite cu prilejul vi
zitei oficiale efectuate in AUSTRALIA, apreciindu-se 
că acestea vor marca, pe baza experienței de pină 
acum, inceputul unei noi și importante etape in 
extinderea colaborării economice reciproc avan
tajoase, precum și intensificarea contactelor bi
laterale în domeniile științei, tehnologiei, învă- 
țâmintului și culturii. In acest cadru, s-a subli
niat însemnătatea încheierii unor acorduri pe ter
men lung, care asigură o largă perspectivă re
lațiilor economice dintre cele două țări. S-a re
levat că intilnirile și convorbirile care au avut loc 
se constituie într-o importantă contribuție la ri
dicarea relațiilor dintre cele două țări la un ni
vel superior, la afirmarea acestora ca raporturi 
reciproc avantajoase ce se pot statornici și dez
volta indiferent de distanța geografică, de deo
sebirea de sisteme social-politice.

In legătură cu vizita oficială de prietenie in 
REPUBLICA SOCIALISTA VIETNAM, a fost re
levată însemnătatea hotărîrii comune de a se 
extinde și intensifica raporturile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, 
dintre țările și popoarele noastre, in interesul 
reciproc, al cauzei generale a socialismului și 
păcii, al colaborării internaționale.

Comitetul Politic Executiv a reliefat valoarea 
deosebită a măsurilor convenite in scopul dez

voltării cooperării economice, sporirii și diversifi
cării schimburilor comerciale, menite să asigure 
concretizarea posibilităților largi pe care le au 
cele două țări in acest domeniu, să contribuie 
la înfăptuirea priorităților programelor lor de 
dezvoltare economico-socialâ.

A fost subliniată, totodată, însemnătatea vizi
tei oficiale de prietenie efectuate in REPUBLICA 
POPULARĂ MONGOLĂ, care a prilejuit reafirma
rea hotărîrii Partidului Comunist Român și Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, a celor două po
poare de a acționa pentru afirmarea pe un plan 
superior a raporturilor romăno-mongole, corespun
zător cu noile posibilități și programe de dez
voltare social-economică ale ambelor țări, in in
teresul progresului lor, al socialismului, înțelege
rii și conlucrării in lume.

A fost reliefată importanța măsurilor convenite, 
în cadrul convorbirilor la nivel inalt, in vederea 
înfăptuirii Programului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice între Republica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă pe perioada pină in 
anul 2000, pentru extinderea și adincirea in con
tinuare a colaborării româno-mongole.

Aprobind, in unanimitate, rezultatele vizitelor, 
Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, mi
nisterelor, celorlalte organe centrale de sinteză 
să ia toate măsurile ce se impun și să acționeze 
cu fermitate pentru înfăptuirea înțelegerilor con
venite privind intensificarea colaborării și coope
rării României cu țările vizitate, in folosul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

In cadrul ședinței, s-a prezentat, de asemenea, 
O INFORMĂRE IN LEGĂTURA CU VIZITA PRIE
TENEASCĂ DE LUCRU EFECTUATA IN TARA 
NOASTRĂ, LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, DE TOVA
RĂȘUL MILOS JAKES, SECRETAR GENERAL AL 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN CEHOSLOVACIA.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că, prin 
rezultatele sale, prin înțelegerile la care s*-a  
ajuns, această vizită se inscrie ca un nou mo
ment important în dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele și popoarele noastre. A fost relevată 
importanța deosebită a hotăririi Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist din Ceho
slovacia de a dezvolta relațiile dintre ele, de a 
intensifica legăturile dintre guverne, parlamente, 
organizații de masă și obștești, in scopul adincirii 
prieteniei și extinderii colaborării, a schimbului 
de experiență in construcția socialistă. S-a sub
liniat, de asemenea, insemnâtatea îndeplinirii 
Programului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă pină în anul 
2000, semnat la nivel inalt in 1985. A 
fost unanim apreciată hotărirea luată, in ca
drul convorbirilor, ca prim-miniștrii celor două 
țări să elaboreze împreună un program mai larg 
de cooperare și specializare in producție, pre
cum și in domeniul științei, tehnicii și în alte sec
toare, care va deschide noi și mari perspective 
intensificării, pe diferite planuri, a relațiilor ro- 
mâno-cehoslovace.

S-a dat o deosebită apreciere schimbului de 
păreri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Milos Jakes l-au avut in legătură cu 
unele aspecte ale vieții internaționale, care a 
pus in evidență identitatea sau apropierea pozi
țiilor in problemele abordate, hotărirea României 
și Cehoslovaciei de a dezvolta conlucrarea pe 
plan extern, de a contribui tot mai activ la 
luționarea constructivă, in interesul popoarelor, a 
problemelor majore ce confruntă omenirea.

Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca guvernul, mi
nisterele, celelalte organizații centrale să ia toa
te măsurile in vederea realizării in cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor convenite in direcția dez
voltării, in continuare, pe un plan superior, a 
conlucrării multilaterale dintre România și Ceho
slovacia, in interesul reciproc, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

Din noua arhitectură a municipiului Satu Mare Foto : Sandu Cristian

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe

cu prilejul
Președintele Republicii Socia

liste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, .

ambasadorul Republicii Nicaragua
prezentării scrisorilor de acreditare

pe Roger Vasquez Berrios, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Nica
ragua in tara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).
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In întîmpinarea zilei de 1 Mai
RITM INTENS
DE LUCRU
PE ȘANTIERELE
DE INVESTIȚII

Apropiata sărbătorire a zilei de 1 Mai coincide pe 
șantierele noilor obiective productive cu o perioadă de 
mobilizare intensă și maximă concentrare a efortu
rilor depuse de constructori și montori. consacrate fi
nalizării rapide și integrale a lucrărilor Încredințate. 
Sarcinile și indicațiile trasate în repetate rinduri aces
tui puternic detașament de oameni ai muncii, de către 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost convertite, pe majoritatea 
șantierelor, in programe ample și cuprinzătoare de ac
țiune. Ca urmare, a fost adoptată o gamă largă de 
măsuri vizind organizarea mai rațională a lucrărilor 
și a Jocurilor de muncă, întărirea ordinii și disciplinei 
în rindul lucrătorilor de pe șantiere, folosirea inte
grală a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor de 
construcții. în consonanță cu prevederile programelor 
de modernizare, aflate in curs de aplicare în întreaga 
economie națională, și pe șantiere au fost inițiate 
acțiuni complexe pentru promovarea hotărîtă a oro- 
gresului tehnic și introducerea unor tehnologii de exe
cuție moderne, de înalt randament, menite să. deter
mine reducerea substanțială a lucrărilor de construcții 
și ciclurilor de montaj, reducerea continuă a costuri
lor de investiții și, de asemenea, permanenta creștere 
a eficientei lor economice.

Rezultatele unor asemenea preocupări nu au întîr- 
ziat să-și facă simțite multiplele efecte pozitive. O se

rie de investiții de primă importanță, pe a căror pro
ducție economia națională contează cu fermitate, au 
intrat in circuitul productiv și funcționează acum din 
plin. Alte investiții la care lucrările sint in stadii foar
te avansate de execuție sint așteptate să-și facă de
butul in perioada imediat următoare.

Desigur, prevederile planului de investiții pe acest 
an sint ample și mobilizatoare. înfăptuirea lor inte
grală, in cele mâi bune condiții, nu este o sarcină 
Ușoară, dar este pe deplin realizabilă. Cu condiția ca, 
pe toate șantierele, să se acționeze la nivelul maxim 
al potențialului uman și tehnic de care dispun unită
țile de construcții-montaj. Dar. mai ales, conlucrarea 
absolut^ necesară cu furnizorii de utilaje tehnologic ? și 
producătorii de materiale de construcții să întruneas
că. prin spirit de solicitudine și operativitate, valențe 
superioare. Ceea ce echivalează cu promptitudine de- 
săvirșită in livrarea mașinilor și echipamentelor soli
citate de montori și aprovizionarea ritmică, in flux 
neîntrerupt, a șantierelor cu toate materialele de con
strucții și montaj de care au nevoie.

Citeva secvențe din aceste preocupări și eforturi 
susținute, așezate sub semnul angajării depline a 
constructorilor, al hotărîrii lor de a intimpina apro
piata sărbătoare a muncii cu rezultate și succese de 
prestigiu, relatăm in numărul nostru de astăzi.

Spiritul de inițiativă — la baza 
bunelor rezultate

Pentru Izolarea sa cu panouri de 
rompan, principala clădire tehnolo
gică din cadrul Centralei atomo- 
electrice de la Cernavodă ar ti tre
buit îmbrăcată complet intr-o „pă
dure" alcătuită din 36 de seturi de 
schele clasice. Sub aspect strict teh
nic, urma ca de clădire să fie „agă
țată'*  o greutate suplimentară de 
circa 360 tone. Problema care se pu
nea era insă alta, și anume procu
rarea unui număr atit de mare de 
schele și, mâi ales, aceea a duratei 
lor de montaj, iar. după terminarea 
lucrărilor, a duratei de demontare.

Din dorința de a contracara ase
menea dezavantaje, specialiști și 
cadre tehnice din cadrul Sta
ției de utilaj tehnologic a Trus
tului de lucrări speciale si izo
lații tehnologice din București

au conceput o schelă care, rulînd pe 
un cărucior mobil amplasat pe aco
perișul clădirii, permite executarea 
in condiții ireproșabile a acestei am
ple și pretențioase lucrări. Monta
jul ei, aflat acum in plină derulare, 
va avea o durată de aproape 40 ori 
mai scurtă, iar greutatea schelei 
este de 72 ori mai mică.

O problemă aproape identică s-a 
pus și pe șantierul Combinatului 
chimic din Drobeta-Turnu Severin 
la izolarea unei baterii de cinci co
loane cilindrice, înalte de aproape 60 
metri. Soluția adoptată a fost, in 
linii mari, aceeași, cu avantaje la 
fel de notabile.

în legătură cu aceste realizări teh
nice de anvergură, să facem o pre
cizare semnificativă : ne-am obișnuit 
să apreciem activitatea constructori

lor direct, evaluindu-le nemijlocit 
munca desfășurată pe șantiere, com- 
parînd in permanență stadiul efec
tiv al lucrărilor pe care le-au rea
lizat cu prevederile din graficele de 
execuție. Le mai urmărim indemi- 
narea și priceperea profesională, 
exigența față de calitatea lucrărilor, 
spiritul de buni gospodari și grija 
cu care își chibzuiesc și își între
buințează timpul de lucru, în sfirșit 
răspunderea pentru îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor încredințate.

Pierdem insă uneori din vedere 
o categorie de constructori a căror 
contribuție la buna organizare și 
desfășurarea in ritmuri susținute a 
lucrărilor pe șantiere nu este cu ni
mic mai prejos, deși aparent efortu
rile lor sint. poate, mai puțin vizi
bile. Este vorba de „mecanizatdri", 
eșalonul care asigură practic în toa
te fazele și etapele procesului de 
execuție funcționarea ireproșabilă a 
zestrei tehnice din dotarea unități
lor de construcții-montaj. Prezenți
(Continuare în pag. a Il-a)

Un succes de prestigiu al hidroenergeticienilor

O nouă centrală electrică produce!
Amenajarea complexă a riului 

Buzău, artera hidrografică cea mai 
importantă de la curbura Carpați- 
lor. reprezintă o realitate care a 
inceput să se împlinească. Acest 
important obiectiv de investiții, care 
incorporează la Siriu cel mai mare 
barai de anrocamente din țară, se 
adaugă semnificativ marilor con
strucții ale ultimelor dană decenii.

Luni. 25 aprilie a.c.. brigăzile de 
mineri conduse de inginerii Emil 
Hincu, Gheorghe Teodorescu, Ni
colae Balica și Iulian Zaharia au pre
dat beneficiarului — întreprinderea 
„Electrocentrale" Nehoiu — rodul 
muncii lor de zile, și nopți fără în

trerupere — galeria de aducțiune, 
in lungime de 7 777 metri, care 
leagă lacul d.e acumulare de la 
Siriu de centrala electrică Nehoiaș. 
După recepționare s-au închis toate 
ferestrele subteranului și a inceput 
umplerea galeriei in vederea pune
rii sub presiune.

Vineri, 29 aprilie, la Nehoiaș. ală
turi de șeful proiectului, inginerul 
Traian Sănătescu, de directorul 
A.C.H. Siriu, ing. Andrei Corneliu, 
de directorul intreprinderii „Elec
trocentrale" Nehoiu. ing. Alexandru 
Tudor, dirigintele șantierului, teh
nicianul Viorel Sandu, și de nu
meroși constructori, am trăit emo

ția probelor finale la prima cen
trală electrică, cu o capacitate de 
21 MW. din bazinul superior al 
Buzăului. Deschiderea vanei fluture 
face loc apelor pentru a ajunge la 
turbină. Turbina incepe să se ro
tească. ceea ce înseamnă produce
rea primilor kWh în această nouă 
centrală electrică a "țării.

Evenimentul in sine, constituit 
într-un raport muncitoresc dedicat 
sărbătorii de la 1 Mai. marchează în 
același timp finalizarea celei mai 
importante etape a lucrărilor pri
vind amenajarea complexă a rîului 
Buzău. (Stelian Chiper).

! 1 Mai - simbol al eroismului ; 
j muncitoresc '
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Ilumina din adîncuri
Aici era un cimp cu

sfeclă. Forajul a
<■- inceput în 27 decem
brie 1983, la ora 16,20. Cind 
am tubat primul burlan la 
găurile de serviciu era un 
soare blind și vintul bătea 
ușor dinspre drum". E 
curios ce memorie vie a 
începuturilor au oamenii 
petrolului, ne-am zis notind 
cuvintele inginerului de 
foraj Luigi Ripă, om cu aer 
sportiv, detașat, care pune 
între sine și ceilalți per
deaua unei priviri iscodi
toare. Vorbisem pină atunci 
de sonda 6 510 Urleta. pri
ma sondă de mare adin- 
cime la care lucrase. și 
din înșiruirea rapidă de 
cuvinte tehnice nu bănui- 
serăm un sentimental in 
stare să fixeze pe retina 
sufletului decorul inițial al 
unei munci ce durează de 
aproape cinci ani. Căci, 
iată, e 10 aprilie 1988, soa
rele e și azi blind, sfecla 
e de mult o amintire, in 
schimb in jurul turlei de 
43 de metrj a sondei 6 575 
Cioceni un grîu neașteptat 
de înalt încearcă orizontul 
cu sulițele lui vegetale ; 
peisajul e cumva poetic 
și-l ințelegem pe uitalu1

autor al „pastelurilor pe
trolifere". care se lăsase 
acum 60 de ani in voii 
unor reverii asemănătoare. 
Și totuși. sondorii nu 
trăiesc ca-n păsaturi, chiar 
dacă vine pe la ei o echipă 
a Televiziunii suedeze care 
seceră-n cadre lungi lanu-

sentimentale" : „Da. vintul 
bate mereu dinspre drum, 
dar nu-i intotdeauna blind 
ca astăzi. Citeodată rafale
le lui mătură șoseaua și 
adună in jurul sondei 
nămeți inalti de 3—4 metri, 
pe cind drumul rămine 
liber și argintiu ca o lamă

PATRIA, PATRIOTISMUL 
de 

nuc/iecl d& oa/nenifo/*
rile de griu. inregistrînd 
fugitiv chipurile oamenilor 
și uriașa schelărie metalică 
ce-i domină de cițiva ani 
buni, chiar dacă lingă că
minele din preajma sondei 
cițiva pomi fructiferi s-au 
acoperit de flori albe, ce 
cad — „o dulce ploaie" — 
pe pămintul ale cărui 
adîncuri sînt sfredelite în 
căutarea aurului negru.

Vorbește același inginer 
care-și asumase pentru 
citeva clipe condiția de 
cronicar sau, mal bine zis. 
de păstrător al „arhivei

de oțel. Am lucrat și la 
—25°C, sub bătaia vintului 
care te înconvoaie, și nu 
ne-am oprit. Forajul a 
mers inainte, indiferent de 
condițiile meteorologice**.

Ce vor acești oameni e 
limpede : vor să dea de 
petrol. Dar nu oriunde, ci 
la mari adincimi: pe la ori
zontul 7 000. Așadar, șapte 
kilometri spre centrul pă- 
mintului 1 Echipa ingine
rului Ștefan Bucuroiu, di
rectorul Schelei de foraj 
Liliești, din care face parte 
și sonda 6 575 Cioceni. face

cercetări in zona de plat
formă cu obiectiv final 
Jurasicul. Se așteaptă să 
dea de un zăcămînt bun. 
Dar. tot cu mina pe inimă, 
mărturisesc că vor să de
pășească și recordul de 
adîncime, și pe cel de tu- 
baj. Cel din urmă il deți
nea sonda 7 000 Băicoi. ca.-e 
a fost săpată tot de Schela 
de foraj Liliești. Prin 
urmare, o întrecere de fa
milie, o întrecere cu ei 
inșiși. Sentimentul că al
cătuiesc o familie munci
torească formată la școala 
severă a performanței îl 
au de altminteri cu toții. 
Performanta le stă insă la 
indemină datorită puterii 
tehnice și tehnologice a 
țării. N-a fost intotdeauna 
așa. Să rememorăm...

„O mină invirtește încet, 
Ia dreapta, o roată. Curen
tul biziie in motorul care 
Ia inceput rezistă, apoi 
deodată se aude lipăiala 
curelelor de transmisiune, 
întii, numai acelea de lingă 
motor, dar în citeva clipe 
hora se precipită și toate 
intră in joc, incit dintr-un
(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
RITM INTENS DE LUCRU

PE ȘANTIERELE

DE INVESTIȚII

0 importantă capacitate
in pragul punerii in funcțiune

Construcția capacității de 
a pigmenților anorganici 
cunoscuta întreprindere 
„Sinteza" reprezintă un 
exemplu de integrare 
colaborare în producție 
unități economice situate pe aceeași 
platformă industrială. Șlamul rezul
tat în urma proceselor tehnologice 
desfășurate la întreprinderea de alu
mină din imediata vecinătate este 
preluat de chimiștii de la „Sinteza" 
și, metamorfozat, printr-o tehnologie 
de înaltă performanță, in aceste va
loroase produse ale industriei chi
mice de mic tonaj, care sint pig- 
menții anorganici. Concepția tehno
logică și constructivă a noului obiec
tiv de investiții aparține în întregi
me cercetării noastre științifice de 
profil, in timp ce instalațiile și echi
pamentele ce vor fi folosite în „lan
țul" de transformări și procese chi
mice de mare finețe prin care va 
trece șlamul — unor puternice uni
tăți din industria constructoare de 
mașini.

Pe șantier sînt pretutindeni evi
dente semnele unui angajant și stă
ruitor efort. Se muncește bine, orga
nizat, în schimburi prelungite, ac- 
ționîndu-se pe fronturi largi în toa
te punctele așa-zise „fierbinți", adi
că locurile de care depinde acum a- 
propierea rapidă a lucrărilor de 
punctul lor terminus. Toate hotărî- 
rile adoptate și măsurile inițiate, la 
nivelul fiecărei formații de lucru și 
al brigăzilor, sînt subordonate ace
luiași scop : creșterea accentuată a 
ritmului de execuție a lucrărilor de 
construcții și montaj. Absolut firesc 
să fie așa. deoarece o primă scaden
ță a noului obiectiv, stabilită pentru 
data de 30 iunie a.c„ este foarte a- 
propiată. Analiza sistematică a mo
dului de îndeplinire a sarcinilor zil
nice de producție și a felului în care 
sînt rezolvate cu operativitate diver
sele probleme apărute inerent pe 
șantier a dat. mai ales în ultima pe
rioadă. rezultatele scontate.

— Elaborate în detaliu, pentru a 
ne permite să urmărim cu exactita
te nu numai munca și contribuția 
efectivă a fiecărei echipe, ci și a- 
ceea a fiecărui constructor în parte, 
graficele de execuție sint cel mai 
fidel „barometru" al activității noas-

realizare 
la bine- 
orădeană 
excelent

complexă și 
între două

tre — ne-a spus maistrul Vlad Clli- 
biu. din cadrul Antreprizei de insta- 
lații-montaj Oradea. Dar faptul că 
prevederile acestor grafice sînt res
pectate cu punctualitate riguroasă 
vorbește de la sine despre hotărirea 
de a intîmpina ziua de 1 Mai cu noi 
succese în producție.

Așa cum lesne se poate înțelege, 
oe șantier dialogul se înfiripă mai 
greu, deoarece, fără excepție, oame
nii sînt concentrați asupra lucrărilor 
pe care le execută. Și. totuși, găsind 
un scurt răgaz, un tînăr muncitor 
ne semnalează faptul că evidența 
strictă a lucrărilor efectuate de fie
care constructor a determinat intro
ducerea unui climat de ordine și dis
ciplină în muncă, dar și o răspun
dere sporită față de calitatea ire
proșabilă a fiecărei lucrări și acti
vități realizate. Tot pe plan organi
zatoric. să mai adăugăm o precizare 
necesară și convingătoare prin con
secințele sale pozitive : spiritul de 
întrajutorare și de strinsă colabora
re intre diversele echipe și unități 
ce acționează pe șantier își pune in 
mod constant și benefic amprenta a- 
supra programelor zilnice și săptă- 
mînăle de lucru stabilite. Animați 
de dorința de a contribui la impul
sionarea ritmului de lucru, oamenii 
se gîndesc cum pot să facă acest lu
cru mai bine, fac propuneri, caută 
și găsesc soluții.

Ca urmare. întregul obiectiv a 
prins contur cert, se află intr-un 
stadiu avansat de execuție. „Lucrări
le de construcții sînt practic termi
nate — ne pune in temă ing. Florian 
Fusoiu, din cadrul Antreprizei de 
construcții industriale Oradea. Acum, 
lucrătorii noștri execută ultimele lu
crări : de pardoseli, tencuială și zu
grăveli". In grafic se înscriu și for
mațiile de constructori aparținind 
Trustului de lucrări speciale și izo
lații tehnologice din București, ale 
căror eforturi sînt concentrate in 
prezent asupra finalizării izolației 
de la hala de producție și a placă
rilor antiacide de la bazine casa 
reactivilor și stațiile de epurare.

Comparăm împreună cu interlocu
torii prevederile din graficele „la 
zi“ cu stadiile efective ale lucrări
lor din fața noastră. Ca o confirma
re la ceea ce vedem pe teren, cine-

va din apropiere ne spune : ..Pon
derea majoritară a lucrărilor revine 
acum montorilor și instalatorilor'. 
Iar cei aproape 140 de muncitori cu 
această profesie prezenți pe șantier 
sini pe deplin conștienți de impor
tanța sarcinii ce le-a fost încredin
țată. Au și executat, de altfel, peste 
80 la sută din montajul utilajelor 
tehnologice si al conductelor, pre
cum și trei sferturi din lucrările de 
instalații electrice, automatizări, de 
ventilație și apă. „Practic, toate e- 
chipamentele tehnologice sosite pen
tru noua capacitate au fost monta
te" — ne explică maistrul Vlad Ci- 
libiu.

La un moment dat. privirile ne sînt 
atrase de două elevatoare. Ne inte
resăm ce este cu ele. „Au sosit chiar 
în cursul acestei dimineți de la În
treprinderea mecanică din orașul Dr. 
Petru Groza, ni se răspunde, și toc
mai li se întocmește graficul de 
montaj. Puțin mai departe, echipele 
conduse de lăcătușii montori Vasile 
Croitoru și Gheorghe Ambro execu
tă ultimele suduri la serpentinele de

încălzire a bazinelor de omogeniza
re din cadrul liniei de oxid roșu. La 
rindul lor, cei 18 oameni din forma
ția instalatorului Florian Derecichei 
tocmai isprăveau ultimele lucrări la 
stațiile de epurare și de compresoa- 
re. în timp ce echipa instalatorului 
loan Nistor pregătea pentru probe 
rețeaua termică. De fapt, aflăm că 
în cîteva zile vor fi începute pro
bele mecanice și rodajul la utilajele 
montate : la bazinele de omogeniza
re, ventilatoare, benzile transpor
toare și uscătoare.

Se muncește intens, se muncește 
tn ritm susținut pe șantierul între
prinderii „Sinteza" din Oradea. Fie
care zi înseamnă o nouă etapă stră
bătută cu succes în realizarea aces
tei importante investiții. Și. tot ea, 
oferă, prin bilanțul rodnic al muncii 
avîntate a constructorilor, garanția că 
termenul de punere în funcțiune va 
fi respectat cu 
noul obiectiv va 
nul prevăzut.

punctualitate, iar 
produce Ia terme-

LAZAloan_____
corespondentul „Scinteii

Spiritul de inițiativă — la baza
bunelor rezultate

(Urmare din pag. I> argument în

Pe toate suprafețele, pînă ia ultimul hectar

SEMĂNATUL, CELELALTE LUCRĂRI
- Încheiate fără întîrziere i

® Pină in seara zilei de 28 aprilie culturile de primăvară au fost insă- 
mințate pe mai bine de 4,5 milioane hectare, ceea ce reprezintă 84 la sută 
din suprafețele prevăzute prin programul acestei campanii agricole

® întrucit timpul este foarte înaintat, iar in unele județe mai sînt de se
mănat suprafețe mari, este absolut necesar să se acționeze cu toate forțele, 
cu toată răspunderea pentru intensificarea la maximum posibil a ritmului lu
crărilor, astfel incit insămînțările să fie încheiate în cei mai scurt timp

© Mai ales acum, cînd in unele zone trebuie să se lucreze în condiții 
mai dificile, cerința esențială este ca peste tot mecanizatorii și specialiștii să 
dovedească o mare răspundere și exigență față de calitatea lucrărilor de pre
gătire a terenului și semănat, respectînd riguros tehnologiile stabilite

© Volumul mare de lucrări ce trebuie efectuat acum pentru a asigura 
dezvoltarea normală a plantelor impune ca organele de partid și agricole, co
mitetele comunale de partid, consiliile populare și consiliile agroindustriale să 
întreprindă măsuri energice pentru mobilizarea la întreținerea culturilor 
turor locuitorilor de la sate, astfel îneît în fiecare unitate să se asigure 
desfășurare a acestei importante acțiuni

a tu- 
buna

pe șantiere sau desfășurîndu-șî acti
vitatea în ateliere și unități dis
tincte, mecanizatorii — lăcătuși, 
strungari, electricieni, bobinatori, 
mecanici — își pun, prin tot ce fac, 
„semnătura" pe „actul de naștere" 
al noilor obiective de investiții. 
Concep și realizează O gamă largă 
de utilaje, dispozitive și unelte de 
construcții, asigură exploatarea lor 
rațională, dar și întreținerea cores
punzătoare și repararea operativă a 
celor aflate in plină activitate pe 
șantiere. Pe scurt, datorită eforturi
lor depuse de mecanizatori, munca 
celorlalți constructori este mai pro
ductivă și precisă, mai rapidă și de 
un nivel calitativ aflat în continuă 
creștere.

Am enumerat, succint, caracteristi
cile definitorii ale activității desfă
șurate de cei aproape 800 angajați 
ai stației de utilaj tehnologic la care 
ne referim. Iar rezultatele econo- 
mico-financiare obținute reprezintă

TIMIȘ: Mașini și instalații cu performanțe superioare
Cea mai nouă creație tehnică 

realizată în cinstea zilei de 1 Mai 
de colectivul de muncitori și spe
cialiști de la întreprinderea „Elec- 
trotimiș- din Timișoara, unitate 
distinsă de două ori cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
o constituie mașina de prelucrat 
prin electroeroziune, cu comandă 
numerică și acționare electromeca
nică — ELER — 100 CNC (in fo
tografia alăturată). După cum ne 
spune inginerul-șef al unității. Ște
fan Barabaș, față de tipurile ante
rioare de utilaje din aceeași grupă 
de prelucrări prin tehnologii ne
convenționale, acționate hidraulic, 
noua mașină dispune de un 
ridicat de automatizare, fiind 
văzută cu analizor de proces, 
de prelucrare extinzîndu-se la 
te cele trei axe — 
ticală și înclinată, 
îl constituie faptul 
de prelucrare prin
se folosesc acum electrozi simpli. 
Anul acesta, întreprinderea timi
șoreană își va îmbogăți nomencla
torul de fabricație cu alte circa 200 
de noi produse destinate, in prin
cipal, să înlocuiască importul, in
tre acestea numărîndu-se ma
nipulatoare și roboți industriali, 
mașini de bobinat cu automat pro-
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orizontală,
Un alt avantaj 
că, în procesul 
electroeroziune,

ver-

gramabil, instalații de sudare mul
tipunct, ștanțe și matrițe, toate cu 
performanțe tehnico-funcționale ri
dicate. în perioada documentării 
noastre, in secțiile de montaj. se 
pregăteau pentru a fi expediate 
beneficiarilor noi mașini automate

de sudat prin puncte. De mențio
nat că in acest an gradul de în
noire a produselor in această în
treprindere va ajunge la aproape 70 
la sută din totalul producției, cifră 
superioară sarcinii planificate. (Ce
zar Ioana).

cel mai convingător 
acest sens.

— In întîmpinarea 
colectivul nostru a reușit să-și rea
lizeze sarcinile de plan cu o depă
șire medie cuprinsă intre 15 și 20 la 
sută, ne-a precizat inginerul Nicolae 
Tulpan, directorul stației. Succes da
torat, în primul rind, capacității de 
mobilizare a oamenilor, eforturilor 
mal bine coordonate depuse de a- 
ceștia, dar și răspunderii și nivelu
lui lor de pregătire profesională.

Să mai adăugăm că personalul 
muncitor al Stației de utilaj tehno
logic este angajat, practic, ca și 
trustul din care face parte pe cele 
mai importante șantiere de investiții 
ale țării : cele ale combinatelor pe
trochimice de la Midia-Năvodari și 
Teleajen. ale centralelor termoelec
trice din Oradea. Suceava și Bucu
rești. Combinatului chimic din Giur
giu, termocentralei de la Turceni. 
Pe aceste șantiere, ca și pe nume
roase altele, specialiștii și muncito
rii stației asigură întreținerea și 
buna funcționare a unei game de 
peste 220 tipuri de scule și dispozi
tive de mică mecanizare. - . , :

— în plus, ne explică inginerul 
Nicolae Tulpan, .mai desfășurăm și • 
o sistematică activitate de . ay.țodo- 
tare cu mijloate tehnice adecvate 
profilului de activitate specific trus
tului nostru.

— Care este ultima realizare în 
acest domeniu ?

— Avem in lucru o mașină com
plexă de prelucrare a tablei, utilaj 
de concepție proprie, ce constituie 
o „premieră" la noi in țară. De 
fapt, prin caracterul său multifunc
țional depășește mașinile pentru 
prelucrarea tablei construite într-o 
serie de alte

— Concret.
— înainte 

descriere a 
că 90 la sută 
giilor noștri repartizați pe întreg te
ritoriul țării in circa 150 de ateliere 
de profil constă in confecționarea 
virolelor de tablă. Lunar, trustul 
nostru pune in . operă, pe diverse 
șantiere, o cantitate de tablă care, 
dacă ar fi desfășurată, ar acoperi 
distanța dintre București și Craiova. 
Tocmai pentru a înlătura munca 
manuală și a ușura eforturile tini
chigiilor, dar și pentru a le conferi 
precizia necesară a fost conceput

' acest agregat, alcătuit dintr-o serie 
de mecanisme și dispozitive care 
asigură desfășurarea tablei de pe 
rulor. trasarea ei, debitarea, bordu- 
rarea. roluirea. găurirea corectă și. 
în final, o nouă bordurare. După 
cum se vede, este vorba de o linie 
tehnologică complexă de prelucrare 
a tablei, ceea ce asigură mecanizarea 
integrală a acestui gen de lucrări.

Cristian ANTONESCU

zilei de l Mai,

țări.
despre ce e vorba ? 
de a face o sumară 
lui. trebuie sa arăt 
din activitatea tinichi-

O sarcină economică prioritară, 
un imperativ major

EXPORTUL 
integral, cu

Rezultă din datele comunicate la Ministerul Agri
culturii câ pină în seara zilei de 28 aprilie au fast 
însămințate peste 4,5 milioane hectare, ceea ce re
prezintă 84 la sută din suprafața totală prevăzută 
prin programul acestei campanii agricole. Lucrările sini 
mai avansate in județele Olt, Constanța, Bihor, Me
hedinți, Călărași, Dolj, Arad, Timiș, și întirziate, in 
principal din cauza condițiilor climatice, în județe cum 
sînt: Teleorman, Prahova, lași, Botoșani, Vrancea, Mu
reș, Alba, Sălaj, Gorj și Vaslui. Sigur, față de pe
rioada calendaristică în care ne aflăm, însămînțârile 
sînt în ansamblu întirziate, dqr condițiile bune de lu
cru din aceste zile permit ca ele să se desfășoare 
larg, intens, în toate zonele țării. Acum, urgente sînt 
toate lucrările acolo unde mai este de semănat, dar, 
cu deosebire în zilele ce urmează, in județele mari 
cultivatoare de cartofi, în toate unitățile care au in 
plan această cultură, forțele trebuie îndreptate spre 
această lucrare, la care suprafețele plantate sînt încă 
mici față de data la care ne aflăm. De asemenea, 
trebuie mult urgentate lucrările de plantare a legu
melor,.. urmărind cu toată atenția respectarea structu-

a cul- 
A in-

rii pe sortimente și a graficelor de înființare 
turilor, spre a asigura eșalonarea producției, 
ceput și trebuie să se desfășoare cu intensitate lu
crările de întreținere a culturilor semănate înaintea 
ploilor, care au răsărit și se dezvoltă bine. intrucît 
suprafețele pe care urmează să se aplice aceste lu
crări sint foarte mari, pretutindeni trebuie luate mă
suri ca la executarea lor să fie mobilizate toate for
țele satelor, acționindu-se organizat, corespunzător ce
rințelor stabilite prin angajamentele de acord global 
încheiate cu fiecare formație in parte. Recoltarea fu
rajelor este una din lucrările cele mai importante in 
momentul de față, ținînd seama de faptul că timpul 
nefavorabil nu a permis și încă nu permite în mul
te locuri scoaterea întregului efectiv la pășunat, de 
cerința de a asigura condiții corespunzătoare de hră- 
nire a animalelor in toate fermele zootehnice.

Peste tot, in toate unitățile agricole trebuie să con
tinue starea de puternică angajare, de mobilizare a 
forțelor la 
tr-un timp 
tate.

executarea tuturor lucrărilor agricole, în
eît mai scurt și de cea mai bună, cali-

C1ND ORGANIZAREA ESTE BUNĂ, 
LUCRĂRILE AVANSEAZĂ PE ORICE VREME

700 hectare plantate cu cartofi intr-o zi!
Dovada măriior posibilități de spori rea ritmului de lucru 

in unitățile agricole din județul Harghita

Se știe, județul Harghita este 
unul dintre marii producători de. 
cartofi din țară, in această primă
vară aici urmînd să fie plantate 
peste 9 500 hectare. Pentru buna 
desfășurare a acestei acțiuni, co
mitetul județean de partid a stabilit 
detaliate măsuri politico-organizato- 
rioe menite să asigure, prin inter
venția directă și operativă a acti-, 
viștilor de partid și de stat repar
tizați în teren, a comisiilor pentru 
insămințări și a tuturor specialiștilor, 
o amplă mobilizare a locuitorilor 
satelor la muncă, folosirea la ma
ximum a fiecărei ore bune de lucru, 
astfel incit plantarea cartofilor să 
poată fi executată cît mai repede 
și bine. Și trebuie arătat că. în con
dițiile extrem de dificile ale actua
lei campanii, cînd în numeroase 
zile s-au înregistrat căderi de ză
padă și temperaturi pînă la minus 
12 grade, pină în data de 29 apri
lie. plantatul cartofilor s-a făcut pe 
38 la Sută din suprafață. Dar să 
vedem cum se acționează concret și 
ce se ’ întreprinde pentru recupera
rea răminerilor în urmă 1

Ne începem investigația la Sta
țiunea de cercetare și producție pen
tru cultura cartofului Miercurea- 
Ciuc. Inginerul Tulit Francisc, di-

rectorul unității, ne spune că pentru 
sporirea randamentului la hectar 
programul culturii cartofului cu
prinde toate tehnologiile care au 
fost adaptate in mod diferențiat pe 
fiecare unitate. De asemenea, tot la: 
nivelul unităților s-au căutat și sta-. 
bilit cele mai bune variante de aso- 
lamente. procedindu-se la amplasa
rea corespunzătoare a culturilor. De
sigur, un rol deosebit in realizarea 
producțiilor mari îl are calitatea 
seminței și trebuie spus că incă din 
anul trecut s-au intensificat, preocu- • 
pârile pentru asigurarea acesteia pe 
structura de soiuri zonate în județ ■ 
și pe categorii biologice, astfel că , 
acum se dispune de întregul necesar 
de tuberculi cu valoare biologică 
ridicată.

La cooperativa agricolă de pro
ducție Slnmartin. unitate care an de 
an se remarcă prin producții supe
rioare Ia hectar, am intilnit și de 
această dată o bună organizare a 
muncii. Străbatem terenurile Unită
ții împreună cu tovarășul Alexandru 
Cadar. care răspunde de unitățile 
consiliului agroindustrial Sinmartin 
din partea comitetului 
partid. Pe suprafețe 
Ioanele se alungesc în 
fect drepte. E numai

județean de 
întinse bi- 
rîndur! per- 

o primă do-

- realizat ritmic, 
înaltă eficientă!

Prioritate economică subliniată în permanență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. realizarea integrală a sarcinilor la export, în condiții 
de eficiență economică ridicată, preocupăm c'el mai înalt grad toate co
lectivele de oameni ai muncii din economia națională. Orientările și in
dicațiile date de către secretarul general al partidului, actele normative 
stimulatoare adoptate in acest domeniu de maximă însemnătate econo
mică au determinat, intr-un mare număr de unități economice, stabilirea 
de măsuri tehnico-organizatorice și politice, judicios elaborate și riguros 
puse in aplicare, materializate prin Îndeplinirea ritmică și chiar depă
șirea apreciabilă a prevederilor la export.

Referindu-ne la aceste experiențe valoroase, se poate afirma că ele 
se caracterizează, in primul rind. printr-o receptivitate sporită față de 
tendințele apărute in comerțul internațional ți flexibilitatea crescindă in 
adaptarea producției la cerințele formulate' de partenerii externi. De ase
menea. este tot mai evidentă, in numeroase întreprinderi, atenția majoră 
acordată nivelului tehnic și calitativ al produselor exportate, nivel asi
gurat de pregătirea minuțioasă a fabricației și ritmicitatea în aprovi
zionarea tehnico-materlală. dar și de pregătirea profesională ridicată, 
îmbinată cu o experiență pe măsură.

Despre asemenea preocupări, despre rezultatele lor notabile vom 
relata in continuare, prezentînd secvențe semnificative din efortul coti
dian depus de personalul muncitor din cadrul întreprinderii de aparataje 

. și motoare electrice din Sfinții Gheorghe.

Calitate înaltă și largă diversificare 
a nomenclatorului de produse

Este un adevăr bine cunoscut că 
o piață de desfacere se menține mult 
mai greu decît se cucerește. Mai a- 
les in conjunctura actuală, cind zeci 
și sute de firme cu tradiție in pro
ducția aparatajului electric auto și 
a motoarelor electrice oferă diferî- 
ților beneficiari produse cu înalte 
performanțe tehnice și calitative. în
treprinderea de aparataje si motoare

electrice din Sfîntu Gheorghe a reu
șit să se impună pe o serie de 
piețe tocmai datorită faptului că a 
răspuns cu cea mai mane prompti
tudine exigențelor formulate de 
partenerii străini. Unitatea de apa
rataje și motoare electrice menține 
relații comerciale cu multi dintre 
partenerii actuali încă din anul cind 
a fost exportat direct primul produs.

Fapt care demonstrează că întregul 
ei colectiv de muncă a știut să gă
sească soluții adecvate, astfel incit 
produsele cu marca fabricii să co
respundă integral prevederilor din 
contractele încheiate.

— A rămine cu aceeași tehnolo
gie. a nu dovedi elasticitate fată de 
cerințele beneficiarilor înseamnă di
minuarea capacității de a concura, 
scăderea competitivității produselor 
pe piața externă. Aceste probleme 
s-au situat Întotdeauna în centrul 
preocupării organelor și organizații
lor de partid, a conducerii colecti
ve a întreprinderii, căutindu-se ca, 
prin găsirea unor soluții tehnice, e- 
conomice și organizatorice, sâ se a- 
simileze in cel mai scurt timp pro
dusele prevăzute in contracte — ne 
arată tovarășul Nicolae Gavrilă, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Măsurile stimulative cuprinse in 
reglementările legale au dus la rea
lizarea In anul trecut, lună de lună, 
a prevederilor planului la export. Iar 
în acest prim trimestru al anului sar
cinile la export au fost onorate in
tegral.

Se acordă aici. în întreprinderea 
din Sfintu Gheorghe. cea mai mare 
atenție calității produselor expedia
te partenerilor străini. Zeci Si sute 
de specialiști sînt antrenați în ac
țiunea de reproiectare a unor pro
duse sau depun eforturi susținute 
pentru asigurarea unor noi repere și 
trimiterea lor pentru testare poten
țialilor parteneri de peste hotare. 
Așa. de exemplu, bobina de induc
ție clasică pe care întreprinderea a 
fabricat-o timp de patru ani a fost 
înlocuită cu aceea cu aprindere e-

lectronică. produs mai complex, prin 
care se poate valorifica mai bine 
materia primă și capacitatea de crea
ție a colectivului de muncă. Aceste 
bobine de inducție sînt mult căuta
te pe piața externă, așa că forma
țiile de lucru care execută aceste 
piese depun eforturi suplimentare 
pentru a satisface cerințele cantita
tive si calitative formulate de fir
mele cu care întreprinderea menți
ne relații comerciale. Un exemplu 
mai recent : în acest an s-a asimi
lat un releu demaror. produs care 
incă in trimestrul I al anului în 
curs a fost expediat partenerilor. 
Pentru unele firme din Anglia s-au 
asimilat Si expediat trei tipuri de 
bobine de inducție. Totodată, se lu
crează la proiectarea a încă trei ti
puri de bobine cu parametri calita
tivi și tehnici îmbunătățiți. Se mai 
cer. de asemenea, tot mai mult pe 
piața externă bobinele cu aprinde
re electronică, iar printr-o atentă 
studiere a caracteristicilor acestora 
întreprinderea a găsit cele mai e- 
ficiente soluții pentru ca aceste pro
duse să se încadreze perfect în sis
temele electronice produse de parte
neri. Așa. de exemplu, la cererea 
unei firme din Statele Unite ale A- 
mericii. se află in fază de asimila
re o bobină de inducție uscată, uti
lizabilă in sisteme electronice de a- 
prindere perfecționate.

— In producția de motoare elec
trice. spunea inginerul-șef al între
prinderii. tovarășul Alexandru Mihai, 
după trei ani de experiență, s-a a- 
iuns la export direct. Nu a fost ușor 
să concurezi cu unele firme cu vechi
tradiții in această direcție. Entuzias- . .foarte pretențioase,

mul. respectarea disciplinei tehnolo
gice de către întregul colectiv de 
muncă au făcut ca exportul de mo
toare electrice să crească an de an, 
iar azi să se ajungă la peste 70 la 
sută din totalul producției. Această 
performantă a fost posibilă și da
torită modernizării și reproiectării a 
peste 90 la sută din producția de mo
toare electrice, reducerii ciclului de 
la proiectare la fabricație. Anul vii
tor vom produce o nouă familie de 
motoare asincrone cu mari posibi
lități de desfacere pe piața exter
nă. In urma testărilor, prototipu
rile au fost apreciate pozitiv de 
partenerii interesați, așa ineît, prin- 
tr-un consum mai mic de materiale, 
prin economisirea unor metale nefe
roase. vor fi ridicate fiabilitatea mo
toarelor, ca si performantele lor teh
nice și calitative. în paralel, am tre
cut la extinderea gabaritelor motoa
relor. introducind în producția de se
rie două tipuri de puteri mai mici, 
care se vor exporta in întregime. In 
anul viitor această extindere va fi 
și mai accentuată : dacă gama 
gabaritelor pină în prezent a fost 
între 0,37 și 7,5 kW. în 1989 aceasta 
se va lărgi de la 0.07 la 11 kW.

O altă Orientare cu efecte econo
mice deosebite este livrarea de mo
toare echipate. Astfel. în Franța 
s-au trimis în vederea probelor mo
toare cu pompe pentru irigații. Un 
alt produs solicitat peste hotare este 
ventilatorul de tavan pentru care 
întreprinderea are contracte de 
lungă durată. Partenerii au formu
lat exigențe ce vizează performanțe 

însă printr-un

9
efort suplimentar unitatea este de
cisă ca noile produse să fie livrate 
încă în cursul acestei luni.

Din experiența harnicului colec
tiv al întreprinderii de aparataje și 
motoare electrice se desprind cîteva 
concluzii de importanță deosebită 
pentru pătrunderea pe noi piețe de 
desfacere. Prima se referă la creș
terea capacității de adaptare Ia ce
rințele partenerilor, ceea ce presu
pune ca unitatea producătoare să 
fie mereu cu un pas inainte in 
proiectarea, asimilarea și lansarea 
în fabricație a noilor produse. De 
preferat ar fi să se lucreze numai 
la serii mari. dar unii parteneri 
comandă și un număr , măi redus de 
produse, cereri care nu trebuie negli
jate chiar pentru faptul că asigu
rarea cu promptitudine a acestora 
contribuie la creșterea prestigiului 
profesional și tehnic al colectivului 
de muncă, al întregii întreprinderi.

Preocupările pentru creșterea ex
portului, a calității și competitivită
ții produselor trebuie indiscutabil 
susținute de unii furnizori de ma
teriale. Astfel. întreaga activitate de 
producție ar atinge o ritmicitate 
sporită dacă tabla subțire ar ti ex
pediată la timp de către Combina
tul siderurgic din Galați, dacă lami
natele din aliaje neferoase produse 
de întreprinderile „Metrom" Bra
șov. „Laromet" și „Neferal", ulti
mele din Capitală, ar fi expediate 
cu mai multă operativitate pe adre
sa unității din Sfîntu Gheorghe.

Constantin TIMARU
___corespondentul „Scinteii”

vadă a lucrului bine făcut. Cele
lalte. argumente le descoperim rind 
pe rind. In acea zi, plantatul se 
desfășura ne două parcele care 
abia s-au rvintat. în urma mașinilor, 
inginerul-șef. al cooperativei. Csillag 
Geza. controla calitatea lucrării, ca
litate care ca și in alti ani era foarte 
bună.

Un exemplu bun în ceea ce pri
vește organizarea muncii in cimp. 
folosirea fiecărei ore bune de lucru 
și utilizarea la capacitate a mijloa- 
oelor mecanioe îl oferă și consiliul 
agroindustrial Miercurea-Ciuc, unda 
cartoful a fost plantat pe 40 la sută 
din suprafața planificată. Pe una 
din solele unde se lucra Ia plantat, 
șeful fermei nr. 1 a cooperativei a- 
grioole Slculeni, inginerul Kovacs 
Dionisie, ne face dovada că soiurile 
superioare de sămință au primit 
destinația solurilor foarte fertile, 
cărora li s-a asigurat agrofondul 
necesar. La capătul parcelei se ve
rifică reglarea mașinilor pentru a 
corespunde categoriilor fracționare 
de tuberculi. Aceștia au fost scoși 
din silozuri în zilele mai călduroa
se ale. iernii și depozitați in pivnițe, 
unde s-a făcut din timp sortarea lor 
pe dimensiuni, astfel că alimentarea 
mașinilor se face operativ, fără ri
sipa forței umane, cooperatorii ac- 
ționînd acum la executarea celor
lalte lucrări. Nu in acest mod gos
podăresc s-a acționat însă la ferma 
Văcărești.a cooperativei agricole Mi- 
hăileni, ai cărei oameni sînt prinși 
la scosul cartofilor din silozuri și 
la sortarea lor. acum cînd de fapt 
ritmul plantării ar trebui să fie 
maxim.

Grija pentru calitatea lucrării este 
evidentă si în activitatea mecaniza
torilor. I-ăm urmărit în cimp. în 
putinele ore bune de lucru ale zile
lor de 23. 24 și 27 aprilie, cind în 
această zonă ș-a putut oontinua pe 
unele sole plantatul. Efecte pozitive 
ane măsura stabilită de județ de a 
se organiza formații de lucru spe
cializate pe genuri de lucrări : unele 
pentru pregătirea terenului, iar alte
le pentru plantatul cartofilor. Așa se 
lucrează la cooperativele agricole 
Cozmeni, Bancu, Ciucsingeorgiu și 
la cele din . consiliul unic Lăzarea. 
Totodată, prezența specialiștilor 
asigură calitatea lucrărilor, prin 
intervenție promptă. Evident este 
și efectul deosebit pe care-1 
are o altă măsură stabilită de co
mitetul județean de partid, respectiv 
ca întreprinderi din județ să asigu
re necesarul de piese de schimb 
pentru utilajele agricole. Analizele 
operative șl exigente, pină la nivel 
de unitate și fermă, pe care le face 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură ori.de cite ori situația o 
impune, urmărirea zilnică a stadiului 
lucrării pe baza fișelor de insămin- 
țare aflate atit la mecanizatori, cît 
Si la comandamentul județean sînt 
alte modalități concrete de lucru ca 
asigură controlul și intervenția efi
cientă a organului județean de coor
donare a campaniei.

Ieri, 29 aprilie, s-au plantat 700 
hectare.. In condițiile ameliorării vre
mii, este pe deplin posibilă atingerea 
vitezei zilnice la plantarea cartofilor 
planificate de 886 hectare. — astfel 
incit in cel mai scurt timp și. în 
unitățile agricole harghitene această 
lucrare să se încheie sub semnul ce
lei mai ridicate calități.

Nicolae ȘANDRU 
corespondentul. „Scinteii"

ori.de
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1 MAI-SIMBOL AL EROISMULUI MUNCITORESC
„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 în unirea forțelor înaintate ale societății în lupta pentru 
libertate, democrație, independență și suveranitate națională, pentru progresul economico-social al patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

1 Mai 1988. Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, 
Ziua frăției muncitorilor de pretutindeni este sărbătorită de oamenii 
muncii din România cu profunde și îndreptățite simțăminte de mindrie 
patriotică. De-a lungul unor manifestări similare de aproape un veac, 
oamenii muncii din România au conferit acestei zile caracterul unui 
moment de eroică luptă revoluționară, de puternică afirmare a uriașu
lui potențial de creație istorică al clasei muncitoare, a marilor sale 
resurse de dăruire și abnegație revoluționară.

Puternica și îndreptățită mindrie a sărbătoririi lui 1 Mai 1988 are 
drept trainic temei mărețele realizări obținute de oamenii muncii din 
România în dezvoltarea social-economică a țării, contribuția determinantă 
a clasei muncitoare la progresul multilateral al patriei socialiste, la spo
rirea in. ritmuri înalte a avuției generale a societății. Sînt realizări ce 
dau întreaga măsură a patriotismului socialist revoluționar ce însufle
țește munca și viața clasei muncitoare, a inaltei răspunderi cu care 
aceasta, întregul popor acționează sub conducerea partidului, pentru 
ca România socialistă să urce noi și noi trepte ale civilizației și pro
gresului economico-social. Poporul român sărbătorește ziua muncii libere 
și a solidarității cu sentimente de mindrie pentru ampla și susținuta 
contribuție pe care România contemporană o aduce, prin întreaga 
activitate politico-diplomatică internațională a președintelui său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la soluționarea marilor probleme ale lumii, 
în consens cu supremele aspirații și drepturi ale oamenilor, ale popoare
lor, la pace, la existență liberă și demnă, la dezvoltare de sine 
stătătoare.

Sub semnul unor asemenea adevăruri fundamentale, rîndurile ce 
urmează Iși propun să jaloneze cîteva momente de seamă din cronica 
aproape seculară a sărbătoririi zilei de 1 Mai in România.

„Una din ațele zile tare vor rămine

in istoria poporului român"

1 Mai 1939—0 uriașă manifestare 

a voinței de luptă pentru unitate 

și independență națională

Cind. în 1889, congresul muncito
resc internațional de la Paris a 
adoptat hotărirea ca prima zi a lu
nii mai să devină o zi de acțiune 
revoluționară, de exprimare a idea
lurilor și năzuințelor clasei munci
toare, de afirmare a sentimentelor 
sale de solidaritate internațională, 
mișcarea muncitorească și socialistă 
din România a ințeles pe deplin 
semnificația politică deosebită a 
acestei zile, dovedind, așa cum s-a 
scris in epocă, faptul că „știe să 
răspundă la glasul de deșteptare, 
că-i vrednică de o stare mai bună". 
Iar această profundă înțelegere a 
însemnătății întiiului de Mai a fost 
atestată chiar de prima sărbătorire 
a lui 1 Mai, în anul 1890. Atunci, 
numai Ia București, peste cinci mii 
de „bărbați ți femei, toți lucrători, 
toți soldați devotați al partidului 
muncitorilor, s-au întrecut să ia 
parte la această măreață sărbătoa
re". Ei au străbătut străzile Capita
lei în mari și mindre coloane, 
deasupra cărora se înălțau steaguri 
roșii și pancarte purtînd înscrisuri 
cu năzuințele fierbinți ale acelui 
moment ; au intonat imnuri munci
torești și patriotice, au participat la 
o mare întrunire muncitorească la 
care militanți socialiști de seamă au 
vorbit despre rostul zilei de 1 Mai, 
despre forța rindurilor organizate 
ale proletariatului, despre căile ac
țiunii viitoare pentru ridicarea stă
rii materiale și spirituale a poporu
lui. S-a spus cu justețe că primul 
1 Mai din România a arătat, celor 
ce i-au pătruns înțelesurile adinei, 
ce amplă rezonanță aveau în inima 
și conștiința poporului idealurile 
socialismului și. deopotrivă. înal
ta voință de acțiune revoluțio
nară a muncitorimii române, matu
ritatea sa politică. Cu dreptate, în- 
tiiul de Mai al anului 1890 a fost, 
deci, apreciat ca o „zi a cărei fai
mă va pluti la nesfirșit pe veacuri", 
ca „una din. acele zile care vor 
răminea in istoria poporului român".

într-adevăr. 1 Mai 1890. celelalte 
sărbători ale muncii din anii urmă
tori s-au incrustat adînc și nepieri
tor in paginile marii cărți de istorie 
a patriei. Ele au dat expresie, 
de fiecare dată, trăsăturilor ce con
feră caracter distinct istoriei mun
citorimii române — hotărire de 
luptă, eroism ți abnegație revolu
ționară. voință de unitate a rindu
rilor proletare, receptivitate față de 
ideile noi, înaintate ale timpului, 
atașament statornic față de idealul 
socialist ; ele au dat expresie nă
zuințelor ce o însuflețeau, setei sale 
de dreptate și egalitate socială, dra
gostei pentru adevăr, omenie și 
cinste, dorinței de a asigura propă
șirea țării și a tuturor fiilor săi, de 
a apăra și consolida independența 
națională, de a promova statornic 
pacea, prietenia, buna vecinătate in
tre popoare.

Prezențele tot mal numeroase în 
coloanele muncitorești de 1 Mai. 
evantaiul mereu mai amplu al dezi
deratelor politice exprimate în acea 
zi, întărirea caracterului politic al 
acestora, cu deosebire după făurirea 
partidului politic revoluționar, la 
congresul din martie-aprilie 1893, au 
arătat, după cum aprecia un ziar 
al vremii, că idealul socialist ..a 
prins rădăcini numeroase și puterni
ce in tara românească". Ele au ară
tat, deopotrivă, că an după an 
partidul clasei muncitoare și-a săpat 
făgaș mereu mai adine și mai cu
prinzător in inima și conștiința ce
lor multi, care au înțeles că acesta 
era promotorul supremelor lor idea
luri. că lupta sub flamurile aces
tuia ..este o chezășie in izbinda de 
miine". Sau cum scria o publicație 
muncitorească în primii ani ai vea
cului XX : „atunci cind proletaria
tul cere drepturi politice deopotrivă 
pentru toți, el reprezintă națiunea 
întreagă (...), acțiunea lui depășește 
fruntariile propriei sale clase pen
tru a se confunda cu acelea ale ma
rii majorități a poporului româ
nesc".

De fiecare dată. în acei ani. 1 
Mai a reprezentat nu numai mo
mentul în care clasa muncitoare 
„iți afirmă dreptul ei la viată, ce- 
rindu-si reformele de care afe mo
mentan nevoie", ci si un uriaș pro

test popular împotriva nedreptelor 
rînduieli ale vremii, „in contra unei 
societăți care nesocotește munca" ; 
ziua de 1 Mai a dobindit, prin toate 
acestea, caracterul unei adevărate 
lecții revoluționare, în cadrul căreia 
muncitorii s-au pătruns mai profund 
de adevărul că „emanciparea mun
citorilor trebuie să fie opera lor 
înșiși", că era nevoie de temeinică 
organizare a rindurilor proletariatu
lui. „pentru a cuceri viitorul".

1 Mai 1902 : Număr festiv al publi
cației „România muncitoare"

De fiecare dată si mereu mai 
mult. 1 Mai a ilustrat rolul sporit 
al clasei muncitoare in viața poli
tică și socială a tării, hotărirea cu 
care a acționat pentru înfăptuirea 
marilor comandamente aflate la 
cumpăna veacurilor al XIX-lea și al 
XX-.lea in fața poporului român : 
progresul social-economic, apărarea 
drepturilor suverane ale tării, reali
zarea unității naționale. Ziua de 1 
Mai a fost, de asemenea, in acei ani 
derulați pe continentul european 
sub semnul furibundelor pregătiri 
de război si al necontenitei înrăută
țiri a climatului internațional, o zi 
de luptă pentru pace. împotriva fla
gelului amenințător al războiului. 
Socialiștii români se pronunțau îm
potriva războiului, scria un ziar din 
1912, „fiindcă mai presus de toate 
punem respectul nostru (față) de 
viata omului, fiindcă inaintea inte
reselor claselor dominante trebuie 
să treacă un bun mult mai prețios 
— viata omului, pe care nimeni nu-l 
mai poate crea o dată ce a fost dis
trus". Alternativei războiului, aducă
tor de imense suferințe și distrugeri, 
socialiștii români ii opuneau „dorin
ța noastră pentru pace, pentru fră
ție", pentru înțelegere intre popoare.

Imagini de la sărbătorirea zilei de 1 Mai in primele două decenii ale secolului XX

Anii de după desăvirșirea statului 
național unitar român — măreață 
izbindă la a cărei înfăptuire clasa 
muncitoare a adus o contribuție de 
seamă — au marcat o treaptă nouă 
în sărbătorirea zilei de 1 Mai. In 
coloanele demonstrațiilor. în adună
rile și întrunirile din această zi. oa
menii muncii din țara noastră au 
dat cu putere glas hotăririi lor de a 
înlătura orinduirea capitalistă, de a 
edifica o nouă societate, mai bună și 
mai dreaptă, pe pămintul patriei. 
Muncitorimea română s-a înfățișat 
în această zi „ca o forță de care 
trebuie să se tină seama" in mode
larea prezentului și viitorului, ca ..o 
putere care miine va schimba înfă
țișarea tării". S-a manifestat in a- 
ceastă zi cu hotărirea de a se do- 
bindi dreptul muncitorilor ..de a se 
bucura de produsul muncii lor si a 
hotărî singuri de ceea ce produc". 
Așa cum nota ziarul .,Socialismul“ 
din aprilie 1919. în ziua de 1 Mai nu 
mai era vorba de „o simplă mani
festare a muncii care iși strigă drep
tul la viață, ci o manifestare a mun
cii pe cale de dezrobire". Cu deose
bire după făurirea Partidului Co
munist Român, la istoricul congres 
din mai 1921, la 1 Mai s-au desfă
șurat acțiuni cu un puternic carac
ter revoluționar. în cursul cărora 
s-au făcut auzite imperativele ma
jore ale fiecărui moment istoric, s-a 
subliniat cerința înfăptuirii unității 
de acțiune a clasei muncitoare ; s-a 
realizat, astfel, ceea ce scria un or
gan de presă muncitoresc in 1923 : 
ziua de 1 Mai „reamintește cu vi
goare că. deasupra măruntelor griji 
zilnice, muncitorul e dator să nu uite 
marea lui datorie de luptător al cau
zei proletare (...). tn locul perspec
tivei si preocupării de atelier, ziua 
de 1 Mai deschide muncitorilor largi 
orizonturi.,îi face să .înțeleagă ce 
putere formidabilă constituie numă
rul lor covirșltor dacă este însufle
țit de conștiința de clasă", sădind 
Încrederea nestrămutată că „munca 
va fi atotstăpinitoare. liberată in 
fine din cătușe și darnică cu cei ce 
o servesc."

...Scria ..Scinteia" din aprilie 1934 : 
începutul de mai „nu poate fi decit 
o zi de înzecire a sforțărilor pentru 
realizarea frontu'ui unic al clasei 
muncitoare (...). Ziua de I Mai să 
fie o uriașă manifestare a voinței 
de luptă a clasei muncitoare, a voin
ței ei de unitate in luptă, să fie o 
uriașă înfăptuire a frontului unic". 
Un asemenea caracte- a avut, sure 
exemplu, ziua de 1 Mai 1936. cind. 
după o apreciere din epocă, s-a fă
cut „incă un pas spre unitatea clo
set muncitoare". Un asemenea ca
racter a avut cu deosebire ziua de 
1 MAI 1939, ziua unei ample si vi
guroase acțiuni revoluționare a cli
sei muncitoare din România, ziua 
u-ei puternice afirmări a sp’rtului 
său revoluționar, a voinței sale de 
luptă antifascistă si ant.’războinică, 
a patriotismului său fierbinte.

Atunci, in acea primăvară, nori 
negri de primejdie se învolburau pe 
corul patriei, datorită politic'i agre
sive a statelor fasciste și revizionis
te, în frunte cu Germania nazistă, 
înțelegind marile primejdii ce pla
nau asupra tării, partidul comunist 
a desfășurat o susținută și intensă 
activitate politico-organizatorică 
pentru unirea tuturor forțelor pa
triotice. democratice., antifasciste in
tr-un larg front popular antifascist, 
capabil să apere istoricele cuceriri 
ale poporului român — independen
ța și integritatea patriei. în acest

Forța poporului liber, stăpin

pe soarta sa
Ziua de 1 MAI 1945 s-a numărat 

printre acele momente de istorie in 
desfășurarea căruia s-au Înmănun
cheat, expresiv și convingător, toate 
marile transformări pe care le trăia 
atunci țara, toate speranțele pe care 
le nutrea in această perioadă po- 

context se înscriu și eforturile de
puse de partidul comunist pentru a 
imprima sărbătoririi zilei de 1 Mai 
un puternic caracter de luptă revo
luționară. antifascistă, antirăzboinică 
și antirevizionistă. Această vastă ac
tivitate s-a aflat la temelia caracte
rului impunător, larg cuprinzător și 
deosebit de combativ al demonstra
ției din Capitală de la 1 Mai 1939. 
Zeci de mii de oameni, muncitori, 
meseriași, funcționari și intelectuali, 
fără deosebire de apartenență poli
tică. au luat parte la întrunirile din 
sălile ..Eintracht". ..Tomis" și „Aro“. 
revărsindu-se apoi pe' străzile si 
piețele bucureștene, pe care le-au 
transformat, așa cum raportau în
grijorate organele de siguranță. în- 
tr-un autentic cimp de manifestație 
revoluționară.

S-a dat glas cu deosebită putere 
urii față de fascism și război, hotă
ririi de a se împotrivi ascensiunii 
fascismului la cirma țării, de a apă
ra cu orice preț hotarele primejdui
te ale României. Cum cu îndreptăți
re s-a remarcat in acel mai al anu
lui 1939, această mare demonstrație 
„a însemnat sărbătorirea și legămîn- 
tul muncitorimii românești pentru 
apărarea și cimentarea unității și 
independenței românești", a arătat 
că „armata muncii este in perma
nență și armata țării", că „muncito
rimea este — in toate timpurile și 
sub orice semn — temeiul, baza și 
substanța națiunii, chezășia prospe
rității ei în pace și apărătoarea ei 
atunci cind patria o cere. Acesta e 
sensul nou pe care l-a cunoscut (...) 
o veche și eternă sărbătoare munci
torească".

Documentele vremii atestă că in 
pregătirea și desfășurarea demons
trației de la 1 Mai 1939 un rol de 
seamă au avut tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU. Prin inten
sa muncă politico-organizatorică 
depusă de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru mobiliza
rea tineretului la sărbătorirea zilei 
de 1 Mai 1939 se conferea o nouă 
strălucire bogatei activități revolu
ționare desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă din primii 
ani ai deceniului al IV-lea, prezen
ței sale Ja numeroase acțiuni anti
fasciste din anii 1933—1936, partici
pării sale, din însărcinarea partidu
lui. in conducerea Comitetului Na
țional Antifascist. în același timp, 
neobosita sa muncă pentru realiza
rea unității de acțiune a muncitori
lor era expresia superioarei înțele
geri a marii însemnătăți a unității 
proletare, ca temelie a înfăptuirii 
unității de luptă a întregului popor 
pentru apărarea independenței și in
tegrității patriei.

Demonstrația antifascistă și anti
războinică^ de la 1 Mai 1939 a con
stituit o fnare izbindă politică a 
partidului comunist, a ilustrat înal
tul patriotism al clasei muncitoare, 
inepuizabilele sale resurse de eroism 
și abnegație revoluționară. Ea a: a- 
rătat că numai pe calea luptei unite 
se poate zăgăzui accesul fascismului 
spre putere, se poate spori capacita
tea de rezistență a ponorului. Ma
rile adevăruri evidențiate în acea 
istorică zi aveau să fie pe deplin 
validate de istorie, unitatea de ac
țiune a clasei muncitoare dovedin- 
du-se factorul polaricatpr și nucleul 
in jurul căruia s-au unit in anul 
1944 forțele sănătoase ale națiunii, 
ceea ce a asigurat victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, de
clanșată la 23 August 1944.

porul român. Au fost, înainte de 
toate, ilustrative pentru noile reali
tăți ale societății românești imen
sele mulțimi care au demonstrat pe 
străzile Capitalei de-a lungul a circa 
11 ore — semn al uriașelor energii 
populare pe care le descătușase re

voluția victorioasă, declanșată la 23 
August 1944. Apoi mărturiile mari
lor izbînzi obținute de popor, sub 
conducerea partidului, in cele 250 de 
zile trecute de la mărețul eveni
ment — impunerea la cirma țării a 
întiiului guvern revoluționar-demo- 
crațic din istoria românească ; reve
nirea Transilvaniei de nord-est — 
ruptă din trupul României prin odio
sul dictat fascist de la Viena — la 
vatra patriei-mamă, acolo unde după 
drept și dreptate ii era locul ; parti
ciparea broică a peste jumătate 
de milion de ostași români la ma
rea bătălie a popoarelor împotriva 
fascismului, ceea ce a contribuit la 
scurtarea celei de-a doua conflagra
ții mondiale cu cel puțin două sute 
de zile.

La 1 Mai 1945 s-au afirmat, tot
odată, cu neostoită putere vrerile a

Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă 

de mărețe înfăptuiri socialiste
Congresul al IX-Iea — marele fo

rum comunist din iulie 1965, care a 
hotarit, in consens cu opțiunea co
muniștilor. a tuturor oamenilor mun
cii din România, alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema func
ție de conducere in partid — a inau
gurat o etapă nouă in viața țării ; 
istoricele sale documente au înarmat 
partidul și poporul cu o viziune nouă 
și riguros științifică asupra operei 
de făurire a noii orînduiri, au înlă
turat dogme. ' șabloane și scheme 
preconcepute, deschizind cîmp larg 
de afirmare gindirii novatoare, de 
punere în valoare a potențialului de 
creație istorică al poporului. în cei 
23 de ani, adăugați de atunci la hro
nicul contemporan al țării, s-a par
curs un lung și glorios drum de în
făptuiri socialiste, s-au străbătut 
mai multe etape istorice, obținîn- 
du-se realizări de o amplitudine fără 
precedent, care și-au aflat grăitoare 
ilustrări în rodnicia bilanțului de 
muncă pe care poporul il infățișează 
țării la fiecare 1 Mai. Acest raport 
cuprinde la loc de seamă creșterea în 
ritmuri înalte a forțelor de produc
ție, sporirea necontenită a avuției 
naționale, racordarea tuturor zone
lor patriei la pulsul unei vieți indus
triale dinamice, efervescente. Bilan
țul țării la Ziua muncii încorpo
rează, de asemenea, importantele 
rezultate ale stăruitdarelor eforturi 
consacrate în toți acești ani apli
cării prompte a celor mai recente 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, modernizării și 
înnoirii bazei tehnico-materiale a so- 

milioane și milioane de oameni ai 
muncii ca țara să înainteze pe făga
șul de istorie nouă inaugurat in Au
gust 1944, pentru ca să se asigure 
transformarea din temelii a societă
ții românești, spre a se împlini vi
sul de aur al înaintașilor — domnia 
poporului prin popor și pentru po
por. Cu dreptate s-a spus, deci, că 
primul 1 Mai liber a fost, bogat în 
înțelesuri și semnificații, că el a ex
primat practic legămintul unui în
treg popor de a edifica pe pămintul 
patriei o nouă orînduire, mai bună 
și mai dreaptă, orinduirea socialis
tă. Un legămint pe care poporul ro
mân l-a validat prin fapte, fiecare 
din sărbătorile de 1 Mai care au ur
mat cuprinzînd in bilanțul țării noi 
izbinzi, noi trepte urcate pe calea 
progresului economico-social, ilus
trare a profundelor prefaceri înnoi
toare care aveau loc in țară.

cietății, astfel incit să se afirme tot 
mai puternic factorii calitativi ai 
dezvoltării economico-sociale. să se 
asigure valorificarea superioară a 
resurselor umane și materiale ale 
societății și creșterea continuă a efi
cienței economice a intregii activi
tăți. iar, prin aceasta. România so
cialistă să-și consolideze prestigiul 
obținut prin vreme pentru marcan
tele contribuții ale fiilor săi la dez
voltarea patrimoniului mondial de 
bunuri și valori materiale și spiri
tuale. Raportul muncitoresc de la 
1 Mai a cuprins, pe o linie mereu 
ascendentă, mărturii ale capacității 
creatoare a poporului, materializată 
in ample lucrări constructive ce au 
modificat însăși geografia spațiului 
românesc, au innoit din temelii chi
pul așezărilor patriei, au adus pro
funde mutații calitative in viața tu
turor locuitorilor săi.

Reflectind continuitatea și adinci- 
rea procesului revoluționar de con
struire a noii societăți, bilanțul ro
mânesc de Ziua muncii a înscris la 
loc de seamă noul statut al oame
nilor muncii, de proprietari, produ
cători și beneficiari ai roadelor ac
tivității lor, de participant! activi, 
efectivi și nemijlociți la elaborarea 
intregii politici a partidului și statu
lui, la adoptarea și transpunerea in 
viață a programelor de dezvoltare 
multilaterală a societății românești. 
Fiecare 1 Mai a găsit, totodată, po
porul român mai strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii fiind adine pătrunși 
de adevărul că numai in unitate au 
.putut fi obținute marile înfăptuiri 
ale acestor ani și au putut fi depă
șite orice greutăți și obstacole, că 
numai prin unitate împlinirilor de 
pină acum li se vor adăuga, in anii, 
ce vin, noi și mărețe izbinzi, spre 
gloria acestui timp eroic pe care il 
străbate țara.

An de an, ziua de 1 Mai a dat 
relief pregnant simțămintelor de so
lidaritate militantă pe care le nu
tresc oamenii muncii din România, 
încrederii lor că prin acțiune susți
nută, prin luptă unită a forțelor 
progresiste de pretutindeni, a po
poarelor se poate asigura triumful 
unei noi gindiri politice in viața in
ternațională, al unei noi abordări a 
problemelor vieții mondiale, cores
punzătoare intereselor și năzuințe
lor vitale ale popoarelor — de pace 
și prietenie, de progres social-eco
nomic și propășire, de libertate șt 
independență. An de an, la 1 Mai, 
de pe pămintul românesc s-a dat 
glas unei vibrante chemări adresate 
forțelor progresiste de pretutindeni 
de a se ridica la luptă și a se uni 
intr-un mare front al păcii, capabil 
să impună un nou curs evenimente

lor, să asigure eliminarea războiului 
din viața internațională în favoarea 
dialogului politic, să înlăture de pe 
umerii popoarelor greaua povară a 
cursei înarmărilor. An de an, la 
1 Mai, și-au aflat astfel o nouă ilus
trare dinamismul politicii externe a 
partidului și statului, strinsa sa in- 
tercondiționare cu politica internă, 
conectarea sa la marile imperative 
ale actualității și. deopotrivă, prodi
gioasa activitate politico-diplo- 
matică desfășurată de președintele 
Nicolae Cfeaușescu, care a adus țării 
un larg prestigiu internațional, nu
meroși prieteni pe toate meridianele 
globului.

...1 Mai 1988. Ziua muncii află po
porul român angajat cu întreaga sa 
energie și putere creatoare in în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XlII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, ho
tăriri deschizătoare de largi orizon
turi pentru actualul cincinal și pină 
in pragul secolului XXI. Cele două 
istorice forumuri ale comuniștilor 
români, ale întregii națiuni — Con
gresul al XlII-lea și Conferința Na
țională — au cristalizat un mobili
zator program de muncă și acțiune 
revoluționară pentru intregul popor 
in cel de-âl VIII-lea cincinal, pe
rioadă în care trebuie să se realizeze 
o creștere puternică a forțelor de 
producție, dezvoltarea intensivă a 
industriei, agriculturii și celorlalte 
sectoare de activitate, infâptuirea 
noii revoluții tehnico-științifice, a 
noii _ revoluții agrare și treoerea 
României la un nou stadiu de dez
voltare economico-socială — cel 
de țară socialistă . mediu dezvol
tată. O etapă importantă pe dru
mul îndeplinirii acestor obiective o 
constituie înfăptuirea, in anul 1988, 
a tuturor programelor de organiza
re și modernizare a producției, acest 
an reprezentind. așa cum se sublinia 
in Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională, anul hotăritor pentru 
realizarea programelor de moderni
zare și dezvoltare generală a in
dustriei și a tuturor sectoarelor de 
activitate. Totodată, este necesar să 
se asigure îmbunătățirea calității și 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției. folosirea rațională, științi
fică a materiilor prime și materia
lelor. sporirea productivității mun
cii. creșterea puternică a eficienței 
economice. înfăptuirea obiectivelor 
strategice ale actualului aincinal. a 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială a patriei impune, de
opotrivă. angajarea mai puternică a 
științei, invățămintului. culturii, a 
muncii ideologioe și politico-educa
tive in activitatea generală de edi
ficare a noii orindui.ri.

Obiectivele mărețe aflate în acest 
moment în fața poporului român vor 
fi cu siguranță înfăptuite. La te
melia acestei certitudini stau reali
zările impresionante obținute in anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", anii cei 
mai rodnici ai întregii istorii a ță
rii. anii in care oamenii muncii din 
România socialistă au dat intreaga 
măsură a uriașului lor potențial 
creator, a inepuizabilelor lor resurse 
de abnegație și dăruire revoluționa
ră. de iubire fierbinte pentru pa
trie, de înaltă răspundere pentru 
prezentul și viitorul acesteia. La te
melia acestei oertitudini stau unita
tea de neclintit a întregului po
por in jurul partidului, al secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. hotărirea tuturor 
oamenilor muncii de a infăptui 
neabătut cutezătoarele programe de 
dezvoltare economico-socială hotărî- 
te la Congresul al XlII-lea și Confe
rința Națională din decembrie 1987.

1 Mai 1988. La Ziua muncii, oame
nii pămîntului românesc se prezintă 
cu un bogat bilanț de realizări, min
ări de a fi urcat o nouă treaptă pe 
calea progresului eeonomico-socdal, 
încrezători in viitor, convinși că in 
anii ce vin tot ceea ce, cutezător, și-a 
propus poporul se va infăptui spre 
gloria, demnitatea și măreția Româ
niei socialiste.

Pagină realizată de Silviu ACHIM
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Realitățile și idealurile prezentului soda.
- izvorul de apă vie al artei noastre

Din hala de producție intrăm di
rect la punctul de informare și do
cumentare politico-ideologică din sec
ție. Sintem la cursul de învățămint 
politic al organizației de partid 
Strungărie A din cadrul Secției 
strungărie I a întreprinderii de rul
menți din Birlad. Propagandistul 
Vasile Năstase expune principalele 
coordonate ale temei a 7-a : „Con
cepția revoluționară, novatoare a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
direcțiile de acțiune pentru întărirea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile vieții 
economico-sociale. Perfecționarea 
muncii politice și organizatorice des
fășurate de către organele și orga
nizațiile de partid pentru Întărirea 
spiritului de răspundere al comuniș
tilor, a disciplinei de partid.-1 Lim
pede, sigur, subliniind aspectele esen
țiale. Cind au început dezbaterile 
propriu-zise ne-am dat seama că 
prezentarea de inceput a fost totuși 
cam lungă. De ce ? Fiindcă Vasile 
Huruian, Alexandru Galiță, Mitică 
Vaman, Felicia Brăiescu, Alexandru 
Dodiță, Petrică Popa și alți patru 
cursanți care au vorbit s-au referit 
pe larg la toate aspectele temei. O 
dezbatere bună, deci consistentă. Cu 
toate acestea, legătura cu realitățile 
organizației, ale secției, atit de di
rect realizată în debutul acțiunii, sar
cinile concrete din perioada imediat 
următoare n-au fost îndeajuns apro
fundate. Se cereau evidențiate mai 
pregnant, mai convingător noile exi
gențe ce stau in fața colectivului, 
răspunderea fiecărui comunist și om 
al muncii pentru realizarea unei noi 
calități a activității.

— Sint aspecte și cerințe reieșite 
și din analiza efectuată in luna mar
tie în comitetul nostru de partid pe 
întreprindere, ne spune Gheorghe 
Roman, secretar adjunct cu propa
ganda. Efectuăm pregătirea propa
gandiștilor de la cele 114 cursuri cite 
avem aici pe platforma industrială. 
Frecventa la cursuri s-a îmbunătățit. 
Exercităm un control tot mai exi
gent asupra modului în care se des
fășoară cursurile, membrii comitete
lor pe întreprindere și secții fiind 
repartizați și răspunzînd efectiv de 
cite o organizație. Am completat și 
reactualizat dotarea celor 12 puncte 
de informare și documentare. Avem 
foarte mulți propagandiști care rea
lizează dezbateri pline de conținut, 
antrenante, ancorate in viată, așa 
cum sint cele de la Mecanică fină A, 
Secția sculărie (propagandist Tincu 
Enache), organizația A din Secția co

LA ORA DE MUZICĂ
Recreația se terminase 

de cîtpva minute. în afară 
de elevul de serviciu.- nu 
mai era nimeni pe culoare. 
Orele xie biologie, matema
tică, fizică, română... — în
cepuseră. Era liniște, foar
te mare liniște. Șl dacă 
n-aș fi știut exact pentru 
ce mă aflam în acea di
mineață la Școala gene
rală nr. 164. din Drumul 
Taberei, probabil că mare 
mi-ar fi fost mirarea la 
șocul brusc al dezlănțuirii 
unor sonorități curioase ! 
Pentru că. așa. deodată, 
stirnite din senin. au 
început să sune fel de fel 
de tobe și tobițe — tambu
rine — zurgălăi — clopoței 
— vîjiitori — fluiere — ci- 
neli... Să fie orchestră? Se 
distingeau clar, triangluri, 
maracasuri, claviete... Să 
fie jucării muzicale ? Parcă 
erau și ulciorașe din lut 
ars. și cuci, și triole... 
Nimic neobișnuit. Era Ora 
de muzică a clasei a IV-a B. 
A celor 30 de elevi care 
alcătuiesc una dintre cele 
mai originale orchestre de 
copii, cunoscută nu numai 
la noi în țară, dar și peste 
hotare : Orchestra de per
cuție și jucării muzicale 
românești „Licuricii". Deci. 
30 de „licurici", să spu
nem. care. luind în serios 
această ..joacă", au obținut 
premiul I in Festivalul na
țional „Cintarea Româ
niei", din clasa I. De cind 
ființează, au avut concerte 
la Sala Radio, la Filarmo
nica „Oltenia" din Craiova, 
la Caransebeș, Rimnicu 
Vilcea, Tg. Jiu etc., sint in 
permanentă colaborare cu 
secția didactică a Uniunii 
compozitorilor (secție con
dusă de compozitorul Liviu 
Comes) iar acum se pregă
tesc pentru turnee la 
Pitești. Timișoara... Sint 
printre ei excelenți mate
maticieni (participă chiar 
la Olimpiadă), alții, talen- 
tați la compunere... dar. 
Ora de muzică înseamnă 
fantezie, inspirație, satis
facția de a plămădi noi

„PRIMĂVARA BALADELOR"
Tinerețe, prospețime, dar 

și spirit critic — iată 
citeva dintre atributele ce 
au definit atitudinea parti- 
cipanților la cea de-a X-a 
ediție — jubiliară — a 
concursului „Primăvara 
baladelor" desfășurat zi
lele trecute in aula Uni
versității din București, or
ganizat de Consiliul Uniu
nilor Asociațiilor Studenți
lor Comuniști. Manifes
tarea a reunit studenți din 
citeva centre universitare, 
iubitori ai muzicii tinere, 
al muzicii îngemănate cu 
versul și glăsuite in acom
paniamentul chitarei (ge
nul folk) sau al mai mul
tor instrumente alcătui
toare ale grupurilor rock. 
Din foaia editată opera
tiv și pusă la dispoziția 
publicului aflăm — printre 
aforisme, glume, inter
viuri, comentarii — că la 
inceput. în primele ediții 
(concursul datează din 
martie 1973) a fost doar 
folkul. Apoi, unii au cre
zut că folkul și-a spus ul

livii (Alex. Ciobanu), organizația Dis
pozitive II, Secția sculărie (Alex. 
Saulea). Cursul C, Secția forjă (Nelu 
Paiul ș.a. Și rezultatele pe primul 
trimestru (depășirea producției-mar- 
fă și a exportului) probează că în- 
vățămîntul de partid devine din ce in 
ce mai eficient. Și totuși continuă, 
uneori, să se manifeste și la noi 
neajunsuri. Se mai confundă învă- 
țămintul cu informarea politică, se

Insemnări despre desfășurarea învățămîntului 
politico-ideologic in unități din județul Vaslui

mai repetă generalități, nu toate bi
rourile organizațiilor de bază se im
plică in desfășurarea lui. La unele 
cursuri, cum sint Montaj II si Rec
tificare III, am înlocuit chiar propa
gandiștii care, deși ajutați, nu și-au 
făcut datoria așa cum trebuie.

Dezbaterea de la organizația de 
bază nr. 3 strungărie din cadrul în
treprinderii de aparate de măsură și 
eontrOI Vaslui a prezentat multe 
similitudini cu cea la care ne-am 
referit mai Înainte. Au fost des
tul de multe intervenții, care pro
bau parcurgerea bibliografiei, însu
șirea conținutului de idei al temei. 
Propagandistul a intervenit adeseori 
pentru a completa, a ușura însușirea 
aprecierilor din documentele de 
partid referitoare la căile de exer
citare a rolului conducător al parti
dului In etapa actuală, la răspunde
rile organizațiilor de partid în în
făptuirea planului.

Dar dezbaterea problemelor concre
te din unitatea respectivă a fost 
destul de palidă, referirile la înfăp
tuiri și nerealizări s-au făcut mai 
mult în treacăt. Este o realitate care 
relevă o insuficientă preocupare din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid respective pentru informarea 
propagandiștilor cu asemenea proble
me, pentru buna pregătire și orien
tare a dezbaterilor. în discuțiile pur
tate s-au invocat, după părerea noas
tră prea accentuat, răspunderile pro
pagandistului. într-adevăr. propagan
distului îi revin îndatoriri mari, dar 
să nu uităm că de buna desfășurare 
a învățămîntului politic răspund bi
rourile organizațiilor de bază, ale 
comitetelor de partid, că eficiența 
dezbaterilor depinde de conlucrarea 
activă intre propagandist și organi-

CONSEMNĂRI 

formule muzicale, ritmice, 
noi sonorități prin cai*  să 
depene delicate povești, in- 
timplări pline de tîlc apro
piate sufletului lor. ,1-am 
ascultat. i-am urmărit. 
Le-am simțit emoția cu 
care tălmăceau balada 
„Miorița", bucuria sinceră, 
fără rezervă etalată, de a 
descrie cit mai convingă
tor „Sărbătoarea soarelui 
de neînvins--, de a povesti 
despre „Căluțul prieten--, 
participarea totală, verva 
cu care rostogoleau strălu
citoarele secvențe ale unei 
Suite de obiceiuri vechi 
românești... Se urmăreau 
unul pe celălalt. erau 
numai ochi la indicațiile 
profesoarei-muziciene. nu-și 
puteau ascunde nerăbda
rea, adică, să vină mai 
repede momentul in care 
să-și arate iscusința, chiar 
dacă aveau de marcat o 
singură măsură, un simplu 
ritm la cinei...

• Teatrul National (14 71 71, Sala 
mare) : Ploșnița — 16; (sala Atelier): 
Act venețian — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Silvia Simiones- 
cu — vioară, la pian : Marina Dra- 
gomirescu — 17,30; (Ateneul Român): 
Orchestra de cameră „BUCUREȘTI". 
Dirijor : Mădălin Voicu. Soliști : Ion 
Voicu, Milena Toma — 19

De cîțiva ani de zile, tematica bri
găzilor artistice din județul SIBIU 
este subsumată unei idei de nuan
ță imperativă : „Stop, risipei 1" 
Chiar dacă la prima vedere s-ar pă
rea că sfera tematică e prea restrîn- 
să pentru mobilitatea acestui gen ar
tistic. risipa constituie încă un cimp 
vast de inspirație, aceasta puțind fi 
regăsită atit in forme directe (risipa 
de timp, de energie, de materii pri
me etc.), cit și în forme disimulate 
(dezinteres, lipsă de preocupare, in
disciplină. dezordine, neglijentă, in
diferență etc.). Toate aceste „robine
te" si „canale" ale risipei sint așe
zate. prin intermediul brigăzii, sub 
lupa acidă a opiniei publice, pentru 
a se identifica si s ti roi „cornii 
străini" ce alterează o realitate ne
conformă cu normele etice si mora
le ale societății noastre. Actualitatea 
temei iși asociază si adevărul potri
vit căruia orice formă de risipă are 
efect de bumerang, ea întorcindu-se 
imnotriva tuturor prin diminuarea 
bunăstării generale. De aceea, re- 
strîngerea tematică la sfera enunțată 
nu face decît să focalizeze, prin mij
loace specifice genului, fascicule de 
iradiere către toate sursele genera
toare sau purtătoare de risipă. Fie 
si numai din această perspectivă, 
brigada artistică ce cumulează prin 
mesaj expresia unei conștiințe si 
răspunderi muncitorești înaintate, 
devine un instrument eficient în ac
tivitatea organizațiilor de partid,

O primă constatare de ordin nume
ric : în ultima vreme, in fiecare în
treprindere industrială din iudet ac
tivează o brigadă artistică. Si o a 
doua constatare care se impune : in
teresul cu care sint urmărite spec
tacolele de brigadă, numeroasele 
premii conferite colectivelor din ju
deț in Festivalul național „Cintarea 
României" si in diferite concursuri 
cu caracter Interludetean, dar mai 
ales eficienta cu care intervin in 
normalizarea unor stări de lucruri 
anacronice, sint expresia cotei artis
tice înalte la care s-a ridicat acest 
gen artistic.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, formu

„Licuricii" — o veselă 
„ceată" de 30 de copii, 
cintind la tot atîtea instru
mente de percuție și inge
nioase jucării muzicale. 
Inițiativa aparține prol. 
univ. Domniră Constanti- 
nescu. de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din 
București (de fapt și 
autoarea inspirator piese 
ce alcătuiesc repertoriul 
formației), care, cu opt am 
in urmă a inceput această 
colaborare de excepție cu 
prof. Elena Radu (atunci.- 
învățătoare la clasa I). 
amîndouă alcătuind cu 
răbdare, cu multă pasiune, 
prima formație de acest 
gen, numită „Concertino--. 
Patru ani mai tirziu. după 
remarcabile succese, impri
mări la radio, filmări la 
televiziune, formula a fost 
reluată (cu o nouă genera
ție de copii) și iată că 
„Licuricii" au ajuns în 
clasa a IV-a și tot de atîția 
ani au deprins tehnici de 
execuție, de culoare. de 
limbaj muzical. Chiar în
vățătoarea lor. Elena Radu,' 
apreciază că prin muzică

li s-a dezvoltat și mai mult 
atenția, logica în gindire. 
dragostea pentru artă... 
Imaginați-vă un tablou cu 
o zi de vară. în care jocu
rile de copii (spre exem
plu, minunata roată „Prin
tre munți și printre văi 
trece o căruță") sint inter
sectate de onomatopeele 
specifice unui cadru pasto
ral. după care se înfiripă o 
pledoarie caldă pentru 
prietenie, apoi...

„Licuricii" erau la ora de 
muzică. în clase vecine.

timul cuvînt ți va dispă
rea. dar alții, prin forța 
talentului și dăruirii lor in 
acest gen. au dezmințit to
tul, mai mult, au adus și 
rockul în concurs, ridicind 
mereu ștacheta calității 
atit in privința muzicii, 
cit și a versului, care nu e 
un simplu text, ci o crea
ție literară de autentică 
valoare. Și, prin aceasta, 
„Primăvara baladelor" și-a 
cucerit un binemeritat 
prestigiu. Ca și prin fap
tul că deciziile juriului au 
fost confirmate ulterior de 
evoluția mereu ascenden
tă, ajungînd pină la. con
sacrare, a laureaților. Din
tre ei, au fost invitați să 
se exprime pe scenă Doru 
Stănculescu, Mircea Vinti- 
lă in dialog cu Florian 
Pittiș, Mihai Pocorschi, 
Ducu Bertzi, Valeria Ste- 
rian și Compania de sunet, 
loan Pasca, Nicu Alifan- 
tis, Alexandru Andrieș și 
formațiile „Pro Muzica". 
„Holograf", „Compact" și 
„Celelalte cuvinte". Micro-

recitalurile oferite au pro
bat o frumoasă ținută ar
tistică.

Cit privește concursul 
propriu-zis, după o prea
labilă selecție. juriul a 
trebuit să aleagă laureații 
după criterii riguroase, va
labilitatea și justețea apre
cierilor sale oglindindu-se 
in reacția de entuziastă 
aprobare a publicului — 
principalul beneficiar al 
oricărui act de cultură, 
deci și al acestuia. Astfel, 
au fost aplaudați : Maria 
Răducanu — Marele Pre
miu (lași), Daniela Bala- 
te (Brașov), Lucia Bubulac 
(București) : Premiul pen
tru cel mai bun cîntec po
litic l-a obținut Georgeta 
Frinceanu (Tîrgu Mureș) 
pentru cintecul „Țara 
mea", iar Premiul pentru 
popularitate — Dan Zorilă 
(Timișoara). De asemenea, 
la categoria Rock : grupu
rile „Floare albastră" — 
Marele Premiu (Bucu
rești), „Kappa" (Cluj-Na- 
poca), „Abra" (Timișoa

zația de partid. Acolo unde această 
conlucrare este activă și permanen
tă, dezbaterile sint evident mai bune 
sub unghiul raportării la proble
mele concrete din unitate.

Am participat la dezbaterea ace
leiași teme la organizația de bază 
întreținere mecanică și electrică de 
la întreprinderea mecanică din ace
eași localitate. Propagandistul Fănel 
Tășchină a condus în așa fel dezba

terile incit, o dată cu însușirea și 
expunerea conținutului temei, s-a ra
portat concret și in detaliu la întrea
ga activitate a cursanților. Metodele 
active utilizate, antrenarea la discu
ții a unui foarte mare număr .de 
comuniști, intre care Dorel Mihoci, 
Mihai Hurduc, Mihai Samoilă, Ion 
Profir ș.a., accentul pus pe ceea ce 
trebuie întreprins și sarcinile pre
cise ce revin fiecăruia, folosirea 
unor materiale demonstrative au con
ferit dezbaterilor un pronunțat ca
racter practic, sporindu-le puterea 
de convingere. în același fel, cu o 
bună frecvență și participare la cu- 
vint, dezbătindu-se amplu probleme
le și sarcinile concrete, s-au desfă
șurat lucrurile și la cursurile din 
organizația Turnătorie din aceeași 
întreprindere, organizațiile III B și 
II zi de la Combinatul de fire sinte
tice ș.a.

Așa cum aveam să consta
tăm, eficiența dezbaterilor și a în
vățămîntului politico-ideologic în an
samblu este mult influențată și de 
munca de organizare, de cunoașterea 
exactă și din timp a zilelor și ore
lor de desfășurare. Iată, bunăoară, cu 
toate că la comitetul municipal de 
partid se află o evidență clară, gra
ficele de desfășurare a cursurilor din 
toate unitățile fiind Întocmite pe tot 
anul de învățămint, acestea nu mai 
corespund realităților din unele or
ganizații ori pur și simplu nu mai 
sint respectate. Conform programării, 
în ziua.de 12 aprilie a.c. trebuiau să 
aibă loc dezbaterile la cursurile din 
organizațiile Finisaj A și Filatură 
cardată A de la întreprinderea „Tex
tila" din Vaslui. La ora cunoscută ne 
aflăm la comitetul de partid al în
treprinderii. Dar aici nu se știa ni-

netulburați (mai bine-zis 
obișnuiți Cu asemenea 
„evenimente" aăptăminale). 
alți elevi învățau chimie, 
biologie, matematică, fizi
că... Se auzeau triolele și 
fluierașele, clopoțeii și to- 
bițele și glasul copiilor 
care cîntau, recitau. în clasa 
a IV-a B se studia cu 
multă seriozitate o nouă 
partitură : „Frați gemă- 
nați".
Smaranda OTEANU

ra), Premiul pentru cel 
mai bun cintec politic 
atribuindu-se formației 
„Rogvaiv" (Ploiești) pen
tru cintecul „Pace pentru 
noi". Principalele calități 
pentru care au fost apre- 
ciați țin de performanța 
artistică (instrumentală, 
vocală sau ambele), de do
zajul vocal-instrumental, 
de logica construcției pie
selor, de ingeniozitatea 
combinațiilor timbrale ■ (a- 
deverind, la nivelul unora 
dintre membrii formațiilor 
rock, virtuți de adevărați 
orchestratori), de implica
țiile estetice percepute in 
unele piese.

Un cuvînt de apreciere 
organizatorilor care au 
asigurat buna desfășurare 
a acestui important act 
cultural studențesc, care 
anticipează noi și promi
țătoare valori în viitoarele 
ediții ale concursului „Pri
măvara baladelor". 
Veronica ZBARCEA

mic. Vrem să consultăm graficul de 
desfășurare, să-1 confruntăm cu cel 
de la municipiu, insă nu este de 
găsit nicăieri. Foarte mirat, secre
tarul adjunct cu problemele organi
zatorice, Maria Moise, cheamă pe 
secretarul organizației Finisaj A, 
Elena Popescu. Aceasta ne spune că 
în acea zi nu aveau planificat în- 
vățămintul, însă nu ne putea pre
zenta un grafic al cursurilor pentru 
a ne convinge. După cum aflăm, ele 
se țin aici o dată cu adunarea gene
rală, ceea ce nu este recomandat. 
Aceeași situație și la cursul organi
zației Filatura cardată A (care aveau 
în acea zi adunare de sindicat). Tot 
așa, conform graficelor, vrem să 
participăm Ia un curs de la între
prinderea de prelucrare a lemnului. 
„Noi am ținut ieri", ni se spune de 
către secretarul adjunct cu propa
ganda al comitetului de partid. Se 
poate să fie așa, insă de ce nu se 
aduc la zi, și în aceste unități, gra
ficele de desfășurare a cursurilor. ? 
Cum graficul a fost făcut pentru 
Întreg anul de învățămint, putem 
presupune că tot cam așa s-au des
fășurat cursurile și pină acum. La 
sesizarea noastră, comitetul munici
pal de partid a limpezit operativ 
lucrurile. Preocuparea acestuia ea și 
a comitetelor de partid din aceste 
unități trebuie să fie acum nu nu
mai înlăturarea nesincronizărilor și 
formalismului în programare, ci in 
primul rind realizarea în toate cursu
rile de Învățămint a unor dezbateri 
tot mai bine pregătite, bogate în 
conținut, vii și legate de problemele 
reale ale producției, care să contri
buie efectiv Ia ridicarea calității în
tregii activități, așa cum am întîlnit 
în atîtea organixații din municipiu 
și in județ.

Petru NECULA 
corespondentul „Sclnteii* *

cinema
• Niște băieți grozavi : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30. 
FAVORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 13; 
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Rezervă la start : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13; 15: 17; 19
• Ztmbet de soare : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11;
13, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13
• Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85)
— 9: 11; 13
• lacob : ARTA «131 86) — 9; 11,30; 
14; 16.30; 19
• Extemporal la dirigenție : POPU
LAR (35 15 17) — 15: 17; 19
• Orele 11 : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17: 19
• Fiecare vtnfttor vrea să știe : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Tineretul României socialiste. 
Grupaj de filme in cinstea Zilei tine
retului : LUMINA (14 74 16) — 9; 11: 
țg,15: .15,30; 1M5; 20
• Ciprian Porumbescu : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 12; 10: 19
• Actorul și sălbaticii (I—II) — 15; 
18, Program pentru copii si tineret
— 9; 11; 13 : DOINA (18 35 38)
• Domnișoara Aurica — 17.30, Pri
vește inapoi cu minie — 9,30: 11,30; 
13,30: 15.30: 19,30 : STUDIO (59 53 15)
• Atenție Vasiliok : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 13; 15; 17; 19

teatre

In reflectorul brigăzii artistice

Misiunea formativă a artei scenice din perspectiva așteptării specta
torilor, iubitori de teatru, atit de generoși — iată cea dinții temă a dia
logului cu artistul Radu Beligan, directorul Teatrului Național din 
București.

— într-adevăr, cred că publicul 
nostru (și mă gindesc la calitatea, 
receptivitatea, interesul, deschiderea 
lui la cultură), este una din cele 
mai mări reușite ale vieții noastre 
culturale. Dacă, să zicem, ca o ipo
teză imaginară, ar trebui să atribui 
premiul cel mare în viața noastră 
teatrală, l-aș da publicului. Este ele
mentul vieții teatrului (intrinsec a- 
cestuia). care a evoluat cel mai con
stant in ultimele decenii. Și, ceea ce 
este și mai impresionant, se observă 
o continuitate a acestei creșteri : 
peste jumătate din spectatorii noștrii, 
ca și dintre iubitorii de literatură, 
muzică etc. (căci dragostea pentru 
arta scenică merge mină în mină cu 
interesul pentru celelalte arte), sint 
tineri ; fenomen care nu se întimplă 
în alte țări, unde noile generații se 
îndreaptă către mass-media sau către 
aspecte de sub-și contracultură. Sint, 
realmente, uimit să constat nivelul 
impresionant, încărcătura de inteli
gență și emotivitate a spectatorilor 
noștri.

— Cum ați defini — din perspec
tiva vastei dumneavoastră experiențe 
— momentul actual al teatrului ro
mânesc ?

— într-un sens, există multe mo
tive de satisfacție. Scena oferă pu
blicului un număr substanțial de 
spectacole și ele găsesc o formida
bilă rezonanță. Fiecare teatru bucu- 
reștean are pe afișul său cel puțin 
o piesă care s-a jucat de cinci-șase 
sute de ori. Există și o relativă 
varietate a repertoriului. Din cind 
în cind, cite o creație scenica de
pășește nivelul general al unui ex
celent profesionalism (ceea ce nu-i 
deloc un merit neînsemnat al tea
trului românesc), situîndu-se prin
tre cele mai bune realizări ale artei 
europene. Școala noastră de inter
pretare iși dovedește, in continuare, 
admirabilele ei virtuți. Și nu este un 
accident faptul că mulți, foarte mulți 
interpreti au cucerit favoarea, ata
șamentul, prețuirea spectatorilor. In 
alt sens, există și rațiuni de a fi ne
mulțumiți. Am in vedere faptul că 
durata de pregătire a unei premiere 
s-a extins nechibzuit de mult și că, 
in general, producția ansamblurilor 
e de fapt sub realele lor posibilități. 
Teatrul presupune o organizare ri
guroasă, unde nimic nu poate fi lă
sat la voia întimplării. Totul se cere 
dinainte bine cintărit. Or. prea ade
sea, piesele intră in lucru fără să 
existe o concepție regizorală temei
nic definită, fără să se predea ate
lierelor decorurile și costumele. Pe 
de altă parte, îndatorirea de a ne 
asigura bugetul de venituri implică, 
printre altele, un număr considerabil 
de deplasări (în medie două sute de 
zile pe an). Un alt factor care de
termină un ritm inacceptabil de 
muncă este acela că unele instituții, 
de pildă cinematografia, nu-și plani
fică nici eie cu mult mai bine efor
turile, mobilizind și imobilizind ac
torii un timp neingăduit de lung. 
Ca să nu mai spun că, .uneori, soli
cită ■ de azi pe mîine șapte-opt in- 
terpreți de frunte ai unui teatru, 
procjucînd perturbări cu bătaie lun
gă, Ori Să mai pomenesc de faptul 
că există încă și în munca noastră 
birocrați care intimpină circumspecți, 
morocănoși, sceptic inițiativele, în
cuviințează azi, revocă mîine și zo
resc poimiine ?

— Ați vorbit adesea despre dra
maturgie, referindu-vă la faptul că 
o piesă bună se scrie nu numai 
posedlnd tehnica teatrului și insis
tând pe relația autorului cu viața...

• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Parada melodiilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul șl femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
preșul — 18
• Teatrul „Nottara-- <59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18; 
(sala Studio) ; Dansul morții (pre
mieră) — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,

la dezideratul potrivit căruia „Fie
care întreprindere trebuie să devină 
o citadelă a educației revoluționare, 
a edificării omului nou-1. In acest 
proces complex, alături de alte for
me si mijloace concrete ale muncii 
de educație, brigada artistică are a- 
vantaiul de a interveni direct, loca- 
lizind și anihilînd efecte în stadiu 
embrionar. Din această perspectivă, 
caracterul operativ al intervenției 
brigăzii devine un factor esențial.
- în activitatea brigăzii artistice 

din întreprinderea „Independența" — 
spune Stefan Vasiu. secretarul co
mitetului de partid — avem in ve-

Jf|
dere două aspecte : să asigurăm ge
nului o stagiune permanentă și să-i 
oferim drept primă scenă locul de 
muncă din care si-a cules datele. 
Prin nominalizarea exactă a stărilor 
de lucruri intilnite. prin operativita
tea cu care sint dezvăluite, brigada 
dobindește un dublu rol : de anche
tator si acuzator public. La o recentă 
dezbatere a comisiei inginerilor si 
tehnicienilor din Întreprindere s-a 
analizat stadiul îndeplinirii măsurilor 
din programul de organizare și mo
dernizare a producției, dar mai ales 
modul de implicare a specialiștilor in 
acest proces. Concluziile le-a tras 
tocmai brigada artistică, satirizind 
unele „soluții de modernizare cu... 
ciocanul", procese modernizate, doar 
tn angajamente mereu reînnoite, ca
zuri de ineficientă a promovării nou
lui. ca urmare a răstălmăcirii norme
lor de repartizare conform zicalei 
„Omul potrivit la locul... nimerit" 
etc.

— Temele le luăm direct din uzi
nă. ne spune inginerul Mircea Pepi- 
ne. instructorul brigăzii. Membrii 
colectivului artistic lucrează în sec
ții diferite, ceea ce ne dă posibili
tatea să cunoaștem in detaliu viata 
întreprinderii. Numeroase teme ne 
silit sugerate direct de către organi
zațiile de partid, care, de altfel, ne

— Sigur, dramaturgia e un gen 
care presupune pe lingă talent, o 
cunoaștere a tuturor abilităților 
care pot și trebuie să încarce con
flictul de tensiune, situațiile de emo
ție, dialogul de autenticitate, perso
najele de o viață intensă etc. Dar 
aceste însușiri — despre care s-au 
scris tomuri (unul din ele poartă 
titlul „Arta de a face o piesă"), fără 
îndoială necesare și prețioase, n-au 
cum să țină locul elementului esen
țial al oricărei arte și anume canti
tatea. ca si îndeosebi calitatea realu
lui pe care îl scrutează și exprimă. 
Cum locuiesc, cum muncesc, ce mă- 
nîncâ. ce simt, ce gindesc personajele 
unei piese (atunci cind apar si atunci 
cind nu apar sub focul reflectoare
lor), atirnă mult mai greu in balanță 
decît iscusința intrigii sau vioiciu
nea dialogului. Și este destul un 
detaliu fals de ambianță, o măsluire 
a unui caracter, o situație mincinoa
să pentru ca spectatorul să repudie
ze piesa. Pentru că teatrul ca să fie 
teatru trebuie să fie realitate, să 
ateste „legătura cu izvorul", la 
care s-a referit, in repetate rîn- 
duri, atit de expresiv, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un dramaturg trebuie să Întindă 
din ce în ce mai variate și rafinate 
antene către spectacolul lumii, con- 
cepînd ceea ce se întimplă în jur ca 
ceva ce implică propria existență. 
Să> fie mereu în ofensivă pentru a 
smulge semnificațiile realității. îmi 
amintesc de Tudor Mușatescu : el 
„pierdea" zile în șir studiind „stra
da", luind pulsul comportamentelor, 
reacțiilor cotidiene, înregistrind lim
bajul viitorilor săi eroi. Dar și mai 

. elocvent, cu atit mai mult cu cit e 
vorba de o altă treaptă a scrisului 
dramatic, îmi pare exemplul celor 
mai buni dintre autorii noștri ac
tuali, a căror implicare în „viul" 
existenței se transmite, nu o dată 
chiar și în „culoarea" URpr scrieri de 
factură parabolică.

— lată o modalitate la care se 
recurge azi mai mult ca altădată. 
Manifestați receptivitate față de 
ea ■?

— Cred că e vorba de orientare, 
care dă rezultate cind sintetizează o 
mare experiență și exprimă cu ade
vărat o viziune generoasă, cind alia
ză fascinația ideii prezenței incon
testabile a emoției, cind abstracțiu
nea se clădește sau se hrănește din 
referința captivantă la concretul fi
inței umane și al existenței acesteia.

Abuzul de metaforă însă, pe mine 
personal, mă deranjează. Actorul, 
care rămine creator esențial al ac
tului scenic, simte nevoia să trans
mită mesaje prin intermediul unor 
personaje puternice, are nevoie de 
eroi care reflectă tensiunile și idea
lurile actualității, de situații verosi
mile. de conflicte puternice, de 
replici firești.

— Care vi se pare că este ponderea 
regiei și cu deosebire a reprezentan
ților generației de mijloc și tinere 
în aniamblul vieții noastre teatrale ?

— In regie o seamă de nume 
tinere- constituie up. capital de spe
ranțe. Noua promoție de regizori 
reprezintă sorți de a se primeni și 
îmbogăți un sector al creației tea
trale unde nu are voie să se instaleze 
nici placiditatea intelectuală, nici 
cutezanța formală. Am văzut citeva 
din spectacolele celei mai proaspete 
generații de regizori și chiar dacă 
ele nu m-au entuziasmat totdeauna, 
m-au convins că se incearcă o des
prindere din rețeaua de obișnuințe.

14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satiric-muz.ical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18: (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9
O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Bu-Ali — 15
• Circul București (10 41 85): Stelele 
Circului din Moscova — 15,30: 19

invită să intervenim ori de cite ori 
este nevoie. Iată citeva din subiec
tele abordate in ultima vreme : ca
lificarea si policalificarea forței de 
muncă, cooperarea intre secțiile în
treprinderii. problema calității, rea
lizarea producției de export, stocuri
le supranormative. încadrarea absol
venților in producție si altele.

Realitatea imediată ca sursă de in
spirație pentru textul brigăzii a con
dus la abandonarea acelui gen de 
spectacol risipit în adevăruri general 
valabile, oriunde si pricind. Regula 
impusă — si care condiționează de 
altfel însăsi viabilitatea genului —

pornește de la analiza In amănunți
me a unei stări de lucruri, mentali
tăți. atitudini, comportamente. Con
cretețea situației, actualitatea e,. 
forma artistică in care e exprimată 
si în care umorul și satira devin 
agenți activi ai creării și formării 
unei opinii publice pozitive, au ajuns 
comandamentele obligatorii ce slu
jesc funcția socială a brigăzii. O 
ședință de analiză a pătrunderii nou
lui într-una din secțiile întreprinde
rii „Balanța" este surprinsă în mo
mentul in care dezbaterile părăsesc 
orbita priorităților („să organizăm 
spațiul verde din incinta întreprin
derii1-) ; un cadru democratic creat 
poate trece în contrariul său cind 
se vede „atacat" de formalism 
(„dacă o problemă solicită mai mul
te ședințe, cu timpul ședințele devin 
mai importante decit problema" — 
,,Vitrometan“-Mediaș). Ia fel cum 
„robotizarea" ședințelor se finalizea
ză într-un angajament steril („să 
muncim pină... răgușim" — „Emailul 
roșu“-Mediaș); chiar sub masca an
gajamentului. o mentalitate înapoia
tă nu poate fi decît păgubitoare 
(„nouă planul să ne iasă, risipa nu 
mai contează" — „Metalurgica“-Si- 
biu); aprovizionarea fără noimă duce 
la paradoxuri de felul: „mii de acce
sorii stau în magazii, ce ne vor 

Mi se pare foarte important să acor
dăm încredere și să dăm posibilita
tea fiecăruia dintre acești tineri de 
a se forma ca „el insuși--, de a gmdi 
cu mintea lui. O mișcare teatrală m 
care spectacolele nu formulează o 
viziune aparte asupra operei, un 
punct de vedere semnificativ, nu 
stabilește punți inedite intre gind, 
emoție și expresie, este o mișcare 
decapitată. Nu spun că a realiza 
spectacole „bine făcute" e ușor, dar 
asta se învață, pe cind dacă retezăm 
elanuri și întimpinăm suspicioși 
propuneri sfirșim prin a descuraja 
ceea ce este esențial într-o artă și, 
totodată, ceea ce se regenerează cel 
mai greu : resursele cu adevărat vii, 
cu adevărat creatoare.

— Critica teatrală cunoaște și ea 
un reviriment grație tinerelor 
condeie 7

— Nu, situația e oarecum deose
bită in cronica dramatică. Sint cam 
aceiași cei ce iși exercită de ani de 
zile „magistratura". Iar unii, din 
păcate, au in urma lor o mai lungă 
sau mai scurtă activitate, dar nici o 
operă care să le justifice autoritatea 
în numele căreia emit verdicte cate
gorice și uneori foarte discutabile. 
Deranjează, nu o dată, absența cri
teriilor. inconsistența sau labilitatea 
lor de la un caz la altul, deranjează 
lipsa sau inconsecvența principiilor 
unora dintre cei ce se referă la arta 
spectacolului. în fine, funcționează 
mult prea activ prejudecăți și inte
rese care determină ca. din princi
piu. spectacolul unui teatru, regizor, 
actor să fie eveniment iar cel al 
altui ansamblu, director de scenă, sau 
interpret să fie rutină, amorf, insig
nifianță. Nu-mi propun acum (dar 
într-o zi am s-o fac) să arăt tenaci
tatea cu care s-a Încercat citeodată 
măsluirea adevăratei table de valori. 
De aici a decurs, citeodată. la un 
anume strat al publicului, o părere 
nefondată despre calitatea anumitor 
spectacole și mai ales o direcționare 
a gustului estetic nu totdeauna feri
cită, iar la alt strat al publicului o 
oarecare neîncredere în obiectivita
tea anumitor cronicari dramatici. S-a 
instituit un fel de monopol al ade
vărului și care se întimplă să con
trazică uneori flagrant atit părerea 
spectatorilor cit și a scriitorilor, ar
tiștilor etc., cu un cuvint a tuturor 
celor ce nu fac cronică dramatică. 
Rezumind, in critica teatrală ar tre
bui să-și spună părerea mai multe 
valori autentice, mai multe persona
lități reale, să se confrunte puncta 
de vedere.

— Ce inițiative anunță prima sce
nă a țării, in fruntea căreia vă 
aflați 7

— Vom relua ..Danton" de Camil 
Petrescu, spectacol care a reprezen
tat una din cele mai strălucitoare 
victorii artistice ale Naționalului 
(au trecut treisprezece ani !), de 
astă dată Intr-o nouă distribuție, 
intr-un spectacol care va aduce 
o contribuție românească de inalt 
prestigiu la sărbătorirea bicen
tenarului revoluției franceze. Na
ționalul lucrează intens la desă- 
virșirea a două proiecte ambițioa
se. Două mari piese, și ca dimen- 
siune și ca importanță culturală, 

- semnate de dobă 'jlijstre condeie ;
TitUs Popovici și Paul Everac. Este 
vorba de dramele istprice „Moște
nirea" și’,,Cohiitan<îitfe$tii". „Moște
nirea",. care cuprinde o distribuție 
cu cele mai mari forțe ale teatrului, •< 
se află într-un stadiu avansat și toți 
nădăjduim să ne aducă mari satis
facții. Regia e semnată de Horea 
Popescu, secondat de Mihai Mano- 
lescu, decorurile sint opera Iui Paul 
Bortnovski, iar Gheorghe Cozorici il 
Va interpreta pe Mircea cel Mare. 
40 de actori — printre care și eu — 
ii vor da replica.

In ceea ce privește „Constandi- 
neștii". deoarece nu numai noi. dar 
și Teatrul Mic și-a exprimat dorința 
să realizeze acest spectacol, am 
hotărit. împreună cu Dinu Săraru, 
să ne unim forțele, și astfel, 
pentru întîia oară in istoria teatrului 
bucureștean, va avea loc un specta
col coproducție a două teatre. Cred 
că este un exemplu friimos de soli
daritate pentru promovarea unei 
opere care pune grele probleme de 
montare si interpretare. în paralel 
se repetă „Păpușarii cehi si moara 
de pulbere" de D. R. Popescu, care 
va fi o premieră absolută, iar Ma
rin Sorescu ne-a predat textul noii 
sale piese. „Vărul Shakespeare".

Natalia STANCU

ajunge, pînă-n 2000“ („13 Decembrie11- 
Sibiu) ; aceeași notă demnă de sa
tira neiertătoare rezultă și din con
statarea : creșterea numărului cercu
rilor de calitate este direct propor
țională cu creșterea procentului de 
rebuturi (întreprinderea de piese 
auto Sibiu) ; sensul binecunoscutei 
zicale „Cine nu muncește nu gre
șește" e răsturnat si blindat de o 
pseudoconcluzie : „Nu muncesc, nu 
greșesc" (întreprinderea mecanică 
Mirșa) ; un produs nou îmbătrânește 
pe traseul birocratic al vămilor omo
logării (,,Textiila“-Cisnădie); o falsă 
prevedere duce la inerție : „pentru 
că ideea tehnică e nouă, n-o rapor
tăm acum. Nu i-a venit încă timpul, 
o s-o raportăm in cincinalul viitor-1 
(„7 Noiembrie“-Sibiu) ; luminile 
aprinse inutil in schimbul de noapte 
au rostul doar „ca să se vadă că se 
lucrează si in schimbul III" („8 Mai" 
— Mediaș) etc.

Diversitatea temelor nresupune din 
partea colectivelor de brigadă o 
mare mobilitate si o capacitate de 
creație rapidă, dublată de o ținută 
artistică aleasă. Pentru aceasta. în 
urmă cu doi ani de zile. în munici
piul Sibiu a fost inițiat „Maratonul 
brigăzilor artistice". Scopul manifes
tării este să permanentizeze activi
tatea brigăzilor și să imprime o nouă 
calitate actului artistic, prin dialogu
rile ce au loc intre colectivele de 
brigadă. Concret, lunar, una din bri
găzi este gazdă pentru celelalte. în 
cadrul întâlnirii. pe lingă prezentarea 
celor mai noi programe, se dau teme 
de creație ad-hoc. de subiecte de 
stringentă actualitate : ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor. introducerea progresului teh
nic. dezvoltarea activității de inven
ții și inovații, valorificarea superi
oară a materiilor prime, recuperare- 
reconditionare-refolosire etc. Toate 
aceste teme de creație devin sce
narii operative prin Inepuizabila 
fantezie turnată în infinite sugestii 
si idei de spectacole viitoare.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteii*

f
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Nicaragua

cu prilejul
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acredi
tare. ambasadorul Roger Vasquez 
Berrios a transmis președintelui 
Nicolae Ceausescu un salut frățesc 
si cele mai bune urări de sănătate 
și fericire din partea președintelui 
Republicii Nicaragua. Daniel Ortega 
Saavedra, de prosperitate si noi 
succese poporului român.

După ce sint menționate efortu
rile poporului nicaraguan pentru 
menținerea cuceririlor revoluționare, 
pentru dobîndirea păcii și salvgar
darea independentei si autodetermi
nării tării, in cuvintarea prezentată 
de ambasador este reliefată hotărirea 
de a acționa în vederea întăririi in 
continuare a legăturilor de priete
nie si colaborare dintre țările noas
tre.

prezentării scrisorilor de
Președintele NICOLAE 

CEAUȘESCU. primind scrisorile de 
acreditare, a mulțumit pentru mesa
jul ce i-a fost adresat si a trans
mis președintelui Daniel Ortega 
Saavedra un salut prietenesc și 
cordiale urări de fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru po
porul nicaraguan prieten.

In cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu sint re
levate bunele relații de prietenie si 
colaborare româno-nicaraguane, care 
au dobindit noi dimensiuni ca ur
mare a întîlnirilor si convorbirilor 
la nivel înalt, subliniindu-se convin
gerea că există posibilități de a 
adinei și dezvolta si mai mult con
lucrarea reciproc avantajoasă dintre 
țările, partidele si popoarele noas-

acreditare
tre. în cuvîntare se exprimă solida
ritatea României cu lupta eroică a 
poporului nicaraguan pentru apă
rarea independentei, suveranității si 
integrității teritoriale a țării, a drep
tului său la o viată liberă si demnă, 
reafirmîndu-se sprijinul fată de e- 
forturile îndreptate spre solutionarea 
tuturor conflictelor si diferendelor e- 
xistente in America Centrală pe cale 
politică, prin negocieri, in vederea 
asigurării păcii in această parte a 
lumii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
urat noului ambasador succes in 
îndeplinirea misiunii sale in Româ
nia.

La solemnitate au participat loan 
Totu. ministrul afacerilor externe, și 
Dumitru Apostoiu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

ÎN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Succese deosebite 

în îndeplinirea planului
Apropierea zilei de 1 Mai marchează în 

fiecare unitate economică, în fiecare județ, în 
fiecare sector de activitate un tot mai amplu 
avint în efortul general pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi. Toate forțele 
umane, tehnice și materiale sînt acum pe de
plin mobilizate pentru atingerea unor ritmuri 
cit mai înalte de lucru, astfel îneît contrac

tele încheiate cu beneficiarii interni și 
partenerii de peste hotare să fie onorate în 
mod exemplar. Acesta este și motivul pentru 
care colectivele de oameni ai muncii acordă o 
atenție deosebită realizării planului la pro
ducția fizică și în primul rînd la export, lată 
în acest sens cîteva fapte de muncă semni
ficative pentru atmosfera de muncă din în
treaga economie în preajma zilei de 1 Mai.

A apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese

Voi. 5
1986-1987

EDITURA POLITICA.

Cronica zilei

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— Tovarășul Ion Constantineseu se 

eliberează din funcția de viceprim- 
ministru al guvernului, din motive 
de sănătate.

— Tovarășul Barbu Petrescu se nu
mește în funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului și se eliberează din 
funcția de ministru secretar de stat 
la Comitetul de Stat al Planificării.

— Tovarășul Ioan C. Petre se eli
berează din funcția de ministru al 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, din motive de sănătate.

— Tovarășul Gheorghe Stoica se 
numește în funcția de ministru al 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

Județul Covasna și-a îndeplinit planul 
pe primele patru luni

într-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comite
tul județean Covasna al P.C.R., se 
raportează că la 29 aprilie a fost 
realizat planul pe ansamblul ju
dețului la producția-marfă indus
trială și investiții pe primele patru 
luni ale anului. S-au livrat econo
miei naționale importante cantități 
de produse peste plan. Întregul 
spor de producție s-a obținut pe 
seama ridicării productivității 
muncii.

De asemenea, au fost onorate 
toate contractele încheiate cu par
tenerii de peste hotare, înregis- 
trîndu-se la acest indicator o creș
tere de 35 la sută față de aceeași 
perioadă a1 anului trecut.

Acesfe rezultate au fost obținute 
in condițiile respectării riguroase 
a normelor de consum, folosirii de
pline a capacităților de producție, 
întăririi ordinii și disciplinei.

Oamenii muncii din județul Co
vasna se angajează să facă din 
1988 anul cu cele mai bune rezul
tate ale actualului cincinal.

IMPORTANTE PRODUCȚII SUPLIMENTARE

Cu prilejul Zilei naționale a Japo
niei, ambasadorul acestei țări la 
București. Katsuhiro Ichioka, a ofe
rit vineri o recepție.

Au participat Ștefan Andrei. Vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș
tri, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de știință, artă si cultură, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
In cadrul relațiilor de colaborare 

cultural-artisticâ româno-canadiene.

la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România din Capitală a fost 
deschisă vineri expoziția „Canada- 
tară a picturii".

La vernisaj au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ministerului Aface
rilor Externe. Uniunii artiștilor 
plastici, oameni de artă si cultură, 
un numeros public.

Au fost prezenți Grey Saul, amba
sadorul Canadei la București, șefi de 
misiuni diplomatice acreditau în 
țara noastră.

(Agerpres)

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămtnă (color)
14.45 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Zilei muncii, faptele 

de muncă ale țării !
19,25 Impresionante file ale luptei pa

triotice, revoluționare. Documen
tar (color)

19.45 Imn muncii sub flamuri tricolore.

Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic (color)

20.29 Film artistic (color). Acasă. Pro
ducție a Casei de filme trei. Pre
mieră Tv. Cu : Șerban lonescu, 
Ilarion clobanu, Oana Pellea, Dan 
Condurache, Remus Mărgineanu, 
Gh. Visu, ștefan Hagimă, Macrlh 
Bujor. Valentin Teodosiu, stelian 
Nistor, Mircea Cosma. Boris Pe- 
troff, Dana Dogaru, Roxana lo
nescu, Dan Puric. Scenariul ; Du
mitru carabăț. Un fllta de Con
stantin Văleni ■

31.50 Telejurnal
22,00 Mlndru cîntec românesc (color)
22.30 închiderea programului

DIN PARTEA CONSILIULUI 
DE STAT

COMUNICAT 
în legătură 
cu folosirea 

autoturismelor 
proprietate personală 

în zilele 
de 1-2 mai 1988 

în zilele de 1—2 mal 1988. auto
turismele proprietate personală pot 
circula indiferent de numărul de 
înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

DROBETA-TURNU 
SEVERIN

Cum va fi vremea în luna mai
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, în luna mai 
temperaturile medii se vor situa, în 
general, în limitele valorilor medii 
multianuale. Cantitățile de precipitații 
se vor încadra în limitele normale, 

pe alocuri vor fi excedentare.
în prima decadă a lunii mai vremea 
l fi schimbătoare. La început vor 

cădea ploi, în cea mai mare parte a 
țării, dar se vor semnala mai ales în 
cursul după-amiezelor. Apoi. ploile 
vor fi îndeosebi sub formă de averse, 
avînd o pondere mai mare în regiu*  
nile estice. La munte, la peste 1 500 m 
sint condiții pentru precipitații sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, mai coborîte în a doua 
parte a decadei. în nord M tn depre
siunile intramontane. Ziua, valorile 
maxime se vor situa între 15 și 25 
grade, mai ridicate în regiunile sud- 
vestice.

Tn a doua decadă, vremea va fl 
răcoroasă în primele zile, îndeosebi în 
regiunile nordice. Apoi se va înCălfci 
treptat, începînd din vestul țării. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, însoțite 
de descărcări electrice și izolat de 
grindină, mai frecvente în Zonele de 
deal și de munte. La început vor exis
ta condiții ca precipitațiile să fie $1 
sub formă de lapoviță și ninsoare, la 
altitudini de peste 1 800 m. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 5 
și 15 grade, mai coborîte în primele 
nopți în centrul și nord-estul țării, iar 
cele maxime între 14 și 22 grade, mai 
ridicate în a doua parte a interva
lului. cînd, izolat, se vor înregistra și 
valori mai mari de 25 grade.

în ultima decadă a lunii mai vremea 
va fi instabilă. Ploile vor fi predomi
nant sub formă de averse. Se vor 
semnala frecvente descărcări electrice 
și, izolat, grindină. Temperaturile mi
nime se vor situa intre 7 șl 17 grade, 
mai scăzute în prima parte a interva
lului, iar ziua valorile maxime vor fi 
cuprinse între 16 și 26 de grade, pe 
alocuri mai ridicate, depășind și 30 de 
grade, în regiunile sudice. (Agerpres),

★
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 aprilie (ora 20) — 3 mai 
(ora 20). în țară : Vremea va fl în 
general caldă, Cu cerul variabil, tnno- 
rări mal accentuate se vor produce, la 
începutul intervalului, în sud-vestu! 
$i sudul țării, iar spre sfîrșitul inter
valului în regiunile nord-vestice, unde 
vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă. în celelalte re
giuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu Inten
sificări trecătoare din sectorul sudic 
în sud-vestul și estul țării. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 14 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni în nord-estul țării pînă în 
jur de zero grade în primele nopți, 
iar valorile maxime se vor situa, în 
general. între 16 și 26 de grade. în 
București : Vremea va fi relativ cal
dă cu cerul variabil, favorabil ploii de 
Scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 9 și 13 grade, 
iar maximele între 22 și 26 de grade.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Performanțe „în serie” ale halterofililor români

Constantin Urda$ —
Continuă cu șl mai mare străluci

re seria performanțelor realizate de 
halterofilii români la campionatele 
europene ce se desfășoară la Cardiff 
(Marea Britanie). întrecerile din ca
drul categoriei 82,5 kg au fost domi
nate net de tânărul sportiv român 
Constantin Urdaș, care s-a clasat pe 
primul loc — obtinind două medalii 
de aur și titlul de campion eu
ropean — la total (cu 387,5 kg. re
zultat ce Îmbunătățește cu 12,5 kg 
vechiul record național) și la stilul 
„aruncat" (215 kg — nou record na
țional) și pe locul secund — medalie 
de argint — la stilul ..smuls" (172.5 
kg, de asemenea nou record națio
nal). Proaspătul campion continental 
are 24 de ani și este component al 
clubului Dinamo București. El a 
avut o comportare remarcabilă la 
stilul ..aruncat" ; cu o tehnică per
fectă și o voință extraordinară, a 
reușit să depășească cu 2,5 kg re
zultatul la ..total" al oelui de-al 
doilea clasat, sovieticul Ferghei Li,

dublu campion european
care, după stilul „smuls", se afla pe 
poziția întâi. Locul al treilea la a- 
ceastă categorie a revenit lui Al. 
Gusakov (U.R.S.S.) cu 375 kg. urmat 
de D. Morgan (Marea Britanic), 
Istvan Messzi (Ungaria) și Hilary 
Kofalik (Polonia) — fiecare cu cite 
365 kg.

Un alt sportiv român, Andrei 
Socaci, s-a remarcat în cadrul ca
tegoriei 75 kg. în toate cele trei 
clasamente ale acestei categorii s-a 
clasat pe locul al doilea — obtinind 
medalii de argint la total (350 kg). 
Ia „smuls" (160 kg) și la „aruncat" 
(190 kg). Primul loc l-a ocupat bulga
rul Angel Ghenoev. cu 372,5 kg 
(162,5 kg, plus 210 kg), iar locul al 
treilea polonezul Waldemar Kosin- 
ski, cu 342.5 kg.

La actuala ediție a campionatelor 
europene de haltere, sportivii români 
au cucerit, in total. 14 medalii, dintre 
care două de aur, șapte de argint 
și cinci de bronz.

Au început campionatele internaționale 
de gimnastica ale României

în Sala sporturilor din Constanta 
au inceput vineri întrecerile celei 
de-a 31-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de gimnastică ale Româ
niei. la care participă sportivi și 
sportive din 18 țări. In proba mascu
lină, pe primul loc s-a clasat Marius 
Gherman (România) cu 58,05 puncte.

urmat de Coechipierii săi Marius 
Tobă 57,60 p„ Marian Rizan 57,35 p., 
Andrei Radețki (U.R.S.S.l și 
P. Bruccj (Italia) 56,60 p., Patrick 
Kirsey (S.U.A.) 56.45 p.

Competiția continuă astăzi, de la 
ora 16, cu proba individuală femi
nină.

BULETIN RUTIER
Informații și recomandări 
de Ia Direcția circulație 

din Inspectoratul General 
al Miliției

Potrivit prognozelor meteorologice, 
in zilele următoare, in cea mai mare 
parte a țării, vor cădea ploi — mai 
ales în cursul după-amiezelor. In 
aceste împrejurări, platforma caro
sabilă va fi umedă, iar aderența 
pneurilor la sol mult diminuată. Se 
așteaptă valori mai ridicate de tra
fic. condiții în care cei de la volan 
trebuie să manifeste permanent o 
conduită preventivă. Este necesară 
o planificare judicioasă a călătoriei, 
astfel incit aceasta să se efectueze 
in cea mai mare parte în timpul zi
lei. Cînd se circulă în coloană — în
deosebi pe traseele turistice, spre și 
dinspre locurile de agrement — se 
va menține intre autovehicule o dis
tanță corespunzătoare și se va acor
da toată atenția manevrelor cu grad 
sporit de dificultate, cum sint de
pășirile, care trebuie efectuate cînd 
sint absolut necesare si numai după 
o temeinică asigurare din ambele 
sensuri.

Pe porțiunile de drum umed, la 
coborirea pantelor, pe serpentine și 
la trecerea pe lingă grupurile de 
persoane, viteza autovehiculelor se 
va reduce, folosindu-se cu precăde
re frina de motor. Procedează greșit 
acei conducători auto care, in astfel 
de locuri, suprasolicită sistemul de 
frînare, riscind pierderea controlu
lui asupra mașinii.

Asigurarea cursivității traficului 
impune evitarea opririlor și stațio
nărilor autovehiculelor, mal ales pe 
șoselele aglomerate. Dacă situații 
neprevăzute obligă la oprirea mași
nilor. acestea vor fi scoase in afara 
Părții carosabile, iar prezenta lor va 
fi semnalizată cu luminile de avarii. 
Popasurile în vederea relaxării sau 
odihnei, necesare mai ales la stră
baterea unor distanțe lungi, sint re
comandabile in locurile de parcare 
existente pe șosele, cit și in zonele 
turistice. Cu ocazia opririlor se va 
proceda și la o verificare sumară a 
stării anvelopelor, a presiunii în 
pneuri, la controlul funcționării am
belor ștergătoare și al nivelului li
chidului în vasul de spălare a par
brizului și a celorlalte sisteme și 
mecanisme ce asigură în continuare 
efectuarea normală a călătoriei. Cei 
de la volan se vor ingriji ca pasa
gerii din mașină să coboare numai 
pe portierele din partea dreaptă, iar 
copiii vor fi supravegheați perma
nent pentru a nu apărea inopinat, 
printre autovehicule, pe suprafața 
carosabilă.

Nu se recomandă circulația pe 
timpul nopții, mai ales dacă plouă, 
deoarece automobiliștii trebuie să 
facă eforturi mult mai mari, obosi
toare, iar la lumina farurilor, obsta
colele se disting cu mai multă difi
cultate. Cind se impune, totuși, con
tinuarea călătoriei, luminile faruri
lor autovehiculelor trebuie aprinse 
încă de Ia primele semne ale amur
gului. Acestea vor fi aprinse și in 
condiții de ploaie — ori de cite ori 
vizibilitatea se reduce.

La trecerile Ia nivel cu calea fe
rată, nepăzite, ori la cele semafori
zate, cind semnalele de avertizare 
optică șt acustică sint tn funcțiune, 
mașinile vor fi oprite în mod obli
gatoriu, traversarea urmind să se 
facă numai după o temeinică asigu
rare ori după trecerea trenului.

în timpul tranz'tării localităților, 
la depășirea bicicliștilor și ,persoa
nelor care circulă pe jos, se 'va păs
tra o distanță laterală corespunză
toare, concomitent cu reducerea sub
stanțială a vitezei.

Dacă pe parcurs ați fost angajat 
într-o tamponare, pentru a permite 
o deplasare cursivă celorlalte auto
vehicule. întreprindeți toate măsu
rile pentru scoaterea mașinii în afa
ra drumului, urmind să vă adresați 
celui mai apropiat agent de circu
lație. care va soluționa operativ si
tuația creată.

în cinstea zilei de 1 Mai, colecti
vul întreprinderii de construcții 
navale și prelucrări la cald din 
Drobeta-Turnu Severin raportează 
un bilanț cu semnificative realizări. 
Oriunde te oprești in această mo
dernă și reprezentativă unitate a 
județului se simt ordinea, disci
plina. puternica angajare a fiecă
rui om al muncii. Dintr-un grafic 
la zi, pe ore și schimburi, reținem 
că in această săptămînă-record în 
producție — cum au declarat-o 
navaliștii severineni — sarcinile 
zilnioe se depășesc cu 5—7 la sută. 
Purtăm un scurt dialog cu ingine
rul Stelian Stăncioiu, directorul 
unității, pe care il întâlnim pe una 
din navele Ce a fost lansată doar 
cu citeva zile in urmă.

— Din datele pe care le deținem 
înțelegem oă aveți un substanțial 
avans atit in realizarea navelor 
prevăzute pentru această perioadă, 
cit și in onorarea sarcinilor de 
export.

— Prin aplicarea, numai în pe
rioada care a trecut din actualul 
cincinal, a 65 de soluții tehnice am 
reușit să scurtăm substanțial ciclul 
de fabricație la toate tipurile de 
nave. Pînă la această oră au fost 
lansate 8 nave, tn cele patru luni 
am realizat si livrat beneficiarilor 
interni și externi 12 nave.

—Cite la export și cu oe avans?
— Două șalande de cite 600 me

tri cubi fiecare. Prima a fost li
vrată cu un avans de 5 luni fată 
de grafic, iar cea de-a doua cu 
trei luni mai devreme. In prezent, 
se află in probe de mare tancul 
petrolier nr. 8 de 7 000 tdw, care, de 
asemenea, va fi livrat în avans be
neficiarilor externi. Preocuparea de 
bază a colectivului nostru este a- 
cum de a menține aceste ritmuri 
înalte și, printr-o continuă moder
nizare a proceselor de producție, de 
a realiza in devans sarcinile de 
plan pe acest an, se înțelege, oe 
întregul cincinal.

Un colectiv de muncă destoinic, 
cu un bine cunoscut renume in tară 
Și pestex hotare. Și, după cum se 
vede, cu fapte de muncă, cu împli

niri, pe măsura dăruirii cu care 
se angajează. zi de zi. in realiza
rea sarcinilor de producție. (Vir
gin u Tătaru).

BACĂU
Sărbătoarea muncii este întâm

pinată și in industria județului 
Bacău cu noi și semnificative re
zultate in producție. O atenție deo
sebită o acordă colectivele de oa
meni ai muncii realizării ritmice 
și depășirii planului la producția 
fizică și la export. Ca rezultat al 
sporirii indicelui de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor din dotare, 
creșterii mai accentuate a produc
tivității muncii. întăririi ordinii și 
disciplinei, petrochimiștii din Bor- 
zești, bunăoară, au înscris pe gra
ficul întrecerii, peste planul la zi, 
3 O0O tone fenol, 2 700 tone clor li
chid, 550 tone polistiren și alte 
produse solicitate de beneficiarii 
interni și de partenerii de peste 
hotare. Totodată, ei au livrat la 
export, peste prevederi, mărfuri 
în valoare de circa 22 milioane lei. 
în industria județului au fost rea
lizate, de asemenea, peste preve
deri, aproape 1 000 bucăți armă
turi industriale din fontă, 165 000 
mp furnire estetice, 8 000 mc che
restea, mobilier din lemn in va
loare de 20 milioane lei, confecții 
textile, cărbune, energie electrică 
etc. Demn de remarcat este faptul 
că aceste sporuri de producție au 
fost realizate in condițiile in care 
s-au economisit importante canti
tăți de materii prime, materiale, 
energie electrică și combustibil, 
între unitățile cu cele mai bune 
rezultate se numără întreprinde
rea metalurgică și întreprinderea 
de confecții Bacău, întreprinderea 
minieră Comănești și întreprinde
rea de electrocentrale Borzești. 
(Gheorghe Baltă).

TULCEA
La sărbătoarea muncii, metalur- 

gistii tulceni se prezintă si in a- 
cest an cu succese deosebite in pro
ducție. Actionind cu consecventă 
pentru utilizarea la maximum de 
capacitate a cuptoarelor, a tutu
ror utilajelor si instalațiilor din do
tare. pentru modernizarea tehno

logiilor de fabricație, ei au livrat 
suplimentar economiei naționale, de 
la începutul anului si pină în pre
zent. 180 tone siliciu metalic. 600 
tone feromangan afinat. 5 tone fe- 
rowolfram și 800 tone silicoman- 
gan. în condițiile reducerii sub-

EXPORTUL-ÎNDEPLINIT
BIRLAD

Noi fapte de muncă înscrie în 
cronica întrecerii socialiste, desfă
șurată In cinstea zilei de 1 Maî, 
puternicul colectiv de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad.

— Demonstrindu-și forța și înalta 
competență profesională — ne Spu
ne inginerul Diomid Năstase, di
rectorul unității — colectivul nos
tru își onorează prestigiul și renu- 
mele dobîndite în țară și Străină
tate de-a lungul celor trei decenii 
și jumătate de cînd. în preajma în
tâiului de Mai sărbătoresc, producea 
primul rulment pe aceste melea
guri. Printr-o bună organizare, mo
dernizarea și automatizarea proce
selor de producție, valorificarea 
superioară a materiei prime, am 
reușit să sporim în acest an pro
ductivitatea muncii cu peste 2100 
lei de fiecare lucrător și să ne 
realizăm ritmic. înainte de termen, 
planul pe 4 luni la producția pen
tru export și exportul. Ne-am creat 
astfel posibilitatea ca, partenerilor 
din cele peste 70 de țări ale lumii, 
cu care avem contracte de lungă 
durată, să le expediem suplimentar 
produse de înaltă fiâbilitate, în va
loare de peste 10 milioane lei. 
(Petru Necula).

SLOBOZIA
Muncitorii și specialiștii din ca

drul Combinatului de îngrășăminte 
chimice Slobozia, printr-o organi
zare riguroasă a întregii activități, 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
la export pe primele 4 luni din 
acest an. Pină lă 1 Mai. chimiștii 
din Slobozia vor livra, în devans, 
partenerilor de peste hotare, 5 000 
tone îngrășăminte. Toate aceste re
zultate care omagiază ziua muncii 
sint obținute printr-o mai riguroa
să organizare a întregii activități, 
funcționării la parametri înalțî a 
instalațiilor și modernizărilor adu
se. (Mihai Vișoiu).

stanțiale a consumurilor specifice 
de materii nrime si energie elec
trică. Numai în această lună, va
loarea nroducției-marfă suplimen
tare realizate la Combinatul me
talurgic Tulcea depășește 4.3 mi
lioane lei. (Adrian Vasile).

ÎNAINTE DE TERMEN
OCNA MUREȘ

Unul dintre obiectivele principa
le ale întrecerii muncitorești or
ganizate la Combinatul de produ
se sodice din Ocna Mureș. în 
cinstea zilei de 1 Mai. il repre
zintă suplimentarea livrărilor la 
export. Pentru aceasta au fost 
luate măsuri de realizare a unor 
indici superiori de funcționare a 
instalațiilor. De asemenea, cu for
te proprii, au fost realizate și puse 
in funcțiune o instalație de pro
ducere a sodei caustice fulgi și 
extinderea capacității de evapora
re la instalația de fabricare a 
silicagelului. produse oferite la 
export. Au fost luate măsuri de 
efectuare operativă a reparațiilor 
și reviziilor la grupurile de disti
lare și stațiile de evaporare, asi- 
gurindu-se astfel o bună funcțio
nare a acestora. Ca urmare, in 
aceste zile, au fost suplimentate 
livrările la export către diverși 
beneficiari din Europa și Asia. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent s-au livrat, peste prevederi, 
la export. 2 400 tone sodă calcina
tă. 40 tone sodă caustică, 700 tone 
bicarbonat de sodiu. (Ștefan Di- 
nică).

AVRIG
Aplicînd cu consecventă măsuri

le privind continua înnoire a pro
ducției. perfecționarea Si moderni
zarea fluxurilor de fabricație, co
lectivul fabricii ..Sticla" din Avrig. 
a cărei producție este destinată in 
exclusivitate exportului pe devize 
convertibile, a livrat in devans pes
te 30 000 de articole de sticlărie 
menaj, succes dedicat sărbătorii de 
la 1 Mai. Menționînd faptul că pro
dusele sale sint exportate in 27 de 
țări ale lumii, precizăm, totodată, 
că numai în această lună au fost 
pregătite 143 de modele noi pen
tru partenerii din Norvegia. 
R.F.G. și S.U.A.. dintre care 28 au 
intrat deja în producția curentă. 
(Ion Onuc Nemeș).

Noi sonde în circuitul productiv
Prin organizarea superioară a 

muncii în toate brigăzile si for
mațiile de lucru, prin reducerea 
timpului de montai si folosirea cu 
indici superiori a instalațiilor, son
dorii din cadrul schelei de foraj 
Stoina — a cărei activitate este 
concentrată in oel mai tânăr peri
metru petrolifer al Gorjului — și-au 
indeplinit cu o săptămina mal de
vreme sarcinile ce le-au revenit la 
activitatea de foraj si de cerceta
re geologică. Urmare a spiritului 
responsabil, a eforturilor susținu

te cu care acționează acest hamic 
colectiv muncitoresc, in cinstea zi
lei de 1 Mai s-a încheiat, inainte 
de termen, forajul la trei sonde de 
mare adîncime. care au fost pre
gătite și predate la extracție. De 
remarcat că. prin aplicarea unor 
tehnologii moderne, la cele mai 
multe sonde se realizează viteze 
sporite de foraj, fapt ce creează 
noi premise sporirii producției de 
țiței si gaze din această zonă a 
tării. (Dumitru Prună).

(Urmare din pag. I)
capăt in altul sonda e 
numai un vuiet de roti și 
un huruit de lanțuri. Mais
trul sondor, de la postul lui 
de pe un podium de scin- 
duri, printr-un strigăt scurt 
face atenti oamenii și lasă 
să coboare sapa din turlă, 
drept in jos, in punctul 
unde se vor sfredeli sute 
de metri, pină la petrol. 
Sapa, de fier masiv, cîn- 
tărind sute de kilograme, 
seamănă cu o palmă de om 
întinsă". Așa era munca 
sondorilor acum cinci de
cenii și jumătate, pe cind 
îi „filma" pentru viitorime 
Geo Bogza. Buștenarii lui 
nu sint de altfel departe de 
Cioceni și pe cind goneam 
intr-o mașină ne'igră și 
sprintenă spre sondă direc
torul Bucuroiu îndreptase 
mina, în semn de recunoaș
tere, spre dealurile din 
6tinga.

Pe sondorul-șef Constantin 
Bogdan nu l-am găsit pe 
vreun podium de scinduri. 
ci in nacela lui metalică, 
cu hublouri de avion, din 
care supraveghea ca un 
adevărat navigator cadra
nele „instrumentelor de 
bord" Chiotul, sudoarea, 
hei-rup-ul care ritma efor
tul disperat au dispărui, 
sondorul-șef e cu ochii la 
comanda geologo-tehnică și 
deși pare năsout pentru 
munci istovitoare (are 
115 kg și ochi albaștri 
nesperiați de greu 1). uria
șul acesta e in felul lui un 
intelectual, adică un mun
citor de înaltă calificare 
care urmărește diagrama 
logaritmică, studiind. cu 
ochi avizat, recolta de oro- 
be aduse de carota meca
nică. Operațiile de mane
vră la sondă se execută 
mecanizat, extragerea și 
ducerea sapei se fac fără 
efort fizic și in timp scurt, 
cam asta deducem din 
spusele acestui munte de 
om. care ne vorbește scurt, 
răspicat, ca la armată. 
Undeva sub turlă, gata a 
fi prinse în cleștii enormi 
ai elevatorului, prăjinile de 
foraj, multe și dese ca 
țevile unei pașnice artilerii 
reactive, țintesc inima pă- 
mintuiui. Cînd e nevoie, 
granicul extrage aoeas.tă

kilometrică tnșurubare de 
metal, ce cîntărește in to
talitate aproape 300 de 
tone. Un tren cu 30 de va
goane transportând, deo
camdată, o probă minuscu
lă prelevată cu carota me
canică ! Nici sondorul-șef. 
nici directorul schelei 
nu-și fac griji din asta. 
Greul e insă altundeva și 
el consta in lunga despăr
țire de familie, cu care 
sondorul-șef se întâlnește 
o dată la 18 zile. Constan
tin Bogdan a trecut binișor 
de prima tinerețe (are un 
băiat de 24 de ani, strungar 
la flopeni, și o fată care 
termină acum clasa a X-a) 
și nu știm dacă-1 mai în
călzește. ca odinioară, cin- 
tecul din folclorul nou care

dranul norfluxului la cel al 
geonorului privirile tânăru
lui inginer aleargă con
tinuu. inregistrind rapid 
orice surpriză. Fiindcă in 
cercetarea geologică apar 
mereu surprize care impli
că măsuri prompte și deo
sebite. Pierderi de noroi, 
manifestări eruptive, pier
deri de fluid de foraj sint 
oricind posibile șl de aceea 
reacțiile petroliștilor tre- 
btlie să fie rapide. Lumea 
petrolului începe să devină 
o lume de laboranți atenti 
la conținutul de gaz, la 
viteza de foraj, la avansul 
și eventualele torsiuni ale 
sapei, la debitul fluidului 
de foraj și la indicii geo
logici prezenți cu toții pe 
diagrama centralizatoare pe

3 828 i-au trebuit 155 de 
Zile. („Atunci, ne spune cu 
un licăr de mindrie profe
sionala inginerul Bucuroiu. 
s-a tubat cea mai adincă 
Si cea mai grea coloană de 
13 3/8 toii din cele săpate la 
mare adîncime în Roma
nia") ; de la 3 828 la 5 077, 
răbdarea echipei a fost 
pusă la o încercare și mai 
grea : străbaterea rocilor 
dure din adincuri a necesi
tat 337 de zile ; de la 5 077 
la 6 486 au mal trecut încă 
340. Pină la nivelul visat 
au mai rămas vreo 120 de 
zile.

Zile și nopți din viata 
unui detașament 
muncitoresc de elită. 

„Muncitorii" fiind in fond

Lumina din adincuri
se aude brusc din difuzorul 
lăsat deschis : „Badea meu 
este sondor 7 Scoate din 
pâmint țiței / Negru ca si 
ochii mei". cert este că 
dincolo de dorul pe care 
și-1 destăinuie eu discreție, 
el și oamenii lui sint ho- 
tăriti să ajungă la petrol, 
la lumina din adincuri.

Iuminile adîncurilor le 
iscodește și foarte 
tânărul inginer geo

log Silviu Popa, care n-a 
rotunjit încă doi ani de 
meserie. Dominanta lui 
psihologică e mindria. O 
mindrie in care nu intra 
Orgoliul juvenil și sfidător 
al celor care și-au Isprăvit 
studiile cu brio, ci satisfac
ția de a minui o aparatu
ră la care nu visa in facul
tate. „In studenție nici 
nu-ml închipuiam că voi 
lucra din prima zi la o 
sondă atât de modernă. 
Cind am văzut utilajele am 
rămas uimit. Lucrăm că la 
marile concerne. Și. poate, 
mai bine". „Concernul 6 575 
Cioceni" dispune nu numai 
de singura instalație F 400 
din județ, ci și de prima 
cabină de geoforai fabrica
tă la I.A.U.C. București. 
De la cromatograf la pa
noul geomec, și de la ca-

care Silviu Popa o par
curge fugitiv, cu ochi de 
expert.

Sapa a ajuns azi la 6 486 
de metri și de acolo, din 
adincuri. au venit la su
prafață mărturii. Sub len
tila microscopului geologic 
pulberea măcinată mărunt 
capătă contururi urieșești. 
Calcitul și dolomitul au 
reflexe albe, marmoreene. 
Sint de fapt, mesaje din 
mezozoic. Fiindcă o călăto
rie în adîncul pămintului. 
e, ca in romanele lui Wells, 
o expediție in „spatiu- 
tlmp". Sapa a perforat 
Levantin-Dacianul, apoi 
Pontianul, Meotianul. Sar- 
mafianul și Cretadcul, Ju
rasicul superior si S-a 
oprit acum in acoperișui 
Triasicului, durat din roci 
foarte vechi calcaroase. 
Marne, gresii silicioase. 
gresii compacte, calcaruri 
înșirate in mici calupuri 
pe masa din laborator in
dică cu toatele drumul prin 
care s-a strecurat „mașina 
timpului".

Exploratorii acestui
„spațiu-timp" trebuie să 
aibă răbdare. De la orizon
tul zero la 1 000 metri 
adincime sapa a ajuns în 
31 de zile ; de la 1 000 la

aproape toti ingineri, cu 
biografii și performante 
profesionale deosebite. Și. 
do ce nu ?, simbolice. In
ginerul Ștefan Bucuroiu e 
petrolist de la 15 ani. Și-a 
început ucenicia in 1946. la 
fosta „Steaua Română". Tn 
1950. după terminarea 
„profesionalei" eră mecanic 
de pompe canadiene la 
Urlați. Țara avea insă 
nevoie de specialiști proprii 
și acestei necesități impe
rioase i-a răspuns prompt 
și tinărul comunist de 
atunci. Care s-a obișnuit 
timp de cițiva ani bum și 
cu lumea amfiteatrelor. în 
1958 termina a doua facul
tate. Om al „peisajelor pe
trolifere" din bazinul pra
hovean, proaspătul inginer 
n-a ezitat Să pleoe acolo 
unde patria avea nevoie. 
1 200 de sonde săpate in 
Moldova (din Vrancea pină 
sus. la arcuirea Șiretului) 
sint tot atâtea semnături pe 
un atestat profesional al 
competenței. S-a întors 
acasă după 25 de ani.

Tot după un sfert de 
veac s-a întors acasă și un 
alt prahovean, inginerul 
Ionel Izbășoiu, șeful plin 
de energie și inițiative al 
brigăzii de foraj de aici. 
Din Boldeștiul natal mese

ria l-a dus pe drumurile 
Olteniei și ale Ardealului. 
Dacă Ștefan Bucuroiu are 
un ușor timbru moldove
nesc in vorbirea lui repe
zită. colegul său a dobindit 
un calm al frazării, o du
ritate in pronunțarea voca
lelor pentru care ÎI tachi
nează cu umor iertător 
frații rămași acasă. Cu 
această liniște ardeleneas
că un semn al certitudinii 
interioare, al convingerilor 
nestrămutate. inginerul 
Izbășoiu ne vorbește des
pre patriotism, așa cum il 
vede de la orizontul profe
siei sale :

„Meseria noastră, munca 
noastră pot fi reduse la 
citeva cuvinte : să dăm 
tării titei. Acesta e ce-ul. 
de ce-ul și pentru ce-ui 
vieții noastre. Ce putem 
spune despre ea ? Că nu 

odihnă ? Că renun
țăm la «viața particulară», 
la serviciul comod de opt 
ore. la căldura căminului 7 
Noua ni se pare asta 
normal, credeți-mă că nu 
facem declarații de circum
stanță. Sînt situații cind nu 
ne vedem familia 2—3 săp- 
tămîni la rînd. Dar asta 
face parte din existența 
noastră. Așa am învățat, 
așa facem. De la sondă nu 
se pleacă decit cînd pro
blema e rezolvată. Și pro
bleme sint in permanență. 
Sînt puține momentele de 
respiro. Răspunderea noas
tră e foarte mare. O sondă 
e o valoare economică 
mare. Pe turnă, ceea ce se 
așteaptă de Ia ea are o 
valoare și mai mare. Țiței 
mai mult înseamnă un pas 
în plus spre independenta 
energetică a tării. Aresta 
e felul nostru de a înțelege 
patriotismul !“ — ne mai 
spune experimentatul ingi
ner. subliniindu-și cuvinte
le cu mina stingă ridicată, 
cu degetele larg răsfirate, 
ca tot atâtea semne de ex
clamație.

...Lingă noi. uzina vegeta
lă a griului și uriașa uzină 
a sondei încercau părnîn- 
tul, căutând seva și lumina 
din adincuri.

Ioan ADAM
I. MARINESCU



Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-au transmis 
tovarășului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
și mari succese pentru poporul po
lonez prieten pe calea îndeplinirii 
hotăririlor celui de-al X-lea Congres 
al P.M.U.P.

Mulțumind, tovarășul Wojciech 
Jaruzelski a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald și tovărășesc salut, precum si 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român prie
ten urări de noi si tot mai mari 
succese in transpunerea in viată a

hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a tovarășului 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, care a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in R.P. 
Polonă, la invitația Seimului.

în cadrul întrevederii s-a apreciat 
că legăturile de prietenie, solidarita
te și colaborare multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
au largi perspective de amplificare 
și extindere în continuare, in toate 
domeniile de activitate.

★
în timpul vizitei in Polonia, dele

gația parlamentară română a avut 
convorbiri cu Marian Orzechowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne.

0 contribuție majoră la dezvoltarea 
tradiționalelor relații româno-cehoslovace 

Aprecierile Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
cu privire la rezultatele convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Milos Jakes
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Cerința cea mai stringentă

încetarea cursei înarmărilor

înfăptuirea dezarmării - 
prin eforturile tuturor popoarelor

SAN JOSE 29 (Agerpres) — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Arias, a inaugurat, la San 
Jose, lucrările unei reuniuni pen
tru pace, la care participă delegați 
din țări ale Americii Latine. Eu
ropei. din S.V.A. și Canada. El a 
arătat că sarcina promovării păcii nu

revine doar statelor puternic dez- 
necesitate im- 
oamenilor, in 

de
voltate, ci este o 
perioasă a tuturor 
fiecare domeniu 
Șeful statului costarican 
mat dorința poporului 
trăi intr-o lume a păcii 
rării, a libertății și democrației.

activitate, 
a expri- 

său de a 
și coope-

„Armele nucleare să fie scoase în afara legii!“
STOCKHOLM 29 

„Arma 
să 
ta

(Agerpres) — 
nucleară să fie scoa- 

in afara legii !“ — aceas-
este deviza Asociației inter

naționale a juriștilor împotri
va armelor nucleare, creată în ca
drul conferinței constitutive a or
ganizației, desfășurată in capitala 
Suediei. Asociația are scopuri si
milare cu alte organizații interna- 

ț ționale antirăzboinice.

BONN 29 (Agerpres). — Frac
țiunea Partidului Social-Democrat 
din Bundestagul vest-german se 
pronunță pentru interzicerea con
trolată și eliminarea tuturor ar
melor nucleare, precum și pentru 
renunțarea la orice experiențe 
nucleare, a declarat, la o confe
rință de presă la Bonn, Hermann 
Scheer, expert in problemele 
dezarmării al P.S.D.

j Amendament adoptat de Camera Reprezentanților 
\ privind limitarea experiențelor nucleare 
J WASHINGTON 29 (Agerpres). —
i Camera Reprezentanților a Congre-
i sului S.U.A. a aprobat, in cursul
1 deliberărilor asupra bugetului De-
i partamentului Apărării, un ameți-
' dament care interzice guvernului
\ să efectueze experiențe nucleare cu

ț

ț

o capacitate explozivă de peste o 
kilotonă.
U.R.S.S.
depășind această limită. Pentru a
deveni efectiv, amendamentul 
buie votat și de Senat.

in condițiile in care și 
interzice testele nucleare

VOT ÎN BUNDESRATUL VEST-GERMAN 
ÎN PROBLEMA RACHETELOR

. BONN 29 (Agerpres). — Bundes- 
1 râtul vest-german — Camera lan

durilor — a aprobat, la 29 aprilie, 
proiectul de acord privind 
Iul

\
\

\ 
\
\

\ 
\

indeplinirii Tratatului
contro- 

sovieto-

tre-

rache- 
rază medie și 

de acțiune. Anterior, 
fost aprobat și de

amerfcan vizind lichidarea 
telor nucleare cu 
mai scurtă 
proiectul a 
destag.

Bun-

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

*

PRAG A 29 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc ședința Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a 
examinat și aprobat informarea cu 
privire la desfășurarea și rezultatele 
vizitei prietenești de lucru a secre
tarului general al C.C. al P.C.C., 
Milos Jakes, in Republica Socialistă 
România, transmite agenția C.T.K.

Vizita și în primul rind convorbi
rile pline de conținut ale tovarășu
lui Milos Jakes 'cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia — apreciază Prezidiul C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia — au adus o 
contribuție majoră la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre cele două partide, țări 
și popoare. Prezidiul C.C. al P.C.C. 
a apreciat unitatea pozițiilor celor 
două partide in toate problemele im
portante examinate, precum și fap
tul că cei doi conducători au acordat 
o atenție prioritară problemelor 
referitoare la dinamizarea in conti

nuare a colaborării economice, în 
primul rind pe calea extinderii 
cooperării și specializării în produc
ție. Un loc important a fost acordat 
problemelor legate de lărgirea co
laborării în domeniile invățămîntu- 
lui, culturii, turismului și contactelor 
prietenești.

Prezidiul C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia a apreciat 
pozitiv similitudinea pozițiilor Repu
blicii Socialiste Cehoslovace și Repu
blicii Socialiste România în proble
mele cardinale ale politicii interna
ționale. contribuția lor activă la 
eforturile comune ale țărilor socia
liste pentru eliminarea pericolului 
unui război nuclear, menținerea 
păcii, pentru dezarmare și extin
derea colaborării reciproc avantajoa
se între state cu sisteme social-poli- 
tice diferite.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a însărci
nat organele de partid și de stat să 
examineze rezultatele vizitei și să 
transpună în practică hotărîrile 
adoptate la București.

încheierea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva 

Imperativul unor noi și susținute eforturi pentru împlinirea 
dezideratelor popoarelor

Pentru dezvoltarea 
înțelegerii între 
țările europene
BERLIN 29 (Agerpres). — La 

Berlin a avut loc o intrevedere intre 
secretarul general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.. Erich Honecker, și vicepre
ședintele fracțiunii din Bundestag a 
Uniunii Creștin-Democrate/Uniunii 
Creștin-Sociale din R .F. Germania, 
Volker Ruehe. aflat intr-o vizită in 
R.D.G. Cu acest prilej — transmite 
agenția A.D.N. — s-a subliniat nece
sitatea ca între statele europene să 
existe înțelegere, ca ele să coexiste 
intr-o „casă comună". Părțile și-au 
exprimat dorința de a adinei dialo
gul intre R.D.G. și R.F.G.. pornind 
de la principiile neamestecului in 
treburile interne, respectării suvera
nității și intereselor reciproce.

întărirea unității africane
9

- cerință a dezvoltării 
popoarelor continentului
BRAZZAVILLE 29 (Agerpres). — 

La Brazzaville se desfășoară lucră
rile conferinței Uniunii' Parlamenta
re Africane (U.P.A.).

Luind cuvîntul la deschiderea con
ferinței. Denis Sassou Nguesso, 
președintele R.P. Congo, a chemat la 
întărirea unității țărilor africane. 
Unitatea — a arătat el — trebuie să 
se întemeieze pe acțiuni concrete, 
între care dezvoltarea relațiilor co
merciale și economice. împărtășirea 
experienței țărilor care și-au asigu
rat autoaprovizionarea cu produse 
alimentare.

Președintele U.P.A.. S. Diarra, a 
subliniat, la rindul său. că fără 
pacea generală Africa nu va pu
tea să lichideze asemenea tare cum 
sînt sărăcia și foametea.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

HAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos. vă transmit 

cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului olandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Olandezii au o țară presărată cu 
dune de nisip și mlaștini, amenin
țată permanent de apele dezlăn
țuite ale Mării Nordului. Din seoi- 
lul al X-lea și pină în prezent, 
acest popor a depus eforturi deo
sebite pentru a smulge mării noi 
și noi pămînturi, ce aveau să de
vină înfloritoare zone agricole. S-a 
intimplat adesea ca truda mai mul
tor generații să fie spulberată de 
furiile naturii, dar de fiecare dată 
oamenii acestor meleaguri au ieșit 
biruitori, prin tenacitate și dîrze- 
nie. reușind să impingă marea tot 
mai departe. Numai planul „Delta", 
realizat in ultimii 30 de ani. a dus 
la dobîndirea a peste 550 000 de 
acri de teren agricol.

Pe lingă dezvoltarea unor ramuri 
ale agriculturii. Olanda este o țară 
avansată industrial. îndeosebi în 
domeniul electronicii, metalurgiei, 
construcțiilor de mașini, chimiei. 
O pondere importantă dețin trans
porturile maritime. principala 
poartă spre exterior. Rotterdamul, 
fiind unul din cele mai mari por
turi din lume.

Angajat in ample eforturi de 
dezvoltare, poporul olandez și-a 
manifestat cu vigoare voința de li
bertate. Sînt cunoscute faptele de 
eroism ale luptătorilor din rezis
tenta antifascistă olandeză in 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. In actualele împrejurări

internaționale, poporul olandez își 
exprimă dorința de pace, ințele- 
gere si colaborare internațională, 
participă activ la acțiunile impo- 
triva cursei înarmărilor, a sporirii 
arsenalelor nucleare, desfășurind o 
amplă campanie contra amplasării 
de rachete atomice be teritoriul 
national și în alte țări din Europa.

Animate de sentimente de stimă 
și prețuire reciprocă, popoarele ro
mân și olandez întrețin de mai bine 
de un secol relații prietenești, care 
au cunoscut în ultimii ani o dezvol
tare continuă. O contribuție de cea 
mai mare însemnătate la evo
luția ascendentă a raporturilor 
dintre popoarele si țările noastre 
au adus vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a in- 
treprins-o in Olanda, precum si vi
zita de răspuns efectuată de su
verana Olandei in tara noastră. 
Convorbirile la nivel înalt s-au în
cheiat cu înțelegeri privind crește
rea și diversificarea schimburilor 
comerciale, a cooperării economice, 
industriale și tehnice. Concomitent. 
România și Olanda se pronunță 
pentru asigurarea unui climat de 
pace și securitate în Europa și în 
lume. Amplificarea raporturilor 
româno-olandeze slujește interese
lor reciproce ale popoarelor noas
tre. cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Stingerea focarelor de încordare

Majoritatea danezilor se pronunță 
pentru retragerea țării din N.A.T.O

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Potrivit unui sondaj de opinie, ale 
cărui rezultate au fost date publi
cității la Copenhaga, majoritatea 
danezilor chestionați s-au pronun
țat pentru retragerea țării lor din 
N.A.T.O. După cum informează a-

EFE, sondajul de opinie 
de Institutul „Gallup", in 

atestă că 82 la sută

genția 
realizat
Danemarca, 
dintre cetățenii acestei țări se pro
nunță in favoarea menținerii Scan
dinavici fără arme nucleare.

GENEVA 29 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările primei 
părți a sesiunii din acest an a Con
ferinței pentru dezarmare. orga
nism multilateral de negocieri 
format din 40 de state, între care și 
România. Conferința a examinat 
probleme privind interzicerea expe
riențelor nucleare, realizarea dezar
mării nucleare și prevenirea unui 
război nuclear, interzicerea armelor 
chimice, radiologice și a altor arme 
de distrugere în masă, prevenirea 
cursei înarmărilor in spațiul cosmic, 
acordarea de garanții de securitate 
statelor neposesoare de arme nu
cleare si elaborarea unui program 
global de dezarmare.

în ședința plenară finală a fost 
adoptat, prin consens, raportul Con
ferinței. care va fi prezentat celei 
de-a treia sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U., consacrate 
dezarmării.

Spre regretul multor delegații. în 
problematica nucleară, deși’ climătUl 
internațional a fost mai favorabil 
datorită încheierii Tratatului sovieto- 
american asupra eliminării rachete
lor nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune și perspectivei 
convenirii reducerii cu 50 la sută a 
arsenalelor strategice ale celor două 
mari puteri, nu s-a reușit totuși 
realizarea consensului necesar pen
tru crearea unor organe speciale de 
lucru șt negociere.

Negocierile din cadrul Comitetu
lui special pentru elaborarea con
venției privind interzicerea și elimi
narea armelor chimice au înregis
trat, în continuare, unele progrese, 
deși nu în măsura așteptărilor și a 
declarațiilor unor delegații referi
toare la necesitatea și posibilitatea 
finalizării, încă în acest an, a pro
iectului convenției. Au fost elabora
te reglementări privind promovarea 
colaborării internaționale în dome

niul chimiei și industriei chimice de 
pace și s-a progresat în formu
larea prevederilor referitoare la 
organele de aplicare a convenției, 
declararea și distrugerea stocu
rilor de arme chimice și a in
stalațiilor de producere a acestor 
arme. Rămin de examinat și conve
nit probleme importante pentru 
realizarea unei convenții globale și 
verificabile, intre care supravegherea 
neproducerii armelor chimice in in
dustria civilă și inspecția, la cerere, 
pentru verificarea și reglementarea 
situațiilor de dubii referitoare la 
respectarea prevederilor convenției.

Problemele privind prevenirea 
cursei înarmărilor in spațiul cosmic 
au ocupat un loc important în an
samblul dezbaterilor sesiunii, majo
ritatea delegațiilor insistînd pentru 
elaborarea unor reglementări și mă
suri care să asigure utilizarea Cos
mosului exclusiv în scopuri pașnice. 
Comitetul special creat in acest 
Scop PU a putut depăși însă stadiul 
examinării problemelor.ee se ridică 
și' ă reglementărilor existente dato
rită opoziției manifestate în această 
materie de unele delegații occiden
tale.

Conferința a reușit să formuleze 
și șă introducă în raportul către se
siunea specială a O.N.U. unele ele
mente pentru două documente-cadru, 
referitoare la interzicerea armelor 
radiologice și, respectiv, a atacurilor 
asupra instalațiilor nucleare pașnice.

Delegația română a promovat activ 
poziția țării noastre privind impera
tivul înlăturării pericolului unui 
război nuclear, încetării cursei înar
mărilor, în primul rînd a înarmărilor 
nucleare, și trecerii la dezarmare, 
necesitatea de a nu se dezvolta și 
amplasa noi arme nucleare în Euro
pa, de a ăp elimina toate aceste arme 
de pe continentul european și din 
celelalte regiuni ale lumii.

și conflict impune:
j AGENȚIILE DE PRESĂ

Datoriile externe în „caruselul" profiturilor
Analiza fenomenelor extrem de 

complexe si contradictorii din eco
nomia mondială confirmă pe de
plin aprecierile partidului nostru, ale 
secretarului său general, potrivit că
rora omenirea străbate o epocă 
foarte agitată. care pune popoare 
de pe întinse zone geografice la 
grele incercări. la mari pierderi și 
suferințe. îit toate aceste fenomene 
este implicată, direct, sau indirect, 
oligarhia mondială financiară. 
..De fapt — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — se poate 
spune că imperialismul se află 
intr-un nou stadiu, in care capita
lul financiar a devenit forma prin
cipală de dominație și asuprire a 
altor popoare".

într-adevăr. fuziunea dintre capi
talul bancar și cel industrial este 
astăzi mai puternică decit oricind ; 
ea nu se mai limitează la cadrul na
țional. ci a căpătat o amploare deo
sebită la scară internațională.. Im-- 
portanta cifrei de afaceri pe care un 
grup financiar sau altul o reali
zează de pe urma activității sale 
externe crește continuu. Altfel 
spus, capitalul financiar devine tot 
mai „transnational0.

Un asemenea fenomen se bazează, 
înainte de toate, pe extinderea ex
ploatării la scară planetară a celor 
ce muncesc, pe internaționalizarea 
procesului de obținere a profitului. 
Astăzi, ciștigul rezultat din nego
cierea unei acțiuni la o anumită 
bursă de valori reprezintă, in ulti
mă analiză, o parte din munca 
neplătită nu numai a muncitorilor 
din tara respectivă, ci din tot mai 
multe țări.

Realitățile ultimelor decenii scot 
in evidență formidabila concentra
re și centralizare a capitalului. Pină 
prin 1968. pentru a se atinge pragul 
de 1 000 miliarde de dolari ca cifră 
de afaceri, era nevoie de însumarea 
performantelor primelor 6 000 de fir
me capitaliste ; în 1976. numărul 
se redusese la 600. pentru ca in 1980 
să ajungă la doar 32. Așadar, in 
numai 12 ani s-a realizat o con
centrare a activității economice de 
aproape 190 la 1.

Schimbări importante au survenit 
si pe planul raporturilor de forțe. 
Dacă în perioada interbelică centrul

financiar al lumii capitaliste se afla 
în Europa. Îndeosebi în City-ul lon
donez. incă in timpul celui de-al 
doilea război el s-a deplasat în 
S.U.A.. Deceniul al nouălea aduce 
noi schimbări : in 1986, primele șap
te bănci ale lumii capitaliste, după 
volumul depunerilor, erau japoneze.

Totuși, oligarhia financiară din 
S.U.A. deține incă importante atu- 
uri, pe care le poate manevra în 
funcție de propriile interese. De 
exemplu, utilizarea dolarului ca in
strument internațional de plată 
oferă Statelor Unite importante a-

Elemente noi au apărut și în orien
tarea politicii de absorbții financia
re. Din deceniul al șaptelea se re
marcă dispariția motivației legătu
rilor tehnologice. Numeroase fuziuni 
privesc firme cu activități foarte în
depărtate ca profil unele de altele, 
în S.U.A.. in condițiile în care ac
tuala administrație și-a propus accen
tuarea cursei calitative a înarmări
lor. producția de armament cunoaște 
un adevărat „boom". Ea exercită o 
puternică atracție asupra celor mai 
mari corporații din cele mai diferite 
domenii. Nu o dată s-a ajuns la răz-

Noi date si fapte despre practicile 
neocolonialisfe, de jaf si exploatare, 

ale capitalului financiar

vantaje. Există, de asemenea, privi
legii de „poziție", respectiv posibi
litatea obținerii de credite externe cu 
dobinzi mai mici, reprezentind pre
țul pe care creditorii străini sînt dis
puși să-1 plătească pentru a putea 
deține cantități suficiente de monedă 
de rezervă. In plus, exportatorii și 
importatorii din țara a cărei monedă 
servește ca mijloc internațional de 
plată au mai multe posibilități pen
tru a-și reglementa operațiunile in 
monedă națională și pot reduce, in 
consecință, volumul fondurilor pro
prii de rulment în devize străine.

Printre mecanismele de extindere 
a dominației capitalului financiar, 
„sistemul de participații" continuă 
să dețină un rol important. S-au 
produs însă unele modificări față de 
trecut. Astfel, o dată cu creșterea 
gradului de difuziune a acțiunilor 
— politică promovată insistent de 
oligarhia financiară —i se constată 
o tendință de reducere a mărimii 
pachetului de acțiuni; ceea ce oferă 
posibilități sporite de profit cu un 
efort investițional mai mic față de 
trecut.

boaie economice pentru achiziționa
rea unei întreprinderi „vandabile" 
care produce pentru Pentagon.

Definitoriu pentru expansiunea in
ternațională a capitalului financiar 
in perioada postbelică este creșterea 
importanței creditelor externe, in 
raport cu aceea a investițiilor direc
te si de portofoliu. Cu alte cuvin
te, a scăzut relativ importanța sis
temului de participafii ca mijloc de 
obținere a unui profit cit mai ri
dicat.

Mecanismul acordării de împru
muturi externe cu dobinzi variabile, 
de către marile bănci comerciale, 
s-a dovedit deosebit de profitabil 
pentru capitalul financiar și în ega
lă măsură de împovărător pentru 
debitori, mai ales cînd aceștia erau 
țări în curs de dezvoltare. Dacă da
toriile statelor lumii a treia s-au 
dublat în anii ’80 (633.9 miliarde de 
dolari in 1980 și 1 195 miliarde în 
1987). aproape întregul spor este re
zultatul creșterii fără precedent, in 
primii ani ai actualului deceniu, a 
nivelului dobînzilor practicate de 
băncile occidentale. De fapt, numai 
prin plăți in contul dobînzilor sta

tele debitoare din lumea săracă au 
restituit integral. între 1981—1987. va
loarea propriu-zișă a imprumuturi- 
lor obținute pină la începutul peri
oadei amintite. Și totuși, datoriile lor 
au continuat să crească — și încă 
in mod considerabil — din pricina 
sarcinilor suplimentare determinate 
de scumpirea creditului internațional.

Politica promovată de băncile 
transnaționale în domeniul împru
muturilor externe a determinat, in 
cele din urmă, inversarea fluxurilor 
financiare internaționale : după 1982. 
ieșirile de capital din țările in curs 
de dezvoltare, prin plăți de dobinzi 
și dividende, au întrecut, an de an, 
intrările sub formă de ajutor oficial 
pentru dezvoltare, credite și investi
ții directe de capital. Experți O.N.U. 
califică acest fenomen drept „o gra
vă anomalie", in virtutea căreia să-: 
racii au ajuns să-i finanțeze pe bo- 
gați. Dună cum remarcă un specialist: 
al F.M.I.. acest fapt reprezintă „o: 
răsturnare a legilor logicii economi
ce. ca șl cum apa ar curge la deal“.

Realitățile vieții internaționale 
confirmă astfel pe deplin aprecie
rile României. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. potrivit cărora 
practicile neocolonialiste, de jaf și 
exploatare, afectează puternic econo
mia țărilor in curs de dezvoltare, 
nivelul de viață al popoarelor lor, 
iar curmarea acestei stări de lucruri 
necesită eforturi serioase, intensifi
carea activității pentru schimbarea 
cit mai rapidă și radicală a situației 
create în economia mondială. în sis
temul financiar internațional. Reali
zarea unui asemenea obiectiv nece
sită. în concepția președintelui țării 
noastre, organizarea, în cel mai scurt 
timp, a unei conferințe financiare 
internaționale, pentru a se ajunge la 
soluții reciproc acceptabile in pro
blema datoriilor externe ale statelor 
rămase in urmă, care să deschidă 
calea lichidării subdezvoltării, a în
făptuirii noii ordini economice mon
diale, chemate să asigure progresul 
tuturor popoarelor.

Conf. dr.
Sterian DUMITRESCU

PRIMATUL TRATATIVELOR
„Soluționarea problemei palestiniene necesită 

organizarea unei conferințe internaționale de pace“
Declarația șefului

AMMAN 29 (Agerpres). — Pro
blema palestiniană trebuie soluționa
tă sub toate aspectele el. iar o 
asemenea soluție este posibilă nu
mai in cadrul unei conferințe in
ternaționale — a declarat regele 
Hussein al Iordaniei. La lucrările 
acestei conferințe — a subliniat su
veranul hașemit — trebuie să parti
cipe toate părțile implicate in con-

Spre reluarea negocierilor
NICOSIA 29 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută presei, președinte
le Ciprului. Ghiorghios Vassilbou. 
și-a reafirmat disponibilitatea de a 
începe negocieri de fond cu partea 
turcă privind reglementarea pro
blemei cipriote. Acestea trebuie să 
se desfășoare în cadrul Națiunilor 
Unite, să se concentreze asupra 
esenței problemei cipriote și să aibă

statului iordanian
flictul arabo-israelian. precum și cei 
cinci membri permanenți ai Consi
liului de Securitate al O.N.U. Este 
obligatorie, de asemenea, participa
rea Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei. Cauza palestinienilor va 
triumfa numai cu participarea direc
tă a palestinienilor inșiși și cu spri
jinul larg al întregii lumi arabe — 
a declarat suveranul iordanian.

intercomunitare în Cipru
la bază rezoluțiile O.N.U. și acor
durile intercipriote din 1977 și 1979 
— a precizat președintele Vassiliou. 
Principalul obstacol in calea aces
tei reglementări îl constituie pre
zența trupelor străine — a apreciat 
el — pronunțîndu-se pentru crearea 
unui stat federal cu un guvern 
central.

Etiopia și Sudanul se pronunță pentru un dialog 
constructiv

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
La Addis Abeba si-a început lucră
rile Comisia Interguvernamentală 
etiopiano-sudaneză, la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe. Formată 
in urma intilnirii din decembrie 
1987. dintre președintele Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, și primul

ministru al Sudanului, Sadiq El 
Mahdi, comisia iși propune să con
tribuie la realizarea unui dialog con
structiv, în scopul găsirii unei solu
ții trainice la problemele bilaterale 
existente, in interesul păcii, coope
rării și bunei vecinătăți.

Propuneri prezentate de guvernul nicaraguan 
in cadrul convorbirilor cu forțele „contras"

MANAGUA 29 (Agerpres). — La 
Managua a început o nouă rundă 
de convorbiri intre delegațiile gu
vernului sandinist și conducerii for
țelor „oontras". consacrate încetării 
definitive a ostilităților în Nica
ragua — informează agenția Prensa 
Latina.'In scopul de a contribui la 
progresul negocierilor, guvernul ni
caraguan a prezentat reprezentanților 
forțelor contrarevoluționare două 
propuneri. Prima se referă la pre
lungirea cu 30 de zile a perioadei 
de încetare a focului — stabilită an
terior și care se incheie la 30 mai 
— pentru ca cele două părți să 
poată rezolva, fără a fi presate de 
timp, problemele ce împiedică sem
narea acordului de încetare defini
tivă a ostilităților Cea de-a doua 
propunere are in vedere începerea 
imediată a furnizării ajutorului uma-

★

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Secretarul general al Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.). Jose 
Clemente Baena Soares, și-a expri
mat Îngrijorarea cu privire la aju
toarele directe ale S.U.A. pentru 
forțele contrarevoluționare, din Ni
caragua. Intr-o scrisoare adresată 
secretarului de stat al S.U.A.. George 
Shultz. Baena Soares apreciază că 
decizia de a acorda noi ajutoare for
țelor „contras" constituie o acțiune

nitar — îmbrăcăminte. alimente, 
medicamente, adăpost — destinat 
grupărilor „contras" din interiorul 
țării, prin intermediul Crucii Roșii 
Internaționale, care va avea la dis
poziție, pentru acordarea acestuia, 
opt puncte pe teritoriul național.

SAN JOSE 29 (Agerpres). — Vi
cepreședinții celor cinci țâri centro- 
americane — Costa Rica. Guatema
la. Honduras. Nicaragua și El Sal
vador — participă lă Sân Jose la 
lucrările unei reuniuni consacrate 
dezvoltării cooperării in zonă și e- 
valuării perspectivelor de creare a 
unui parlament centroamerican. In 
luările de cuvint a fost reafirmată 
importanța unui asemenea forum 
consultativ regional in procesul de 
îmbunătățire a ințelegerii si conlu
crării intre statele respective, trans
mite agenția Prensa Latina.

★

contrară programului centroameri
can de pace, adoptat in august 1987 
la Esquipolas. Potrivit acordului de 
lă Sapoa. semnat la sfîrșitul lunii 
martie 1988 intre guvernul nicara
guan și forțele „contras", ajutorul 
pentru acestea din urmă trebuie să 
aibă loc numai prin intermediul unor 
organizații neutre si in momentul 
cind forțele „contras" se vor con
centra în zonele convenite de pe 
teritoriul nicaraguan.

Manifestare internațională 
de solidaritate cu Republica Panama

CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager
pres). — Președintele executiv, Ma
nuel Solis Palma, a inaugurat la 
Ciudad de Panama lucrările primei 
întîlnirr sindicale internaționale de 
solidaritate cu Republica Panama, la 
care participă delegații din partea 
a 26 de țări latino-americane și eu
ropene. precum și reprezentanții a 
15 organizații mondiale și regionale. 
Subliniind hotărirea guvernului său 
de a acționa in apărarea democrației 
și autodeterminării poporului pa

namez. vorbitorul a arătat că sanc
țiunile economice impuse împotriva 
Republicii Panama de Administrația 
S.U.A. sint determinate de hotărirea 
Republicii Panama de a nu permite 
încălcarea tratatelor Torrijos-Carter 
asupra Canalului, semnate in . 1977 
și de intenția perpetuării prezenței 
militare nord-americane în zona Ca
nalului. El a arătat că actuala situa
ție de criză a dus la întărirea uni
tății poporului panamez, relatează 
agenția Prensa Latina.

TRANSMIT:
I LA BEIJING au luat sfîrșit lu

crările Conferinței naționale con- ‘
1 sacrate întăririi unității și progre-

I sului in R.P. Chineză — informea- I 
ză agenția China Nouă. La ședința | 
de încheiere au fost prezenți Li
Peng, premier al Consiliului de i 

IStat. alți membri ai conducerii de
partid și de stat. 1

| VIZITA. Președintele Prezidiului I 
R.S.F. Iugoslavia. Lazar Moisov, I

1 l-a primit pe Vitali Vorotnikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. I

I al P.C.U.S.. președintele Consiliului | 
I de Miniștri al R.S.F.S.R.. aflat în-

tr-o vizită oficială de prietenie în i I Iugoslavia. Au fost abordate unele I
probleme ale relațiilor sovieto-iugo- 1 
slave.

I PRIMIRE. Milos Jakes, secretar I 
I general al C.C. al P.C. din Ceho-

Iș|avaciap4*a  primit pe primul-mi- I 
nistru al landului Renania de Nord- I 
Westfalia, Johannes Rau, aflat în 1 
vizită in Cehoslovacia. Părțile au . I salutat eforturile vizind reducerea I 
încordării, asigurarea securității și I 
cooperării în Europa și s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea cooperă- I

I rii bilaterale.
RECOMANDARE. Comitetul pre- i 

Igătitor al Conferinței mondiale I 
pentru dezarmare a recomandat I 
Adunării Generale a O.N.U. să sus
pende sine die activitatea acestui ' I organ, urmind să fie reactivat la o 
dată ce va fi considerată oportună.

Comitetul, care cuprinde 40 de i I state, între care și România, a fost
creat de Adunarea Generală în 1 
1973 și are sarcina de a menține un

Icontact strins cu puterile nucleare I 
și de a examina toate punctele de I 
vedere și sugestiile înaintate de 
statele lumii privind convocarea I

Iunei conferințe mondiale pentru | 
dazarmare.

■ PARLAMENTARI DIN R.S.A. I 
aparținind Partidului Național al I

1 lui Pieier Botha au cerut șefului 
statului .șă admită ca reprezentanți I 

Iai Congresului Național African | 
(A.N.C.), Organizației Poporului 
din Azanla și 17 lideri ai unor or- i 

Iganizații antiapartheid — aflați în 
afara legii pe baza sistemului dq I 
discriminare rasială — să participe

Ila viața politică a tării. Astfel, Al- I 
bert Nothnagel a insistat în paria- | 
ment ca toate grupările politice, 
inclusiv A.N.C. '— principala orga- |

Inizație de luptă a populației de | 
culoare, majoritare — alte organi
zații ale opoziției să fie incluse în i

I procesul de. negociere a viitoarelor 
forme de conducere in R.S.A.

P.C. DIN 
poziția co

in perspec- 
vor

O DECLARAȚIE A 
VENEZUELA privind 
muniștilor venezueleni 
tiva alegerilor generale care 
avea loc la 4 decembrie relevă că 
partidul, iși va desfășura campania 
electorală, care incepe oficial la 2 
mai, sub steagul luptei pentru in
dependență națională si socialism, 
alături de alte partide politice de
mocratice din Venezuela. S-a pre
cizat că P.C. din Venezuela spri
jină candidatura la președinție a 
omului de știință Edmundo Chiri
nos.

ÎN SUDUL LIBANULUI, locui
torii a șapte sate au cerut O.N.U. 
și autorităților libaneze să acțio
neze pentru ridicarea blocadei im
puse de Israel in regiune. Potrivit 
Unui raport al forțelor libaneze 
de securitate, trupele israeliene de 
ocupație exercită presiuni pentru a 
obține inrolarea locuitorilor în „Ar
mata Libanului de Sud". La refu
zul acestora, forțele de ocupație 
au incendiat locuințe și împiedică 
aprovizionarea cu alimente și me
dicamente. Totodată, forțele israe
liene au operat arestări.

1 MANIFESTAȚIE. Peste 2 000 de 
Iștudenți au manifestat la Seul in 

favoarea reunificării pașnice a Co
reei. împotriva prezentei trupelor 

| americane pe teritoriul sud-co- 
I reean. Participanții s-au pronunțat 

cu hotărire pentru instaurarea unui 
I climat de pace in zonă, pentru eli

minarea pericolului unui nou 
război. împotriva armelor nucleare.
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