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Sub semnul unității poporului in jurul partidului, al secretarului său general,
1 în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

ADUNAREA FESTIVĂ

CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a parti1 cipat, sîmbătă după-amiază, la adunarea festivă organizată
de Comitetul municipal București al P.C.R. cu prilejul sărbă
toririi zilei de 1 Mai, Ziua internațională a oamenilor muncii.
Desfășurată în climatul de puter
nică angajare patriotică, de intensă
și rodnică activitate creatoare in care
oamenii muncii. întreaga națiune ac
ționează pentru realizarea importan
telor obiective stabilite pe 1988. . an
hotăritor pentru înfăptuirea actualu
lui cincinal, adunarea festivă con
sacrată zilei de 1 Mai s-a constituit
intr-un cald omagiu adus glo
riosului nostru partid comunist, con
tinuatorul celor mai' înaintate tra
diții de luptă ale clasei muncitoare.

ale maselor largi populare, sub con
ducerea căruia și-au găsit împlinire
aspirațiile supreme de libertate, in
dependentă. pace și progres ale po
porului român.
In acest înălțător moment sărbă
toresc au fost reafirmate vibrant
simțămintele de dragoste, de aleasă
considerație si fierbinte recunoștin
ță ale tuturor cetățenilor tării față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru prodigioasa activitate desfășura
tă. cu exemplară dăruire și abnega

ție revoluționară. în slujba partidu
lui, a patriei si poporului, a cauzei
socialismului și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost întimpinati. la sosirea în Sala Pala
tului Republicii, unde a avut
loc adunarea, cu deosebită căldu
ră și insuflețire de participanți.
S-a aclamat îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.!". „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria !“.
In aplauzele, uraiele și aclama
țiile
oelor
prezenți.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena Ceaușescu au luat loc în loja
oficială.
în cfelelalte loji au luat loc mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral ăl partidului.
în sală se aflau membri ai Comi
tetului Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, unități economice și
social-culturale, activiști de partid și
de stat, generali și ofițeri, oameni
ai muncii din Întreprinderi bucureștene.
Erau prezenți șefi ai misiunilor
diplomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine, oaspeți
de peste hotare.
A fost intonat Imnul de Stat al
Republicii Socialiste România.

(Continuare în pag. a III-a)

S-au înălțat peste țară. în armo
nie cu semnele primăverii birui
toare, cu floarea de pe ram și sămînța ce încolțește sub brazdă,
flamurile Intiiului de Mai. Sărbă
toarea muncii.
Simbolica zi cînd clasa muncitoa
re, întregul popor român iși cele
brează roadele muncii libere, crea
toare, eroice într-o țară și într-o
epocă de mărețe impliniri.
Simbolica zi. de aproape un secol
înscrisă cu roșu in calendarul pla
netei. a solidarității tuturor celor
ce muncesc, speră și luptă pentru
un viitor luminos, pentru libertate,
pentru pace în întreaga lume.
Munca este gînd împlinit. încu
nunat de faptă. Iată de ce, și în
acest an. gindurile și simțămintele
prilejuite de marea sărbătoare a
muncii sint însoțite, pe tot cuprin
sul tării, in uzine și pe ogoare, oe
șantiere și în laboratoare, de un
bogat si expresiv raport muncito
resc. Raport al vredniciei și com
petentei care exprimă, prin con
vingătoarele argumente ale faptelor
de muncă, hotărirea și elanul ce în
suflețesc întregul popor român în
îndeplinirea mărețelor programe ale
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului. în
transpunerea în viată a orientărilor
și indicațiilor secretarului general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pre
vederi de plan realizate înainte de
termen, noi obiective economice si
noi produse, onorarea sarcinilor la
export, succese în acțiunea de mo
dernizare și de ridicare a calității,
eficiență sporită — iată „generi
cele" sub care se înmănunchează
numeroasele realizări de prestigiu
înscrise în cronica dinamică a aces
tui 1 Mai. Fapte de muncă exem
plare. definitorii pentru spiritul de
angajare revoluționară, pentru pa
triotismul cu care oamenii muncii,
în calitatea lor de producători, pro
prietari și beneficiari, înfăptuiesc
cutezătoarele și complexele obiec
tive ale edificării unei economii de
tip intensiv, moderne, competitive,
în concordantă cu cerințele revolu
ției tehnicorștiințifice, ale noii re
voluții agrare. Este marea bătălie
pe care o poartă astăzi clasa mun
citoare, întregul popor, sub condu
cerea încercatului său partid comu
nist, o bătălie grea și de înaltă
răspundere istorică în numele pro
gresului, al independenței patriei,
al viitorului ei comunist.
Și cu atit mai limpede se impu
ne faptul că această hotăritoare
bătălie a prezentului, sub semnul
căreia sărbătorim astăzi munca
dăruită și creatoare pentru înflo
rirea patriei, -continuă peste timp
și incununează aspirațiile și idea
lurile înalte, bogatele tradiții de
muncă și de luptă ale clasei mun
citoare din România. Munca de
calitate. lucrul bine făcut, „mîinile
de aur" s-au aflat întotdeauna la
mare cinste, fiind autentice însem
ne de noblețe și izvor de adînci
satisfacții pentru omul muncii,
chiar într-o epocă în care el era
spoliat de roadele trudei sale. Cu
atit mai mult astăzi, în condițiile
jnuncii libere și creatoare, în uzi
nele moderne dotate cu cele mai
perfecționate -unelte care au înlo
cuit truda silnică de odinioară,
există cele mai favorabile auspicii
pentru deplina afirmare a iniția
tivei muncitorești, pentru promo-

Desen de Gh. Călărașu

va rea cultului muncii la toate
eșaloanele.
Titlu de mindrie, de
apartenență la marea familie a
muncii, diploma de cel mai înalt
prestigiu a universității muncii.
Glorioasele tradiții de muncă £1
luptă ale muncitorimii române
conduse de partid au avut întot
deauna drept stindard
călăuzitor
un înflăcărat patriotism, patriotis
mul militant pentru o Românie
liberă, independentă și suverană,
patrie aparținînd poporului mun
citor. Patriotism dovedit, prin grele
bătălii și jertfe de singe, in toate
etapele hotăritoare ale istoriei na
ționale moderne, în revoluția de
eliberare socială și națională, în
contribuția la nimicirea fascismu
lui, în opera de reconstrucție și de

făurire a societății socialiste. Mai
numeroasă și mai puternică decit
oricind, dezvoltată fără precedent
în procesul industrializării și mai
ales in epoca de mari izbînzi isto
rice inaugurată de Congresul al
IX-lea, clasa muncitoare, principala
forță de progres economic și social
al țării, iși demonstrează astăzi pa
triotismul ardent la noi cote de
creație istorică, prin materializarea
programelor de dezvoltare inițiate
de partid, prin efortul eroic de a
înălța România, în perspectiva
sfirșitului de mileniu, printre ță
rile avansate ale lumii. Se află
cuprins, in această luptă pentru
afirmarea superiorității orinduirii
(Continuare în pag. a V-a)

2 MAI-ZIUA TINERETULUI

mmm koue ceaușescu
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In aceste momente festive prilejuite de sărbă
torirea Zilei internaționale a oamenilor muncii
și a Zilei tineretului din Republica Socialistă
România, milioanele de tineri ai țării, intr-o deplină
unitate de gînd și faptă, dau glas celor mai profunde
sentimente de stimă și recunoștință, de dragoste
nețărmurită și adincă prețuire pe care le nutresc față
de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, conducătorul Încercat al națiunii
noastre pe drumul luminos al socialismului și comu
nismului, simbolul suprem al tinereții noastre revo
luționare, luptător consecvent pentru triumful cauzei
păcii, ințelegerii și colaborării intre popoare.
Exprimăm, totodată, mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului
nostru, eminent om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, întreaga noastră gratitudine
pentru contribuția de inestimabilă valoare adusă pro
gresului neintrerupt. al patriei, înfloririi științei, invățămintului și culturii românești, pentru atenția deo
sebită cu care veghează la creșterea și educarea co
munistă, revoluționară a tinerei generații, la afirmarea
nobilelor idealuri ale' umanității.
Sărbătorirea Zilei tineretului din Republica Socia
listă România oferă un nou și minunat prilej tuturor
tinerilor țării de a vă adresa dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adîncul inimii, cele mai vii nSulțumiri, pentru minunatele
condiții de muncă, învățătură și viață, de afirmare
plenară în toate domeniile de activitate ce le-au fost
create, pentru grija permanentă pe care o acordați
educării și formării comuniste, revoluționare a tine
retului din patria noastră.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că Uniunea Tineretului Comunist
și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din
România, sit.uind permanent in centrul preocupărilor
lor educarea comunistă, prin muncă si pentru mun
că a tineretului, pe baza Programului privind parti
ciparea tinerei generații la realizarea in anul 1988,
prin muncă patriotică, a unor obiective de dezvol
tare econom ico-socială a tării, și-au adus contribu
ția la efectuarea unor importante lucrări de produc
ție. cercetare și proiectare, au acționat cu consec
vență pentru însușirea și aplicarea in. practică de că
tre tineri a celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane, pentru continua perfecționare a

pregătirii lor multilaterale, pentru executarea unor lu
crări în agricultură și la obiectivele de investiții, pen
tru recuperarea și reintroducerea in circuitul eco
nomic productiv a unor însemnate cantități de ma
teriale refolosibile, îndeplinind astfel, în cinstea zilei
de 2 Mai — Ziua tineretului din Republica Socia
listă România — 50 la sută din prevederile planu
lui anual de muncă patriotică al Uniunii Tineretu
lui Comunist si Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.
Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că aceste momente sărbătorești
constituie pentru tinerii de pe intreg cuprinsul pa
triei un fericit prilej de a reafirma hotărirea lor fer
mă de a face totul pentru ca. transpunind exemplar
in viată hotăririle Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale Partidului Comunist Român, indeplinihd în condiții optime mărețele programe de
dezvoltare economico-socială. să inscrie in cronica
muncii pentru tară anul 1988. an hotăritor al actua
lului cincinal, drept anul cu cele mai bune rezultate
in toate domeniile de activitate.
Noi. tinerii României socialiste, vă Încredințăm, și
de această dată, de adeziunea deplină la po
litica externă a partidului și statului nostru, al că
rei strălucit promotor sînteti dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar general, consacra
tă implinirii nobilelor idealuri de libertate, prospe
ritate si progres, eliminării armelor de distrugere in
masă, in primul rind a celor nucleare, asigurării unei
păci trainice in lume, edificării unui climat de secu
ritate. înțelegere si colaborare rodnică între națiuni,
făuririi unei noi ordini economice si politice inter
naționale. soluționării in interesul popoarelor, al ti
neretului de pretutindeni a problemelor majore cu
care este confruntată lumea contemporană.
Acum, la sărbătoarea muncii libere și a tinereții,
exprimind încă o dată sentimentele de dragoste și
aleasă recunoștință ce îi animă pe toți tinerii țării,
ne angajăm, mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ca. răspunzind vibrantelor si însuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, să nu pre
cupețim nici un efort pentru traducerea în viată a
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, spre
măreția și inflorirea scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.
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LA MAREA SĂRBĂTOARE
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Zi de Mai, Ziua muncii...
întreaga țară a imbrăcat haină de sărbătoare,
cinstind izbînzile muncii, primăvara continuă a gîndului creator de patrie liberă, demnă, transpunind
în rodnice fapte ideile și orientările celui de-al
Xlll-lea Congres și Conferinței Naționale ale parti
dului, ale ctitorului României socialiste, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Zi de Mai, Ziua muncii...
Zi de istorie purtătoare de adînci semnificații
în acest al 99-lea 1 Mai muncitoresc sărbătorit de
întregul nostru popor, alături de toți cei ce mun
cesc pe tot globul pămintesc, cu înalta satisfac
ție a implinirii nobilelor idealuri socialiste și co
muniste pe pămintul românesc. Zi de istorie, demonstrind de-a lungul acestui răstimp de aproa
pe un veac, prin mărețe fapte de luptă, combati
vitatea revoluționară a minunatei noastre clase
muncitoare, neînfricată și neclintită în hotărîrea sa

de a-și croi, sieși și țării muncitoare, luminos des
tin socialist și comunist.
Intîiul de Mai a fost, an de an, simbolul lupte'
necurmate pentru reconstrucție, pentru lichidarea
exploatării omului de către om, pentru făurirea
noii lumi a dreptății și libertății în vatra străbună,
luptă culminînd, după Congresul al IX-lea al
partidului, sub arcul de boltă al „Epocii
Nicolae Ceaușescu", cu făurirea marilor ctitorii
socialiste ale României moderne.
1 Mai în TARA MUNCII...
Zi de sărbătoare a muncii, căreia i se dedică,
de către fiecare muncitor, țăran, intelectual, cele
mai de seamă realizări plămădite cu ardent spi
rit revoluționar, într-o strînsă unitate sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, ini
ma de aur a întregului nostru popor. Gînduri și
fapte, proiecte de viitor ale constructorilor socia
lismului și comunismului pe pămintul românesc —
în acest început de Mai sărbătoresc.

CLASA MUNCITOARE MEREU LA DATORIE
Zile de muncă dăruită,
în această primăvară a
muncii, a grijii fiecăruia
— muncitor, tehnician, in
giner — de a-și îndeplini
exemplar
angajamentele
luate in întîmpinarea ma
rii sărbători de 1 Mai. Din
cronica înflăcăratei între
ceri socialiste desprindem
imagini semnificative, vor
bind elocvent despre cum
prinde chip concret, prin
fapte, cuvîntul muncitoresc.
Mina Rodna-Făget. ju
dețul Bistrița-Năsăud. Aici,
la 800 de metri altitudine,
Intîiul de Mai consfin
țește ceea ce. de acum în
colo, minerii numesc mod
integrat modern pentru ex
tracția și prepararea mi
nereului complex.
S-a început cu Imple
mentarea unei stații de
preparare chiar la gura
minei, adică o premieră
națională în domeniu. Au
urmat apoi galeriile de
transport și rostogoalele
colectoare, care prin că
dere liberă fac posibilă
scurtarea transportului auto
pe o distantă de 20 kilo
metri a 50 la sută din
producția celui de-al doilea
sector ca pondere de la
Valea Blaznei. A venit ia
răși rindul electrificării
transportului în subteran,
atît pentru oameni, cit și
pentru materiale, iar cel
mai recent — al intrării în
funcțiune a puțului de ex, tracție ce leagă orizonturi
le 800 și 1 100. ca și al dă
rii in exploatare a mașinii
de extracție — agregat-colos realizat de colectivul de
muncitori și specialiști de
la UNIO Satu Mare.
— Este foarte greu să'
spui in cîteva cuvinte oe
s-a petrecut aici la noi, in
Făget. într-un interval de
timp scurt — ne-a mărtu
risit fruntașul între frun
tașii mineritului rodnean.
șeful de brigadă Ieronim
Titieni. Un lucru este insă
cert. Prin cele două obiec
tive de investiții de mare
anvergură
efortul
fizic
făcut de mineri a fost di
minuat substanțial. în com
pensație însă, numai eu și
cei 34 de ortaci pe care-i
conduc am
extras
îri
plus, in aprilie. 500 tone
de minereu, pețste cele
6 000 de tone programate.
Iată răspunsul nostru faptic
dedicat sărbătorii muncii
de la 1 Mai. Un prim răs
puns doar, pentru că șirul
performantelor noastre deabia a început.
întîiului de Mai i-au de
dicat și constructorii de
mașini bucureșteni de la
uzina „23 August" o nouă
performantă tehnică : gazomotocompresorul de 2 000
CP. realizat pentru prima
oară in țară. Reporterul,
prezent la această premieră
industrială, notează :
în jurul uriașului care
cîntărește singur 65 de
tone (Împreună cu cilin-

drii. instalația de răcire și
cea de evacuare a gazelor,
cu tabloul de comandă și
camera de admisie a aeru
lui, „silueta" lui rotunjeș
te impozanta cifră de 120
tone) roiesc oamenii. In
hală e fierberea ootidiană
a muncii,
undeva sus o
macaragiță poartă în cîrligul podului rulant un ar
bore cotit aflat la începutul
prelucrării, dar toată această agitație nu-i distrage
de la lucrul lor migălos,
plin de finețe și răspunde
re pe montorii din echipa
lui Mihai Costache și pe electricienii conduși de Dinu
Gălușcă, care pregătesc
pentru „prima cheie" o.biectul preocupărilor și gri
jilor lor de un an și mai
bine.
„Superverificarea"
desfășurată cu febrilitatea
impusă de apropiata zi a
muncii, prilej cu care
muncitorii de aici vor
să-și facă un frumos cadou
lor și tării (remarca apar
ține șefului de atelier. Vio
rel Cristescu. care a avut
un aport deosebit la ma
terializarea promptă a acestei performanțe !). nu
exclude exigenta, gravita
tea mărită a răspunderii.
Sînt. așadar, corelate re
glajele cotelor motorului,
sint verificate întinderea
lanțului de distribuție, jo
cul bielă-motor-compresor.
sint definitivate traseele de
ungere. în cîteva zile gazomotocompresorul
410
K.V.S.R. de 2 000 CP va
intra pe standul de probe,
de unde va pleca apoi spre
stația de extracție și pom
pare a gazelor pe conduc
tele magistrale de la Botorca, din preajma Me
diașului. Răsuflarea lui
egală și puternică va fi
simțită, negreșit, și în
Capitală.
Dar, pentru ca ea să
poată fi ascultată, aici a
fost parcurs un itinerar
rapid (și deloc comod, dim
potrivă) al performantei.
Pentru ca Fabrica de uti
laje complexe să se poată
măsura cu firme oelebre.
de mult impuse pe piața
internațională, a fost ne
voie de o mare investiție
de știință și ingeniozitate
tehnică, de o excepțională
competență
profesională,
de o exemplară conștiință
comunistă și, nu mai puțin,
de o puternică dorință de
a realiza totul cu propriile
forte.
Si și-au demonstrat cu
toții clasa. Inițial, cu cîte
va compresoare de 1 000
CP. Apoi, la sfîrșitul Iui
1986, și-au propus un țel șl
mai stimulator : -gaz.omotocompresorul de 2 000 CP,
care poate înlocui treipatru
electrocomnresoare
de pînă acum, cu toată
rețeaua lor nesfîrsită de
fire și stații de transfor
mare. Succesul de azi e
sinteza unor eforturi con
vergente. Turnătoria de

fontă s-a înscris perfect în
parametrii
documentației
de execuție. Adaosurile de
prelucrare au fost foarte
mici ; și asta la o confi
gurație geometrică extrem
de complicată ! Piesele au
fost prelucrate pe mașini
speciale, precizia reclama
tă fiind de ordinul micro
nilor. Un amănunt edifi
cator : abaterea permisă
de la liniaritatea și per
pendicularitatea
suprafe
țelor de asamblare nu
trebuia . să depășească 25
de microni în cazul arbore
lui cotit. Adică al unei
piese de circa 6 metri lun
gime și 3,5 tone greuta
te. Și precizia aceasta aproape incredibilă a fost
realizată.
Intercalarea ciclurilor de
fabricație a dus la obți
nerea unui timp de lucru
foarte scurt, spre uimirea
sinceră a unor specia
liști occidentali, aflați în
cunoștință de cauză, care
mărturiseau că au avut
nevoie de o perioadă de
lucru de patru ori mai
mare
pentru
realizarea
unui astfel de produs.
A existat și o admirabi
lă conlucrare interuzinală,
între specialiștii tehnologului-șef și cei ai secției
de compresoare, de pildă.
Și, cum e la noi tradiția
marilor familii
muncito
rești, s-a simțit umărul
prietenilor, al colaborato
rilor. I.M.G.B. a forjat
brama
arborelui
cotit ;
I.C.M. Reșița a furnizat
cuzineții ; I.P.A.M. Birlad
— aparatura de automati
zare (realizată la nivel
mondial), iar „Sinterom"
din Cluj-Napoca — bujiile
(puțin mai mari decit cele
de „Dacia"). „Reușita noas
tră — ne-a spus tehnologul
Dumitru Răducanu — e
reușita tehnicii românești".
înalt, masiv, cu un aer
de bric pregătit pentru
primul drum, pe a cărui
pasarelă
roiește
febril,
pentru
ultima verificare,
echipajul,
gazomotocompresorul
a
intrat,
in
preajma sărbătorii de 1
Mai, pe standul de probe
pentru a fi testat în condi
țiile locului de exploatare.
Se apropie momentul cînd
un treiler imens îl va pur
ta cu grijă spre Botorca,
de unde va pulsa în arte
rele energetice ale țării o
jumătate de milion de me
tri cubi de gaz metan în 24
de ore. Și asta autoaprovizionîndu-se direct din zăcămînt, fără a mai cere
— precum electrocompresoarele de pină acum —
costisitoare instalații elec
trice de alimentare, a căror
materie primă sînt tot ga
zul și hidrocarburile. Eco
nomia națională va înre
gistra în curînd respirația
egală, viguroasă a acestui
utilaj pe care cei de la „23
August" îl dedică Zilei
muncii. Zilei muncii. Țării 1

MINERII PÎINII IN PRIMĂVARA NOII REVOLUȚII AGRARE
întîiul de Mai înseamnă
sărbătoare a muncii întîmpinată și pe ogoare prin
muncă intensă pentru asi
gurarea bogatelor recolte
din toamna viitoare. Cîmpiile țării primesc sămînța
acestor recolte concepute
de muncitorii pămintului
românesc in spiritul înalte
lor cerințe ale noii revo
luții agrare. Timpul este
materia prețioasă pe care
o folosesc. cu exemplară
dăruire, cooperatorii, me
canizatorii, specialiștii. în
Cîmpia Română, în Bără
gan, pe cimpiile Timișu
lui. pe cele din Moldova,
Dobrogea sau Transilvania.
în ajun de sărbătoare a
muncii, de exemplu, meca
nizatorii
și cooperatorii
din consiliul agroindustrial
Nanov ii mărturiseau re
porterului satisfacția
lor
că au încheiat primii in
județul Teleorman
însămînțările pe cele peste
9 800
hectare
planifica
te. „Timpul ne-a presat
mereu — spunea președin
tele consiliului. Ioana Păun.
Dar nu am făcut rabat la
calitate. Cu mijloacele me
canice mereu în cîmp, cu
mecanizatorii gata de start
în orice clipă am urmărit
permanent momentul op
tim cind pămintul, mărun-

țit și afinat, curgea în fața
semănătorilor ca mărgelele
pe o ață. Atunci nu s-a
mai odihnit nimeni. S-a
lucrat în două schimburi
la pregătirea terenului și
zi-lumină la semănat".
Da, in ace£t consiliu agroindustrial s-au căutat
soluțiile cele mai potrivi
te, angajîndu-se experien
ța minunaților lucrători din
agricultură pentru învin
gerea
greutăților
ivite,
pentru continuarea cu for
țe sporite a tuturor lucră
rilor agricole și încheierea
acestei campanii de primă
vară în condiții care să asigure recolte foarte bune.
Atunci cînd însămințările
s-au finalizat mai întii la
cooperativele agricole din
comuna Țigănești, mijloa
cele mecanice au fost re
distribuite operativ la uni
tățile din același consiliu,
din Nanov și din Alexan
dria — unde unele supra
fețe de pămint s-au zvintat mai greu după preci
pitațiile abundente căzu
te la mijlocul lunii apri
lie — toți mecanizatorii din
formațiile nou constituite
pentru această acțiune, aleși dintre cei mai buni, au
răspuns prezent cu înaltă
responsabilitate,
considerind că e de datoria lor să

vină în ajutorul colegilor
de muncă. Și, așa cum aveam să aflăm, nimeni nu
s-a plîns că e greu.
„De acum preocupările
noastre se leagă de un alt
moment important al bă
tăliei pentru recolte mari :
întreținerea culturilor insămințate în această pri
măvară, culturi care pe
multe suprafețe au răsărit
și se dezvoltă vertiginos —
precizează, in continuare,
Ioana Păun. Pentru că,
iată, în agricultură, ca și în
industrie, dezvoltarea in
tensivă presupune ordine
și disciplină muncitorească,
un proces tehnologic des
fășurat continuu, fiecare
verigă avînd însemnătatea
ei pe drumul realizării
unor producții-record, la
nivelul obiectivelor noii
revoluții agrare. Pentru a
materializa acest deziderat,
nu precupețim nici un
efort".
Ajun
de 1 Mai și pe
cimpiile din jurul Satului
Mare, în nordul țării, în
consiliul
agroindustrial
Păulești, cooperativa agri
colă de producție din co
muna Vetiș.
Reporterul
află că. în prag de 1 Mai.
mecanizatorii și cooperato
rii grăbesc să încheie se
mănatul — tractoarele cu

semănătorile parcurg ulti
mele parcele. Cuvinte însu
flețite, de laudă, are pri
marul comunei, Mircea Turian, pentru munca plină
de abnegație a lucrătorilor
ogoarelor Vetișului, în această primăvară capri
cioasă. Prețuirea față de
fruntașii în activitatea in
tensă din această perioadă
a căpătat însă la Vetiș și
alt aspect, mai insolit. Și
iată cum. Dorind să facă
mai repede cunoștință cu
fruntașii, reporterul este
condus de primar, mai întîi, intr-o încăpere a pri
măriei, unde era organiza
tă o mică expoziție de por-

trete. Din chenarul tablou
rilor ne priveau chipurile
arse de vînt și soare, dar
pe care stăruia o lumină a
bucuriei lăuntrice, calme,
pe care numai satisfacția
datoriei împlinite zi de zi
ți-o poate dărui — chi
purile celor
care s-au
distins în această cam
panie
agricolă, ca de
altfel și de-a lungul ani
lor trecuți. prin fapte de
dăruire pe frontul pîinii,
al recoltelor bogate.
„Aceste portrete — spu
nea primarul — au fost
realizate direct acolo, pe
ogor, de inimoasa și ta
lentata artistă plastică din
Satu Mare. Irina Zăvoianu.
în pofida vîrstei înaintate,
a înfruntat frigul și vîntul
cîmpiei, în acest aprilie atît
■de schimbător, venind cu
blocul de desen în mijlo
cul mecanizatorilor,
surprinzînd, cu vibrantă sen
sibilitate
artistică,
chi
puri de mecanizatori, de
alți
lucrători ai locu
lui,
reușind să redea
cu precădere noblețea și
frumusețea morală a aces
tor oameni minunați, dăruiți pămîntului".
Iată-i pe trei dintre ei :
Bodnar Adalbert, Andrei
Ionuțaș, Debreczeni Attila,
ale căror nume le-am con
semnat cu prioritate pen
tru că au drept numitor
comun două emoționante
elemente definitorii. Pri
mul — toți sînt apreciați
pentru execuția cu înalt
spirit de disciplină și răs
pundere, dar și cu măies-

—

trie și rapiditate, a oricărei
lucrări de pregătire a te
renului, de semănat, recol
tat etc. Sînt adevărați ași
ai ogoarelor. Al doilea —
toți (dar mai sint și alții
ca ei în comună) au fii
care le vor prelua ștafeta
meseriei, întrucit îndră
gesc de pe acum tractorul
și execută deja diferite lu
crări în cîmp, fiind totoda
tă și elevi ai școlii profe
sionale de mecanizatori,
confirmînd astfel că — așa
cum se spune — așchia nu
sare departe de trunchi.
Alte și alte chipuri ne in
cintă privirile din portretele
expoziției : Al. Borokonyi,
Florea Pasăre, Debreczeni
Andrei, șefa fermei vege
tale nr. 1, inginer Aurica
Pascu, tînăra care, deși
avea o diplomă de tehni
ciană farmacistă, a simțit
că adevărata ei chemare
este glia, truda pentru
rodnicia ei. Teofil Gînță,
inginerul-șef al cooperati
vei, veteran al unității,
care de ani și ani asi
gură cu competență creș
terea producțiilor agricole
in cooperativă.
Astăzi, de 1 Mai — își
încheie relatarea reporte
rul — seara, la încheierea
muncii în cîmp și a unui
rodnic bilanț,
portretele
vor fi dăruite în prezența
artistei, care le-a realizat
cu atîta dragoste, precum
și în fața obștii satului, in
tr-o atmosferă de sărbă
toare, celor cărora le-au si
fost dedicate pe merit :
minerilor pîinii.

DIN PREZENT PENTRU VIITOR
Fapte de muncă revela
toare in cinstea întîiului de
Mai sosite de pe întreg cu
prinsul
țării;
rapoarte
muncitorești însuflețitoare,
anunțind îndeplinirea îna
inte de termen a angaja
mentelor luate. Iată sem
nificativa poveste a unui
astfel de raport relatată de
unul
dintre
reporterii
noștri.
Era în primele zile ale
lui aprilie 1988... Electroniștii mureșeni iși indeplineau cu aproape o lună
mai devreme angajamentul
luat în cinstea zilei de 1
Mai, sărbătoarea muncii;
de a livra cel de-al 100 000lea aparat complex, cu
înalte performanțe tehnice.
Aparatul numărul 100 000...
Faptul în sine — unul din
tre nenumăratele de acest
fel consemnate in cinstea
lui 1 Mai — nu ar fi. poate,
atît de spectaculos, la pri
ma vedere, cu toate că cifra
aceasta e de natură să im
presioneze. dar el capătă
înțeles mult mai bogat
dacă ne gindim că elec
tronica de tip
industrial,
ca ramură de vîrf a indus
triei mureșene, este foarte
tînără. în 1982. „Stela" —
primul casetofon românesc
pentru automobil — inau
gura aici „seria electroni;
cii". cum o denumesc cei
de la „Electromureș". La
scurt timp a fost produs
,,Corina" — tot casetofon
stereo pentru auto, dar
mult îmbunătățit. Apoi au
mai apărut încă 10 produ
se electronice noi din gru
pa „audio".
Cum ? Cind ? Rețineți aceste date : 1983 a marcat
fabricarea mecanismelor de
antrenare a casetei tip
EMAC-1 și EMAC-2; 1985
— realizarea amplificatoa
relor si a Deck-ului 1 ; 1986
— a Deck-ului 2. iar 1988
— mai exact spus, in pri
mul trimestru — este pe
rioada în care se produc și
se omologhează 3 noi ti
puri Deck; la 7 aprilie —
primul aparat de radio ro
mânesc, fără amplificare,
tip „Tuner". Un alt lucru
demn de relevat : remar
cabil nu este atit ritmul
înnoirii producției (in nici
8 ani, peste 10 produse electronice „audio"
noi I),
ci, mai ales, faptul că tot
ce s-a realizat la „Electro
mureș" în materie de elec
tronică. inclusiv
aparatul
de copiat C-112. nu sint lu
cruri de ..împrumut", ci
rodul gindirii tehnice a
specialiștilor de aici, a ce;
lor peste 50 de proiectanti
(tehnologi și
electroniști.
coordonați de loan Butiurcă, șeful atelierului de pro
iectare) cărora li se alătu
ră mai bine de 400 de me
seriași cu miini de
aur,
care au deprins tainele electronicii infruntind si învingind numeroase obsta
cole inerente oricărui în
ceput. Și au fost multe ob
stacolele pentru un colec
tiv care, in urmă cu 8 ani,
număra doar... trei elec
troniști. Inginerul
loan
Barbu iși amintește,
azi.
cu justificată mindrie, că
una din cele mai mari izbinzi in această „luptă"
pentru nou. pentru afirma
rea electronicii românești,
a fost. între altele, realiza
rea, în cadrul secției, cu
larga cooperare a atelieru
lui de sculărie. a circuite
lor imprimate la nivel in
dustrial, care a dus la creș
terea de zeci de ori a pro
ductivității muncii. în această bătălie, marele ciștig a fost, alături de afir
marea electronicii, forma
rea a sute de lucrători
care, in prezent, nu numai

că
stăpînesc
două-trel
profesii diferite, dar sint
gata oricînd să-și
însu
șească. la nevoie, și alte
meserii.
Aparatul 100 000 ! Acum,
la acest sărbătoresc în
ceput de mai, el se în
scrie deja în trecut. Se
înscrie in trecut, pen
tru că astăzi la bancul
de testări si probe din sec
ția de mecanică fină a în
treprinderii „Electromureș"
înregistrarea altor aparate
noi de acest gen este in
plin
urcuș
spre
cifra
200 000.
I..?
întiiul de Mai a fost întîmpinat si de navaliștii si
marinarii Constantei în
tr-un fel cu totul aparte.
Citim din carnetul repor
terului :
Marți 26 aprilie.
Față de gară, dana RoRo din portul nou se află
la distanța unui tichet de
autobuz, la care se mai adaugă niște pași, apoi niște
aprobări... Pe care merită
să Ie obții, fiindcă ai ce
vedea, „Mangalia" aflîndu-se pînă miine la domici
liul ei stabil, adică la Con
stanța. Ghilimelele le-am
pus ca să fie clar : nu-i
vorba de orașul cu același
nume, ci de prima noastră
navă feribot care se nu
mește chiar așa, „Manga
lia" adică. E lungă cit aproape două stadioane de
fotbal puse cap la cap (185
m), capacitatea ei este de
12 000 tdw (dar cele trei
punți supraetajate — gindiți-vă la un fel de raf
turi ! — echivalează res
pectiva capacitate cu aceea

a unul petrolier de 85 000
tdw) ; pe cele cinci linii
de la bord pot fi transpor
tate o dată 107 vagoane de
cale ferată a cîte 50 tone
fiecare ori. pe propriile
lor roți, peste o sută de
treilere auto lungi de
15 m
tot fiecare... Una
dintre punți pare un veri
tabil triaj și chiar este,
manevrele
se
urmăresc
printr-un sistem TV cu cir
cuit închis, microcalcula
toarelor li s-au încredințat
sarcini speciale, ridicările
și coboririle le execută lif
turi uriașe... Iar la toate acestea se adaugă sistemul
de navigație prin satelit,
radare anticoliziune
(cu
semnalizare optică si acus
tică), o mulțime de alte
echipamente care-i asigură
navei o mare siguranță in
exploatare.
E spre seară, miroase
puternic a alge marine,,
pescărușii țipă absolut antiromantic, plouă sîcîitor.
vintul suflă zdravăn de la
est—nord-est, valurile sint
tocate mărunt de stabilopozi pină-n faza spumă...
Pe scurt, deși-i primăvară,
vremea-i așa de cîinoasă
de nu-ți vine să lași afară
nici măcar un... tractor. Și,
din cîte constat, nici n-a
fost lăsat. într-un timp re
cord — acesta a fost anga
jamentul luat în cinstea zi
lei de 1 Mal — dincolo de
bordurile pe care scrie cu
litere uriașe NAVROM-LINE au fost adăpostite toate
cele 744 de tractoare cu
destinația Siria. Mi se spu
ne asta cu cel mai firesc
aer din lume, cu vooe fără
nici o inflexiune, de parcă

n-ar fi vorba de una din
tre cele mai moderne si
funcționale nave ale flotei
maritime comerciale ro
mânești. de parcă n-ar fi
fost dată in exploatare abia de cîteva zile (pe 16 aprilie), de parcă nici n-ar
fi existat emoțiile și ambi
țiile primei curse... S-au și
uitat toate astea?
intreb
Mi se răspunde că nu. bi
neînțeles că nu, se poate?
în primul voiaj s-au trans
portat la Istanbul TIR-uri
românești
și străine (la
terminalul C.F. de pe coas
ta turcă încă se mai lu
crează). Comandantul de
cursă lungă Lucian Mihaiu
Hava zice că l-au impresio
nat în mod deosebit primi
rea făcută de autoritățile
portuare și aprecierile elo
gioase la adresa navei,
rostite de însuși directorul
navigației maritime a Re
publicii Turcia; șeful me
canic Paul Trepăduș se
mîndrește cu „băieții de
la mașină", între care-1 re
marcă pe motoristul Con
stantin Mocanu; tînărul
ofițer de cart Adrian Serafia n-o să uite cum, dato
rită emoției, n-a putut să
doarmă decit trei ore pe
tot timpul cursei : Doru
Gușuman, căpitanul se
cund, este și acum vădit
încîntat de precizia — „de
parcă am fi așezat-o cu
penseta!" — cu care nava
a acostat la dană... Emo
ții ? „Au fost, dar s-au
dus. Am intrat în normalul
muncii. Sintem gata pen
tru voiajul doi..."
„Normalul muncii" ? Iată
o expresie care ar merita
un comentariu special azi,
aici, de Ziua muncii, dar
spațiul tipografic este cit
...este. Mă mulțumesc să
amintesc doar citeva date,
în România anului
1938
„normal" era să existe
doar 4049 tractoare... im
portate. După fix o jumă
tate de secol, iată, numai
cu o singură navă (româ
nească, nouă) exportăm
(dintr-un port nou)
744
tractoare (românești, noi,
firește), la care s-au adău
gat și conteinerele cu 240
tone piese de schimb. în
cărcarea s-a făcut in timp
record — doar 40 dc ore;
fruntașii celor trei echipe
care au lucrat continuu :
docherii Ion Aniței, Vasile Baraboi. Gheorghe Mihăilă și maistrul Ion Badalac. Recorduri peste re
corduri. Cum și cînd s-a
ajuns aici? Iată
repere:
la 24 martie 1947 s-a con
siderat a fi un tnare succes
lansarea
unui
petrolier
de 2 000 tdw ; in anul Congresului al IX-lea
al partidului, cea mai mare
navă construi tă la noi era
Cargoul de 4 500 tdw...
Cind citiți aceste rânduri,
feribotul „Mangalia" si-a
încheiat deja voiajul. „Efo
rie Nord", al doilea feribot,
se află în construcție, tot
la Constanța. Și tot acolo
se află în operațiile de
premontaj si montaj. in
docul uscat, primul mine
ralier românesc de 165 000
tdw — cea mai mare navă
care s-a construit vreodată
la noi. Va fi lansat în iu
nie 1 Acesta este angaja
mentul navaliștilor, „nor
malul muncii" acum, în
„Epoca Nicolae Ceaușescu",
de Ziua muncii, in Tara
muncii.

MESA1UL FAPTEI CONSTRUCTIVE,

MESAIUL LUMINOS AL ROMÂNIEI SOCIALISTE
în fiecare zi. oră de oră,
ne-au parvenit, in zilele
premergătoare întîiului de
Mai, vești despre noi pre
miere
industriale.
vesti
îmbucurătoare de la cei
care
înfloresc
ogoarele
tării ; ni s-au făcut cu
noscute noi succese ob
ținute pe marile șan
tiere. în schelele petrolie
re. în uzine, în laboratoa
re, în mine, închinate săr
bătorii muncii.
Iată, de pildă. în palma
resul productiv al sondori
lor de la Schela de foraj
Bălăria, dedicat sărbătorii
muncii, a fost consemnat
un nou și important suc
ces : terminarea forajului
și a probelor de producție
la ultima din cele 48 de
sonde noi prevăzute în
planul pe primele patru
luni ale anului, cu sase
zile mai
devreme. Este
vorba de un record în ma
terie, dar nu si singurul
din lunga carieră a petro
liștilor conduși de șeful de
brigadă Ion Ungureanu. de
maistrul
principal
loan
Fiș și alți destoinici petro
liști de aici. în primul rind
că,
printr-o
organizare
exemplară a muncii. Ia
forajul acestor sonde s-a
înregistrat
zilnic, in me
die, o viteză de înaintare
de 100 metri. Deci, mai
mult decit dublu fată de
prevederile graficului. în
al doilea rind. încă din
primele zile de funcționa
re, fiecare din cele 48 de
sonde prevăzute in planul
pe patru luni și predate
beneficiarului
si-a
în
scris numele printre recordmenele schelei, aducind o contribuție însem-

hată la realizarea planului
de extracție, prin creșterea
factorului de
recuperare.
Cu prilejul obținerii aceștui succes de prestigiu
muncitoresc, inginerul Ale
xandru Herescu,
directo
rul schelei, ne informa
că, folosind metoda utili
zării instalațiilor de foraj
la efectuarea probelor, se
scurtează
foarte
mult
timpul de intrare a sonde
lor direct în procesul de
extracție. „Este o metodă
care a devenit obișnuită in
cadrul colaborării noastre
productive cu beneficiarii.
Pe de altă parte, sub
linia interlocutorul nos
tru, deși sintem în plină
Cîmpie Română, unde roca
dură reprezintă un ele
ment rarisim, totuși tre
buie să știți că înaintările
spre adincurile pămintului
nu în toate cazurile sint
chiar așa de ușoare. Pen
tru că ne luptăm mereu cu
necunoscutul".
într-adevăr, chiar si ul
tima sondă forată si pre
dată beneficiarului în cin
stea zilei de 1 Mai a dat
sondorilor de aici multă
bătaie de cap. Spre exem
plu, timp de șase zile lu
crurile au decurs foarte
bine, realizîndu-se ziua și
suta de metri la înaintare.
Cînd s-a ajuns insă pe ul
tima sută de metri, a apă
rut o viitură
de
nisip.
Priceperea sondorilor si-a
spus cuvintul, ca de obi
cei. trecind cu succes si acest examen. în ’ ciuda
greutăților inerente pen
tru ei. intilnirea cu pri
mele firicele de țiței ex
tras cu ajutorul celor 48
de sonde noi, care au con
semnat îndeplinirea pla

nului și angajamentului
sondorilor de aici in cin
stea zilei de 1 Mai, a avut
loc la timpul stabilit. De
fapt, la fel s-au petrecut
lucrurile la toate cele 1 272
sonde, din care 103 pentru
cercetare, forate de către
colectivul schelei din Bă
lăria, aici, în Cimpia Ro
mână, unde se dă o aprigă
luptă pentru punerea in
valoare a noi izvoare de
țiței.
Un alt mesaj, un alt
succes al muncii. înregis
trat in prag de 1 Mai pe
platforma electronicii de
la Pipera — București. Ca
să ajungem la Dispeceratul
energetic, informează re
porterul; trebuie să tre
cem prin hala de asam
blare „populată" de sute
de videoterminale și mi
crocalculatoare. De ce aici
și nu la proiectare sau la
secția de fabricație-primare sau in alt comparti
ment al
întreprinderii
bucureștene de calcula
toare electronice — una
dintre citadelele platfor
mei
Pipera ? „Pentru că
acum, aici — ne explică
Tănase Florea, directorul
întreprinderii — avem un
eveniment important : ul
tima fază de experimen
tare a unui Sistem pentru
controlul utilizării energiei
electrice in întreprinderi.
O „premieră" care si-a
dovedit utilitatea si ser
vește scopului pentru care
colectivul nostru l-a pro
iectat, elaborat si realizat.
Este adevărat, si viața
confirmă, nu există dome,niu in care
tehnica de
calcul să nu-și facă loc și
as aminti doar că rata în
noirii produselor este foar-

In întrecerea socialistă desfășurată în cinstea
zilei de 1 Mai, oamenii muncii de la întreprinde
rea de mașini-unelte și agregate — București și-au
concentrat eforturile asupra realizării și depășirii
planului Ia toți indicatorii, in condiții de eficiență
economică sporită. Ponderea
produselor noi și
modernizate realizate de harnicul colectiv al între
prinderii reprezintă 65 la sută din totalul producției-marfă pe întregul an.
In imagine, echipa condusă de lăcătușul Emilian
Chițoran finalizează o nouă mașină de alezat și
frezat, care va fi livrată la export înainte de
termen. (Sandu Cristian).

te mare aici. în singura1*
69
întreprindere din țară in
care se realizează calcula
toare electronice și alte
echipamente de tehnică de
calcul,
anual
produsele
fiind 75 la sută noi sau reproiectate. Și „noul" nu
se impune numai prin ino
vații. Un specialist
vine
cu o idee, dar foarte multi
tehnicieni,
ingineri
tre
buie să contribuie la fina
lizarea ei. Deci, si această
nouă instalație este reali
zarea noastră, a tuturor,
pe care o dedicăm Zilei
internaționale
a muncii".
Un microcalculator de
proces Sport ’83, o impri
mantă, două videotermi
nale culeg si prelucrează
datele de la contoarele de
energie si senzorii de uti
laje. chiar în inima intreprinderii de calculatoare
electronice. Aici se expe
rimentează. aici se vede
clar, pe un tablou sinop
tic, situația exactă în ori
care moment. Ce se vede
în momentul de față? „Ni
mic deosebit — spune ing.
Maiteni Ștefan, urmărind
datele — o curbă de sar
cini de la secția circuite
imprimate, un consum uni
form. Dar „noi" nu sintem
mari consumatori de ener
gie. Sistemul își va arăta
eficienta în mari întreprin
deri, va detecta utilajele
care staționează, dacă se
respectă programele de lu
cru stabilite și așa mai de
parte. Acesta este mesa
jul nostru concret închinat
zilei de 1 Mai — o premie
ră electronică de prestigiu".
Am început acest periplu
reportericesc la sărbătoarea
întîiului de Mai' cu un
mesaj mineresc ; îl înche
iem tot cu un mesaj mi
neresc, al faptei de ultimă
oră, transmis în plină
noapte de sfirșit de aprilie
din inima munților Hășmaș.
De la gura puțului nu
mărul 5 pînă la cota zero
sint 840 de metri. De prin
preajmă izvorăște
Oltul.
După sute și sute de kilo
metri, apele lui, purtate de
Dunăre, ajung să se odih
nească în marc. Pe aici,
prin Hășmaș însă,
prin
puțul numărul 5, în jos,
oamenii ajung mai direct
la nivelul mării.
Minerul-șef de echipă
Constantin Crețu
tocmai
ieșise din șut, schimbul
doi.
JSfîrșit de aprilie, ora 22,
Brazii foșneau ușor, apele
se arginteau în lumina
lunii.
— De unde urcați ? —
l-am întrebat.
— De la orizontul 29.
Pînă acolo am ajuns cu
lucrările de echipare a nuțului. Acesta este orizon

tul inferior din grupa ce
lor 4, care vor fi atacate
în cursul acestui an. Hotărirea noastră este să ter
minăm lucrările înainte de
termen.
în acest sens
ne-am organizat întreaga
muncă. Și iată, am atins
orizontul 29. Onorindu-ne
angajamentul luat in cin
stea zilei de 1 Mai, am
coborît cu 26 de metri mai
mult decit prevedea pla
nul. Ne-am angajat ca această depășire să o men
ținem, repetînd-o lună de
lună.
De fapt ce este puțul nr.
5 ? în momentul de față
— cea mai importantă lu
crare de investiții la între
prinderea minieră Bălan ;
este puțul cu diametrul cel
mai mare — 5 metri și cu
cea mai mare adîncime
dintre toate cele 5 mai im
portante din Bălan. Este
dovada înaltei competențe
profesionale a specialiști
lor și minerilor, a indîrjirii și efortului lor coti
dian. Pentru că este lu
crarea cu cel mai sporit
grad de dificultate. O sec
vență zugrăvită de
unul
dintre mineri : ,"Pînă la
orizontul 440 am săpat în
stîncă. A mers bine. Apoi
au început problemele. Am
dat de roca cea mai difi
cilă cu putință, care nu-ți
apare nici în visele cele
mai negre ! Umplutură de
falie, rocă instabilă, plas
tică. Năvălea,
păstoasă,
din soațele tronsoanelor,
gata să ne astupe lucra
rea".
O anume zi. o dumi
nică a rămas în mintea fie
căruia dintre cei 21 mineri
de la puțul 5 organizați în
3 schimburi. Timp de 20 de
ore cu toții au fost, numai
un schimb, numai
echipă
ce acționa, ca un singur
om. să stăvilească aluneca
rea. Pînă la urmă, au gă
sit soluția tehnică cea mai
potrivită și au aplicat-o.
Lucrul
s-a
intensificat,
strădaniile s-au înzecit. La
cota zero'— la nivelul mă
rii, o altă soluție ingenioa
să a îngăduit turnarea ine
lelor din beton. în aiun de
1 Mai, in cinstea marii săr
bători a muncii. S-ar pu
tea numi oare altfel decît fapte de excepție mo
mente și dovezi ale unui
permanent eroism ? Con
stantin Crețu, Mihaly Ște
fan, Dumitru Ifrim și toți
cei din formația puțului 5
le zic sarcini si datorie.
Fante de muncă ce se adună si se înscriu în infi
nite variante și aspecte în
marea carte a eroicului
timp de azi.
Reporterii și corespondenții
„Scinteii"
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CONSTANTIN
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
tovarășă
Elena
stimată
Ceaușescu,
stimați to
Stimate tovarășe și
varăși.
Dragi oaspeți de pește hotare.
întregul nostru popor sărbătoreș
te 1 Mai, Ziua internațională a celor
ce muncesc, într-o atmosferă de in
tensă vibrație patriotică, de puter
nic entuziasm revoluționar și avint
creator, intr-o deplină și strinsă
unitate în jurul eroicului și gloriosului partid comunist, al secresău
general,
tovarășul
tarului
Nicolae Ceaușescu
_______ ... — ..genial strateg
al edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, pa
triot înflăcărat si militant de frun
te al mișcării comuniste si muncito
rești
internaționale,
personalitate
proeminentă a lumii contemporane.
(Puternice aplauze, urale și ovații ;
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !").
Omagiem astăzi Ziua Muncii într-o
atmosferă de unanimă angajare
și amplă emulație creatoare în munca
și lupta pentru înfăptuirea neabătută
a politicii partidului, a hotăririlor
. Congresului al XlII-lea si Conferin
ței Naționale, a planului și progra
melor de dezvoltare economico-socială a României socialiste. Străluci
tele teze și orientări fundamentate,
cu clarviziune și înaltă răspun
dere
comunistă,
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu în magistrala sa
cuvîntare rostită ieri la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. insuflă Întregului nostru par
tid si popor noi forte si energii in
desfășurarea și ridicarea la un nivel
tot mai înalt a întregii opere
de
construcție socialistă din
patria
noastră. (Vii și îndelungi aplauze).
Simbol al unității, solidarității și
frăției clasei muncitoare de pretu
tindeni,
ziua de 1 Mai constituie
pentru comuniștii români, pentru
toți oamenii muncii din România o
aleasă sărbătoare de cinstire a tre
cutului glorios de lupte și jertfe ale
poporului nostru pentru libertate si
o viață demnă, un fericit prilej de a
da expresie legitimei mîndrii fată
de grandioasa operă pe care o in
i’ăptuim in scumpa noastră patrie —
socialismul și comunismul. (Aplauze).
In perioada interbelică, fiecare 1
Mai a constituit pentru proletariatul
român, pentru întreaga noastră cla
să muncitoare o zi de afirmare a
unității sale, a solidarității interna
ționale. o zi de luptă împotriva ex
ploatării și asupririi, a pericolului
fascist și a politicii de revizuiri și
expansiuni teritoriale, pentru inde
pendența. integritatea si suveranita
tea României, peritru pacea intregii
lumi.
între momentele care, cu forța de
netăgăduit a faptelor, dau strălu
cire acestor adevăruri, atestind pro
funda implicare a partidului comu
nist m viața politică a tării, contri
buția sa hotărî toare la făurirea unui
nou destin pentru poporul român, la
loc de cinste se situează marea de
monstrație muncitorească, antifascis
tă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939.
Luminoasă mărturie a avintului re
voluționar. a maturității clasei noas
tre muncitoare, strălucită pagină de
eroism, de dăruire patriotică, de ata
șament al comuniștilor si antifasciș
tilor români față de marile idealuri
Sile poporului, puternica acțiune revoluționară de la 1 Mai 1939 — in
pregătirea si desfășurarea cărela_ un
rol determinant l-au avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu — a constituit .momentul
culminant al luptei antifasciste si
antirăzboinice, desfășurate in acea
perioadă de ‘masele populare, in
frunte cu comuniștii, pentru apăra
rea libertăților democratice, a inde
pendenței, suveranității și integri
tății țării. (Vii aplauze). Fiind cea
mai amplă și puternică manifes
tare din Europa, desfășurată in
condițiile
in
care
nazismul,
„ciuma
brună"
a
acelor
ani,
devenise un pericol iminent pentru
independența și integritatea multor
țâri, inclusiv a României, uriașa ri
dicare a proletariatului român t>-a
constituit intr-o vibrantă pledoarie
pentru unirea maselor muncitoare, a
forțelor progresiste, a tuturor po
poarelor iubitoare de pace și liber
tate in lupta pentru implinirea legi
timelor lor deziderate de a trăi in
tr-o lume mai bună si mai dreaptă,
ferită de spectrul amenințător al
fascismului si războiului.
Faptul că în fruntea acestei pu
ternice demonstrații s-a aflat, impunîndu-se ca o mare personalitate
a luptei antifasciste, pentru apărarea
integrității și suveranității
Româ
niei, ca și a altor țări europene,
eminentul revoluționar și inflăcă-

râtul patriot tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
atestă inalta
consecventă a unei vieți exempla
re. consacrată de decenii și decenii
salvgardării păcii și înlăturării pri
mejdiei unui război nimicitor, opri
rii aberantei curse a înarmărilor și
edificării unei lumi mai drepte și
mai
bune.
(Aplauze puternice).
Aceasta conferă sensuri mai profun
de și o mai largă rezonantă demer
surilor internaționale actuale ale
României socialiste, propunerilor,
inițiativelor și acțiunilor secretaru
lui general al partidului, președin
tele Republicii, rpult Iubitul și stima
tul nostru conducător, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
(Aplauze
și
urale
prelungite ;
scandează
se
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Unitatea de acțiune a proletaria
tului român, manifestată cu deose
bită vigoare acum aproape cinci de
cenii, avea să-și găsească o fericită
expresie în acordul de Front Unic
Muncitoresc dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Social-De
mocrat, anunțat întregii clase mun
citoare, întregii națiuni romane la 1
Mai 1944 — act de însemnătate isto
rică în asigurarea victoriei revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă si antiimperialistă —•
și deplina încununare — la Congre
sul din februarie 1948 de făurire a
partidului unic muncitoresc.
De peste patru decenii, de cind
■î
patria noastră a devenit o țară a
muncii libere, ziua de 1 Mai consti
tuie un minunat prilej de trecere in
revistă a succeselor obținute de eroi
cul nostru popor în activitatea neo
bosită pe care o desfășoară cu înalt
spirit revoluționar pentru făurirea
propriului său destin comunist. Din
multitudinea bilanțurilor de 1 Mai
se detașează cu strălucire cele ilustrînd marile împliniri din ultimii 23
de ani — perioadă care se înscrie în
conștiința națiunii drept cea mai
bogată în înfăptuiri din istoria
țării,
denumită
cu
indreptățită mîndrie de poporul nostru
„Epoca Nicolae Ceaușescu". (înde
lungi aplauze, urale și ovații : se
P.C.R. !“,
scandează „Ceaușescu - —
„Ceaușescu și poporul !“).
în această perioadă dinamicâ,
Inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului, sub impulsul gindirii
novatoare și activității revoluționa
re ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
un suflu nou, proaspăt și creator a
pătruns in toate sferele operei de
edificare a orînduirii noastre socia
liste. S-a regindit, dintr-o perspec
tivă nouă, profundă și fertilă, așeza
tă pe temeliile rigorii științifice, în
treaga problematică a construcției
socialiste, înlăturindu-se șabloanele
și clișeele învechite care înăbușeau
gindirea vie, creatoare, spiritul re
voluționar, asigurindu-se descătușa
rea largă a marilor energii ale po
porului român, punerea tot mai in
tensă în valoare a marilor valențe
de progres ale socialismului. Dato
răm, totodată, secretarului general
al partidului
elaborarea, aplicarea
și perfecționarea continuă a siste
mului democrației muncitorești-revoluționare în țara noastră, precum
și a conceptului, profund umanist
și,științific, al construirii socialismu
lui cu poporul și pentru popor.
(Aplauze puternice).
în conștiința fiecărui comunrst. a
fiecărui cetățean, în conștiința între
gii națiuni s-a înscris ca un mare
și incontestabil adevăr faptul că
toate victoriile obținute. în ultimii
23 de ani, în edificarea societății so
cialiste în țara noastră sint indisolu
bil legate de numele, de gindirea
cutezătoare și activitatea neobosită
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
Erou între eroii neamului, strălucit
conducător,
revoluționar
intran
sigent ce întruchipează cele mai
alese virtuți ale poporului român,
idealurile sale de echitate și drep
tate, de progres și prosperitate, de
libertate socială și independență na
țională, căruia ii aducem și cu acest
prilej omagiul nostru cel mai fierbin
te, întreaga dragoste și stimă, cele
mai alese sentimente de prețuire și
profundă recunoștință.
(însuflețite
aplauze și urale ; se scandează
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria !“).
Comuniștii. întregul nostru popor
dau o deosebită apreciere contribu
ției determinante a tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de . frunte al
partidului și statului, savant de lar
gă recunoaștere internațională. Ia
fundamentarea și punerea in aplica
re a mărețelor programe de dezvol
tare economico-socială a țării, la
dezvoltarea și înflorirea științei, in
vățămintului și culturii românești,
relevind, totodată, strălucita activi
tate desfășurată pe plan intern și
internațional pentru implinirea celor
mai nobile aspirații ale poporului

nostru de bunăstare materială și spi
rituală, pentru afirmarea largă in
lume a idealurilor păcii, colaborării
și înțelegerii între popoare. (Vii și
puternice aplauze).
.*o‘- • •
Stimați tovarăși,
La marea sărbătoare de astăzi a
zilei de 1 Mai. România socialistă
se prezintă ca o țară dinamică, in
plin progres, cu o industrie moder
nă. cu o agricultură avansată și o
cultură
înfloritoare,
inregistrind
importante
succese în toate do
meniile vieții economico-sociale.
In condițiile complexe ale econo
miei mondiale, poporul nostru a tre
cut. cu bune
rezultate, la înfăp
tuirea celui de-al 8-lea cincinal. In
1987 — al doilea an al cincinalului
— au fost obținute
noi realizări
importante in dezvoltarea
economico-socială a patriei, in ridicarea
nivelului general de viață și civilizație al întregii țări. In industrie,
prin accentuarea dezvoltării intensive a acesteia, producția-marfă a
crescut cu 4,5 la sută, iar in agriobținută cea mai
cultură a fost
mare producție de cereale din isto
ria patriei. Rezultate bune s-au ob
ținut și in celelalte
sectoare ale
economiei. S-au dezvoltat activita
tea de cercetare științifică, invățămîntul, cultura —• factori de impor
tanță deosebită pentru înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului.
subliniat tovarășul
Așa cum a
...
__
____ ,____
în
recenta
Nicolae
Ceaușescu.
expunere rostită la ședința Comi
tetului Politic Executiv, putem
afirma, pe baza rezultatelor din pri
mii doi ani ai cincinalului și din
acest an, că planurile și programele
de dezvoltare economico-socială a
țării corespund pe deplin realități
lor, cerințelor progresului și dezvol
tării — pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii — a
societății noastre socialiste, cit și
necesităților de ridicare continuă a
gradului de civilizație și cultură, a
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului român.
Ca in fiecare an. sărbătorirea zilei
de 1 Mai prilejuiește o puternică
efervescență creatoare și o înaltă
angajare muncitorească, o activitate
susținută a întregului popor pentru
înfăptuirea in condiții de calitate și
eficiență ridicate a planului națio
nal unic de dezvoltare economicosocială pe anul 1988. Acționînd cu
abnegație și dăruire revoluționară,
în
cadrul
întrecerii
socialiste,
numeroase colective de oameni ai
muncii de pe întreg cuprinsul țării
raportează in întimpinarea zilei de
1 Mai noi și importante succese în
realizarea ritmică, integrală a pro
ducției fizice, in onorarea exemplară
a contractelor încheiate cu partene
rii externi, în îndeplinirea tuturor
prevederilor planului pe primele 4
luni ale acestui an.
Puternic mobilizați de îndru
mările și chemările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. de orientările de
inestimabilă
valoare
teoretică și
practică
formulate de secretarul
general al
partidului
la recenta
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv. comuniștii, toți oamenii muncii. făuritori ai bunurilor materiale
și spirituale, ai avuției naționale,
hotăriți
să acționeze
sint ferm
neabătut, cu cea mai înaltă responexigență.
pentru
infăpsabilitate Și
. . .
tuirea integrală, la toți indicatorii, a
prevederilor planului pe acest an și
pe intregul
cincinal, a mărețelor
obiective stabilite de Congresul al
XlII-lea al
partidului.
pentru a
asigura mersul neabătut înainte al
patriei, spre orizonturi tot mai
luminoase de civilizație și progres,
spre înfăptuirea visului de aur —
a comunismului in România 1 (Pu
ternice aplauze).
Cu prilejul zilei de 1 Mai. vă rog
să-mi permiteți ca, in numele și din
împuternicirea conducerii partidu
lui. a secretarului său general, to
varășul
Nicolae
Ceaușescu.
să
adresez eroicei noastre clase munci
toare. minunatei țărănimi. inte
lectualității. tuturor oamenilor mun
cii din
patria ■ noastră cele mai
pentru rezultate'e
calde felicitări
întreaga
activitate
obținute
în
pentru
înfăptuirea
desfășurată
neabătută a marilor obiective de
dezvoltare economico-socială a țării
în această perioadă, precum si urări
de noi si tot mai mari realizări și
înjnliniri în muncă si viață. (An’wre
și urale prelungite : se scandează
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși.
1 Mai. Ziua solidarității muncito
rilor de pretutindeni, prilejuiește în
tregului nostru popor reafirmarea

hotărirn sale unamme de a face
totul pentru a-și aduce, in continuare, contribuția sa activă la îm
plinirea celor mai înalte năzuințe
ale popoarelor lumii de a trăi și a
se dezvolta intr-un climat trainic de
pace. înțelegere și colaborare. Spi
ritul profund internaționalist al
mișcării noastre muncitorești își gă
sește astăzi o strălucită expresie in
politica externă a P.C.R. și statului
român, magistral călăuzită de orien
tările și indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrile
Congresului al XlII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, politică
activă și constructivă aflată in de
plină concordantă cu oerințele edi
ficării noii orînduiri în țara noastră,
cu aspirațiile de libertate și inde
pendență. de progres și prosperita
te ale întregului popor român, ca,
de altfel, ale celorlalte popoare, cu
normele și principiile fundamentale
ale raporturilor dintre state, cu rea
litățile și exigentele lumii contem
porane.
Comuniștii, întregul popor român
dau o înaltă si unanimă apro
bare acțiunilor intense, propuneri
lor și inițiativelor desfășurate pe
plan
internațional de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru întărirea
solidarității partidului nostru cu
toate forțele progresiste, democratice
si antiimperialiste de pretutindeni,
pentru dezvoltarea colaborării Româ
niei cu toate statele lumii, in lupta
pentru progres economic și social,
pentru o lume mai bună, a păcii,
înțelegerii și cooperării. (Aplauze și
urale
îndelungi ;
se
scandează
„Ceaușescu — pace !“).
La temelia întregii politici exter
ne. partidul și statul nostru situează
în mod ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependentei si
suveranității na
ționale. neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc, re
nunțării la forță și la amenințarea
cu forța, soluționării pașnice, pe calea
tratativelor, a oricăror probleme liti
gioase între state. în spiritul acestor
principii, partidul nostru întărește
continuu raporturile de colaborare și
solidaritate militantă cu toate parti
dele comuniste si muncitorești, ac
ționează statornic pentru făurirea
unei unități noi a mișcării comu
niste și muncitorești, bazată pe prin
cipiile de deplină egalitate, pe res
pectarea dreptului fiecărui partid de
a-și elabora tie sine stătător linia
politică, strategia și tactica revolu
ționară. potrivit condițiilor concrete
din propria, tară, fără nici un ames
tec din afară.
Promovînd o concepție înnoitoare,
revoluționară asupra solidarității in-,
ternationale. partidul nostru dezvol
tă, in același timp, relații pe dife
rite planuri cu partidele socialiste și
șocial-democrate. cu alte formațiuni
politice democratice, progresiste, an
tiimperialiste. cu partidele de guvernămint din țările în curs de dez
voltare. cu mișcările de eliberare
națională, cu toate forțele care luptă
pentru independentă, democrație și
progres, pentru pace și colaborare
între popoare.
relații
de
România
dezvoltă
prietenie si colaborare cu toate țările socialiste. întărește relațiile pe
multiple planuri cu țările in curs
de dezvoltare si nealiniate si. in spi
ritul principiilor coexistenței pașni
ce. extinde raporturile sale cu sta
tele capitaliste dezvoltate, cu toate
țările lumii, fără deosebire de orinduire socială.
O nouă si strălucită expresie a
politicii externe românești de pace
si largă colaborare internațională o
constituie vizitele oficiale de priete
nie întreprinse recent de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. intr-o se
rie de țări din Africa. Asia și in
Australia, vizite încheiate cu rezul
tate deosebit de rodnice, care au
dat un nou si puternic impuls ra
porturilor de prietenie și colaborare
dintre poporul român și popoarele
acestor țări. (Vii și îndelungi aplauze). Totodată, aceasta reprezintă o
remarcabilă contribuție la promovarea
cauzei înțelegerii și colaborării in
ternaționale, destinderii, dezarmării
și păcii.
în conștiința popoarelor lumii
s-au
impus cu putere contri
buțiile de primă importanță ale
președintelui României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la afirmarea unei
noi gindiri, a unei noi abordări a
problemelor păcii și războiului, in În
făptuirea securității europene, in
promovarea marii cauze a dezarmă
rii, și in primul rind a dezarmării
nucleare, tenacitatea, cutezanța și
fermitatea revoluționară in reliefa
rea uriașului pericol ce amenință umanitatea in era nucleară, inițiative
le și demersurile sale pentru inlăturarea primejdiei grave a distrugerii
civilizației, a înseși condițiilor pen
tru existența vieții pe planeta noas
tră.
Cronica acestor ani consemnează
la loc de cinste contribuția deosebit
de importantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in lupta pentru
lichidarea subdezvoltării — care afectează marea majoritate a popoa-

relor lumii — pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale. pentru soluționarea într-un
mod nou, democratic, a problemelor
complexe ale contemporaneității, po
trivit intereselor și aspirațiilor tu
turor popoarelor, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră.
Sărbătorind cu însuflețire ziua de
1 Mai, intregul nostru popor iși rea
firmă hotărirea nestrămutată de a
nu precupeți nici un efort în înfăp
tuirea noilor și strălucitelor teze,
idei și orientări cuprinse in re
centa cuvîntare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. menite să asigu
re realizarea exemplară a sarcinilor
și obiectivelor stabilite de Congresul
al XlII-lea și Conferința Națională,
pentru înălțarea României socialiste
pe noi culmi de civilizație și pro
gres. (Puternice aplauze și urale ;
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Totodată, poporul român lȘi manifestă solidaritatea activă cu forțele progresiste. înaintate de pretu
tindeni și își exprimă convingerea
că. acționînd unite, întărind conti
nuu colaborarea și prietenia, popoa
rele pot să determine un curs nou,
democratic, în viața internațională,
să asigure triumful politicii de pace
și dezarmare, de independență și
largă colaborare între toate națiu
nile lumii.
— Trăiască 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc de pretutindeni !
— Trăiască eroicul și gloriosul
Partid Comunist Român. în frunte
cu secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !
— Trăiască minunatul nostru po
por. constructor entuziast al socia
lismului și comunismului pe pâmintul României !
— Trăiască și înflorească scumpa
noastră patrie — Republica Socialistă România !
— Să triumfe politica de pace,
prietenie și colaborare între toate
statele lumii ! (Vii, indelungi aplauze. urale și ovații ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.!". „Ceaușescu
— muncitorii !“, „Ceaușescu și po
porul !“. „Ceaușescu — România,
pacea și prietenia !“, „Ceaușescu —
România, stima noastră și mindria!",
„Ceaușescu — pace !“).

(Urmare din pag. I)

industrie, agricultură, investiții. Acționind cu fermitate pentru înfăp
tuirea prețioaselor orientări și in
Luind cuvîntul. tovarășul Constan
dicații pe care ni le dați zi de zi,
tin Olteanu, membru al Comitetu
mult
stimate
tovarășe secretar
lui Politic Executiv al C.C. al
general, comuniștii, toți cetățenii
P.C.R., prim-secretar al Comitetului
Bucureștiului sint hotăriți să facă
municipal București al P.C.R., pri
totul pentru transpunerea neabătut
marul general al Capitalei, a spus :
in viață a obiectivelor Congresul!
al XlII-lea și Conferinței Naționc
„Mult stimate si iubite tovarășe
ale partidului, cinstind astfel gr
Nicolae Ceaușescu,
permanentă pe care o acordați f
Mult
stimată
tovarășă
Elena
fecționării muncii noastre, ediț
Ceaușescu,
V
V rii unei capitale moderne, inf
Stimați tovarăși,
toare, pe măsura timpului eroi
Descfyizind adunarea festivă con
necuprinsă măreție ce-l trăi!
sacrată aniversării zilei de 1 Mai,
conducerea dumneavoastră clc
Ziua, internațională a celor ce
toare".
muncesc, vă rugăm să ne îngăDespre semnificația zilei d<
duiți ca, in numele comuniștia vorbit
tovarășul
lor, al tuturor oamenilor muncii din
Constantin, membru al Corn
Capitală, să aducem un înflăcărat
Politic Executiv al C.C. al P
omagiu celui, mai de seamă fiu al
în continuare a avut loc ur
națiunii,
ilustrul
conducător
al
tacol festiv dedicat zilei de 1
partidului și statului nostru, stră
Manifestarea prilejuită de sărbă
lucit
revoluționar,
proeminentă
toarea muncii s-a încheiat într-o
personalitate a lumii politice con
atmosferă înălțătoare, de profundă
temporane, care slujește cu nețărmu
vibrație patriotică, de puternică an
rit devotament interesele supreme
gajare revoluționară, S-a aclamat,1'
ale poporului roman, cauza păcii și'
din inou, cu înflăcărare, pentru
colaborării intre popoare, secre
partid și secretarul său general,
tarul general al partidului, pre
pentru patria socialistă, pentru
ședintele Republicii, tovarășul
harnicul și talentatul nostru popor,
Nicolae Ceaușescu.
constructor victorios al socialismuCu
adine
respect
și
aleasă
lui și comunismului.
prețuire
salutăm
prezența
la
Prin
întreaga el
desfășurare,
adunarea noastră a tovarășei Elena
adunarea festivă din Capitală con
Ceaușescu, militant' de frunte al
sacrată zilei de 1 Mai a pus în
partidului și statului, eminent om
lumină voința fermă a oamenilor;
de știință
de
largă recunoaștere
muncii, a întregului nostru popor del
mondială, care se bucură de o inala acționa, în strinsă unitate în jurul ■
tă apreciere pentru prodigioasa
partidului,
al
secretarului
său !
activitate consacrată înfloririi patri
general, pentru realizarea exempla- '
ei. afirmării in lume a nobilelor va
ră a planului pe acest an și pe în- j
lori ale științei, invățămintului și
tregul cincinal, pentru
înfăptuirea!
culturii romanești.
neabătută a mărețelor obiective sta-;
Adresăm, de asemenea, un salut
bilite de Congresul al XlII-lea și
cordial oaspeților de peste hotare,
Conferința Națională ale partidului,
membrilor corpului diplomatic, tutu
pentru înălțarea patriei pe noi culmi '
ror participanților la adunarea noas
de progres și civilizație, afir- •
tră.
marea tot mai puternică a Româ- i
Ziua de 1 Mai este intîmpinată de
niei socialiste în lume ca o țară
oamenii muncii din Capitală cu re
liberă, demnă și înfloritoare, pentru
zultate însemnate in .îndeplinirea
triumful cauzei păcii. înțelegerii și
planului la principalii indicatori in
colaborării pe planeta noastră.
J

SPECTACOL FESTIV
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialista
România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului au asistat, după încheierea
adunării, la un spectacol festiv dedicat zilei de 1 Mai.
Spectacolul a fost organizat de
sînt dedicate celui mai iubit fiu al
Consiliul Culturii și Educației Sopatriei, conducătorului de țară res
cialiste.
Consiliul
Central
al
pectat de intregul popor :
U.G.S.R.,
Comitetul
Central
al
U.T.C.. U.A.S.C.R.. Consiliul Națio
E astăzi sărbătoare, aleasă sărbătoare
nal al Organizației Pionierilor. Mi
O patrie-și trimite fierbințile urări
nisterul Apărării’ Naționale. RadioEroului acestei Epoci biruitoare
televiziunea română, împreună cu
Și cintece se-nalță din cele patru zări
Comitetul municipal București al
P.C.R. și Comitetul municipal BucuErou intre eroi, luptind
rești de cultură și educație sociaE Nicolae Ceaușescu
listă.
Al patriei măreț simbol
Amplă suită de momente literare lumină a visării țării
muzical-coregrafice. spectacolul a
Și eterna patriei oglindă
conturat o imagine elocventă a prezentului lumihos al României sociaO exemplară vrere,
liste, a anilor de glorie ai „Epocii
o viață exemplară
Nicolae Ceaușescu-, de realizări
Sint trainic temelie la timpul viitor
mărețe, fără precedent in întreaga
O viață-nalt trăită
istorie a tării. Pentru toate aceste
pentru partid și țară
împliniri socialiste ce au schimbat
Pentru poporul țării —
destinul țării și al oamenilor ei, s-a
eroic, muncitor
adus, la acest ceas de sărbătoare, un
cald omagiu partidului nostru co
E Ceaușescu brav bărbat al gliei
munist. secretarului său general, to
Pentru partid trăind, pentru popor
varășul Nicolae Ceaușescu.
'El e chezaș că drumul României
Cintece muncitorești, revoluționa
Urca-va demn și drept spre viitor
re. creații literare aduc un imn de
slavă Intîiului de Mai biruitor, de
Versuri emoționante sînt rostite
cinstire a omului muncitor, liber și
pentru tovarășa Elena Ceausescu,
demn constructor al României. Ta
eminent om politic, care s-a identi
bloul muzical-literar-coregrafic ..Săr
ficat cu toate marile momente ale
bătoarea muncii — a țării primăvară",
devenirii noastre socialiste :
în interpretarea unor mari colective
de coruri și balet, amplifică aceste
Omagiu eroinei luptătoare
idei, dindu-le o sugestivă si plas
Ce poartă chipul țării in priviri
tică prezentare scenică. La sărbă
Și-un gind curat
toarea muncii, țara e asemenea flo
la ceas de sărbătoare
rilor. are chipul unei minunate gră
Ca un buchet de tineri trandafiri
dini. Aceasta este metafora sugerată
de secvențele muzical-coregrafice.
11 știm cu toții neodihna vie
precum și de imaginile cinematogra
Si sufletul atit de cald și bun
fice. expresii sugestive ale frumu
în ființa ei e-ntreaga Românie
seții și tinereții patriei, ale noii în
Și acest pămint, nemuritor, străbun.
fățișări a României socialiste, „țară
litieră, sub liber soare".
Adevărate imagini-document păs
Unitatea întregului popor fn jurul
trate de memoria peliculei ilustrea
Partidului Comunist Român, al seză aspecte semnificative din vasta
cretarului său general, înfrățirea in
activitate
a
secretarului
gene
muncă au fost și sînt chezășia vicral al partidului,
tovarășul
toriilor noastre socialiste. Sint izvo
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena
rul „zidirilor de geniu dăinuind prin
Ceaușescu,
consacrată
edificării
ere" ale marilor ctitorii ale „Epocii
României socialiste. Sint înfățișate,
Nicolae Ceaușescu".
prin numeroase secvențe cinemato
De ziua muncii se aduce un
grafice, marile ctitorii ale „Epocii
cald omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu-, grandioasele înNicolae Ceaușescu. Versurile din
făptuiri ale prezentului luminos.
„Poem de slavă" și „Suprem oma
giu" și cintecele in primă audiție
Țară a muncii și demnității,

România este preamărită în poemul
de intensă vibrație patriotică „Partid,
popor — o singură voință-. Momen
tul reunește piese corale și instrumentale, frumoase cintece și dansuri
populare.
Din inima întregului popor, ce
și-a dorit dintotdeauna să trăiască în
liniște și înțelegere, pornește și in.
această zi un nou îndemn la pace și
colaborare internațională, chezășii
ale viitorului luminos al omenirii,
Patria română, mamă de eroi, își
poartă mesajul păcii spre milenii
militind pentru triumful omului ș>
rațiunii. Este mesajul poemului
„România—Ceaușescu—pace", ce pre
fațează acest, moment artistic. în
continuare, intr-un cadru sceno
grafic sugerînd construcțiile noului
centru civic al Capitalei, prinde
contur un original moment muzicalcoregrafic.
Recitatorii, soliștii vocali, coruri
le reunite si orchestra dau glas unui
mobilizator jurămînt de devotament
și credință al tuturor fiilor patriei
de a urma neabătut Partidul Comunist Român :

Și cutezind spre miine,
spre comuniste piscuri
Vom făuri noi vise
spre-a le-mplini deplin
Însemn de noi victorii
Congresul freisprezeci
Ne e temei de fapte in anii care vin
E Ceaușescu ctitor de eră-nfloritoari
Ce numele i-l poartă istoria peste ani
Să înălțăm un cintec,
la ceas de sărbătoare
Cu mindra demnitate
de-a-i fi contemporani

în încheierea spectacolului festi’
dedicat zilei de 1 Mal a fost In
tonat imnul Frontului Democrație
și Unității' Socialiste — ..E scris I>
tricolor unire". Se aplaudă îndeluns
cei prezenți aclamind pentru pârtie
pentru minunatul nostru popor, pen
tru România socialistă, pentru con
ducătorul partidului și-statului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu.
Un grup de pionieri și șoimi s
patriei au urcat în loja oficială t
au dăruit cu emoție buchete de fior
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
răspuns cu prietenie acestor vi
brante manifestări de stimă i
prețuire, de fierbinte dragoste ■!
profundă recunoștință.
Din partea tovarăsulu
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elen
Ceaușescu a fost oferit realizator
lor spectacolului un frumos coș c
flori.
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EXPORTUL
PENTRU ÎNCHEIEREA SEMĂNATULUI - sarcină economică prioritară
ZILE PLINE DE MUNCĂ SPORNICĂ

Relatări despre modul în care se acționează in cîteva județe unde lucrările sint rămase în urmă
MUREȘ.

în unitățile

Pentru ca mașinile de plantat cartofi
să fie folosite din plin a fost dublat
numărul oamenilor din echipele de
încărcare, astfel că această operație
se face in numai 2—3 minute. Ali
mentarea
tuturor mașinilor
cu
carburanți se face direct in cîmp.
De asemenea.
mecanizatorilor le
este asigurată masa caldă la locul
de muncă. Există toate condițiile ca,
în următoarele două-trei zile, să s.e
termine semănatul în unitățile agri
cole din întregul județ. (Sava Bejinariu).

agricole

din județul Mures au mai rămas do
semănat circa 46 000 hectare. din
care 32 000 hectare cu porumb, iar
restul cu soia, legume si tutun. De
remarcat că aceste suprafețe sint si
tuate, cu precădere, în zona premontană a județului, unde ploile au
fost mai abundente și unde sint incă
necesare acțiuni susținute de scurge
re a apelor. Dat fiind acest lucru,
specialiștii din unități si cei ai di
recției agricole sint permanent in
cîmp. asigurînd desfășurarea însămîntărilor fără întrerupere, pe fie
care parcelă în parte. Aceasta a fă
cut. bunăoară, ca în cursul zilei de
ieri să poată fi insămintaie. pe an
samblul județului, circa 7 000 hec
tare.
Pentru grăbirea. în continuare, a
lucrărilor S-a extins, peste tot,
schimbul doi la pregătirea terenului
cu
combinatorul
și grapele cu
discuri, iar la semănat se lucrează,
practic, zi-lumină. S-a hotărit, de
asemenea, ca. pe parcelele inaccesi
bile mijloacelor mecanice, să se
treacă de indată la utilizarea atela
jelor si chiar la semănatul manual,
județul dispunind de un mare nu
măr de plantatoare manuale de po
rumb. Acestea vor fi utilizate și la
semănatul loturilor personale ale
membrilor
cooperatori. Totodată,
avînd in vedere că. în unitățile din
zona de cimpie a județului, o serie
de unități sint pe punctul de a în
cheia semănatul porumbului, iar în
altele el se va finaliza in cel mult
două-trei zile lucrătoare, comanda
mentul județean pentru agricultură
a hotărît ca toate mijloacele meca
nice disponibile să fie dirijate ope
rativ în zona premontană. astfel ca
viteza zilnică la semănat să crească
la peste 7 500 hectare, ceea ce cre
ează condiții ca, și în județul Mu
res. însămintările să se încheie in
cel mai scurt timp. (Gheorghe Giur
giu).

VASLUI. Deși încă reci ți În

Acum, cind vremea este bună pentru semănat, ritmul lucrărilor trebuie
mult intensificat, mai ales in unitățile rămase in urmă
Foto : E. Dichiseanu

SATU MARE. Pînă >« » prllie, in unitățile agricole din jude
țul Satu Mare s-a insămințat 88 la
sută din suprafața planificată pentru
culturi de primăvară. De altfel, în
tr-o serie de unități, cum ar fi
cooperativele agricole Sanislău, Petrești. Pișcolt si I.A.S. Cărei, s-a incheiat semănatul pe suprafețele pla
nificate, urmînd ca în cursul zilei
de azi lucrările să se încheie in întreg consiliul agroindustrial Sanislău. în consecință, se creează condiții
pentru a se concentra tot mai multe
forțe mecanice în unitățile cu terenurile cele mai grele pe care nu s-a
putut intra, la pregătirea solului și
semănat. în acest scop s-a inițiat o
amplă acțiune de redistribuire a
mașinilor agricole din zonele mai
avansate cu lucrările spre unități
din consiliul Turt. ca și în alte consilii agroindustriale. Important, este
însă ca nici un moment să nu fie
neglijată asigurarea calității ireproșabile a lucrărilor de pregătire a
terenulpi și de incorporare a semintei intr-un pat germinativ perfect
pregătit. După cum ne asigură tovarășul loan Pop, director adjunct la
direcția agricolă județeană, mai mult
ca oricind specialiștii au înțeles că
numai prin respectarea tuturor normelor tehnologice stabilite se poate
asigura baza unor producții agricole
ridicate. In unitățile consiliului Păulești, bunăoară, unde sint terenuri
grele, de lăcoviște. specialiștii au
luat măsura de a se executa mai
întii o trecere obligatorie in agregat
cu grapă cu colți reglabili pentru a
facilita zvmtarea mai adîncă a so
lului, iar după o zi se mai face o
trecere cu un disc, urmată în final de
semănat. O lucrare care se impune
de urgență este și grăbirea însămintărilor de plante anuale masă-verde
în ogor propriu, mai ales in cadrul
asociațiilor de creștere și ingrășare
a tâurașilor și berbecuților, unități
in care, datorită terenurilor cu exces
de umiditate de care dispun, această
lucrare nu. a fost demarată cu toate
forțele. (Octav Grumeza).
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ALBA.

în urmă cu cîteva zile,
comandamentul județean pentru agricultură a stabilit noi măsuri pen
tru reluarea lucrărilor agricole în
trerupte de vremea nefavorabilă.

Dezvoltarea fără precedent a știin
ței și tehnologiei, pătrunderea tot
mai accentuată a progresului tehnic
în toate sectoarele activității economico-sociale au transformat știința
într-o autentică forță nemijlocită de
producție a economiei moderne. Por
nind de la interesele și obiectivele
de bază ale societății noastre, de la
înțelegerea rolului științei in asigu
rarea dezvoltării patriei. Partidul
Comunist Român, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ,
au acordat și acordă o importanță
de maximă însemnătate științei, ne
cesității situării la baza tuturor ac
tivităților economico-sociale a celor
mai recente și valoroase cuceriri ale
geniului uman. Cu o profundă și cu
prinzătoare viziune asupra dialecti
cii cunoașterii științifice, cu o depli
nă și nestrămutată încredere in for
țele științei, conducătorul partidului
și statului nostru a orientat și orien
tează neobosit intreaga activitate de
cercetare Științifică și tehnologică
din țara noastră, participind efectiv
la elaborarea și transpunerea in
viață a tuturor obiectivelor primor
diale ale științei și tehnologiei ro
mânești.
Sarcinile majore ce stau în fața
științei și tehnicii românești în pe
rioada actuală și în perspectivă se
constituie intr-un cadru larg de mo
bilizare și stimulare a creației ori
ginale, de afirmare tot mai puter
nică a spiritului novator în vederea
modernizării economiei naționale și
ridicării puternice a eficienței aces
teia. Aceste sarcini vizează reali
zarea unei dezvoltări economice in
tensive, modernizarea și perfecțio
narea organizării
producției și a
muncii, promovarea largă a cuceriri
lor revoluției tehnico-stiintifice. spo
rirea eficienței întregii activități economice. îndeplinirea acestor obiec
tive presunune pe de o parte valori
ficarea sunerioară si integrală a ma
teriilor prime, ne baza tehnologiilor
de virf si a utilajelor moderne, iar
pe de altă parte diminuarea consu
murilor de materii prime, materiale,
combustibili și energie, secondată de
o activitate energică de reducere a
rebuturilor, de recuperare și atra
gere in circuitul economic a materia
lelor refolosibile. Optînd pentru a

Astfel, în toate unitățile s-a trecut
cru. De fapt, prezența specialistului
la refacerea graficelor zilnice de lu
în cîmp constituie, în aceste zile, o
cru și la mobilizarea tuturor forțe
garanție pentru calitatea lucrărilor
lor la efectuarea însămințărilor, în
executate și pentru realizarea unui
tărirea controlului asupra desfășu
ritm de lucru ridicat, care să asigure
rării lucrărilor din partea specialiș
încheierea însămințărilor în. județul
tilor și a celorlalte cadre care au
Alba în următoarele zile.
(Ștefan
sarcina să asigure buna organizare
Dinică).
a muncii, punerea în practică a unor
SUCEAVA. Ameliorarea vre
acțiuni de întrajutorare între uni
tăți. Ca urmare a acestor măsuri,
mii
în această săptămînă a permis
ritmul lucrărilor a crescut muit in
lucrătorilor ogoarelor sucevene să
ultimele zile, astfel incit, pină in
realizeze, de la o zi la alta, viteze
seara zilei de 29 aprilie, pe ansam
tot mai mari la semănat. Astfel,
blul județului au fost însămințate
pină in seara de 29 aprilie, au fost
43 800 hectare. ceea ce reprezintă
semănate 78 592 hectare, ceea ce re
mai bine de 66 la sută din programul
prezintă 75 Ia sută din suprafața
acestei campanii. Dacă raportăm aplanificată. După ce in săptămînă
ceste cifre la perioada în care ne aprecedentă
a fost terminată incor
flăm. rezultă limpede că se înregis
porarea în sol a semințelor de ortrează o serioasă rămînere în urmă,
zoaică, ovăz și mazăre pentru boabe,
întârziere care nu poate fi pusă nu
în această săptămînă s-au finalizat
mai pe seama ploilor, deși acestea au
semănatul sfeclei de zahăr, inului
constituit, totuși, cel mai mare im
și cînepei pentru fibră, trifoiului
pediment pentru buna desfășurării
t, pentru sămință. plantelor de nutreț
a muncii în cîmp.
și plantatul
cartofilor
de vară.
Prezența neîntreruptă a specialiș
permite concentrarea forțetilor in cîmp constituie în aceste £ Aceasta
lor mecanice și umane. îndeosebi Ja
zile o cerință esențială pentru acce
plantatul cartofilor de toamnă, lulerarea ritmului lucrărilor și reali
crare ce necesită un
volum mai
zarea unor insămînțări de înaltă ■ ' mare
de muncă, și la semănatul po-'
calitate. Ne-am convins de acest lu
rumbului.
Dacă
pină
vineri
seara
cru nu numai la cooperativa agri
cartofii de toamnă au fost plantați
colă din Săsciori, ci și la cele din
pe 17 662 hectare din cele 23 030
Petrești, Cilnic și in multe locuri.
hectare planificate, sămînța de po
Pretutindeni, prezența specialiștilor în
rumb a fost încorporată în soi pe
cîmp s-a impus prin intervenții con
numai 18 461 hectare, adică pe 52 la
crete. de cea mai mare însemnătate
sută
din
suprafață.
Și aceasta
pentru bunul mers al acestei campanii
deoarece. în cursul
nopților, din
agricole. Peste tot acolo unde lucru
cauza temperaturilor scăzute, s-a
rile sint mai rămase în urmă s-a
produs îngheț la sol. De-abia în
trecut la refacerea graficelor de înnoaptea de joi spre vineri tempera
sămințări în sensul măririi vitezei
tura a fost peste zero grade, iar in
de semănat, fapt ce se realizează și
sol. la adîncimea de 5 centimetri,
prin organizarea unor ample acțiuni
aceasta
s-a situat între 7—9 grade,
de întrajutorare între unitățile ve
ceea ce a permis extinderea pe o
cine. Așa s-a procedat și in consi
arie largă a semănatului porumbu
liul agroindustrial Cilnic, unde o
lui. Avind în vedere că au mai ră
parte din mijloacele mecanice au
mas de semănat 25 868 hectare, din
fost trimise în sprijinul cooperativei
care 5 368
hectare
cu cartofi și
agricole din Girbova, unitate care,
16 639 hectare cu porumb, comitetul
mai ales din cauza terenurilor mai
județean
de
partid
a
luat o serie
grele, nu a putut ține ritmul însăde măsuri
pentru amplificarea
mințărilor cu unitățile vecine. Este
ritmului de lucru. în acest sens,
numai un singur exemplu ce ilus
pregătirea terenului se efectuează în
trează preocuparea existentă la ni
velul județului de a folosi toate
două schimburi prelungite, pentru a
mijloacele posibile in vederea spo
crea suficient front de lucru semăririi considerabile a ritmului de lu • nătorilor și
mașinilor de plantat.

ceastă cale de dezvoltare și progres,
urmează să obținem produse tot mai
perfecționate, cu calități tehnice și
economice superioare. în vederea
ridicării pe o treaptă nouă, modernă
a întregii activități economico-so
ciale.
în ceea ce privește dezvoltarea șl
lărgirea bazei de materii prime și
materiale a societății noastre, chimia
are largi posibilități de a-și ampli
fica rolul de principală furnizoare
de produse sintetice de substituire

ȘTIINȚA

etc. ca un efect firesc și un factor
obiectiv al procesului de producție,
considerîndu-se că ele pot fi arun
cate, în prezent, pe plan , mondial,
se tinde spre valorificarea completă,
într-o proporție de sută la sută a
materiilor prime prin revalorificarea
tuturor componentelor utile, câutîndu-se să se realizeze produse chiar
din partea sterilă a materiei prime,
din „nonvaloarea" ei. în această pri
vință considerăm că o direcție de
acțiune foarte importantă, ce se cere

norate. în ultimele zile din această
săptămînă s-a creat posibilitatea ca
și în județul Vaslui forțele meca
nice să lucreze la capacitate spori
tă, ceea ce a făcut ca ritmul să se
intensifice mult. Vineri, bunăoară,
s-a înregistrat cea mai mare viteză
’de lucru din această primăvară, de
10 600 hectare. în
acest fel. pină
acum, au fost
semănate in total
106 000 hectare, ceea ce reprezintă 69
la sută din întreaga suprafață. Re
zultate peste media județului au
obținut unitățile consiliilor unice
Murgeni.
Bîrlad,
Banca. Zorleni,
Huși. Fălciu. Negrești și altele. La
ordinea zilei se află și aici porum
bul. care mai trebuie să fie semă
nat pe 30 000 din cel.e peste 80 000
hectare prevăzute. De asemenea, ur
mează să se încorporeze în sol car
tofii de toamnă pe 1 200 hectare și
soia pe 4 700 hectare. Printr-o mo
bilizare generală cu forțele meca
nice din dotare lucrarea poate fi
încheiată în cel mult 5 zile prielni
ce. în acest scop, au fost luate ju
dicioase măsuri de organizare care
să asigure depășirea vitezelor zil
nice prevăzute. în cele mai multe
unități. îndeosebi din consiliile uni
ce rămase în urmă, ca Tătărăni,
Crasna. Dimitrie Cantemir. Puiești,
Ivănești, se lucrează în schimburi
prelungite și noaptea, la pregătirea
patului germinativ, iar la semănat
întreaga zi-lumină. Totodată, pentru
înlăturarea decalajelor existente în
tre unități, un mare număr de ma
șini au fost transferate în coopera
tivele agricole ce au de recuperat
restanțe. Prezența specialiștilor în
cimp. controlul
exigent și îndru
marea la fața locului sint. de ase
menea. de natură să urgenteze se
mănatul. și. totodată, să-i asigure o
calitate ireproșabilă. (Petru Necula).

CLUJ. Timpul bun de lucru
din aceste zile a permis ca. în uni
tățile agricole din județul Cluj, să
se intensifice ritmul la semănat. To
varășul Augustin Todea. directorul
general al direcției agricole, ne pre
ciza că în toate consiliile agroindus
triale au fost luate măsuri pentru
realizarea unor viteze maxime de
lucru, astfel incit. în cel mai scurt
timp să fie pusă sub brazdă sămînta pe toate suprafețele planificate.
Astfel, pină Ia 29 aprilie, erau insămințate 83 110 hectare, din cele aproape 115 000 hectare planificate,
respectiv 72 la sută. Porumbul pen
tru boabe a fost insămințat pe 54
la sută din suprafața planificată, iar
soia — pe 74 la sută. în cursul zi
lei de ieri au fost însămîntate cu
porumb aproape 4 000 hectare si 3 500
hectare cu soia, ritmul la semănat
fiind astfel superior zilelor anteri
oare. Peste 20 de cooperative agri
cole au raportat Încheierea semăna
tului porumbului, iar unitățile din
consiliile unice agroindustriale Apahida, Bonțida, Dej, Turda, Țaga
au încheiat semănatul soiei. Sint însă
și unități agricole mult rămase în
urmă. La direcția agricolă județea
nă se analizează zilnic stadiul însămîntărilor în unitățile agricole,
modul in care se realizează viteze
le de lucru, problemele cu care se
confruntă acestea. Aceste analize au
determinat organele agricole județe
ne. cadrele de conducere, specialiș
tii să dispună' în această perioadă
de o mai puternică mobilizare a
mijloacelor umane si tehnice, astfel
ineît să se realizeze. în medie. Ia
semănat, viteze zilnice de 5 500 hec
tare. cu circa 1 000 hectare mai mult
decit în zilele precedente. (Marin
Oprea).

li revine științei în producerea de
noi materiale cu caracteristici tehnico-economice superioare și in elaborarea de noi tehnologii de virf,
mai ales neconvenționale, capabile
să deschidă drumuri spre o nouă ci
vilizație tehnologică.
In prezent, cind știința și tehno
logia se găsesc în fața noii revoluții
tehnico-științifice, a primelor semne
care prefigurează viitorul, preocu
parea pentru realizarea de noi ma
teriale se impune cu acuitate, fiind

în activitatea Combinatului
de
produse sodice din Ocna Mureș rea
lizarea exportului ocupă un loc prio
ritar. Funcționarea la parametri
înalți a instalațiilor reprezintă o
condiție de bază a realizării produc
ției fizice și a cerințelor de calitate
care condiționează ritmicitatea ex
portului. Tocmai de aceea, vorbind
despre export, directorul combina
tului. inginer Ilie Morovan.
ne-a
precizat : „De la începutul anului și
pînă acum toate instalațiile au func
ționat la întreaga capacitate. Ritmul
ridicat de producție inregistrat este
rezultatul preocupărilor întregului
colectiv pentru asigurarea bazei tehnico-materiale. organizarea temeini
că a muncii. întărirea ordinii si dis
ciplinei tehnologice, efectuarea
la
timp si în limita minimă de între
rupere a reviziilor si reparațiilor pe
riodice. în ce privește cerințele de
calitate, pe trimestrul I. 98,8 ia sută
din producția combinatului s-a în
scris în primele două categorii de
calitate, față de 97,8 la sută cît a
fost stabilit prin plan. Prin calitatea
deosebită a produselor noastre, re
cunoscută si apreciată pe piața ex
ternă. menținem de multi ani relații
de export stabile cu partenerii din
diverse țări. în această lună livrăm
produse sodice către Egipt, China,
U.R.S.S., R.F.G., Israel, Ungaria,
Cehoslovacia si alte țări".
Pe primul trimestru, planul la pro
ducția pentru export a fost depășit
cu 8.7 milioane lei. Numai in luna
martie s-a înregistrat o depășire de
6.1 milioane lei. La sodă calcinată,
fată de nivelul livrărilor din lunile
anterioare. în martie s-au expediat
suplimentar la export 5 000 tone. Li
vrări suplimentare sînt și la sodă
caustică și bicarbonat de sodiu. Ca
urmare a măsurilor luate încă de la
începutul anului pentru realizarea
producției destinate exportului, față
de trimestrul I al ânului trecut. în
primul trimestru ai acestui an li
vrările la export au crescut cu 17
la sută. Este o creștere edificatoare
pentru o unitate care deține o tra
diție puternică în domeniul expor
tului.
Alături de preocuparea pentru

functionarea cu randamente supe
rioare a instalațiilor (in primul tri
mestru nu s-a înregistrat nici o opri
re accidentală), se inscriu și alte ac
țiuni concepute si concretizate pen
tru creșterea exportului. Două din
tre acestea au fost realizate la sec
ția de sodă caustică. „Cu forțe pro
prii a fost proiectată și realizată o
instalație de producere a sodei caus
tice fulgi, ne-a precizat ing. Marius
Hopîrtean. șeful secției, un sorti
ment larg solicitat pe piața externă.
Primele livrări se vor face în aceas
tă lună. în prezent, cu noua insta
lație realizăm 30 la sută din produc
ția de sodă caustică a combinatului.
Dacă solicitările vor crește, sîntem

Calitate și
promptitudine
în livrări
pregătiți să Ie facem fată. Cu perso
nalul din secție am realizat la in
stalația de fabricație a silicagelului,
produs care se exportă. încă două
etuve de evaporare. în acest loc apăruse in ultima vreme un loc în
gust. îndeosebi datorită ridicării pa
rametrilor de funcționare a instala
ției. Cele două etuve de evaporare
au fost puse în funcțiune în luna fe
bruarie si acum realizăm pe ele pro
ducție pentru export".
Calitatea producției și promptitu
dinea livrărilor constituie caracte
ristici importante de care țin seama
partenerii externi in relațiile de ex
port cu combinatul din Ocna. Mureș.
Este apreciată, totodată, capacitatea

Producția - permanent racordată la cerințele
pieței externe
Produsele realizate
de harnicul
colectiv
de la întreprinderea
„Unitattea" din Sighetu Marmației se bucu
ră de apreciere pe
piața externă. In acest sens, principala
preocupare a munci
torilor și specialiștilor
de aici este de a asi
gura flexibilitatea, adaptarea
rapidă
a
producției la
cerin
țele pieței externe.
Astfel, s-a reușit ca
în ultimii ani, ca și în

perioada care a tre
cut din 1988.
între
prinderea să-și ono
reze an de an con
tractele la export, livrind partenerilor de
peste hotare peste 90
la sută din producția
fabricată.
în acest
scop, au fost puse în
practică toate progra
mele de modernizare
planificate care au asigurat condiții pen
tru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de
plan.

cauciucuri vulcanizabile reversibile,
care după utilizare să fie depolimerizate și apoi să urmeze un nou ciclu
polimerizare-fasonare, cu ajutorul
unor ingrediente.
Cercetarea științifică și tehnologi
că românească — in consens cu
orientările de perspectivă referitoare
la dezvoltarea social-economică a
țării pină in anul 2000 — este impli
cată la rîndul său intr-o serie de
obiective științifice ce prevăd inclu
siv crearea de noi materiale cu uti

Atelierul de cercetare-proiectare a rea
lizat în cursul anului
trecut peste 1 000 de
modele noi solicitate
la export. Chiar în aceste zile se pregă
tesc colecții
pentru
producția anului vii
tor. (Gheorghe Pârja).

In imagine: secția
de mașini de tri
cotat a întreprinderii.
Foto: S. Cristian

tehnica șl tehnologia influențează
cercetarea și știința, conducind la
apariția de domenii complet noi,
cum sint informatica, robotizarea și
biotehnologia, precum și apariția de
tehnologii cu totul diferite, ca de
exemplu tehnologiile neconvențio
nale.
în acest cadru, chimia modernă,
știință cu adinei implicații practice,
a inregistrat succese deosebite, de
venind unul din factorii cei mai di
namici ai producției .materiale și ai

în confruntare
creatoare cu
periuțele economiei

Contribuție sporită, eficientă
la crearea de noi materiale utile

și de înlocuire a celor naturale, pre
cum și de valorificare superioară, cu
înalt spirit de răspundere și cu ma
ximă eficiență a tuturor materiilor
prime și materialelor. în chimie, cit
și in alte ramuri, un criteriu esen
țial care determină eficiența econo
mică a proceselor tehnologice îl con
stituie tendința de a se folosi mate
rii prime cît mai ieftine și, în ace
lași timp, de prelucrare a acestora
cit mai complexă, respectiv a utili
zării lor la maximum. Acest lucru
nu numai că permite valorificarea
intensivă a potențialului material
disponibil, dar și elimină acumula
rea de produse secundare, care re
clamă cheltuieli suplimentare de sto
care și transport. Dar cel mai im
portant criteriu care se cere să stea
la baza tuturor procedeelor tehnolo
gice este cel al valorificării superi
oare a materiilor prime in sensul
obținerii unor produse de sinteză cu
valori tot mai mari in raport cu va
loarea materiilor prime folosite.
Dacă pînă nu de mult specialiștii
acceptau resturile, zgurile, șlamurile

a fi și mai mult amplificată în eco
nomia noastră, este aceea a extrac
ției metalelor rare și a metalelor no
bile din halde, nămoluri, șlamuri,
zguri, prafuri și alte produse secun
dare rezultate în procesele tehnolo
gice de elaborare a metalelor nefe
roase.
Sprijinind nemijlocit amplele pro
grame de perfecționare a organizării
și modernizare a
producției și a
muncii, de
creștere a calității și
competitivității produselor noastre,
implicată activ în soluționarea unor
probleme legate de înfăptuirea pla
nului cincinal și anual, știința are,
în același timp, obligația de mare
răspundere în fața societății de a
devansa in permanență producția,
să se afle cu un pas înaintea aces
teia, abordînd cu curaj probleme noi
și de perspectivă. Din studierea ten
dințelor care se manifestă pe plan
mondial, știința are datoria să discearnă cu competență căile dezvol
tării viitoare pe direcții de activita
te noi.
în acest cadru, un rol important

vorba chiar de o nouă știință —
„știința materialelor" — spre care se
îndreaptă unanim privirile pline de
speranțe ale specialiștilor de pretu
tindeni. Printre noile materiale, un
loc important îl ocupă așa-zisele
compozite, materiale constituite dintr-un element de structură (fire) șl
o matrice de natură metalică, cera
mică sau organică, ce pot apărea în
tr-o gamă largă, derivată din varie
tatea mare a straturilor și matricelor ce pot participa la alcătuirea lor.
Totodată, va trebui să ne orientăm
spre materiale ceramice cu vocație
termomecanică, materiale ceramice
pentru electrotehnică și electronică,
în primul rind supraconductoare,
inclusiv spre arseniura de galiu. care
va revoluționa transportul energiei
electrice și alte probleme din aceste
domenii. Se apreciază că in mileniul
trei vom avea din ce în ce mai mul
te compozite și tot mai puține me
tale. în domeniul compușilor ma
cromolecular! se vor elabora noi
mase plastice biodegradabile, capa
bile să fie introduse după uzare in
mediul înconjurător, precum și

lizări imprevizibile, contribuind prin
aceasta ia modernizarea și înnoirea
producției, care trebuie să devină tot
mai mult o producție cu adevărat
științifică. Dar cum succesul acestei
activități este asigurat în principal
de transferul rapid al rezultatelor
cercetării științifice in producție,
este necesară. in primul rind,
scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producție, aceasta fiind o cale
deosebit de importantă atit pentru
dezvoltarea cercetării, dar mai ales
cu repercusiuni profunde asupra asi
gurării progresului tehnic neîntrerupt
al societății.
Viața demonstrează că deși socie
tatea nu are întotdeauna condiții de
transfer imediat, fapt pentru care
multe tehnologii de virf nu se apli
că în chiar momentul apariției, tot
știința poate contribui la găsirea de
soluții care să scurteze decalajul
dintre descoperire și aplicare. Fiind
procesul cel mai revoluționar în
lupta pentru afirmarea noului, știin
ța promovează și stimulează iniția
tiva creatoare, îndrăzneala și cute
zanța revoluționară. La rlndul lor,

progresului tehnic, contribuind sub
stanțial la ridicarea nivelului de trai
material și spiritual al oamenilor, la
accelerarea progresului în toate do
meniile.
In lumina orientărilor, indicațiilor
și exigențelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, colectivele de
specialiști din Institutul de chimie
din Clu.j-Napoca, unitate componen
tă a Institutului Central de Chimie,
îndrumate permanent de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, punînd in valoare toate
posibilitățile existente, s-au implicat
puternic in eforturile generale de în
făptuire a programelor de moderni
zare și perfecționare a organizării
producției și tehnologiilor, de spori
re a nivelului tehnic și calitativ al
acestora, de promovare a progresu
lui tehnic in intreaga activitate, con
tribuind astfel la reducerea consu
murilor de materii prime și de ener
gie, la creșterea eficienței econo
mice.
Continuînd orientarea
statornică
de mai mulți ani pentru elaborarea
de tehnologii noi, mai ales în dome

combinatului de a se adapta noută
ților apărute, precum si condițiilor
intervenite pe piața externă. Fabri
cația sodei caustice fulgi și livrarea
acesteia la export au presupus rezol
varea „din mers" a unor problema
legate de condițiile de -expediere si
de creștere a eficienței. Soda causti
că obișnuită se livrează în butoaia
de tablă. Soda caustică fulgi, dato
rită stării sale, poate fi ambalată sl
în saci. Dar aceștia trebuiau con
fecționați. O chestiune aparent mă
runtă care însă poate îngreuna rit
mul livrărilor. Conducerea combina
tului. specialiștii săi, obisnuiți
să
rezolve cu forte proprii problemele
producției, au căutat o soluție. Așa
a fost proiectată si realizată, cu
forte proprii, o instalație pentru
confecționat saci. împreună cu di
rectorul combinatului am urmărit
funcționarea acesteia. Ni se argu
mentează concret cum modernizarea
vine în sprijinul realizării exportu
lui. De altfel și celelalte instalații
noi amintite au fost realizate tot in
cadrul programului de. modernizare.
Bicarbonatul de sodiu, un alt pro
dus de export al combinatului, sa
livrează in saci de polipropilenă. Un
ambalaj greoi, consumator de ma
noperă si materiale. A fost pusă sl
aici problema îmbunătățirii condi
țiilor de livrare. Cu ajutorul unei
mașini speciale, de concepție pro
prie. au fost realizați deja primii
saci de probă. Un ambalaj îmbuna- ’
lățit, mai estetic și mai ieftin. Iată
deci că o preocupare constantă pen
tru asigurarea tuturor condițiilor de
care depinde realizarea exemplară a
exportului, grija deosebită mani
festată fată de atingerea unor para- '■
metri superiori de funcționare a
instalațiilor si obținerea unor indici
Înalți de calitate sînt firesc conti
nuate pe întregul traseu al pregăti
rii și livrării producției către bene
ficiarii externi. Colectivul
combi
natului tine astfel seama de faptul
că producția livrată la export poartă
cu sine dovezi ale prestigiului pro
fesional și mîndriei producătorilor.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteli*

0 nouă linie de tratament
termic
La întreprinderea de ferite Urziceni a intrat în exploatare linia
de tratament termic pentru mag
neții destinați exportului. Noua li
nie este
complet automatizată,
fiind proiectată și realizată prin
efort propriu. Proiectul a fost
conceput de atelierul de proiecta
re si inginerie tehnologică, condus
de inginerul Virgil Prodan si rea
lizat in atelierul de autoutilare. co
ordonat de inginerul Valeriu Licu.
Noua linie de tratament termic are
o capacitate de producție de 25 mi
lioane lei anual și. conduce la un
spor de productivitate cu 50 la
sută mai mare față de procedee
le care erau folosite pînă acum.
(Mihai Vișoiu).

niul sintezei fine și al produselor de
mic tonaj. cercetarea științifică și
tehnologică din institut a fost și
este axată pe rezolvarea unor pro
bleme din cadrul unor programe de
dezvoltare tehnorbgică și moderni
zare a producției cum sint : pesticidele convenționale din grupa sub
stanțelor fosfororganice și neconvenționale de tip feromonal. arome
pentru industria alimentară și cos
metică, noi materiale pentru indus
tria eiectronică, microelectronică și
electrotehnică, recuperări de metale
prețioase din materiale uzate și de
elemente utile din catalizatori uzați,
produse fotosensibile. precum și aparate de laborator și analiză în flux
tehnologic.
In prezent, institutul nostru a ajuns să fie singurul producător al
mai multor grupe de produse cum
sint : feromonii, biostimulatorii de
creștere a plantelor, senzorii electro
chimie!, paste și pulberi metalice
pentru industria electronică, fibre
poliamidice metalizate, soluții pen
tru metalizarea suporturilor dielectrice, arome alimentare și cosmeti
ce. compozite diacritice cu mase anorganice utilizate in stomatologie,
compozite cu sticle ceramice înlocui
toare de țesuturi osfeodentare, sticle
ionconductive pentru senzori elec
trochimie! și altele.
La baza tuturor activităților noas
tre actuale și de perspectivă situăm
orientările principiale, realiste for
mulate de secretarul general al
partidului, menite să stimuleze pu
ternic capacitatea de înnoire și mo
dernizare în toate domeniile, să con
ducă la afirmarea spiritului revolu
ționar. în acest sens, milităm pen
tru ca în activitatea de cercetare
științifică și tehnologică să se ma
nifeste tot mai puternic o gîndire
cutezătoare, capabilă să promoveze
noul, și care să pună în valoare in
treaga capacitate a creației proprii,
inițiind cu curaj cercetări inter- și
pluridisciplinare deschizătoare de
noi perspective în obținerea unor
rezultate de mare eficiență.

Prof. univ. dr.
Gheorghe MARCU
directorul Institutului
Cluj-Napoco

de

chimie
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teatre
@ Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Hagi Tudose — 10; Marea —
18; (sala Amfiteatru) ; Un anotimp
fără nume — 10; (sala Atelier) ; Fa
leza — 10; Clovnii — 18
© Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala
Studio) :
„Universul
artei vocale". Mădălina Muche — so
prană, Mariana Mirescu — mezzosoprană, Rodiră Crenicean — soprană.
La pian : Letiția Flavian, Krimhilda
Cristescu, Iosif Ion Prunner — 17,30
© Teatrul de operetă
(13 63 48) ;
Suzana — 10.30; Paganini — 17,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala £chltu Măgureanu, 11 75 46) :
Gin-Ru'mmy — 10.30; Trenurile melc
— 18; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44):
Anchetă asupra unui tinăr care nu
a făcut nimic — 10,30; Hamlet — 17
© Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
nord — 19
© Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) ;
Bătrina și hoțul — 11; Noapte bună,
mamă — 19,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) ;
Măseaua de minte — 10; Slugă la doi
stăpîni — 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Floarea de cactus — 18;
(sala Sțudio) : Acești îngeri triști —
10,30; Iva-Diva — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Medalionul de argint — 11;
18; (sala Giulești, 18 04 85) ; Aștep
tam pe altcineva — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 55 78) ; Belmondo
al II-lea — 18;
(sala Victoria,
50 58 65) ; Varietăți pe portativ — 19
artistic
„Rapsodia
© Ansamblul
română" (13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie
— 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pistruiatul — 10,30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) ; Aventuri cu Scufița Roșie
— 11
© Circul București (10 41 95): „Stelele
Circului din Moscova" — 10; 15,30; 19

ACTUALITATEA SPORTUVĂ
Concursul internațional
de Gimnastică
de Ia Constanța
Proba feminină din cadrul con
cursului internațional de gimnasti
că de la Constanța a revenit sporti
vei românce Daniela Silivaș cu
39.625 puncte, urmată de coechipie
rele sale Eugenia Golea — 39,450
puncte, Camelia Voinea — 39,275
puncte, Deliana Vodenicearova (Bul
garia) — 38,575 puncte, Ulrike Kloss
(R.D.G.) — 38,225 puncte, Morisette
Geller (Belgia) — 37,900 puncte.
Astăzi au loc întrecerile concursu
lui special pe aparate.

Informații din fotbal
9 O etapă completă, azi. in divi
zia A. In Capitală, un meci de mare
atracție : Victoria, ocupanta locului
al treilea după 25 de etape, primeș
te. pe teren propriu, replica frun
tașei clasamentului. Steaua, precum
si o partidă foarte importantă... pen
tru gazde : Sportul studențesc (lo
cul 15) — F.C. Olt (locul 8). pe sta
dionul din Regie. Dinamo (acum la
egalitate de puncte cu Steaua, dar
cu un golaveraj mai mic) joacă la
Craiova cu echipa locală. Universi
tatea (locul 5 in clasament). Cele
lalte meciuri, se dispută la Pitești
(F.C. Argeș — Corvinul Hunedoara),
Tg. Mureș (A.S.A. — Rapid). Su
ceava (C.S.M. — Politehnica Timi
soara). Moreni (Flacăra — Oțelul
Galati). Brașov (F.C.M. «- Petrolul
Ploieîti). Bacău (S.C. Bacău — Uni
versitatea Cluj-Napoca).
# La 4 mai, miercuri, sînt pro
gramate 7 meciuri din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei Româ
niei" : Rapid — F.C. Argeș (la Tirgoviște),
Dinamo
București
—
F.C.M. Progresul Brăila (la Buzău),
F.C. Olt — C.F.R. Pașcani (la Bra
șov). Victoria Bucutești — C.S.M.
Reșița (la Tg. Jiu). Corvinul Hune
doara — Petrolul Ploiești (la Făgă
raș). Olimpia I.U.M. Satu Mare —
Sportul studențesc București (la Si
biu) și Universitatea Craiova — S.C.
Bacău (la Alba Iulia).
• Partidele de azi din etapa a
26-a a diviziei B încep la ora 11.
Fruntașele clasamentelor dispută me
ciurile după cum urmează : în se
ria I. F.C. Constanta acasă cu Uni
rea Focșani, iar F.C.M. Progresul
Brăila in deplasare, la Bîrlad. cu
F.E.P.A. ’74 ; în seria a Ii-a. Inter
Sibiu se deplasează la Slatina pen
tru partida cu Sportul muncitoresc,
iar Jiul joacă la Petroșani, cu C.S.
Tirgoviște ; in seria a IlI-a. F.C.
Bihor primește vizita echipei Armă
tura Zalău, iar Gloria Bistrița se
deplasează la Arad pentru meciul cu
U.T.A.

Boxeri din 12 țări
la „Centura de aur”
Pregătiri intense (ale sportivilor șl
ale organizatorilor) in vederea apropiatului — și tradiționalului —
turneu international de box ..Cen
tura de aur“. ce va avea loc în Ca
pitală intre 9 și 15 mai. De la fe
derația noastră de specialitate am

fost informați că. în afara pugiliștilor români (unii cu mai multă ex
periență. alții cu mai puțină), la ac
tuala ediție a ..Centurii de aur" pînă
acum și-au confirmat participarea
boxeri de certă valoare, intre care
și campioni ai țărilor respective, din
Bulgaria. Cuba. Egipt. Finlanda.
Ghana. Italia. Japonia. Suedia. Tur
cia. Ungaria și Uniunea Sovietică.
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a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară
din 30 aprilie 1988
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Întreceri pasionante
în „Raliul Deltei”
„Raliul Deltei", a doua etapă a
campionatului national de raliuri
(divizia A), s-a bucurat de o nu
meroasă și valoroasă participare. Pe
parcursul celor 380 de kilometri, cit
a măsurat in total cursa, dar mai
ales în probele de clasament (17),
numeroșii spectatori au asistat la în
treceri pasionante. în clasamentul
general, primele trei locuri au fost
ocupate de echipaje bine cunoscute,
precum Șt. Vasile — .Ov. Scobai,
L. Balint — C. Zărnescu. N. An
drei — N. Voican (toate de la „Da
cia" Pitești), clasate in aceeași or
dine si in fruntea concurenților de
la grupa C 1. Primii in celelalte gru
pe: grupa A: P. Cojocaru — E. Pop,
C. Duval — Gh. Nemeș (ambele.,Oltcit“-Craiova). FI. Mateescu — C. Mo
toc (Unirea tricolor București) ; gru
pa C 2 : M. Bucur — Al. Moldovan
(I.A.T.S.A.-Pitești), A. Kiss — N.
Hâncu (Rutierul Brașov), E. Gajdo — Șt. Gajdd (Brașovia). Frunta
șele clasamentului pe echipe : ..Da
cia" Pitești. I.A.T.S.A. Pitești. I.P.A.
Sibiu. Următorul raliu contind pen
tru divizia A — „Raliul Dunării —
Dacia" (16—19 iunie, la Sibiu).
BASCHET. în ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins in țara
noastră, echipa feminină de baschet
a R. P. Chineze a intilnit simbâtâ,
în Sala sporturilor din Cluj-Napoca,
selecționata de tineret a României.
Partida s-a încheiat cu scorul de
90—70 (43—37) în favoarea jucătoa
relor din R. P. Chineză.
CICLISM. După cum relatează agentiile internaționale de presă, cea
de-a 42-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste internaționale „Cursa
Păcii" va avea loc anul viitor pe
un traseu inedit : Paris — Frankfurt
pe Main — Berlin — Praga — Var
șovia — Minsk — Moscova (circa
3 000 km). Inițiativa organizării
„Cursei Păcii" pe acest traseu apar
ține ziarului ..L’Humanită".
POLO. în cadrul turneului inter
national de polo pe apă de la Tbilisi,
echipa R.S.S. Gruzine a întrecut cu
scorul de 12—8 formația Greciei, iar
reprezentativa Bulgariei a cîștigat cu
10—4 meciul cu selecționata de ti
neret a U.R.S.S.
TENIS. în primele două partide
din sferturile de finală ale Turneu
lui internațional de tenis de la
Hamburg, contînd pentru „Marele
Premiu", vest-germanul Boris Bec
ker l-a eliminat cu 6—1. 6—3 pe ar
gentinianul Guillermo Roldan, iar
Jorge Arrese (Spania) a dispus cu
6—4. 6—4 de Guillermo Vilas (Ar
gentina).
Rubrică

de
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Valoarea
ciștigului

• Niște băieți
grozavi :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13; 15;
17; 19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
G 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
© Zimbet de soare î
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
O Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11;
13, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13
o Egreta de fildeș : PACEA (71 30 85)
— 9; 11; 13
O Iacob : ARTA (213186) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19
© Extemporal la, dirigenție : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
O Orele 11 : VIITORUL (10 67 40) —
15; 17; 19.
© Fiecare vînător vrea să știe :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17;'19
© Tineretul
României
socialiste.
Grupaj de filme în cinstea Zilei tine
retului : LUMINA (14 74 16) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20
© Ciprian
Porumbescu ;
PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 16; 19
© Actorul și sălbaticii (I—II) — 15:
18, Program pentru copii și tineret
— 9: 11; 13 ; DOINA (16 35 38)
© Domnișoara Aurica — 17,30, Pri
vește înapoi cu mînie — 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

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 1 mai ora 20 — 4 mai, ora
20. în țară : Vremea va fi predominant
frumoasă, cu cerul variabil. Unele înnorări se vor produce la începutul in
tervalului în sud-estul țării, iar la
sfîrșitul intervalului în vestul și nordvestul țării, regiuni în care sînt po
sibile averse trecătoare de ploaie. Vîn-

Numărul
curent
.1 obligațiunii

cinema

vremea

tul va sufla slab
pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 4 și 14 grade, izolat mai coborîte în nord-estul țării și în depresiuni
în prima noapte, iar cele■" maxime în
tre .16 și zfi grade, local mai ridicate.
Pe alocuri se va produce ceață slabă,
în București : Vremea va fi predo
minant frumoasă, cu cerul variabil,
favorabil aversei de ploaie la începu
tul intervalului. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 7 și 10 grade, iar
cele maxime între 20 și 24 de grade.
Condiții de ceață slabă în cursul dimi
neților.

Seria
obligațiunii

Manifestarea va mai avea loc în municipiile Giurgiu, între 16 și
18 mai, și Tg. Jiu, între 20 și 22 mai a.c.

LUNI, 2 MAI

11.30 Tinerețea noastră, tinerețea ani
lor de soare. Editorial
11.35 Imn din tinere inimi (color). Selecțiunl din spectacolul de gală
al concursului „CIntecul politic
pentru tineret" — ediția 1988
11.55 Zimbrii Carpaților. Documentar
(colon. Producție a studioului de
film TV
12.20 Tineri In țara tinereții (color'.
Program susținut de tineri inter
pret! si formații de muzică ușoară
12.35 Telefilmoteca de ghiozdan (color).
„Misterul lui Herodot"
.
Episodul 3
13,00 Telex
13,05 Albumul tinereții (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (color)
19.20 Tinerețea noastră, tinerețea ani
lor de soare. Documentar (color)
19.35 Manifest al conștiinței noastre
(color). Program de poezie și cîn
tece patriotice, revoluționare
19.55 Șantierul — spațiu al muncii pen
tru țară, emblemă a patriotismu
lui revoluționar (color). Reportaj
20,15 imn din tinere Inimi (color). Mu
zică ușoară
20,40 Teatru TV (color). „Autografe pe
fluviu", de Corneliu Ifrim. In dis
tribuție : Bogdan Stanoevlci, Emi
lia Popescu, Constantin Cojoca
ru. Marian Lepădatu, Ileana Predescu. Mihal Mereuță, Boris cior
nei. Ion Anghei. Stelian Nlstor,
Ion Lupu. Valentin Popescu. Re
dactor : Ioana Prodan. Regia ar. tistică : Domnița Munteanu
21,50 Telejurnal (color)
22,00 închiderea programului
*
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Jn program :
3 mai — „Operație riscantă" — spectacol de gală.
4 mai — „Povestea Mahulienei".
5 mai — „Singuraticul ghinionist".

1/1,30 Ziua muncii. Editorial
11.40 Muncitorești voințe unite într-un
gînd. Versuri și cîntece patrioti
ce, revoluționare (color) M
11,55 Cutezători pe drum de glorii. Pro
gram
muzical-literar-coregrafic
pionieresc (color)
12.10 Telefilmoteca de ghiozdan. ,,Mis
terul lui Herodot" (color). După
romanul „Movila bătrînului", de
N. Ionescu-Dunăraru.
Producție
a Casei de filme cinci. Scenariul
și regia : Geta Doina Tarnavschi.
Episodul 2
12.30 Tinerii în primele rînduri ale
muncii pentru țară. Reportaj
12.45 Mugurel de cîntec românesc (co
lor)
13,00 Album de Mai (color)
16.40 Gloria muncii, gloria patriei (co
lor). Reportaj
17,00 Telesport (color)
17.30 Invitație la operetă (color)
18.10 Patriotismul — coordonată a ac
tivităților cultural-educative în
Festivalul
național
„Cîntarea
României" (color). Documentar
18,25 Din inimi de copii, dragoste șl
recunoștință (color). Program literar-muzical-coregrafic
dedicat
zilei de 1 Mai
18.45 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal.,
19,15 Muncind cu gîndul la binele țării
(color)
19.30 întii de Mai biruitor.
Spectacol
festiv dedicat zilei de 1 Mai (co
lor). Organizat de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale
a Sindicatelor din România, Comi
tetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din.
România,
Consiliul Național al

“

„ZILELE FILMULUI CEHOSLOVAC"

tV

Organizației Pionierilor, Radlotelevlzlunea română împreună cu
Comitetul municipal București al
Partidului Comunist Român
20.30 Film artistic (color) „Cale liberă".
Producție a Casei de filme cinei.
Premieră TV. Cu : Emil Hossu,
EnlkO Szilagyl-Dumltrescu, Mir
cea Albulescu. Iurle Darie, Ion
Haiduc, Dumitru Palade, Dorel
Vișan, Ruxandra Bucescu, Florin
Zamfirescu, Cornel Revent, Mir
cea Rusu.
Scenariul : Romulus
Lai. Regia : Nicu Stan
21,50 Telejurnal (color)
22,00 închiderea programului

°

La cinematograful „Studio" din Capitalâ se vor desfășura
în perioada 3-5 mai a.c.

mai deplină expresie în înfăptuirile
și proiectele cutezătoare ale celei
mai rodnice epoci din istoria țării,
,.Epoca Nicolae Ceaușescu". Firesc,
și la această sărbătoare a muncii și
unității, poporul își îndreaptă
gîndurile de profundă dragoste și
recunoștință față de conducătorul
partidului și al țării, erou între
eroi, a cărui strălucită viață de mi
litant și patriot reprezintă un însuflețitor. modei pentru întreaga
națiune. Personalitate de frunte a
lumii contemporane, care prin con
cepția și acțiunile sale consacrate
păcii și colaborării internaționale
— așa cum au demonstrat-o incă
o dată
recentele
itinerare de
pace, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în țări ale Africii. Asiei
și pe continentul australian — se
bucură de un înalt prestigiu pe
toate meridianele.
...Flamurile purpurii fluturînd
peste țară, în această sărbătorească
zi a Tntîiului de Mai. sînt simbo
luri ale muncii creatoare, ale uni
tății revoluționare, ale primăverii
comuniste.

1

și desfășurare un rol decisiv l-au
avut tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu. Atunci,
intr-un moment de gravă primej
die pentru destinele țării, a răsu
nat vibrant chemarea Partidului
Comunist Român la unitatea clasei
muncitoare, a tuturor forțelor pa
triotice în lupta pentru apărarea
libertăților democratice, a păcii, a
independenței naționale. Unitatea
de gînd și faptă înscrisă pe stin
dardele de luptă ale partidului cla
sei muncitoare, idee-forță a revo
luției și construcției socialiste, a
devenit, o însuflețitoare realitate în
patria liberă și independentă de
astăzi ; unitatea indestructibilă a
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor în jurul partidului, al
secretarului său general constituie
chezășia și forța înaintării Româ
niei spre comunism.
Toate aceste înalte aspirații și
idealuri, incrustate adînc în filoa
nele tradițiilor muncitorești de
muncă și luptă, transmise și îmbo
gățite prin permanența vie a spi
ritului revoluționar, își află cea

Term inația seriei obligatiunilor

(Urmare din pag. I)
socialiste, pentru o lume mal
dreaptă și mai bună, pentru pro
gres și pace, puternicul mesaj de
solidaritate internațională al cla
sei muncitoare, al întregului popor
român cu toate forțele revoluțio
nare, cu partidele comuniste, mun
citorești și progresiste de pretu
tindeni, cu oamenii muncii de pe
toate meridianele pentru transfor
marea înnoitoare a societății, pen
tru o nouă ordine economică, pen
tru dezarmare și pace.
De la prima, sărbătorire a zilei
de 1 Mai, cele dinții steaguri roșii
desfășurate de muncitori au simbo
lizat unitatea lor de luptă. Stindardul-simbol al unității, lupta pentru
unitatea clasei muncitoare, a în
tregului popor împotriva exploa
tării și asupririi, pentru o societate
liberă și dreaptă și-au pus puternic
amprenta asupra istoriei României
din ultimul secol. Memorabilă prin
profundele sale semnificații isto
rice rămîne marea
demonstrație
antifascistă și antirăzboinică de la
1 Mai 1939, în a cărei organizare

Ziua muncii este întîmpinată de
harnicul colectiv de la întreprinde
rea de utilaj metalurgic Buzău cu
un semnificativ și rodnic bilanț.
Preocupîndu-se permanent pentru
onorarea inainte de termen a con
tractelor economice, muncitorii și
specialiștii de aici au realizat, in
premieră națională, cu un avans de
trei luni, o instalație de înaltă
complexitate tehnică pentru fișierea foliilor din aluminiu, destinată
întreprinderii de producere a alu
miniului Slatina. De asemenea,
pentru întreprinderea de țevi ..Re
publica" din București a fost exe
cutată. cu două luni mai devreme,
o mașină de șlefuire exterioară a
țevilor din inox. Demn de remar
cat este și faptul că, prin noi in
vestiții de inteligentă tehnică pro
prie. in perioada care a trecut din
acest an, la întreprinderea de utilaj
tehnologic au fost asimilate si in
troduse în fabricație : tehnologia și
echipamentul de formare hidraulică
mecanizată a
compensatorilor
multistrat de la Dn 400 la 800 mm,
tehnologia de turnare a suporților
și plăcilor tubulare prin utilizarea
in încărcătură a ștraifurilor din
inox și tehnologia de recondiționare a pieselor turnate din oțel și
fontă. (Stelian Chiper).

Numărul
ciștigurilor

SIMBOLURILE MUNCII,
SIMBOLURILE UNITĂȚII

BUZĂU : Instalații
și tehnologii moderne

1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
000
000
000
000
000
000
000

7 339

245
538
403
63
84
16
11
74
80
31

04
190
104
21
185
156
98
32
193
24

3 000
2 000
2 000
1 000
800
800
800
800
800
800

TOTAL : 7 345 000

Cîștlgurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor sg efectuează
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială
primul
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

Relatări și comentarii in presa internațională
Convorbirile de Ia București dintre tovarâșul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul Milos Jakes, secretar general al C.C.
al Partidului Comunist din Cehoslovacia — care au pus în evidență
caracterul rodnic al relațiilor româno-cehoslovace, dinamismul și perspec
tivele ample de dezvoltare a colaborării prietenești multilaterale - s-au
aflat în centrul atenției presei cehoslovace. Mijloacele de informare in
masă au relatat, in acest cadru, despre înmînarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a Ordinului „Leul Alb", cu colan, cea mai înaltă
distincție de stat din R. S. Cehoslovacă, pentru contribuția adusă la
dezvoltarea colaborării dintre cele două partide și țări, la intărirea
prieteniei dintre popâarele noastre, la promovarea cauzei generale a
socialismului, păcii și colaborării in lume.
Presa de peste hotare consacră, de asemenea, articole elogioase
la adresa politicii consecvente de pace a țării noastre, inițiativelor,
propunerilor de larg ecou ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind
soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, precum și unor
aspecte semnificative ale dezvoltării României socialiste.

Ziarul „RUDE PRAVO", într-un
amplu comentariu, subliniază că. in
special în ultimii ani, se înregis
trează o intensificare a colaborării
largi româno-cehoslovace în do
meniile politic, economic, tehnicoștiintific. cultural și în alte do
menii ale vieții sociale a popoare-,
lor celor două țări. Poate mai im
portant. scrie 1 ziarul, este faptul
că nu răminem la formele obișnui
te de colaborare, ci le perfectionăm. astfel incit să corespundă
cel mai bine cerințelor actuale,
In 1985, se arată în continuare,
u
a fost ______
semnat,________
la cel mai înalt
nivel. Programul de lungă durată
privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-știintifice pină
in anul 2000 și se poate spune că,
în ultimii doi ani. țările noastre
au înregistrat cel mai mare volum
al comerțului exterior. Cu toată evoluția pozitivă a colaborării noas
tre economice, continuă să existe
— așa cum au arătat convorbirile
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu
și Milos Jakes — o serie de noi
posibilități. în primul rind în ceea
ce privește formele superioare ale
colaborării economice, scrie ziarul
cehoslovac, adăugind 'că s-a subliniat. în acest context, necesita
tea creșterii ponderii
livrărilor
reciproce provenite din cooperarea
și specializarea în producte. Secre
tarii generali ai celor două partide
comuniste au convenit ca guvernele
român și cehoslovac să elaboreze
■ împreună un program privind aprofundanea. in continuare, a coonerării și specializării in produc
ție.
Tn
încheierea
comentariului,
„Rude Pravo" relevă: Vizita to
varășului Milos Jakes în România
a fost scurtă, însă fiecare oră
petrecută în cadrul convorbirilor _________
fructuoase cu președintele
Nicolae Ceaușescu. precum și cu
noașterea rezultatelor activității
poporului
român au contribuit
direct la întărirea relațiilor reci
proce și dezvoltarea în continuare
a colaborării la nivel înalt.
In relatările privind desfășura
rea dialogului româno-cehoslovac
de la București, atît ..Rude Pravo .
cit și celelalte ziare din Ceho
slovacia și-au informat cititorii
despre principalele momente ale
întilnirii — convorbirile oficiale,
solemnitatea înminării Ordinului
Leul Alb" clasa I, cu colan, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. de
junul oficial și cuvîntarile rostite
cu aoest prilej, publicind. de ase
menea. textul Comunicatului co
mun.
în ceea ce privește problemele
Internaționale actuale,
tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Milos Jakes
— se scrie in „Rude Pravo" —- au
relevat însemnătatea deosebita a
semnării Tratatului sovieto-amencan cu privire la lichidarea rache
telor cu rază medie si mai scurtă de
acțiune, subliniind că această acțiu
ne constituie însă numai un prim
pas. după care trebuie să urmeze
noi acorduri in direcția reducem
cu 50 la sută a armelor strategice
ofensive, cu respectarea consec
ventă a tratatului referitor la apărarea antirachetă. in direcția in
terzicerii și lichidării experiențelor
nucleare, eliminării armelor chi
mice. reducerii efectivelor forțelor
armate și a armamentelor conven
ționale din Europa.
„Rude Pravo" arată apoi că la
soluționarea globală a proolemelor
ar contribui și realizarea propune
rilor Republicii Socialiste Ceho
slovace și Republicii
Democrate
Germane privind crearea unei zone
fără arme chimice și nucleare in
Europa centrală și propunerile
României și Bulgariei referitoare
la .crearea unei zone libere de ar
me nucleare și chimice în Balcani.
„MLADA FRONTA" arată că in
ultimele patru decenii colaborarea
româno-cehoslovacă a avut o evo
luție pozitivă, pe baza acorduri
lor pe termen lung, vizind. în pre
zent, domenii ca electronica și ro
botii. „Mlada Fronta" apreciază că
trăsătura caracteristică a colaboră
rii româno-cehoslovace pe multi
ple planuri devine, din ce în ce mai
mult, flexibilitatea, interesul fată de
acțiunile concrete. Vizita secreta
rului general al C.C. al P.C. din
Cehoslovacia Ia București și„ con
vorbirile cu președintele RepuRomânia,
blicii
Socialiste
Nicolae Ceaușescu, se încadrează i i
acest context, prin
caracterul
de lucru și prin hotăririle precis
formulate.
Sub titlul „Un impuls elocvent
dat colaborării", ziarul ..PRAVDA",
care apare la Bratislava, face un
bilanț al dialogului româno-ceho
slovac la nivel înalt din capitala
României, arătînd că popoarele ro
mân și cehoslovac sînt unite atît
prin obiective comune, cit și prin
năzuința de a realiza schimbări ca
litative în viața societății și a lumii
inconjurătoare. De aceea, consta
tăm cu bucurie că vizita lui Milos
.Takes
în
Republica
Socialistă
România reprezintă un impuls im
portant in această direcție, scrie
ziarul di 1 Bratislava.
Agenția cehoslovacă de presă
C.T.K.. într-o amplă relatare con
sacrată dialogului la nivel înalt ro
mâno-cehoslovac, relevă că to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Milos Jakes au procedat la o
informare reciprocă privind activi

tatea și preocupările partidelor
respective pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XlII-leți al
Partidului Comunist Român și. res
pectiv, ale Congresului al XVII-lea
al P.C. din Cehoslovacia, au exami
nat stadiul actual al relațiilor bi
laterale. posibilitățile existente pen
tru dezvoltarea. în continuare, a
colaborării româno-cehoslovace pe
plan politic, economic și cultural,
corespunzător nivelului atins de
economiile celor două țări.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost inmînat, de către tovarășul
Milos Jakes, Ordinul „Leul Alb"
clasa I, cu colan, cea mai înaltă
distincție a Republicii Socialiste
subliniază
agenția
Cehoslovace,
C.T.K.
Trecînd în revistă,. apoi,. dezvoltarea raporturilor româno-cehoslo-

Un eveniment politic
marcant, care

a reconfirmat trăinicia
relațiilor

româno - cehoslovace
• Pentru intărirea

destinderii
și securității

in Europa și in lume
© Expresie

a răspunderii pentru
destinele umanității
vace, agenția C.T.K. arată: Colabo
rarea multilaterală dintre Ceho
slovacia și România se dezvoltă pe
baza Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, sem
nat în 1948 și prelungit în 1968.
Pentru întărirea în continuare și
adincirea contactelor reciproce, o
importantă prioritară o au întîlnirile la nivel înalt dintre repre
zentanții celor două țări. Cu prile
jul ultimei vizite în Republica So
cialistă România. în anul 1985, a lui
Gustav Husak, a fost semnat Pro
gramul de lungă durată privind
dezvoltarea colaborării economice
și tehnico-știintifice dintre R.S.C.
și Republica Socialistă România
pînă in anul 2000, care constituie
o bază solidă pentru colaborarea
economică pe termen lung dintre
cele
două
țări.
Președintele
Nicolae Ceaușescu a vizitat Ceho
slovacia în anul 1987. Vizita prie
tenească de lucru a lui Milos Jakes
in Republica Socialistă România
constituie o continuare a contac
telor reciproce.
Ziarul „LIDOVA DEMOKRACIE", sub titlul „Prietenie și cola
borare", a inserat un articol in
care, după ce menționează că în
curind se împlinesc 40 de ani de
la semnarea primului Tratat româno-cehoslovac de prietenie, co
laborare si-asistentă mutuală și 20
de ani de la reînnoirea lui. arată
că în această perioadă au fost ex
tinse contactele intre parlamentele,
guvernele, organizațiile de masă și
unele localități din cele două țări,
s-a intensificat colaborarea bila
terală în domeniile culturii, știin
ței, invătămîntului, turismului. Ra
porturile economice dețin un rol
important în colaborarea românocehoslovacă. amplificindu-se pe
baza Programului de lungă durată
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice pină in
anul 2000, scrie „Lidova Demokracie", adăugind că au fost obținute rezultate pozitive in co
operarea și specializarea in productie și în colaborarea tehnicoștiințifică.
Posturile de radio și televiziune
din Cehoslovacia au relatat Pe larg
despre principalele momente ale
vizitei. Astfel, TELEVIZIUNEA CE
HOSLOVACĂ a subliniat importan
ta pe care cele două state socialiste
o acordă dezvoltării relațiilor eco
nomice. specializării în producție,
menționind principalele acțiuni de
cooperare.
Mijloacele de informare în masă
din alte țări au relatat despre dia
logul româno-cehoslovac la nivel
înalt, subliniind semnificația și im
portanța evenimentului.
Astfel, agenția sovietică de știri
T.A.S.S. arată că, la București, secretarul
general al Partidului
Comunist
Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și secretarul
general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.
/
Milos
Jakes, care a efectuat în România
o vizită prietenească de lucru, s-au
informat reciproc asupra principa
lelor probleme actuale ale con
strucției socialiste in cele două

state, au examinat problemele dez
voltării colaborării dintre cele două
partide și țări, perspectivele ex
tinderii acesteia în domeniile poli
tic,
economic,
tehnico-șțiințific,
cultural și în alte domenii.
După ce se referă la aprecierea
dată Tratatului sovieto-amerlcan
privind lichidarea rachetelor cu
rază medie și mai scurtă de acțiu
ne. agenția citată evocă o serie de
inițiative îndreptate spre încetarea
cursei înarmărilor, lichidarea ar
melor nucleară și chimică și redu
cerea armamentelor conventionale,
asigurarea păcii și securității in
ternaționale. care s-au aflat in
atenția conducătorilor celor două
partide.
Agenția Iugoslavă TANIUG rele
vă că, la București, conducătorii
celor două partide au procedat la
un schimb de păreri in legătură cu
situația din Europa si experiența
în procesul de edificare a socialis
mului, precum și cu stadiul coope
rării între cele două partide si țâri.
Este cea de-a doua intîlnire la ni
vel înalt româno-cehoslovacă idin
’
ultimii doi ani — menționeazăi agenția Taniug.
în cursul vizitei prietenești de
lucru pe
care a efectuat-o ' în
...
România, Milos Jakes, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia,
a
înminat.
tovarășului
Nicolae Ceaușescu Ordinul „Leul
Alb" clasa I, cu colan, relatează
agenția CHINA NOUĂ, adăugind
că, in cuvîntarea rostită cu acest
prilej, președintele României și-a
exprimat satisfacția față de înțe
legerile convenite, de cele două
părți. La rindul său. Milos Jakes
și-a exprimat aprecierea fată de
unitatea de păreri privind proble
mele discutate în cursul convorbirilor.
In relatarea despre vizită, agenția chineză de presă arată, pe de
altă
parte,
că
președintele
Nicolae Ceaușescu și Milos Jakes
au subliniat necesitatea de a se
impulsiona procesul dezarmării și
și-au exprimat convingerea că o
măsură esențială in domeniul de
zarmării ar cofistitui-o încheierea
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A.
privind reducerea cu 50 la sută a
armelor stategice ofensive.
în Comunicatul comun se relevă
cu satisfacție că relațiile dintre
. ........
cele două state cunosc o dezvolta
re. ascendentă, dinamică — scrie
agenția austriacă de presă A.P.A.
— menționind că președintele
Nicolae Ceaușescu și Milos Jakes
au convenit ca guvernele celor
două țări să elaboreze un program
comun cu termene precise, program
care să prevadă acțiuni pentru
aprofundarea, in continuare,
a
cooperării și specializării in pro
ducție. S-a convenit, între altele,
ca organele centrale pentru știință
și tehnologie din cele două țări, in
colaborare cu organele și organi
zațiile economice, să-și intensifice
activitatea pentru identificarea a
noi posibilități de conlucrare tehnlco-științifică bilaterală, îndeo
sebi în domeniul tehnicii de vîrf.
O suită de articole consacră
realizărilor României contempora
ne revista indiană de politică in
ternațională „SOCIALOOK". După
ce sint prezentate principalele mo
mente din viața țării, de la actul
istoric din august 1944 la procla
marea Republicii și. în continua
re. pină în perioada actuală, se re
levă in mod deosebit importanta
Congresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român — piatră de
hotar în construirea noii societăți,
momentul
inaugurării
„Epocii
Nicolae Ceaușescu".
Un articol est,a consacrat mari
lor realizări ale acestei perioade,
subliniindu-se schimbările majore
înregistrate în
toate domeniile
vieții economice, sociale și cultu
rale. in contextul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România.
„Denumirea
«Epoca Nicolae Ceaușescu», se
arată în articol, sintetizează înalta
stimă acordată de poporul român
constructorului României socia
liste pentru activitatea sa rodnică
în domeniul
economic și social,
pentru rolul său decisiv în elabo
rarea importantelor programe ale
dezvoltării economice și sociale a
României, pentru
contribuția sa
internațională la promovarea unei
politici de pace și cooperare, pen
tru o lume mai bună și mai justă
pe planeta noastră"..
Prezenței Republicii
Socialiste
România in lumea contemporană
îi este dedicat un alt articol, care
schițează principiile politicii exter
ne românești, inițiativele, propu
nerile și activitatea președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru solu
tionarea celor mai stringente pro
bleme internaționale. in primul
rind pentru pace și dezarmare.
„București — capitala Republicii
Socialiste România — o metropolă
in plină dezvoltare" se intitulea
ză un supliment al revistei, in care
cele nouă articole inserate pre
zintă grandioasele proiecte de
sistematizare
și
modernizare a
orașelor țării, inclusiv a Capitalei,
elaborate sub directa indrumarea
președintelui Nicolae Ceaușescu.
Aceste proiecte se referă la nu
meroase aspecte ale vieții urbane :
locuințele și așezămintele socialculturale, comunicațiile și transportul,
protejarea
mediului,
păstrarea Și restaurarea monumentelor Istorice
... ___
și de artă. în
general la tot ceea ce va contribui
la îmbunătățirea condițiilor de
muncă, de viață și de recreare ale
oamenilor muncii.
Marile
realizări
obținute de
România socialistă
sint puse în
lumină d.e ziarul „MERDEKA" —
unul din principalele cotidiane din
Jakarta. In ultimele decenii, rele
vă ziarul indonezian. „România a
trecut
prin
schimbări radicale,
astăzi mîndrindu-se cu o indus
trie complexă, modernă si pu
ternică. armonios
repartizată pe
întreg teritoriul tării și cu o agri
cultură în plină dezvoltare, care
înregistrează
recorduri înalte și
care
este Pe puncțul de a sa
transforma într-o formă a activi
tății industriale".
(Agerpres)
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olidaritate militantă în lupta pentru pace, libertate.
progres, pentru apărarea drepturilor celor ce muncesc
In marele from al păcii-pentru o lume fără arme si război
toare a
e, zi de
1 Mai a nobilelor
solidarității
socială șl
puternica
turor celor ce
idealuri
zuințelor fierbinți
progres
opoarelor
de a trăi
munce
a păcii și justiției,
și colaborării... In
e nesfirșite, oameni ai
de pe toate meridianele
găsesc alături, în marea
tă comună, pentru ca aceste
ealuri și aspirații adine grava
te în conștiința umanității să
devină realitate.
In spiritul unor luminoase tra
diții de solidaritate internaționa
lă, Partidul Comunist Român,
poporul român sînt alături de
clasa muncitoare, de oame
nii muncii, de forțele pro
gresiste și democratice de pe
întregul glob în lupta pentru o
dezvoltare liberă, democratică,
pentru progres economic și so
cial, pentru promovarea unui
curs nou, de. pace și înțelegere,
de libertate și independență în
viața internațională.
Solidaritate, unitate, conlucra
re strinsă. Sub semnul acestor
imperioase cerințe se desfășoa
ră, la scara întregii planete,
ample acțiuni pentru apărarea
drepturilor fundamentale — la
viață și muncă, împotriva șoma
jului, a exploatării, a inechități
lor și discriminărilor de orice
fel, pentru asigurarea libertăților politice și cetățenești, pentru o existență liberă și demnă.
Glasul a milioane și milioane
de oameni ai muncii se ridică
- astăzi, cu și mai multă forță
- cerînd oprirea cursei înarmă
rilor care amplifică neîntrerupt
primejdiile la adresa întregii
omeniri, pentru adoptarea de
măsuri hotărite de dezarmare,
în primul rind de dezarmare
nucleară, pentru stingerea focarelor de conflict și încordare ce
însîngerează lumea de azi, pen
tru asigurarea dreptului la pace,
drept suprem al oamenilor și
popoarelor.
Strins uniți în jurul Partidului
Comunist Român, al secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
oamenii
muncii din țara noastră
sînt
ferm hotăriți să-și aducă și în
viitor întreaga contribuție in
lupta pentru făurirea acelei lumi
mai drepte și mai bune spre care
năzuiesc cu ardoare popoarele.

„Locuri de muncă nu arme!"
în' cele 24 de țări capitaliste
membre ale Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică
(O.C.D.E.), numărul „oamenilor de
prisos", cum sînt considerați șo
merii, a ajuns la o cifră nemăiîntîlnită — respectiv la peste 30 mi
lioane. Dacă — așa cum arată sta
tisticile Organizației Internaționale
a Muncii (O.I.M.) — acestora li se
adaugă persoanele care depind de
cei fără slujbe, atunci numărul ce
lor afectați de flagelul șomajului
se ridică în țările capitaliste dez
voltate la circa 100 de milioane I
împotriva negării brutale a drep
tului la muncă — cel mai elemen
tar drept al omului — se ridică la
luptă mase de oameni din cele
mai largi.
Ample manifestații au loc în
R. F. GERMANIA, unde numărul
șomerilor a cunoscut o puternică
și continuă creștere. In localitățile
din Ruhr, afectate de criza oțelului
și cărbunelui, s-au desfășurat in
ultimele săptămîni aproape neîn
trerupt marșuri și demonstrații de
protest. La Diisseldorf, cu prilejul
unui mare miting, participanții
s-au pronunțat pentru renunțarea
la clanurile de reducere a activi
tății unor întreprinderi din indus
tria metalurgică și chimică, ceea
ce ar duce la noi creșteri ale șoma
jului. „Pace si locuri de muncă" —
a fost tema adunării organizate la
Duisburg — Rheinhausen. Tn fața
celor 4 000 de participanți. vorbi
torii au cerut reducerea cheltuie
lilor militare, afirmind că oamenii
muncii vor „locuri de muncă —
nu arme !“.
SPANIA este una din țările vesteuropene cu cel mai înalt nivel al
șomajului, statisticile oficiale În
scriind in această categorie 21,5 la
sută din forța activă de muncă.
Potrivit sindicatelor, numărul celor
fără lucru se apropie de 4 mi
lioane ! Apărarea dreptului la
muncă reprezintă, de aceea, pro
blema cea mai arzătoare pentru
oamenii muncii spanioli. Cu prile
jul . unei mari demonstrații desfă
șurate la Madrid, participanții au
cerut adoptarea de măsuri care să
stăvilească valul concedierilor.
Tn țările capitaliste, primele vic
time ale șomajului sînt tinerii. încă
din momentul in care pășesc in via
ță. după terminarea școlii, ei se văd
confruntați cu dificultăți de netre
cut. Statisticile oficiale reflectă,
deși în mod destul de estompat, o
realitate dramatică : dacă în prin
cipalele țări ale Pieței comune rata
șomaiului în rîndul tineretului era
de 13,6 la sută în 1980, în 1986 a
a.iuns la 21.5 la sută. Tinerii între
15 și 24 de ani reprezintă 42 la
sută din totalul persoanelor fără
loc de muncă.
„Noi reprezentăm viitorul, dar
noi nu avem viitor" — scria pe
pancarta purtată recent de tinerii
greviști din capitala ITALIEI. De
monstrații de protest împotriva
nivelului foarte ridicat al șomaju
lui în rindurile tineretului au avut

Sesiunea Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare

România se pronunța pentru o soluționare globala
a problemei datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare
GENEVA 30 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările părții a doua
a celei de-a 34-a sesiuni a Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, con
sacrate examinării modalităților de punere in aplicare a prevederilor
actului final al celei de-a Vil-a sesiuni a U.N .C.T.A.D., care a avut loc
în 1987.

Luind cuvîntul in cadrul dezbate
rilor privind datoriile externe ale
țărilor in curs de dezvoltare,
șeful delegației române a pre
zentat pe larg poziția Româ
niei, concepția și propunerile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu refe
ritoare la soluționarea globală a acestei probleme și infăptuirea unei
noi ordini economice internaționale.
A fost reafirmată poziția țării noas
tre privind necesitatea unei soluții
globale, politico-economice, a pro
blemei datoriei țărilor în curs de
dezvoltare. S-a subliniat necesitatea
unui moratoriu de cel puțin cinci
ani pentru toate creditele acordate
țărilor sărace, reducerii la 5 la sută
a dobinzilor la creditele vechi și
plafonării acestora la 4—5 la sută
în baza unor criterii și prin
cipii care să țină seama de ni
velul de dezvoltare al acestor state,
de posibilitățile lor de plată, pre
cum și de eforturile pe care le de
pun pentru asigurarea progresului

lor economic și social. Reglementa
rea durabilă a acestor probleme, a
declarat reprezentantul român, im
plică soluții noi, convenite cu parti
ciparea țărilor debitoare și a celor
creditoare, precum și a instituțiilor
financiare internaționale și a mari
lor bănci și, totodată, trecerea la
măsuri radjcale de reducere și anu
lare a datoriilor, de diminuare a do
binzilor și de asigurare a unui acces
sporit și în condiții avantaj oii-c al
țărilor sărace la creditele interna
ționale.
In încheiere, s-a arătat că regle
mentarea problemei datoriei exter
ne, reforma sistemului monetar-financiar și a sistemului comercial
internațional reprezintă schimbări
indispensabile in sistemul relațiilor
economice dintre state, care, ca și
lichidarea subdezvoltării, mențin in
deplină actualitate imperativul edi
ficării unei noi ordini economice
internaționale.

NAȚIUNILE UNITE

Simpozion internațional asupra aspectelor
științifice și tehnologice ale dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — In zilele de 11 si 12 urai
a.c. se vor desfășura la New York
lucrările unui simpozion internatio
nal asupra aspectelor științifice și
tehnologice ale dezarmării. Expțrți
in problemele dezarmării din în
treaga lume și ai O.N.U. vor ana
liza. intre altele, avantajele pe care
le oferă tehnologia modernă în ve

Tineri si vîrstnici, femei ji bărbați, indiferent de convingeri politice,
filozofice, religioase, fluvii nesfirșite de oameni își manifestă, în aceste
zile, pe întreg cuprinsul planetei, voința nestrămutată de apărare a
bunului lor cel mai de preț — pacea, viața, de înlăturare a amenințării
unei conflagrații nucleare pustiitoare, de creare a condițiilor pentru
făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.

Sub semnul marelui comandament al unității de acțiune, tn țările
capitaliste se desfășoară ample acțiuni muncitorești in apărarea drepturilor și libertăților democratice, pentru asigurarea de locuri de muncă,
pentru o viață liberă si demnă.

rificarea și promovarea securității
globale, aspectele calitative și can
titative ale procesului, dezarmării.
Organizat cu trei săptămîni înain
tea celei de-a treia sesiuni speciale
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, simpozionul va
contribui la stimularea eforturilor
Vizind dezarmarea, apreciază ofi
cialități ale O.N.U.

loc In FRANȚA (Ia Lyon si Marsilia), în OLANDA (la Haga și
Delft), in JAPONIA (Ia Tokio și
Nagoia), în R. F. GERMANIA (la
Diisseldorf și Hamburg).

Armele nucleare —
în afara legii!

împotriva inegalității
si discriminărilor
„In fața legii, cetățenii de
loare din STATELE UNITE
egali di concetățenii lor albi, insă
orașele americane
cine vizitează
sau trece cu automobilul prin sta
tele federale sucjice sail aruncă o
privire prin statisticile oficiale pri
vind forțele de; muncă ori prin
registrele fiscale poate observa că
cei aproximativ 30 milioane de
locuitori de culoare sînt ca și pînă
acum dezavantajați" — relatează
agenția vest-germană D.P.A. „Deza
vantajul" înseamnă discriminare —
la angajare, la instrucție publică,
la obținerea unei locuințe, la asi
gurarea drepturilor politice.
împotriva acestor stări de lucruri
au avut loc numeroase acțiuni de
protest — la New York, Washing
ton. Miami. Memphis. San Fran
cisco. Recentele izbucniri ale inci
dentelor rasiale peste tot în țară —
arăta organizația „Național Urban
League" — evidențiază că numărul
victimelor discriminărilor rasiale
se ridică la zeci de milioane.
Ample acțiuni împotriva inegali
tăților sociale au loc și în alte
țări.
„In timp ce bogății trăiesc în
lux și devin tot mai bogați. săracii
toț mai mult sărăcesc" — a arătat
unul din vorbitorii la mitingul oa
menilor muncii
desfășurat
la
Liverpool, în MAREA BRITANIE.
în favoarea lichidării inegalită
ților sociale s-au pronunțat și gre
viștii din portul Rotterdam, ca șl
din alte întreprinderi din OLAN
DA. care au desfășurat acțiuni de
luptă împotriva planurilor de reducere a personalului salariat.

în această primăvară, în JAPONIA
s-a desfășurat o semnificativă ma
nifestare - „Caravana împotriva
șomajului". Această acțiune a por
nit concomitent din nordul și su
dul țării, pentru ca, în final, co
loanele de manifestanți să se întîlnească la Tokio

comună împotriva recrudescenței
provocărilor neofasciste — atît de
izbitoare în unele țări din Europa
occidentală. în fața ofensivei ex
tremei drepte, care a cîștigat teren
în FRANȚA, luînd act de decla
rația grupării extremiste „Frontul
Național", de a organiza contra- 4>
demonstrații de 1 Mai, mișcarea
muncitorească și sindicală a lansat
apeluri la întărirea unității de ac
țiune ; s-au alăturat apelului nu
meroși intelectuali, foști membri
ai formațiunilor din Rezistența
împotriva fascismului, asociații de
femei și tineret. Pe străzile Pari
sului se vor desfășura la 1 Mai
marșuri de protest, unul dintre
acestea intre Piața Bastiliei și
Piața Operei, foarte aproape de
locul unde au anunțat că se vor
aduna elementele neofasciste.
Și în alte țări din Europa occi
dentală — în R. F. GERMANIA,
ITALIA. SPANIA, MAREA BRI
Ripostă fermă
TANIE. OLANDA, BELGIA —
neofasciștii primesc riposta , opiniei
neofascismului
publice, provocările elementelor de
extremă dreaptă fiind condamnate
Ziua solidarității internaționale
este in același’timp o‘zH'de aețidfi’â ’•’ ct'F,toâfă"fermitatea.
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• In. REPUBLICA FEDERALA
GERMÂNIA, sute de mii de cetă
țeni au participat. în această pri
măvară, la marile demonstrații
pentru dezarmare și pace. La
Dortmund, Frankfurt pe Main.
Kiiln, Hanovra, in sute de alte
orașe și localități, participanții
s-au pronunțat pentru lichidarea
tuturor rachetelor nucleare de pe
continent, inclusiv a rachetelor cu
rază foarte scurtă de acțiune, pen
tru eliminarea armamentului chi
mic și reducerea armelor conven
ționale. Deosebit de puternice au
fost demonstrațiile de protest îm
potriva prezenței bazelor militare
străine, „Obiectivele militare amplasate sau in construcție pe teritoriul vest-german — au arătat
participanții la demonstrația de la
Hamburg — contravin intereselor
populației din R.F.G., cursa înar
mărilor amenințind însăși viața
lor".
O In MAREA BRITANIE, la
Aldermaston, unde se află instalat
un mare centru de cercetări pen
tru producerea de arme nucleare,
peste 30 000 de participanți au for
mat un „lanț viu" de aproape
10 km, exprimindu-și împotrivirea
față de proiectele de modernizare
a armamentului
nuclear care nu
intră sub incidența tratatului sovieto-american. Avertizînd asupra
pericolelor
grave ale continuării
experiențelor nucleare, mișcarea
„Medicii împotriva armelor nuclea
re" a cerut guvernelor tuturor
puterilor nucleare încetarea ime
diată a acestor experiențe.
• In DANEMARCA, parlamen
tul a adoptat cunoscuta rezoluție
prin care guvernul este obligat „să
informeze in scris" navele ce intră
în porturile țării că pe teritoriul
danez nu sint acceptate arme
nucleare pe timp de pace — mă
sură ce a stîrnit panică și alarmă
în rindul cercurilor militariste aie
N.A.T.O.
• In ITALIA a fost organizat,
de către tineretul progresist, „Tren ui păcii", care poartă, pe tot cu
prinsul țării, un mesaj de pace și
dezarmare. La
Palermo, Napoli,
Roma, Veneția și Milano, de-a lun
gul intregului itinerar parcurs, au
fosl organizate expoziții de foto
grafii și mitinguri, în cadrul că
rora vorbitorii s-au referit la nece
sitatea punerii în afara legii a ar
melor nucleare, a tuturor mijloa
celor de distrugere în masă.
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Intrarea in funcțiune a unui important
obiectiv economic realizat in colaborare cu România
albania:

• In
STATELE
UNITE.
la
Washington, a fost organizat un
forum, la care, pe lingă reprezen
tanți ai organizațiilor antirăzboi
nice americane, au participat și
delegații ale mișcărilor pentru
pace din R.F.G. și Marea Britanie.
Obiectivul avut în vedere : reali
zarea de noi acorduri in domeniul

La inaugurare au fost prezenți
Adil Carcani, președintele Consiliu
lui de Miniștri, alte oficialități alba
neze.
Complexul de la Ballsh a fost
proiectat de Institutul de cercetare
și inginerie tehnologică Ploiești..

Grecia nu va accepta arme nucleare
pe teritoriul său
recenta sesiune a Grupului de pla
nificare nucleară al N.A.T.O.. desfă
șurată la Bruxelles, poziția țării șale
împotriva amplasării de arme nu
cleare pe teritoriul elen, punct de
vedere care a fost inclus in docu
mentele reuniunii.

„Opoziția împotriva înarmărilor nucleare
este puternică în Danemarca"
COPENHAGA 30 (Agerpres). — In
cadrul unor conferințe de presă or
ganizate la Copenhaga, președintele
Partidului Liberal Radical (Venstre)
din Danemarca a relevat că „opozi-

ția împotriva înarmărilor nucleare
este puternică in Danemarca și ar fi
rațional ca in Nord să nu existe
arme nucleare".

ORIENTUL MIJLOCIU
BERLIN 30 (Agerpres) — La Ber
lin s-au încheiat lucrările semina-t
rului regional european in problema
palestiniană, organizat de Comitetul
O.N.U. pentru exercitarea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian. Au luat parte reprezen
tanți ai țărilor continentului, intre
care și România.
In cadrul
seminarului
a fost
exprimată în
unanimitate convin
gerea că o pace justă și trainică in
Orientul Mijlociu se poate instaura
prin
convocarea
unei conferințe
internaționale sub egida O.N.U. și
pe baza
hotăririlor
adoptate de
Adunarea. Generală a O.N.ȚJ.
Participanții au adoptat un docu
ment irt care se arata că revolta

• Tn GRECIA au Ioc numeroase
demonstrații împotriva prezenței

Jn apărarea dreptului suprem la pace, la viață, se ridică, pe toate con
tinentele, milioane și milioane de oameni. Imaginea de mai sus surprinde o secvență de Ia impresionantul marș pentru pace desfășurat
recent în orașul Vancouver din CANADA. Strîns uniți, pășesc alături oameni din cele mai diverse categorii sociale, avind concepții politice și
filozofice diferite. Țelul care-i unește in lupta lor este apărarea păcii,
trecerea la noi măsuri de dezarmare, făurirea unei lumi fără arme și
fără războaie

R. F, GERMANIA

EeiT”
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Critici drastice la adresa

noii legi comerciale

La inaugurare a fost prezent Adil Carcani,
președintele Consiliului de Miniștri

ATENA 30 (Agerpres). — Guver
nul elen a anunțat, vineri, că nu va
accepta . amplasarea de arme nu
cleare pe teritoriul Greciei.
Un purtător de cuvint oficial a fă
cut cunoscut că reprezentantul Gre
ciei la N.A.T.O. a reafirmat, la

Fără baze militare
străine 1

Pentru noi acorduri
în domeniul dezarmării

„Niciodată să nu mai fie fascism, niciodată să nu mai fie război !“ ;
„Fasciști - afară din orașul nostru I". Sub aceste lozinci, la Dortmund,
în R.F. GERMANIA, a avut loc o amplă manifestație, participanții dind
ripostă fermă recrudescenței organizațiilor neofasciste

tlRANA 30 (Agerpres). — In lo
calitatea albaneză Ballsh a iptrat in
funcțiune Complexul de fabricare a
uleiurilor minerale, important obiec
tiv economic realizat în colaborare
cu țara noastră.

dezarmării, inclusiv al dezarmării
convenționale.
• In FRANȚA, Confederația Ge
nerală a Muncii a dat publicității o
declarație in care subliniază că oa
menii muncii francezi se pronunță
pentru
continuarea
procesului
dezarmării, pentru adoptarea de
măsuri urgente în direcția asigu
rării unui viitor pașnic al ome
nirii. „Guvernul francez
arată
declarația — trebuie să se alăture
imediat negocierilor de dezarmare
nucleară".
• In SUEDIA s-a desfășurat o
amplă acțiune pentru pace sub
genericul „Campania unei secunde'
pentru a se atrage atenția opiniei
publice că în prezent în lume, in
fiecare secundă, se cheltuiește
pentru înarmări o sumă echivalind
cu 250 000 de coroane suedeze, bani
sustrasi nevoilor presante ale so
cietății. De aceea — se arată în
declarația organizației
„Femeile
pentru pace", una din inițiatoarele
campaniei — este imperios necesar
să se nună capăt acestei risipe
absurde.
• Conferința de coordonare pen
tru dezvoltare a țărilor din sudul
AFRICII (S.A.D.C.C.), din care fac
parte ANGOLA, MALAWI. MOZAMBIC. SWAZILAND, TANZA
NIA, ZAMBIA. ZIMBABWE, des
fășurată la Harare, s-a pronunțat
pentru reducerea imediată și neîntîrziată a bugetelor militare mon
diale și folosirea resurselor astfel
eliberate pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor țărilor,
in primul rind a celor rămase în
urmă.

bazelor militare americane pe te
ritoriul țării. Un dmpozant marș
de protest, la care au participat
peste 15 000 persoane, s-a desfășu
rat în fața parlamehtului din
Atena, participanții cerînd guver
nului să nu mai prelungească acor
dul încheiat cu Statele Unite In
problema bazelor miHtăre.
• Tn SPANIA, PORTUGALIA șl
FILIPINE au avut loc. de aseme
nea, numeroase demonstrații, participanții pronunțindu-se pentru
lichidarea bazelor militare străine
de pe teritoriile respective.
• In AUSTRIA a avut loc o
conferință a militanților pentru
pa-ce, care s-a pronunțat pentru
constituirea. în centrul Europei, a
unei zone libere de arme nucleare,
sprijinind totodată propunerile de
creare a unor zone similare in
Balcani, în nordul Europei șl !n
regiunea Mediteranei. ceea ce ar
contribui la consolidarea încrederii
și la îmbunătățirea climatului po
litic în lume.
• In FINLANDA a avut loo o
reuniune a reprezentanților organi
zațiilor pentru pace din țările Eu
ropei de nord, care a reafirmat
cerința denuclearizării acestei re
giuni.
• In țări din ASIA DE SUDEST membre ale A.S.E.A.N. (IN
DONEZIA. THAILANDA. MALAYEZIA, SINGAPORE. FILIPINE)
au loc acțiuni in sprijinul procla
mării acestei regiuni zonă a păcii
și colaborării.
• In JAPONIA, țară care a «uferit ororile de la Hiroshima și
Nagasaki, se desfășoară un amplu
marș antinuclear, care a început
în orașul Yokosuka și se va încheia
la Fukushima, în sudul tării, sub
lozinca „Să apărăm planeta de o
catastrofă nucleară". Intre altele,
participanții cer extinderea la scara
întregului glob a angajamentului
nipon de a nu produce, a nu deține
și a nu stoca arme nucleare.

americane <
BONN 30 (Agerpres). — Camera
pentru Industrie și Comerț a R.F.
Germania a criticat drastic noua
lege comercială americană, considerind că ea reprezintă un prejudiciu
în calea schimburilor comerciale,
informează agenția EFE.
R.F.G., a declarat un purtător de
cuvint oficial, este ingrijorată de
faptul că noua lege comercială ame
ricană conține o serie de măsuri protecționiste,
contrare
prevederilor
G.A.T.T. (Acordul General pentru
Tarife și Comerț).

în

sprijinul

intensificării

cooperării interafricane
BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). —
La Brazzaville continuă lucrările
Conferinței Uniunii Parlamentare
Africane. Participanții s-au pronun
țat pentru intensificarea cooperării
regionale, ca unul din mijloacele de
depășire a dificultăților socril-economice cu care sînt confruntate eco
nomiile naționale africane, și pentru
adoptarea unor măsuri concrete și
eficiente împotriva foametei care
bîntuie în unele zone ale regiunii.

care are loc în prezent în teritoriile
arabe ocupate de Israel constituie
expresia hotăririi ferme a palesti
nienilor de a fi liberi.

QUITO : încheierea
campaniei electorale
din Ecuador

âOMA 30 (Agerpres) — Partidul
Comunist Italian a solicitat, printr-o moțiune prezentată in parla
ment. o dezbatere urgentă cu pri
vire la Orientul Mijlociu, transmite
agenția ANSA. P.C.I. cere guvernu
lui recunoașterea imediată a Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei
drept unic și legitim reprezentant al
poporului
palestinian.
precum și
dislocarea în teritoriile ocupate. Gaza
și Cisiordania, a unei forțe interna
ționale sub egida O.N.U.

QUITO 30 (Agerpres). — La Quito
a avut loc un miting electoral orga
nizat cu prilejul încheierii campa
niei pentru ocuparea funcției supre
me în stat desfășurate de candidatul
Partidului Stingă Democratică, Ro
drigo Borja, apreciat ca avind cele
mai mari șanse de a obține victoria
în alegerile de la 8 mai din Ecuador
— transmite agenția Prensa Latina.
Rodrigo Borja este sprijinit în acest
al doilea tur de scrutin și de alte
formațiuni politice ecuadoriene de
orientare democratică.

CONVORBIRI
CHINO-IUGOSLAVE. Secretarul federal pentru
I afacerile externe al Iugoslaviei,
Budimir Loncear, și-a încheiat vi
neri vizita oficială efectuată in
R.P. Chineză, în cursul căreia a
fost primit de premierul Consiliu
lui de Stat. Li Peng. si de viceprqm ierul Wu Xueqian și a avut
convorbiri cu ministrul afacerilor
externe, Qian Qichen. Au fost exa
minate probleme ale relațiilor bila
terale și situația internațională, inclusiv aspecte legate de procesul
destinderii pe plan mondial — re
levă agenția Taniug.

I
I
I

PROTOCOL. La încheierea celei
' de-a 22-a reuniuni a Comisiei conIsultative interguvernamentale eco
nomice si
tehnico-științifice a
R.P.D. Coreene și U.R.S.S. a fost
semnat un protocol cu privire la
I cooperarea dintre cele două țări —
I informează agenția ACTC.
DECLARAȚIE. Ministrul vestgerman al afacerilor externe. Hans
• Dietrich-Genscher, a criticat pla
nurile N.A.T.O. în problema modernizării armelor nucleare din Eu
ropa occidentală. Intr-o declarație
făcută în cadrul reuniunii organizatiei Partidului Liber Democrat
din landul Bavaria, el a subliniat
că membrii blocului nord-atlantic
. trebuie ca inainte de a adopta vreo
hotărire cu privire la modernizaI rea anumitor sisteme de armament,
să elaboreze și să pună de acord
o concepție comună privind dezar
marea si politica de securitate.
Ministrul vest-german a arătat că
dezbaterile privind modernizarea
armelor nucleare tactice constituie
un impediment in calea tratative
lor în problemele dezarmării între
I Est și Vest.

■
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LA MADRID a apărut un dic
ționar de opinii literare și cultura
le ctle scriitorului argentinian,

Jorge Luis
Borges.
Sub titlul
„Borges A/Z", lucrarea cuprinde
interpretări inedite, adeseori fantastice, pe care scriitorul le dădea
unor noțiuni aparent obișnuite precum
„modernism",
„inundații",
„nemurire" etc. Multe dintre ex
plicații au forma unor aforisme,
altele capătă
dimensiunile unor
nuvele fantastice.

I
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PARLAMENTUL TUNISIAN a
adoptat o lege privind organizarea
partidelor politice și activității po
litice in țară.

DUPĂ 139 DE ZILE DE NEGO
CIERI ÎNTRE FORMAȚIUNILE
POLITICE DIN BELGIA ÎN VE
DEREA FORMARII UNUI GU
VERN de coaliție după alegerile
parlamentare /din luna decembrie
anul trecut, cinci partide și-au dat
acordul de a participa la viitorul
cabinet. Noul guvern de coaliție
— care va fi format din reprezenfanți ai partidelor social-creștine
și socialiste valone și flamande și
ai partidului Volksunie — va dispune de peste 150 de locuri in parlament, deci va deține majoritatea
de două treimi necesară pentru
preconizatele modificări ale constituției țării.

■
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O ENZIMA separată din veni- I
nul de șarpe are capacitatea de a •
elimina cheagul sanguin, in peste
20 de tipuri de tromboză —al
declarat Qin Gongping, medic la. |
un spital militar din R.P. Chineză.
Enzima — din care spitalul res- I
pectiv a extras. în ultimii ani, o I
cantitate de 1,5 kg, conținută In
Veninul a 70 000 de șerpi — s-a ■
dovedit eficientă in mai mult de I
.90 la sută din cele 1 500 de cazuri I
de tromboză cerebrală. Suferinzii
de paralizie cărora li s-a admi- I
nistrat enzima respectivă au fost. |
recuperați și duc in prezent o viață'
normală.
•
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