
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIJI-VĂ!

înteia
♦

ORGAN

Devotamentul entuziast
al tinerei generații

pentru patrie, partid și popor
AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LVII Nr. 14 215 Marți 3 mai 1988 4 PAGINI —50 BANI

ÎN TOATE UNITĂȚILE, ÎN TOATE RAMURILE

Planul - îndeplinit ritmic,
integral, la toți indicatorii!

întregul popor. într-o deplină unitate în jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a sărbătorit ziua de 1 Mai — 
Ziua internațională a celor oe muncesc — sub 
semnul angajării ferme, revoluționare de a înfăp
tui neabătut sarcinile de plan din acest al treilea 

■ an al cincinalului, de a transpune exemplar in 
viată programele de dezvoltare economico-socialâ 
a patriei. A intrat în tradiția clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii ca în ințimpinarea aces
tui eveniment sărbătoresc să situeze la loc de 
cinste fapte de muncă deosebite, inițiative și ac- 
țipni gospodărești menite să asigure sporirea pro
ducției de bunuri materiale, valorificarea superi
oară a potențialului productiv modern de care 
dispune economia, creșterea pe toate planurile a 
eficientei activității economico-sociale.

Așa cum s-a subliniat cu prilejul adunării fes
tive consacrate zilei de 1 Mai. desfășurată în pre
zent? tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, in perioada care a trecut din 
acest an au fost obținute o serie de realizări im
portante in toate domeniile de activitate. Pe baza 
rezultatelor din primii doi ani ai cincinalului și 
din acest an, se poate afirma că planurile și pro
gramele de . dezvoltare economico-socială a 
corespund pe deplin realităților, cerințelor 
greșului și dezvoltării, pe baza celor mai 
cuceriri 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 spiritual al întregului popor.

Și in continuare, capacitatea de muncă, de crea
ție a colectivelor din economie va trebui concen
trată spre realizarea in oele mai bune condiții a 
sarcinilor stabilite de partid, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, in spiritul hotări
rilor Congresului al XIII-lea șj Conferinței Națio
nale ale partidului. Oamenii muncii s-au convins 
pe deplin in toți anii construcției socialiste că 
singura sursă a dezvoltării economiei și. pe această 
bază, a ridicării bunăstării întregului popor o con
stituie munca, activitatea productivă mereu mai 
bine organizată, mai spornică, mai eficientă. Por
nind de la această realitate, in ședința din 29 apri
lie a.c.. Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a cerut ministerelor, centralelor industriale, 
tuturor unităților economice să acționeze ferm 
pentru îndeplinirea exemplară a planului la toti 
indicatorii. îndeosebi a producției fizice și a expor- 
tului. sporirea eficienței economice, realizarea be
neficiilor planificate, factori de care depinde ne- 
mijlocit ridicarea nivelului de trai material și spi
ritual al populației, a calității vieții întregului po
por.

Care sînt de fapt, în spiritul sarcinilor și orien
tărilor formulate de secretarul general al partidului, 
direcțiile prioritare de acțiune în perioada care 
urmează ?

O atenție deosebită va trebui să se acorde înde
plinirii integrale a planului la producția fizică și 
îndeosebi la export. Este evident că in fiecare 
întreprindere, în fiecare ramură industrială reali
zarea ritmică, in întregime, la toate sortimentele 
a' producției prevăzute reprezintă una din condi
țiile de bază pentru îndeplinirea tuturor celorlalți 
indicatori, inclusiv a valorii productiei-marfă. O 
asemenea cerință trebuie cu atît mai bine înțeleasă 
daqă luăm în considerare exigențele majore ale 
economiei. Desigur. într-o întreprindere sau alta 
planul valoric la productia-marfă poate fi realizat, 
dar dacă nu se execută și nu se livrează la timp, 
potrivit contractelor încheiate, toate sortimentele 
prevăzute se creează o reacție negativă in lanț, 
care perturbă procesul productiv în multe alte 
unități. In aceste condiții, este firesc deci ca 
planul să fie considerat îndeplinit numai atunci 
cind s-au realizat cantitativ și calitativ toate 
timentele prevăzute.

Este știut că.exportul, comerțul exterior, 
laborarea internațională constituie pentru 
nomia românească o necesitate pentru buna 
fâșurare a întregii activități, pentru înfăptuirea 
generală a programelor de dezvoltare economico- 
socială a țării. Experiența de pină acum de
monstrează, prin puterea de netăgăduit a fapte
lor, că cele mai bune rezultate în activitatea de 
comerț exterior au fost obținute de acele unități 
economice unde s-au organizat secții, linii de
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CORELAȚII ESENȚIALE ALE UNEI ECONOMII DINAMICE, EFICIENTE®

RATA ÎNALTĂ A ACUMULĂRII
f

opțiune economică și socială fundamentală
a politicii partidului nostru

Procesul complex al construcției socialiste în tara noastră eviden
țiază realitatea că dezvoltarea rapidă, viguroasă și echilibrată a eco
nomiei naționale impune manifestarea unui șir de corelații atît între 
sectoarele și ramurile de bază ale economiei, cit și in interiorul fie
căreia dintre ele.

Aceste corelații esențiale se află într-o strinsă interdependentă, func
ționează în cadrul unui sistem, orice dereglare survenită intr-un anu
mit domeniu repercutindu-se asupra întregului mecanism de funcțio
nare a economiei. Prin articolul de fată ziarul inaugurează o suită de 
materiale care iși propun să comenteze citeva dintre corelațiile ce au 
un rol decisiv in asigurarea stării de dinamism inatt și eficiență su
perioară în economia noastră socialistă, un rol hotăritor in ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material si spiritual, al întregului popor.

întreaga istorie a umanității de
monstrează că progresul economic, 
gradul de civilizație si bunăstare al 
fiecărui popor sint determinate in 
măsură hotăritoare de realizarea. în 
procesul repartizării venitului natio
nal. a unei corelații juste intre fon
dul de acumulare și fondul de con
sum. Pornind de la anăliza profund 
științifică a legităților dezvoltării so
ciale. de la aplicarea creatoare a a- 
devărurilor generale ale socialismu
lui științific la condițiile concrete 
din tara noastră, secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și-a adus o con
tribuție hotăritoare la dezvoltai ea 
creatoare a teoriei și practicii pri
vind corelația dintre acumulare și 
consum.

Evidențiind adevărul că progresul 
economic șl gradul de bunăstare și

de civilizație al fiecărui popor sint 
determinate in măsură hotărî toare de 
realizarea unui raport just intre fon
dul de acumulare si fondul de con
sum. secretarul general al partidu
lui a dat o fundamentare științifi
că amplă necesității unei rate înal
te de acumulare, ca o opțiune po
litică de durată, ca factor esențial 
pentru depășirea stadiului de tară 
în curs de dezvoltare și făurirea 
unei economii moderne si eficiente, 
pentru promovarea consecventă a 
progresului tehnic in întreaga eco
nomie națională și participarea ac
tivă a tării la circuitul economic 
mondial, pentru lărgirea continuă a 
bazei materiale si creșterea bunăstă
rii poporului.

în condițiile revoluției tehnico-ști- 
intifice contemporane, alocarea unei 
părți însemnate din venitul națio-

nai pentru acumulare este cu atît 
mai necesară cu cit înseși țările 
dezvoltate fac în continuare impor
tante eforturi pentru acumulare. 
„Este un adevăr simplu și ușor de 
înțeles pentru orice om de bună cre
dință — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că dacă o 
tară dezvoltată alocă pentru acumu
lare 28 la sută, la o țară in curs 
de dezvoltare, cum este România, se 
impune o rată de acumulare mult 
mai mare pentru a putea depăși 
starea de înapoiere. Dacă țara noas
tră ar aloca pentru dezvoltare tot atît 
cit un stat avansat economic, atunci 
ar fi sortită să rămină veșnic in 
urmă".

In condițiile dezvoltării impetuoa
se a forțelor de producție, neglija
rea acumulării, a creșterii avuției 
naționale ar plasa România Ia pe
riferia progresului economic și teh- 
nico-stiintific. Efortul înalt de a- 
cumulare este o cerință obiectivă 
pentru înfăptuirea unor ampla pro
grame de investiții, care să asigure 
modernizarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale tinind seama de cele 
mai noi realizări ale științei și teh
nicii contemporane, precum si pen
tru 
lor

GALAȚI. Continuînd seria bu
nelor rezultate din acest an. colec
tivul Combinatului siderurgic de la 
Galati a obținut, și in zilele de 1 
și 2 mai, succese însemnate în pro
ducție. Notăm dintre numeroasele 
fapte de muncă cu care siderurgiș- 
tii gălățeni au cinstit ziua muncii 
sporul de 200 tone cocs metalurgic, 
realizat de schimbul A de la uzina 
cocsochimică. cele peste 2 000 tone 
fontă elaborate de furnaliști peste 
planul celor două zile, producție 
suplimentară datorată in special 
funcționării în bune condiții a fur
nalelor nr. 5 și 6. de curind repara
te capital. De asemenea, remarcăm 
un fapt cu totul deosebit: recordul 
absolut de producție zilnică la otel 
înregistrat în. zilele de 1 și 2 mai 
de către otelari. ceea ce le-a per
mis să elaboreze peste planul celor 
două zile mai bine de 5 000 tone 
otel. (Dan Plăeșu).

RÎMNICU VILCEA. O coinciden
ță fericită a făcut ca la 1 Mai să 
se împlinească exact 5 000 zile de 
cind Oltul s-a integrat în conste
lația energetică a patriei.' Un mo
tiv în plus deci ca acest moment 
jubiliar să fie marcat de rezultate 
deosebite în activitatea productivă 
a colectivelor de oameni ai muncii 
care lucrează în centralele elec
trice ale Oltului și Lotrului.

— In primele două zile ale lunii 
mai —ne-a făcut cunoscu.^ ingine
rul Dumitru Alexe, directorul în
treprinderii electrocentr ale Rîm- 
nicu Vîlcea — cele 16 hidrocentrale 
aflate în funcțiune pe Lotru Și Olt 
au fost utilizate la capacitatea ma
ximă, fapt ce a atras după sine fur- . 
nizarea suplimentară în sistemul 
energetic național a peste 200 000 
kWh energie electrică. De aseme
nea, tot în cele două zile, colecti
vul întreprinderii noastre a reușit 
să disponibilizeze pentru dispece
rul national o putere instalată su
plimentară de 10 MW. (Ion Stan
ei u).

ORADEA. Bilanțul faptelor mun
citorești pe primele zile ale lunii 
mai dobîndește incărcătura hărni
ciei și la întreprinderea electro- 
centrale Oradea, unitate care pe 
primele patru luni ale anului a 
pulsat suplimentar în sistemul 
energetic național aproape 75 mi
lioane kWh energie electrică.

— Am ținut să marcăm debutul 
lunii mai cu rezultate exemplare — 
preciza inginerul Sorin Ungur, di
rectorul întreprinderii orădene. în 
acest sens, ne-am sporit eforturile 
pentru a asigura functionarea ire
proșabilă. cu randamente, superioa-' 
re, a instalațiilor și agregatelor de 
bază din întreprindere, ceea ce ne-a 
permis să îndeplinim planul, pro- 
ducind in 1 și 2 mai 9 milioane 
kWh energie electrică. Este semni
ficativ nu numai că producția ob
ținută a. fost realizată în condițiile, 
încadrării in consumurile specifice 
prevăzute, ci si faptul că primul 
grup de 50 MW de la termocentra
la Oradea. Est, nu de mult pus - 
în funcțiune, produce constant pes
te capacitatea nominală. (loan 
Laza).

FIENI. în zilele de 1 și 2 mai, 
în toate compartimentele de pro
ducție ale Combinatului . de lianți 
și azbociment din Fieni, unitate de
ținătoare a înaltului titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste", s-a des
fășurat o activitate rodnică, sub 
semnul unei exemplare responsa
bilități muncitorești. La Cuptoarele 
de clincher, la morile de ciment, in 
secția de azbociment și de var, in 
celelalte 
specialiști, 
Gheorghe 
Constantin Tirtea, 
Nicolae Toma și 
rezultate remarcabile in producție. 
Bilanțul acestor două zile : 800 tone 
ciment, 200 tone var și 3 km tu
buri de azbociment peste preve
deri. care au fost obținute cu con
sumuri specifice reduse de energie 
electrică. (Gheorghe Manea).

2 mai, Ziua tineretului din Re
publica Socialistă România. Cind, 
printr-o frumoasă și Îndrăgită tra
diție a începutului de mai. tara iși 
sărbătorește tinăra generație, iar 
tinăra generație iși sărbătorește 
ziua prin acțiuni și manifestări 
specifice, menite să afirme si să 
ilustreze concludent dragostea de 
muncă și iubirea fierbinte pentru 
patrie, devotamentul entuziast pen
tru partid și popor, angajamentul 
de suflet al viitorilor muncitori, ță
rani. intelectuali de a se dărui cu 
spirit revoluționar și inaltă răspun
dere socială cauzei victoriei socia
lismului și comunismului în stră
vechea și mereu tinăra Românie. 
Această zi s-a constituit și in acest 
an intr-un nou și minunat prilej 
prin care tinerii și-au manifestat 
profunda recunoștință pentru deo
sebita și părinteasca grijă pe care 
Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-o poartă 
permanent, creindu-le condiții tot 
mai bune de viată și de muncă, a- 
sigurînd — printr-o consecventă po
litică în domeniul tineretului — un 
generos cadru de formare și afir
mare plenară a personalității viito
rilor făuritori și stăpînitori de tară 
nouă.

învătind și muncind, muncind si 
învățind, elevii, studenții, tinerii 
din uzine, de pe ogoare și șantiere, 
din laboratoarele de cercetare sau 
din institutele de proiectare, tinerii 
militari se constituie într-o genera
ție conștientă de răspunderile ce-i 
revin, o generație al cărei suprem 
ideal este acela de a-și consacra 
toate energiile înfăptuirii politicii 
partidului de ridicare necontenită 
a patriei socialiste pe noi și noi

culmi de progres și civilizație. 
Munca pentru dezvoltarea si propă
șirea României socialiste constituie 
astăzi nU numai un drept funda
mental de care tinerii se bucură 
in mod egal cu toti cetățenii tării, 
ci și o elocventă expresie a răspun
derii. a deplinei angajări revoluțio
nare la înfăptuirea tuturor planu
rilor și programelor de dezvoltare a 
patriei, a hotăririlor Congresului al 
XlII-Iea și Conferinței Naționale

2 MAI ZIUA
TINERETULUI

ale partidului. Peste 5 milioane de 
tineri, a căror virstă a trecut de 15 
ani. dar nu a depășit 30, se află an
gajați ferm și revoluționar in aceas
tă uriașă și măreață operă construc
tivă. afirmindu-se — așa cum îi 
formează și educă' partidul — ca 
o puternică forță socială, viitorul 
insuși al națiunii noastre socialiste.

Faptele de muncă din anii 
noștri — cu deosebire din glorioasa 
„Epocă Nicolae Ceaușescu". in care 
tineretului, i s-au deschis larg 
porțile pentru instruire și afirmare 
plenară, in condiții dintre cele mai 
fertile — aduc mărturii grăitoare că 
tinăra generație reprezintă deopo
trivă o parte importantă (numeric) 
a populației tării, dar și o parti
cipantă efectivă. . aducind in pro
cesul cotidian al muncii, in viata 
social-politică a țării , specificul de 
cutezanță și entuziasm, suflul nou, 
revoluționar ale virstei tinere. „Do-

rese să subliniez, cu deplină satis
facție — arăta secretarul general al 
partidului — că. in toate marile 
realizări din anii construcției socia
liste. tineretul, impreună cu între
gul popor, a adus o contribuție de 
mare însemnătate in toate dome
niile dezvoltării noastre economice 
și sociale. De la primele detașa
mente de muncă patriotică, de la 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Ia 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
la toate șantierele industriale, la 
dezvoltarea agriculturii, științei, 
culturii, tineretul a fost prezent, a 
răspuns chemării partidului, și-a 
făcut datoria fată de patrie, față 
de popor, față de cauza socialismu
lui. demonstrind că este ferm ho- 
tărit să contribuie la realizarea unei 
societăți moderne, inaintate, in care 
intregui popor, generațiile viitoare 
să ducă o viață liberă. demnă“,

îndeplinindu-și misiunea educa
tivă încredințată de partid, trans- 
punind in viată indicațiile, sarcinile 
și orientările date personal de 
tovarășul Nicolae Ceausescu. Uniu
nea Tineretului Comunist. Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
Organizația Pionierilor acționează 
— prin mijloace politice de influen
țare adecvate virstei și profesiei — 
pentru cultivarea largă a trăsături
lor morale ce trebuie să caracteri
zeze pe fiecare tinăr al tării noas
tre azi. promovînd cu consecventă 
principiile angajării hotărite in ac
tivitatea constnjctivă. participării 
Plenare la viața politică, afirmării 
active a dorinței de pace și cola
borare internațională. Fapte șl re-

G. MITROl
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de producție in profil teritorial
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Cind, peste puțin timp, 
veți vedea un strung revol
ver care știe să facă, in 
regim automat, mai multe 
lucruri decît știe un strung 
revolver obișnuit. citiți 
marca lui d.e fabricație și 
veți constata că e produs 
la Arad. El. strungul aces
ta revolver, cu manipulator 
secvențial, ca orice notiă 
creație, are și o poveste...

Dar. mai intîi. ce este 
acest strung, de fapț ? Ni-1 
prezintă tovarășul Lengyel 
Zoltan. ipginerul-șef al în
treprinderii de 
unelte (noua denumire 
ceea ce știam că n 
„Strungul" Arad) :

— Cei care lucrează cu 
strunguri revolver știu că 
o asemenea mașină 
făcută să prelucreze 
în serie și in regim 
mat. numai dintr-o 
pe care o segmentează suc
cesiv. potrivit unui pro
gram prestabilit. $i că el 
poate lucra și bucată cu 
bucată ; in acest caz însă 
omul trebuind să se afle 
alături și să prindă, 
apoi să scoată manual 
fiecare piesă prelucrată. Ei 
bine, manipulatorul sec
vențial pe care l-am inclus 
in noul nostru strung re
volver asigură prelucrarea, 
în ciclu complet automat, 
și a unor repere detașate 
(turnate, forjate, presa
te etc.)... El are o maga
zie proprie de asemenea 
piese, de unde le scoate pe 
rind. le fixează și. după 
prelucrare, le reintroduce 
jntr-un alt compartiment al 
magaziei. Omul trebuie 
doar să creeze programul 
de lucru al mașinii, să-l in
troducă în unitatea de co
mandă numerică, să incar-

mașini- 
: a 
este

este 
piese 
auto- 
barâ.

po

pe

ce și să descarce magazia 
la încheierea ciclului.

Spuneam că el are o 
veste.

Iată. îl am in fată
unul dintre principalii 
creatori ai manipulatorului 
secvențial, chiar pe cel că
ruia i-a trecut prin minte 
că s-ar putea realiza așa 
ceva și care, o dată cu asta, 
a dobindit ceva de mare

ducă tînărul inginer pen
tru a convinge, pentru a 
întinge inerții și neîncre
deri. pentru a se trece 
neintirziat la realizare... 
Dar nu se poate vorbi des
pre așa ceva. Pentru că, 
pur și simplu, n-a fost nici 
_ _ j > la
iuțeală pină la conducerea 
întreprinderii și a plăcut. 
A fost primită cu entu
ziasm, dăr și cu o cuvenită 
chibzuință asupra șanselor 
de realizare. Oricum, s-a 
convenit că încercarea me
rită să fie făcută.

Realizatorii s-au ales de 
Ia sine dintre tinerii spe
cialiști pe care ideea 
cucerit 
altă 
(constructor 
proiectant, 
creator de programe pen
tru calculator), aveau un 
cuvint de spus în conce
perea manipulatorului (un 
robot mai simplu) și ane
xarea lui la strungul re
volver. O dată treaba 
începută, n-au lipsit com
plicațiile. Asta, firește, in
tră in „rețetă". Pentru că 
era. într-adevăr, o treabă 
grea și ambițioasă. Ma- 
nipulatoare-roboti s-au mai 
făcut. in România și încă 
destule. Dar era prima 
oară cind un asemenea 
agregat ■ se realiza 
temă", trebuind să se 
scrie în parametrii 
anume specializări.

— Mă întrebați dacă a 
fost un act de curaj... 
N-am avut nici o clipă 
sentimentul riscului — spu
ne Emil Bozîntan. Era doar

fectă. Repet : în clasa, in 
categoria ei. Dar m-am în
trebat intr-o zi — iar între
barea aceea nu mi-a mai 
dat pace zile și zile în șir 
— m-am întrebat, zic. de 
ce nu și-ar putea depăși 
clasa ? Ce anume ar pu
te-o face să nu se limite-. o luptă. Ideea a ajuns 
ze doar la strunjirea auto
matădin bară ?

Tocmai se lucra atunci la

O idee tehnică,
un strung, 
un succes ■ ■■

i-a 
de o 

fiecare 
mașini.

și care, 
specialitate 

de 
electronist.

preț : minunata neliniște a 
creatorului. E blond, e o 
fire dinamică și deschisă, 
are ceva pistrui și o pă
trunzătoare privire albas
tră. Abia a trecut de 30 de 
ani și se numește ing. Emil 
Bozintan. Lucrează acum 
la proiectări-produse (ceea 
ce i se trage tot de la ideea 
pe care a avut-o).

— Lucram — spune el 
— chiar în secția care pro
duce respectivul strung re
volver.. Venisem din facul
tate și am avut curiozitatea 
să examinez pe toate fetele 
mașina asta, avind aici și 
posibilitatea să o fac. pen
tru că participam Ia pro
cesul ei de fabricație. Nu 
i-am găsit nici o hibă, era, 
in clasa ei. o mașină

perfectionarea automatului 
programabil al 
revolver.

— Automatul 
i-a Întrebat el 
riiști — ar putea prelua și 
alte funcțiuni, dacă mașina 
le-ar avea ?

— Bineînțeles. Dar de ce 
să-l complicăm dăcă ma
șina nu cere ?

— Mașina ar putea să 
ceară dacă i s-ar adăuga...

Și a expus ideea ma
nipulatorului secvențial 
care se născuse în mintea 
lui din întrebările 
„chinuiseră" cu atita 
sistentă,

Reporterului i-ar fi 
cut aici. să poată 
despre lupta pe care ar fi 
trebuit, eventual, să o

strungului
acesta — 

pe electro-

„la 
în- 

unei

ce-l 
in

(Continuare in pag. a Il-a)

Locuințe noi, moderne în municipiul Galați Foto : Eugen Dichiseanu

plă- 
vorbi Mihai CARANFIL

(Continuare in pag. a III-a)

Suplimentar, la export, 
45 000 tone ciment

Celor 15 500 tone ciment livrate pes
te plan in cinstea zilelbr de 1 și 2 mai, 
tinerii muncitori de la Fabrica Tașca, 
din cadrul Combinatului de lianți și 
azbociment Bicaz, le-au adăugat, în 
zilele de sărbătoare, incă 2 200 tone 
ciment. De consemnat că întreaga 
producție este destinată beneficiarilor 
de peste hotare, sarcinile de plan la 
export fiind depășite cu mai bine de 
45 000 tone ciment. Aceste rezultate 
sînt rodul măsurilor luate pentru 
transpunerea în viață a programului 
de perfecționare a organizării muncii 
și modernizare a producției. (Ager- 
preș).

*
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SÂRBĂ TO A REA MUNCII- CINS TI TĂ PRIN MUNCĂ
Pentru recolte mari în acest an

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE -
EFECTUATE EXEMPLAR!

DOLJ

Forțele silit 
concentrate acum 

| la prăsit_ _ |
Condițiile climatice din această 

primăvară au impus, și in județul 
Dolj, măsuri deosebite in vederea 
încheierii însămintărilor, concomi
tent cu efectuarea unor lucrări de
calitate bună. Forțele mecanice au 
fost concentrate îndeosebi in consi
liile agroindustriale din nordul ju
dețului — Murgași, Melinești, 
Scăești și Virtop — adică în unită
țile agricole unde lucrările au fost 
rămase în urmă. Cum s-a acționat ? 
„întreprindem tot ce depinde de noi 
pentru a încheia insămînțările pină 
pe 3 mai — a ținut să precizeze in
ginerul Constantin Grigorașcu, di
rector cu producția vegetală la direc
ția județeană a agriculturii. O dată 
cu întrajutorarea cu mașini și utilaje 
a unităților din cadrul aceluiași con
siliu agroindustrial, am extins acțiu
nea de întrajutorare și între consi
liile agroindustriale vecine. Așa, 
bunăoară, am luat forțe mecanice de 
la consiliile Șimnic și Filiași pentru 
a grăbi ritmul de insămințări la uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Murgași și Melinești. în aceste zone 
au fost repartizați și specialiștii de 
la instituțiile agricole județene, pen
tru a sprijini și coordona nemijlo
cit activitatea în cîmp, ale cărei re
zultate se analizează în fiecare 
seară".

în zilele de 1 și 2 mai. profitind 
de timpul favorabil, cu adevărat pri
măvăratec, s-a muncit intens la -în- 
sămînțarea și plantarea legumelor, 
cartofilor, tutunului și orezului. Tot
odată, ca urmare a măsurilor stabi
lite de comandamentul județean, s-a 
lucrat cu forțe sporite la întreținerea 
culturilor de primăvară, îndeosebi a 
celor de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui, care pină la această dată 
au fost prășite manual pe aproape 
10 000 hectare. La cultura sfeclei de 
zahăr, care jn județul Dolj deține o 
suprafață de 4 200 hectare, prima 
prașilă manuală a fost efectuată pe 
aproape 1 000 hectare ; in același 
timp, floarea-soarelui. care ocupă o 
suprafață de 43 540 hectare, a fost 
prășită manual, pe. 1160 hectare. 
Cele mai bune rezultate la prășit au 
fost obținute in aceste două zile în 
consiliile agroindustriale Băilești, 
Segarcea. Poiana Mare, Calafat și 
Bîrca. (Nicolae Băbălău).

IALOMIȚA

Prioritate 
întreținerii 
culturilor |

în unitățile agricole din județul 
Ialomița culturile însămîntate la 
timp au răsărit și, ca urmare a În
călzirii vremii, ele se dezvoltă vigu
ros. Ca atare, în actualitate este acum

Rata înalta a acumulării
(Urmare din pag. I)
și asigurarea de locuri de muncă 
pentru toți cetățenii patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a e- 
vidențiat cu argumente științifice că 
diminuarea acumulărilor nu ar face 
decit să îngusteze baza reproducției 
lărgite, ar avea serioase consecințe 
negative asupra dezvoltării econo
mice a tării, ar determina înceti
nirea dinamicii venitului national. în 
cele din urmă, aceasta s-ar răsfrîn- 
ge asupra consumului, care, din 
cauza lipsei de resurse economice, 
ar spori din ce în ce mai lent si a- 
poi ar stagna. „S-ar putea pune 
problema .— sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu — dacă alocarea 
unui procent ridicat din venitul na
tional pentru acumulare nu influen
țează cumva în mod negativ creș
terea nivelului de trai al populației 
si dacă nu ar fi mai bine să re
ducem rata acumulării și să repar
tizăm o cotă mai mare pentru fon
dul de consum. A pune astfel pro
blema înseamnă a nu înțelege le
gile esențiale ale reproducției lăr
gite, căile pentru asigurarea con
strucției socialiste și crearea condi
țiilor pentru trecerea la comunism. 
Dacă am diminua fondurile pentru 
acumulare, desigur că în primii ani 
ar fi posibil să se aloce mai mult 
pentru consum, dar aceasta ar duce 
ulterior la serioase consecințe nega
tive asupra dezvoltării întregii eco
nomii. asupra progresului general ai 
societății, ar diminua baza pentru 
creșterea nivelului de trai".

De altfel, experiența mondială a 
demonstrat că țările care in anu
mite perioade au mers pe linia unor 
acumulări reduse au întimpinat in
tr-un scurt timp dificultăți serioase 
atît in activitatea economică, cît si 
in creșterea nivelului de viață al 
poporului. în concepția partidului 
nostru, opțiunea strategică pentru o 
rată înaltă a acumulării este strins 
corelată cu ansamblul orientărilor 
Privind sporirea continuă a eficien
tei utilizării resurselor destinate 

efectuarea lucrărilor de întreținere, 
lucrări menite să distrugă buruieni
le, precum și crusta formată la su
prafața solului. Pe suprafețele cul
tivate cu sfeclă de zahăr, prima pra
șilă manuală se desfășoară din plin 
și, în multe unități, chiar s-a în
cheiat.

Un exemplu bun în acest sens îl 
oferă cooperativa agricolă din Gîr- 
bovi. în această unitate, cele 450 
hectare cu sfeclă de zahăr au fost 
prășite în numai cinci zile. Alături 
de cei 500 de cooperatori, au lucrat 
numeroși oameni ai muncii din cele
lalte sectoare de activitate de pe 
raza comunei, precum și navetiștii. 
„Sfecla de zahăr a răsărit uniform 
— ne spune Iordan Olteanu, ingine- 
rul-șef al cooperativei. Prin efec
tuarea cu răspundere a lucrărilor de 
întreținere, sîntem hotăriți ca in 
acest an să obținem peste 60 000 kg 
la hectar, în condiții de neirigare“. 
Lucrările de întreținere se fac în 
mai multe unități din consiliul agro
industrial Urziceni. sub supraveghe
rea exigentă a specialiștilor si mem
brilor comisiilor pentru cultura sfe
clei de zahăr. La C.A.P. Mana- 
sia, echipele de cooperatori aflate la 
prășit spărgeau crusta, distrugeau 
buruienile și, concomitent, acolo unde 
era necesar, completau golurile din 
culturi.

Este de relevat că, pentru a se 
realiza și chiar depăși producția 
planificată, cooperatorii urmăresc să 
se păstreze cel puțin 80 000 plante 
recoltabile la hectar. Prîntr-o temei
nică organizare a muncii, în consi
liile agroindustriale Grivița, Slobo
zia, Balaciu, Țăndărei, Movila, Gura 
Ialomiței, Fetești și Cosimbești, pri
ma prașilă manuală la sfecla de za
hăr s-a încheiat.

Demn de remarcat este faptul că 
în județul Ialomița s-a trecut cu 
t >ate forțele și la prima prașilă me
canică pe cele 31 500 hectare culti
vate cu floarea-soarelui. în primele 
zile ale lunii mai, în Cimpia Bără
ganului ialomițean, oamenii muncii 
din agricultură au întreținut manual 
și mecanic peste 10 000 hectare, iar 
in legumicultura s-au plantat 350 
hectare cu tomate timpurii. Și o in
formație de ultimă oră : in oreză- 
riile de la Vlădeni și Gîurgeni, unde 
se vor cultiva peste 8 000 hectare a 
început semănatul orezului. (Mihai 
Vișoiu).

IAȘI

si răspundere 
pentru calitate

Vremea rece si ploile care au că
zut în a doua decadă a lunii aprilie 
in județul Iași au îngreunat si în- 
tîrziat semănatul. Pentru încheierea 
grabnică a însămintărilor. mecaniza
torii și cooperatorii lucrează zilnic 
pe orice parcelă care se zvintă, do
vedind răspundere pentru efectuarea 
de lucrări de bună calitate. De alt
fel, în unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Ciurea. Bel- 
cești, Podu Iloaiei, Popricani, ' Hol- 
boca. Movileni, Valea Seacă si al
tele. semănatul, inclusiv al porum
bului, s-a încheiat la 30 aprilie. în 
celelalte unități agricole din județ 
s-a lucrat intens si în zilele de 
1 și 2 mai. urmărindu-se ca toate 

dezvoltării, cu realizarea unei re
producții lărgite de tip intensiv.

ARGUMENTUL FAPTELOR. Jus
tețea orientărilor . privind opțiunea 
strategică pentru o fată înaltă a a- 
cumulării este puternic reliefată in 
primul rînd de rezultatele efective 
obținute în perioada de după Con
gresul al IX-lea in dezvoltarea e- 
conomică și în ridicarea nivelului de 
trai. Prin repartizarea a circa o 
treime dîn venitul national pentru 
acumulare, in perioada de după anul 
1965 s-a asigurat înfăptuirea unui 
amplu program de investiții care se 
ridică la peste 3 400 miliarde lei. 
Fondurile fixe, componentă de bază 
a avuției naționale, au ajuns la"3 200 
miliarde lei. comparativ cu circa 500 
miliarde lei in 1965. Au fost intro
duse în circuitul economic 8 500 ca
pacități noi de producție principale 
în industrie, agricultură si în alte 
ramuri ale economiei naționale. Prin 
politica justă de stabilire și men- 
tineie a unei rate înalte a acumu
lării. avuția națională a ajuns in 
prezent la aproape 5 000 miliarde lei. 
Pe această bază s-a asigurat creș
terea de 34 de ori a venitului na
țional față de 1945 și de circa 5 ori 
fată de 1965. Astfel, România a cu
noscut profunde prefaceri revoluțio
nare. s-a transformat dintr-o țară 
slab dezvoltată intr-o țară indus- 
trial-agrară. cu o industrie moder
nă. organizată pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, cu o agricul
tură în plin progres, cu o puterni
că dezvoltare a științei, invățămîn- 
tului și culturii.

Pe temelia dezvoltării puternice a 
economiei naționale s-a asigurat 
sporirea continuă a fondului de con
sum. ceea ce a permis înfăptuirea 
unor ample măsuri de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al tutu
ror oamenilor muncii. în anul 1987 
retribuția reală a personalului mun
citor a crescut de peste 2 ori față 
de 1965. iar veniturile reale alte ță
rănimii — de peste 2,7 ori. în concor
dantă cu creșterea veniturilor a spo
rit volumul desfacerilor de mărfuri 

suprafețele să primească imediat 
sămînța. Ca urmare .a bunei folosiri 
a utilajelor. în aceste zile s-au în- 
sămintat, cumulat. 12 000 hectare.

Concomitent. în fiecare unitate 
agricolă se depistează operativ par
celele zvîntate. oricît de mici ar fi. 
pentru a fi de indată însămîntate. 
în zonele joase, de șes. se .acțio
nează în vederea eliminării excesu
lui de umiditate de pe terenurile 
agricole. în acest scop .au fost for
mate echipe din cooperatori și alte 
forte de la sate. Apoi pe aceste te
renuri se fac lucrări ușoare de pre
gătire, printr-o’ singură trecere a 
tractoarelor sau atelajelor, si se tre
ce imediat la semănat. Se urmă
rește ca, în acest fel. semănatul po
rumbului și soiei să se încheie cit 
mai repede pe toate terenurile Pre
văzute. (Manole Corcaci).

BACĂU

Măsuri pentru 
recuperarea 
Intirzierilor 
la seuiăuat_j

în toate zonele județului Bacău 
vremea s-a ameliorat, ceea ce a de
terminat intensificarea insămîntări- 
lor și a celorlalte lucrări agricole 
de sezon. Aceasta a fost favorizată 
și de faptul că, în urma măsurilor 
luate de comandamentul județean 
pentru agricultură, s-a urmărit ca, 
zilnic, specialiștii' să identifice ope
rativ toate terenurile zvîntate. spre 
a se folosi cu randament maxim fie
care oră bună de lucru. Ca urmare, 
în multe unități cooperatiste si de 
stat din consiliile agroindustriale 
Sascut, Răcăciuni. Dealu Morii si 
Podu Turcului, semănatul porumbu
lui s-a încheiat. Tinind seama de 
dotarea tehnică de care dispune ju
dețul și de angajarea fermă a lu
crătorilor ogoarelor, care muncesc 
zi-lumină la semănat, există condiții 
ca insămînțările să se încheie în cel 
mai scurt timp. Tovarășul Ghporghe 
Aritdchj; secretar .’gir bfbbieme de 
agricultură la comitetul județean de 
partid, precizează' că. in acest scop, 
au fost luate măăliri de irttraj'Utb- 
rare intre unități si consilii agroin
dustriale, a sporit numărul tractoa
relor care lucrează în două schim
buri și în schimburi prelungite la 
pregătirea terenului, că activiștii de 
partid și specialiștii din unități se 
află în permanentă pe cîmp. spriji
nind în mod direct buna desfășurare 
a lucrărilor.

La Săucești ne-a retinut atenția 
modul exemplar în care conducerea 
unității a organizat activitatea, sta
bilind exact. încă din ziua preceden
tă. parcelele zvîntate si. în funcție 
de aceasta, redistribuind mijloacele 
mecanice. Munca se desfășura pe 
mai multe fronturi : insămințări. 
plantarea cartofilor, evacuarea apei 
de pe ogoare. întreținerea culturilor 
în grădina de legume. Inginerul Vio
rel Savin, președintele unității. îm
preună cu primarul Constantin 
Riglea, ceilalți specialiști din co
mună se aflau pe cîmp, chîar de Ia 
prima oră. veghind ca toate lucrările 
să fie făcute în cele mai bune con
diții. Alături, la ferma Itești a 
I.A.S. Bacău, peste 200 de oameni 

șl al prestărilor de servicii pentru 
populație. Pe baza programului sus
ținut de investiții. în ultimii 22 de 
ani au fost construite si date in fo
losință peste 3.2 milioane locuințe 
noi. s-a dezvoltat puternic baza ma
terială a învățămîntului. culturii, ar
tei. ocrotirii sănătății și asistenței so
ciale.

Dezvoltarea puternică a economiei 
naționale pe suportul industrializării 
a asigurat utilizarea deplină a forței 
de muncă, numărul mediu al per
sonalului muncitor fiind. în prezent, 
cu circa 3.5 milioane persoane mai 
mare decit în 1965. Efortul pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
s-a reflectat în creșterea permanen
tă a gradului de înzestrare tehnică 
a muncii, a mecanizării și automa
tizării proceselor de producție.

Caracterul profund științific al ori
entărilor privind intensificarea efor
tului de acumulare după anul 1965 
poate fi reliefat, în, al doilea rînd, 
prin compararea creșterilor obținute 
in ultimii 22 de ani cu cele din pe
rioada 1945—1965. Astfel, din crește
rea de 120 de ori a producției indus
triale în 1987 față de 1945, peste 85 la 
sută s-a realizat în perioada de după 
anul 1965, la producția agricolă — 
60 la sută (din creșterea de 9 ori pe 
ansamblul perioadei).. iar la venitul 
națiohal — aproape patru cincimi. în 
ultimii 22 de ani sporul mediu anual 
al venitului national a fost de circa 
30 miliarde lei. fiind de peste 4 ori 
mai mare decit cel înregistrat în pe
rioada 1951—1965.

Realismul orientărilor privind alo
carea unei părți însemnate din ve
nitul național pentru acumulare este 
evidențiată. în al treilea rînd. de re
zultatele unor calcule de sinteză care, 
arată că. dacă in perioada 1966—1987 
s-ar fi alocat pentru acumulare nu
mai circa o cincime, adică la fel ca 
în perioada 1951—1965, în loc de o 
treime, nivelul venitului național din 
acest an s-ar fi obținut abia în jurul 
anului 2000. Viața a demonstrat pe 
deplin că generația actuală este be
neficiara efectelor pozitive ale ratei 
înalte a acumulării, deși în mod a-

Muncă intensă în unitățile agricole din județul Arad : plantarea cartofilor 
la C.A.P. Caporal Alexa (fotografia de sus) și efectuarea lucrărilor de 
întreținere a legumelor la asociația economică de stat și cooperatistă Horea 

(fotografia de jos)
Foto : E. Dichiseanu

plantau manual cartofii, iar meca
nizatorii însămînțau ultimele hec
tare cu porumb pentru siloz. ..în
cheind azi însămîntările. concentrăm 
toate forțele la întreținerea culturi
lor" — ne-spune inginerul Ion Lu- 
pașcu, șeful fermei. Este necesar ca 
pests tot, concomitent cu măsurile 
întreprinse în vederea insămintării 
tuturor suprafețelor prevăzute, să se 
treacă Ia efectuarea lucrărilor de în
treținere. astfel incit în acest an să 
fie obținute recolte superioare. 
(Gheorghe Baltă).

SĂLAJ

Normele 
agrotehnice - 

riguros 
respectate

în unitățile agricole din județul 
Sălaj plantarea cartofilor a întîrziat, 
situație determinată, in principal, 
de timpul nefavorabil din luna apri
lie. Ca atare, în aceste zile se acțio
nează intens în vederea încheierii 

parent. alocarea unei părți însem
nate din venitul național pentru a- 
cumulare pare un sacrificiu in bene
ficiul generațiilor viitoare.

CONTINUITATEA UNUI EFORT 
SUSȚINUT DE ACUMULARE. Por
nind de la rezultatele obținute și 
stadiul de dezvoltare al forțelor de 
producție, documentele Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului subliniază cu 
claritate necesitatea alocării in con
tinuare a unei importante părți din 
venitul național pentru acumulare. 
Necesitatea menținerii în continuare 
a unei rate înalte a acumulării in 
cincinalul actual — evidențiată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și in 
Raportul prezentat la Conferința Na
țională din decembrie 1987 — este 
fundamentată pe cerințele înfăptuirii 
unui amplu program de investiții 
care să asigure dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
contemporane. Efortul de acumulare 
este impus, de asemenea, de numeroși 
alți factori, cum ar' fi : necesitatea 
modernizării structurii producției ra
murilor economiei naționale și a 
fiecărei subramuri : lărgirea bazei 
energetice și de materii prime ; fi
nalizarea si punerea în funcțiune a 
obiectivelor aflate in curs de execu
ție, realizarea programului de dez
voltare intensivă și ridicare a nive
lului tehnic și calitativ al industriei : 
înfăptuirea programului de Irigații si 
îmbunătățiri funciare in agricultură, 
precum și a celui de mecanizare a 
agriculturii, transporturilor și altor 
sectoare de activitate; înfăptuirea 
în continuare a programului pentru 
construcții de locuințe, lărgirea Si 
modernizarea bazei materiale a ac
tivităților din domeniul învățămin- 
tului. culturii, ocrotirii sănătății, e- 
ducațiel fizice și sportului ; conti
nuarea politicii de amplasare rațio
nală a forțelor de producție De teri
toriu pentru a se asigura în 1990 un vo
lum de activitate economică de cel 
puțin 80 mii lei pe locuitor în fie
care județ. Se cuvine, de asemenea. 

grabnice a acestei lucrări. Am ur
mărit cum se desfășoară plantarea 
în consiliul agroindustrial Crasna. 
bazinul cu cea mai mare suprafață 
prevăzută a se cultiva cu cartofi. 
..Producțiile bune obținute în ulti
mii ani de cooperativele agricole 
Stirciu sau Horoatu Crasnei. expe
riența proprie acumulată la. cultura 
cartofului ne obligă să respectăm 
riguros normele privind calitatea lu
crărilor,. incepind cu plantarea — no 
spune inginerul Florica Chls de la 
C.A.P. Horoatu Crasnei. Ce am pier
dut prin intîrzierea detennindt.ă de 
timpul nefavorabil vrem să recupe
răm prin efectuarea unor lucrări de 
calitate ireproșabilă. Terenul a. fost 
bine pregătit. L-am lucrat cu combi
natoriii. l-am discuit și l-am erbici- 
dat. Densitate, uniformitate, rinduri 
drepte — aceștia sint parametrii pe 
care ii urmărim acum. în condițiile 
unui an normal, putem realiza 36 800 
kg la hectar, așa cum ne-am plani
ficat".

Tot sub directa supraveghere a 
specialiștilor se plantau cartofii si în 
cooperativele agricole din Stirciu. 
Crasna. Meseșeni. Ci zer, Bănișor, 
semn că preocuparea pentru calitate 
se situează pe primul plan. „Gră
bind plantarea, nu neglijăm sub nici 
un motiv calitatea lucrărilor — pre
cizează Vasile Fati. ingînerul-$ef al 
consiliului agroindustrial Crasna. în 
următoarele 2—3 zile bune de lucru 
vom încheia plantarea cartofilor pe 
întreaga suprafață planificată de 
1 230 hectare. în condiții de calitate 
care să asigure premisele unor pro
ducții mari la hectar". (Eugen 
Teglaș).

subliniat că în condițiile dobinzilor 
ridicate practicate pe plan mondial 
si ale hotăririi ferme a partidului și 
statului nostru de a nu mai apeia 
la crddite externe, efortul propriu, 
bazat pe o rată inaltă a acumulării, 
rămine factorul hotăritor al ridicării 
nivelului de dezvoltare al României 
și al înscrierii ei in perspectivă in 
rindul țărilor dezvoltate ale lumii.

Ansamblul orientărilor cuprinse in 
documentele Congresului al XIII-lea 
privind integrarea largă a factorilor 
intensivi in procesul dezvoltării eco
nom ico-sociale in actualul cincinal a- 
sigură o creștere importantă a efici
enței acumulării, expresie sintetică 
a înfăptuirii unei creșteri economice 
intensive. Exigențele accentuării 
contribuției factorilor intensivi în 
procesul creșterii economice impun 
fiecărui colectiv, așa cum a arătat 
secretarul general al partidului la 
Conferința Națională, o preocupare 
susținută pentru reducerea costului 
investițiilor si a ponderii lucrărilor 
de construcții-montaj. pentru asigu
rarea punerii in funcțiune. într-un 
termen cit mai scurt, a tuturor o- 
biectivelor planificate si racordarea 
acestora la circuitul economic pro
ductiv la nivelul parametrilor tehni- 
co-economici proiectați, valorificarea 
superioară a mijloacelor tehnice din 
dotare, perfecționarea organizării si 
modernizarea proceselor de Produc
ție, reducerea -consumurilor mate
riale și energetice și a cheltuielilor 
de fabricație, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și a 
eficienței economice.

Animați de sentimentul mîndriei 
patriotice față de strălucitele reali
zări pe care le-au obținut în cele 
peste patru decenii de viată liberă 
si demnă, de încrederea că vor par
curge ferm luminoasele traiectorii 
de progres deschise de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, oa
menii muncii din patria noastră, 
strins uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se pregătesc să 
întimpine cu noi fapte de muncă cea 
de-a 44-a aniversare a eliberării pa
triei noastre.

(Urmare din pag. I)
CRAIOVA. „La datorie zi și 

noapte" — la comanda dispecerului 
energetic național — reprezintă cu- 
vîn’tul de ordine sub semnul că
ruia și-au desfășurat activitatea în 
zilele 'de 1 și 2 măi energeticie- 
nii întreprinderii electrocentrale 
Craiova. în primele două zile ale 
lunii, de aici au mai, fost pulsați 
in sistemul energetic național 30 
milioane kWh energie electrică. 
Pretutindeni — începînd de la de
pozitul de cărbune și pină la ca
merele de comandă — ordine desă- 
virșită, atmosferă de muncă spor
nică, angajantă. Consemnăm mai 
întii un jubileu de producție înre
gistrat chiar in dimineața zilei de 
1 Mai : pulsarea în sistemul ener
getic național a celui de-al 120-lea 
miliard kilowatt-oră energie elec
trică obținut de la punerea in 
funcțiune a termocentralei. Activi
tate intensă, largă concentrare de 
forțe, eforturi înzecite și' în zona 
cazanului nr. 3, planificat pentru 
reparații, în vederea scurtării ter
menului de punere în funcțiune. 
(Nicolae Băbălău).

VALEA JIULUI. $i în zilele de 
1 și 2 mai, . minerii din Valea 
Jiului s-au aflat la datorie. în aba
tajele minelor Paroșeni, Lonea, Pe- 
trila Sud, in cariera de cărbune 
Cimpu Iui Neag, în celelalte mine 
din Lupeni, Petrila, Vulcan, Uri- 
cani etc. s-a muncit cu dăruire și 
spor pentru a da patriei cît mai mult 
cărbune. La mina fruntașă pe ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, Pa
roșeni, minerii din sectoarele I. II 
și III au obținut și în acest îrtceput 
de mai rezultate bune, extrăgind 
peste prevederi mai mult de 400 
tone cărbune. Cantitatea de cărbu
ne obținută peste prevederi de la 
începutul anului de către minerii 
din Paroșeni depășește 21 000 tone, 
în același timp, brigăzile de mi
neri, conduce de Vasile Cojocaru și 
Neculai Popa, care lucrează la des
chiderea a noi capacități de pro
ducție, au obținut adevărate recor
duri la înaintări, grăbind astfel 
începutul activității pentru extrac
ția cărbunelui în noi abataje. (Sa
bin Cerbu).

SARMĂȘAG. în primele patru 
luni ale acestui an, oamenii mun
cii de Ia întreprinderea minieră 
„Sălaj" Sărmășag au extras, peste 
prevederi, 4 000 tone cărbune net. 
Pentru îndeplinirea înainte de ter
men a angajamentului asumat in 
întrecerea socialistă, minerii sălă- 
jeni s-au mobilizat exemplar atit 
in subteran, cit și in cariere si in 
primele două zile ale lunii mai. 
Ca urmare a efortului depus, in 
primele două zile ale lunii mai, ei 
au reușit Să extragă suplimentar 
100 tone cărbune.

— Debutul de bun augur si în a- 
ceastă lună își are explicația în 
buna pregătire a fronturilor de lu
cru și abatajelor, în general in

PLĂNUI - ÎNDEPLINII RITMIC, 
INTEGRAL, LA 1011 INDICATORII!

(Urmare din pag. I)
fabricație, echipe specializate în 
producția de export. In felul acesta 
se creează cadrul organizatoric nece
sar pentru lansarea cu prioritate în 
fabricație a producției de export, 
pentru onorarea la termenele stabi
lite și la un inalt nivel calitativ a 
contractelor încheiate cu partenerii 
de. .peste hotare. Bineînțeles, aceasta 
nu exclude ci, dimpotrivă, impune 
cu atit mai mult necesitatea de a se 
urmări permanent, zi de zi, respec
tarea cu fermitate a graficelor de 
lucru in toate secțiile și atelierele 
care produc pentru export. în gene
ral. in fiecare întreprindere cu sar
cini in acest domeniu, activitatea 
productivă trebuie astfel organizată 
incit toate comenzile primite și con
tractele încheiate să fie onorate în 
prima parte a fiecărei luni, asigu- 
rîndu-se, in felul acesta, răgazul ne
cesar pentru pregătirea și expedie
rea fondului de marfă, pentru întoc
mirea documentelor necesare Înca
sării contravalorii produselor livrate.

în strinsă legătură cu cerințele 
sporirii competitivității produselor 
pe piața externă, ale satisfacerii in 
condiții superioare a necesităților 
beneficiarilor din țară, de cea mai 
mare actualitate este ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor. In această privință, 
cu prilejul recentei examinări de 
către Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. a Raportului privind 
asigurarea și controlul calității pro
duselor și activitatea de me
trologie în anul 1987, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind exi
gențele tot mai mari ce se pun in 
acest domeniu; a cerut să se acorde, 
în continuare o atenție sporită orga
nizării cit mai judicioase a controlu
lui tehnic de calitate in producție și 
introducerii metodelor moderne de 
asigurare a calității produselor, pre
cum și perfecționării pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor, 
în context, s-a relevat necesitatea 
intăririi ordinii și disciplinei tehno
logice. a sporirii răspunderii ingine
rilor, tehnicienilor, maiștrilor, a fie
cărui muncitor pentru respecta
rea strictă a condițiilor de calitate 
prevăzute în documentațiile tehnice 
și in contractele încheiate cu bene
ficiarii interni și externi.

Accentuind faptul că economia dis
pune de tot ce este necesar pentru a 
realiza produse de cea mai bună ca
litate, secretarul general al partidu
lui a indicat ca, pornind de Ia reali
zările de pină acum, să se intensi
fice. pe toate planurile, preocupările 
pentru ridicarea calității, astfel incit 
să se realizeze produse de bună ca
litate, competitive, cu înalți para
metri tehnici și funcționali, la nive
lul celor mai avansate cuceriri ale 
noii revoluții tehnico-științifice, asi- 
gurindu-se, pe această bază, o parti
cipare tot mai activă a țării noastre 
la circuitul mondial de valori mate
riale,. dezvoltarea intensivă a econo
miei românești.

în această perioadă, preocupările 
pentru realizarea exemplară, in con
diții calitativ superioare, a planului 
la producția fizică și Ia export tre
buie să se împletească cu desfășura
rea unor acțiuni energice pentru 
sporirea, pe toate căile, a eficienței 
economice, pentru gospodărirea ju
dicioasă de către fiecare colectiv 
muncitoresc a mijloacelor materiale 
și financiare încredințate spre ad
ministrare și dezvoltare, pentru în
făptuirea neabătută a programelor 

mai buna organizare a producției 
și a muncii, ne spune- Beniamin 
Coapși. secretarul comitetului de 
partid. Ritmul la extracție a fost 
intensificat in aceste zile datorită 
aplicării unor măsuri privind mâi 
buna plasare a" personalului mun
citor .la fiecare abataj in parte, 
respectării riguroase a tehnologiilor 
de lucru, efectuării din timp si de 
calitate a reviziilor și reparațiilor. 
(Eugen Teglaș).

SLATINA. La uzina de electro
liză a întreprinderii de aluminiu 
Slatina, inginerul-șef Ion Gherghe 
ne relatează că în aceste momen
te de aleasă sărbătoare, făurarii 
aurului alb românesc din citadela 
slătineană se întrec in a da econo
miei, patriei, aluminiu în cantități 
sporite și de cît mai bună calitate, 
în prima zi de mai, electrometalur- 
giștij Marin Comănescu. Gheorghe 
Crețu, Ion Grigore, Gheorghe Ono- 
frei. Marin Pîrvan, Lucian Stănilă 
s-au aflat în fruntea întrecerii, fă- 
cind. prin exemplul lor. ca secțiile 
nr. 4 și 2 de electroliză să elabore
ze, fiecare, in jur de cite 5 tone 
aluminiu peste plan, de calitate 
deosebită — la secția 2, de pildă, 
peste 50 la sută din producție fiind 
aluminiu de puritate de 99,7 la 
sută. (Mihai Grigoroșcutâ).

CONSTANȚA. Marele port ma- . 
ritim al țării, prin care se reali
zează peste 75 la sută din comerțul 
exterior al României, a cunoscut și 
în zilele de 1 și 2 mai ritmurile in
tense ale activității neîntrerupte, 
în aceste zile s-au aflat sub ope
rațiuni de încărcare-descărcare 
circă 60 de nave românești, și sub' 
diferite, pavilioane altele își aș
teptau rindul in radă, la dade. No
tăm din activitatea docherilor Si 
mecanizatorilor operațiunile de 
încărcare cu laminate produse la 
Galați, pentru țări din Asia și 
America Latină, a navelor „Fră- 
sinet" și „Războieni", în timp ce pe 
nava „Pașcani" se îmbarcau auto
turisme de teren ARO pentru An
glia. De asemenea, pe navele ..Sla
tina" și „Mirăslău" s-au încărcat 
diverse produse ale industriei 
noastre chimice și mărfuri gene
rale pentru țări din Africa și Asia. 
Printre alte produce expediate la 
export în aceste zile s-au mai 
aflat instalații industriale si nu
meroase utilaje, vagoane de cale 
ferată și material rulant etc. La 
danele destinate produselor de 
mare volum s-au descărcat din 
navele „Govora". ,,Balș“, „Bîrlad" 
și altele minereu de fier, cărbune 
energetic și apatită. materii prime 
aduse din import. în zilele de 1 și 
2 mai. docherii si mecanizatorii ce
lor șapte întreprinderi de exploatare 
portuară au realizat un trafic su
plimentar de peste 10 009 tone, care 
se adaugă celor 600 000 tone reali
zate peste plan în primele patru 
luni ale anului, dintre care 500 000 
tone mărfuri reprezintă depășirile 
la export. (George Mihăescu).

de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției. Din aoest 
punct de vedere, două probleme se 
impun atenției în mod deosebit. Pe 
de o parte, este necesar ca pretu
tindeni. in toate unitățile economice, 
să se ia măsuri ferme pentru înca
drarea strictă in normele de consum 
stabilite, pentru reducerea în conti
nuare a consumurilor de materii 
prime si materiale. îndeosebi a acer 
lora deficitare, cum sint otelurile 
aliate si metalele neferoase, pentru 
valorificarea cu maximă chibzuință 
în produse cu performante superi
oare a fiecărui gram de materie 
primă, a fiecărei cantități de energie 
electrică sau combustibil, pentru 
recuperarea și reciclarea tuturor re
surselor materiale rezultate din pro
ducție și consum. Pe de altă parte, 
este neyoie să se acționeze cu mai 
multă stăruință și răspundere pentru 
introducerea ncintirziată în circuitul 
economic a stocurilor supranormative 
de materii prime, producție netermi
nată și produse finite, in vederea 
reducerii imobilizărilor de fonduri, 
accelerării vitezei de rotație a mij
loacelor circulante, astfel ca si pe 
această cale să se asigure sporirea 
rezultatelor financiare ale activi
tății productive, ridicarea generală 
a eficientei economice.

în spiritul indicațiilor date de con
ducerea partidului, sarcini deosebite 
revin și oamenilor muncii de pe 
șantierele de construcții, factorilor 
de răspundere din domeniul investi
țiilor. Toate lucrările de investiții 
trebuie urmărite cu maximă aten
ție, punîndu-se permanent in cen
trul activității realizarea integrală a 
programelor de punere în funcțiune 
a noilor capacități de producție, 
precum și recuperarea oricăror res
tanțe în acest domeniu. în acest 
scop, eforturile lucrătorilor de pe 
șantierele de investiții se cer con
jugate cu cele ale furnizorilor de 
utilaje, astfel incit să se asigure ra
cordarea tuturor obiectivelor la cir
cuitul productiv la termenele sta
bilite.

înfăptuirea în cele mai bune con
diții a tuturor sarcinilor ce revin oa
menilor muncii din industrie și con
strucții, din agricultură, din întreaga 
economie incumbă o contribuție spo
rită, permanentă și eficientă din par
tea cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice. Sint, desigur, o seamă 
de realizări pozitive obținute in acest 
domeniu in cincinalul actual. în 
continuare se impune ca pretutin
deni să se manifeste o preocupare 
perseverentă pentru finalizarea cu 
operativitate și la un nivel calitativ 
superior a cercetărilor, pentru apli
carea lor promptă în producție, ast
fel incit, in permanență, cercetarea 
științifică să constituie un dinami
zator real și puternic al întregii 
activități productive, al progresului 
economic.

Răspunzînd vibrantelor îndemnuri 
ale secretarului general al partidului, 
stă in puterea colectivelor muncito
rești — plenar mobilizate de orga
nele și organizațiile de partid — de 
a valorifica cu eficientă sporită mij
loacele tehnice si materiale de care 
dispun, de a acționa cu dăruire si 
spirit revoluționar de răspundere 
pentru ca planul pe acest an să fie 
exemplar îndeplinit la toți indicato
rii cantitativi și calitativi, obținîn- 
du-se rezultate superioare în toate 
domeniile de activitate, in folosul 
dezvoltării generale a economiei, al 
ridicării bunăstării întregului popor.
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în municipiile reședință de județ

ADUNĂRI CONSACRATE ZILEI DE 1 MAI
în climatul de puternică angaja

re patriotică in care oamenii mun
cii. întregul nostru popor acționea
ză pentru îndeplinirea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan Pe 
acest an si pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea neabătută a mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIXI-Iea si Conferința Națională 
ale partidului, in municipiile reșe
dință de județ s-au desfășurat a- 
dunări festive dedicate Zilei de 
1 Mai — Ziua solidarității interna
ționale a oelor ce muncesc.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. oameni ai muncii din uni
tăți industriale si agricole, oameni 
de stiintă. artă si cultură, studenți, 
elevi, militari.

Adunările au prilejuit exprimarea 
oelor mai profunde sentimente de 
dragoste, respect si înaltă prețuire, 
de nețărmurită recunoștință cu care 
oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul tării îl înconjoară pe secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui strălu
cită activitate este consacrată cu 
exemplară pasiune revoluționară în
făptuirii celor mai nobile aspirații 
ale poporului român de libertate și 
independentă, de progres, cauzei so
cialismului și păcii, colaborării si în
țelegerii intre națiuni.

Relevind semnificațiile zilei de 
X Mai. cuvintările rostite de prim- 
șecretari si secretari ai comitetelor 
județene de partid au pus in evi
dentă. totodată, munca avintată a po
porului nostru. sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
desăvirsirea construcției socialiste.

O idee tehnică, un
(Urmare din pag. I)
visul și dorința de a-1 rea
liza. Mai tîrziu mi-am dat 
seama în ce mă vîrisem. 
Inițial părea ușor. Dar, 
la concret, s-a văzut că 
manipulatorul trebuia să 
aibă o configurație si un 
gabariat fixe, mișcările o 
mare precizie, trebuia să 
se înscrie intr-o mare vi
teză de lucru cu energie 
puțină și să poată purta 
greutăți cit mai mari, să 
aibă o cit mai mare fiabi
litate și multe altele să 
aibă și să nu aibă... Și. cind 
am zis că e gata, a ve
nit și momentul in care 
totul trebuia luat... de 
la capăt. Manipulatorul 
nu-i mai permitea strun
gului să execute una din 
operațiile foarte importan
te pentru el : filetarea. 
Dispozitivul de filetat nu 
mai avea loc pe mașină.

teatre
• Teatrul Național (14 vi 71, Sala 
mare) ; Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de pian 
Sanda Luca. BACH, BEETHOVEN, 
SCHUMANN, LIPATTI — 17,30 ;
(Ateneul Român) : „Comori came
rale”. Roswitha Sperber — mezzo- 
soprană (R.F.G.). Dan Grigore — 
pian, Ștefan Gheorghiu — violă — 19
• opera Română (13 18 57) : Nabucco 
— 18
• Teatrul de operetă (13 S3 48) : 
liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 18 ; (sala Grădina icoa
nei, 11 95 44) ; Cîntec despre mine în
sumi — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice r- 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” (13 13 00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă” (30 26 55) : 
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie 
— 15

cinema
• Niște băieți grozavi : SCALA 
(LI 03 72) — 9; li; 13; 15; 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Rezervă Ia start : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13,13; 17; 19. 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, GIULEȘTI (17 53 46) — 
9; 11; 13
• Egreta de tiideș : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17
<9 Extemporal Ia dirlgenție: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Figuranții : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Iacob : VOLGA (79 71 26) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Orele 11 : MUNCA (31 50 97) — 15; 
17; 19
• Zimbet de soare : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13:15; 17; 19
• pădurea de fagi : ARTA (31 31 86)
— 15: 17; 19
• Mari regizori, mari actori i 
PATRIA (11 86 35) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 30
■ Cap șl pajură : BUCUREȘT’ 
(15 61 54) — 8,30; 10.30; 12,45; 15; 17.15; 
19,30, FAVORIT (45 31 70) — 8,45; 11; 
13,15; 15.30: 17.45; 20
« Micii partizani : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
(8 Detectivul din Ceghem: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Lanțul de aur : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17; 19
• Nu e ușor cu bărbații : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 18

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 mai, ora 20 — 6 mai, ora 
20. în țară : Vremea va fi caldă. Cerul 
va fi variabil, cu Innorâri mal accen
tuate în prima parte a intervalului in 
regiunile din vestul, centrul șl nordul 
țării, unde local vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de aversă. In cele
lalte regiuni se vor semnala averse de 
ploaie izolate după-amiaza. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse, in ge
neral, între 5 șl 15 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 grade, ușor mal 
scăzute pe litoral. 

mărețele realizări dobîndite în dez
voltarea econom ico-socială a patriei, 
in întărirea și perfecționarea demo
crației noastre muncitorești revolu
ționare. în sporirea necontenită a ni
velului de trai material si spiritual 
al tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Au fost evocate, in același 
timp, momentele de însemnătate 
crucială din istoria eroicului nos
tru partid comunist, aflat perma
nent in fruntea luptei îndelungate 
duse de clasa muncitoare, de 
masele largi populare din România 
împotriva exploatării sociale și na
ționale, pentru apărarea independen
ței, suveranității și integrității na
ționale a țării, pentru transformarea 
revoluționară a societății' românești.

Adunările au prilejuit eviden
țierea importantelor prefaceri inter
venite in viața tuturor județelor și 
localităților patriei in anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă de împliniri fără 
egal, pe care întregul popor o nu
mește, cu îndreptățită mindrie pa
triotică, „Epoca Nlcolae Ceaușescu”.

într-o atmosferă entuziastă, de 
profund patriotism, participanții la 
adunări au adresat Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame în care se aduce un fier
binte omagiu conducătorului parti
dului si statului nostru, neînfricat 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, Care călăuzește cu 
înțelepciune și cutezanță poporul și 
țara spre orizonturi tot mai lumi
noase de civilizație și progres.

în telegrame se dă expresie Senti
mentelor de înaltă stimă și aleasă 
prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al

strung, un succes
Ar fi putut să meargă și 
așa. Mașina clștigase. ori
cum. foarte mult. Și, to
tuși... în fond, de acum ne 
călisem. Din cauza lipsei 
de experiență, de mai mul
te ori trebuise să părăsim 
căi greșite. Asa Că am 
respirat adine, ne-am făcut 
o rezervă de răbdare, 
ne-am uitat unii la alții si 
ne-am spus : „Gata, băieți, 
o luăm de la început, la 
treabă 1“

— Acum, — declară ritos 
inginerul-șef — manipu
latorul secvențial pe care-1 
vom fabrica și-l vom atașa 
strungului-revolver va fi 
competitiv din toate punc
tele de vedere.

— Competitiv ? înseamnă 
că mai are o... concurență?

— Nu. Nu s-a mai făcut 
așa ceva. Dar dacă altcine
va s-ar apuca să facă un 
alt asemenea agregat, nu

cred că l-ar putea face mai 
bine. Deocamdată. Și nu e 
singurul ciștig. Pe par
cursul muncii, la realizarea 
manipulatorului. echipa 
noastră de ..rbbotiști“ a 
ajuns și la 0 serie de rezol
vări eu caracter de noutate 
Pe plan mondial, deci in
venții. care au și fost. în
tre tim.p, brevetate si au 
îmbogățit patrimoniul 
creației tehnice.

Deci, totul a pornit de la 
o... scinteie. Șcinteia aceea 
de gînd însorit și creator 
din care se nasc valori, din 
care se hrănește... progre
sul. Flacăra aprinsă la acel 
început pune azi in valoa
re noi si ndi idei. Grupul 
tinerilor „robotiști" lucrea
ză mai departe, sint în pli
nă febră a creației. în prim- 
plan — o celulă flexibilă.

Aici, la întreprinderea de 
mașini-unelte din Arad, mai

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
IN DIVIZIA A LA FOTBAL

Duelul Steaua - Dinamo continuă la fel de pasionant
30 de goluri (17 gazdele, 13 oaspe

ții). cinci victorii ale echipelor ce au 
jucat pe teren propriu, un meci egal 
și trei victorii ale oaspeților, iată 
succint bilanțul celei de-a 26-a eta
pe a diviziei A la' fotbal. Principale
le două partide ale etapei. în care 
s-au intîlnit fruntașe ale clasamen
tului, s-au disputat la București și 
la Craiova. Liderii, fotbaliștii de la 
Steaua, au intîlnit echipa Victoria, 
a treia in clasament, pe terenul a- 
Cesteiâ și, vrind parcă să-i. dezmintă 
pe sceptici, au jucat cu mult aplomb, 
realizînd un succes clar : 4—0 (la 
pauză 2—0). Golurile au fost mar
cate. în ordine, de Rotariu. Stoica, 
Lăcătuș și Pițurcă. Cu toate că a e- 
voluat in deplasare, la Craiova — 
Dinamo se menține „în plasa” steliș- 
tilor (cu același număr de puncte, 
48, dar cu un joc-mai mult decît 
aceștia) in urma victoriei cu 3—1 
(1—0) în fața echipei Universitatea.

învinșii din partidele amintite iși 
păstrează totuși pozițiile bune din 
clasament (Victoria — locul 3, iar 
Universitatea Craiova — locul 5), dăr 
a patra clasată, Oțelul Galați, „ata
că” cel de-al treilea loc pe podium, 
avind acum, după succesul cu 1—0 
de la Moreni, in dauna Flacărei, 30 
de puncte, cu numai unul mai puțin 
decît Victoria, dar și cu urf meci

Sportivi români in întreceri internaționale
• CONSTANȚA. Comportare ex

celentă și victorii prestigioase ale 
sportivilor noștri și in ultima zi a 
campionatelor internaționale de‘gim- 
nastică ale României, desfășurate în 
sala sporturilor din Constanța. La 
concursul special pe aparate — care 
a pus punct final tradiționalei între
ceri, la care au participat gimnaste și 
gimnaști din 19 țări — s-a distins in 
primul rind Eugenia Golea, învin
gătoare la trei aparate : sol (cu 
punctajul maxim — 20 — care de
notă perfecțiunea !), sărituri (19,735 
p) și birnă (19.700 p). La cel de-al 
patrulea aparat din concursul 
feminin (paralele inegale) cel mai 
bun rezultat (19,775 p) l-a avut Da
niela Silivaș. în concursul mascu
lin, la cinci aparate — victorii ro
mânești : Marius Tobă (la sol. cu 
19,05 p si Inele, cu 19,600 p), Marius 
Gherman (la sărituri, cu 19.375 o și 
paralele — la egalitate cu italianul 
Paolo Pucci — cu 19,550 p) și Ma
rian Rizan (cal cu minere, cu 19,675 
p). Victoria la bară fixă a revenit 
sovieticului Evgheni Indiukov (cu 
19,650 p). • BEIJING. în concursul 
special pe aparate din cadrul com
petiției internaționale de gimnastică 
de la Beijing, sportivul român Va
lentin Pintea s-a clasat pe lobul trei 
la Inele, cu 19,300 puncte, precedat 
de J. Behrend (R.D.G.) — 19.600 p, 
Wang Chongsheng (R. P. Chinetă) 
— 19.375 puncte. Gimnastul chinez 
Guo Linxian a ciștigat două probe : 
paralele (cu 19,750 puncte) șl cal cu 
minere (19,450 puncte), iar coechi
pierul său Li Chunyang s-a situat, 
de asemenea, pe locul întii la sol 
(19.550 puncte) șl la bară fixă (19,675 
puncte). în concursul feminin, spor
tiva chineză Fan Di. cîștigătoarea de 
la individual compus, a terminat in- 
vingătoare la paralele cu 19.825 
puncte și la birnă, cu 19,575 puncte.

tv
20.60 Telejurnal
20,23 Priorități In economie
20,45 Teatru TV. • „Personalitate pen

tru concurs” de Corneliu Marcu.
21,56 Telejurnal
22,66 închiderea programului 

partidului și statului, savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția de seamă adusă la 
elaborarea și înfăptuirea planurilor 
și programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, la înflorirea ști
inței. învățăm intului și culturii, la 
marile realizări dobindite de poporul 
nostru în anii socialismului.

Este reliefat, in cuprinsul telegra
melor, rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in organizarea marii de
monstrații antifasciste și antirăz
boinice de la 1 Mai 1939 — acțiune 
politică de amplu ecou internațional 
ce a pus pregnant în evidență vo
ința clasei muncitoare, a poporului 
român de a lupta pentru pace, liber
tate și progres social, pentru apă
rarea independenței și unității na
ționale. în telegrame Se subliniază, 
de asemenea, importanța istorică a 
actului de la 23 August 1944, care a 
deschis calea unor uriașe transfor
mări în întreaga viață politică, eco
nomică și socială a patriei, calea edi
ficării societății socialiste și comu
niste pe pămintul României.

Exprimindu-se deplina adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, in telegrame 
se subliniază hotărirea oamenilor 
muncii, a întregului popor de a ac
ționa neabătut, cu înalt spirit pa
triotic, revoluționar, pentru trans
punerea exemplară în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.. a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Adunările festive au fost urmate 
de programe artistice.

, (Agerpres)

■ ■■
există și alte asemenea 
creații, născute în aproxi
mativ același fel. adică din 
neastîmpărul unor oameni 
care doresc să dea mereu 
mai înalte valori muncii 
lor. produselor pe care își 
pun pregnant o semnătură 
de suflet. Așa a intrat in 
producție (proiectul elabo
rat în colaborare cu 
I.C.S.I.T. Titan. filiala 
Arad) și a echipat citeva 
uzine din țară mașina de 
filetat țevi pentru foraj, de 
mare tehnicitate și randa
ment (doar, trei mari firme 
din lume au mai produs 
așa ceva). Nașterea acestor 
mașini, cu probleme tehno
logice deosebit de compli
cate. a antrenat, practic, 
zeci și zeci de oameni re- 
cunoscuti aici pentru com
petenta lor profesională, 
pentru capacitatea gîndirii 
lor tehnice.

restanță. De menționat că gălă- 
țenii au înscris golul victorios la 
numai trei minute după ce gazdele 
...au ratat, prin Lala, o lovitură de 
la 11 m.

Singurul meci încheiat la egalitate 
— Ia Suceava. Pe stadionul pro
priu, sucevenii n-au reușit mai mult 
decit un scor egal in fața Politehni
cii Timișoara. Iar această după un 
joc dramatic și după. ce timișorenii 
au condus cu 2—0 pină in minutul 
43 (cind Câșuba a transformat un 
penalti) și cu 2—1 pină către finalul 
partidei ; mai erau doar două minute 
de joc cind Buterchi a adus egalita
tea pe tabela de marcaj...

Gazdele și-au valorificat șansele 
in cinci partide : la Tirgu Mureș 
(A.S.A. — Rapid 4—1, victorie con
turată in partea a doua a jocului, la 
pauză fiind 1—1), la Pitești (F.C. 
Argeș — Corvinul Hunedoara 4—0, 
trei goluri Înscrise in prima repriză), 
la București, pe stadionul din Regie 
(Sportul studențesc — F.C. Olt 3—1, 
după ce la pauză nu se înscrisese 
nici un goi), la Bacău (S.C. — Uni
versitatea Cluj-Napoca 1—0. unicul 
gol fiind marcat de Burleanu in 
min. 55) și la Brașov (F.C.M. — Pe
trolul 2—1. pîoieștenii revenind ast
fel pe ultimul loc al clasamentului).

• TBILISI. Turneul internațional 
de polo pe apă de la Tbilisi s-a în
cheiat cu victoria echipei ' U.R.S.S., 
urmată în clasamentul final de Un
garia, Australia, România, Gre
cia, Bulgaria, U.R.S.S. (tineret),
R. S. S. Gruzină. Rezultate din ul
tima zi a competiției : U.R.S.S. — 
Ungaria 9—9 ; Australia — România 
12—9 ; R. S. S. Gruzină — Grecia 
12—8 ; Bulgaria — U.R.S.S. (tine
ret) 10—4.

★
HALTERE. în ultima zi a Cam

pionatelor europene de haltere de la 
Cardiff, sovieticul Iuri Zaharevici 
s-a clasat pe primul loc la categoria 
110 kg, cu un total de 452,5 kg — 
nou record mondial. Zaharevici a 
stabilit, de asemenea, un nou record 
al lumii la stilul aruncat, cu 250,5 kg.

AUTOMOBILISM. „Marele pre
miu de la Imola“ (formula I) a re
venit brazilianului Ayrton Senna 
(„McLaren — Honda”), cronometrat 
pe 302.400 km cu timpul de 
lh32’40”264/l 000 (medie orară 195.794 
km). Pe locurile următoare : Alain 
Prost (Franța) și Nelson Piquet 
(Brazilia).

BOX. Tradiționalul meci de box 
dintre selecționatele S.U.A. și Cubei, 
găzduit de orașul Atlantic City, s-a 
încheiat cu o nouă victorie a pugi- 
liștilor cubanezi, cu scorul de 10—2. 
în limitele categoriei supergrea. 
Jorge L. Gonzalez (Cuba) l-a invins 
prin KO în primul rund pe Kelvin 
Fizpatrick.

VOLEI. în finala turneului inter
național masculin de volei disputat 
la Santiago de Cuba, selecționata 
Cubei a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—13, 17—15, 15—5) echipa Bra
ziliei.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Soci, 
sovieticul Vasili Sidorenko a stabi
lit ceă mai bună performanță mon
dială a anului in proba de aruncare 
a ciocanului : 80.52 m.

HANDBAL. La Titograd, in prima 
manșă a finalei competiției femi
nine de handbal „Cupa federației 
internaționale”, echipa sovietică 
Egle Vilnius a Întrecut cu scorul de 
34—20 (19—9) formația locală Bu- 
ducnost.

Rubrică da I. DUMITR1U

2 MAI-ZIUA TINERETULUI

Devotamentul entuziast al tinerei generații 
pentru patrie, partid și popor

Foto: S. Cristian

(Urmare din pag. I)
zultate deosebite — din anul pre
cedent, din primele patru luni ale 
anului incurs — atestă, cu puterea 
lor de convingere, că in bună mă
sură acest rol. educativ-formativ- 
mobillzator. este îndeplinit : în in
dustrie — schimburi de onoare, săp- 
tămini și decade de producție-re- 
cord. subinscrise Întrecerii „Tinere
tul — factor activ în dezvoltarea 
intensivă a economiei”; în agricul
tura — activități de masă zilnice, 
sub egida „Tineretul — participant 
activ Ia înfăptuirea noii revoluții 
agrare” ; pe șantiere — peste 26 000 
de tineri brigadieri în 15 șantiere 
naționale. 41 județene și 136 șan
tiere locale ale tineretului ; în scoli 
și facultăți —, elevii și studenții 
obțin rezultate de la an Ia an mai 
bune, afirmîndu-se prestigios si în 
concursurile internaționale ; în cer
cetarea științifică. ’ în cultură, în 
toate domeniile de activitate tinerii 
obțin rezultate adesea remarcabile. 
Se poate spune deci că generația 
tinără participă cu avînt si efi
ciență la îndeplinirea sarcinilor 
economice pe acest an și pe între
gul cincinal, reușind nu o dată să 
se evidențieze in acest uriaș efort 
al întregului popor.

Fapte de muncă deosebite, ade
sea eroice, înscrise în procesul 
construcției socialiste, probează 
trăsături morale dintre cele mai

BUCUREȘTI
Bucuria vieții însorite

Capitala tării a găzduit în zilele 
de 1 și 2 mai un foarte bogat și 
sugestiv program de manifestări 
tinerești. în Parcul Tineretului, in 
Parcui Herăstrău, la cluburile ti
neretului. in Complexul studențesc 
Tei. la bazele sportive și de agre
ment. sute de mii de tineri s-au 
intîlnit, in‘tr-o ambianță sărbăto
rească, entuziastă, cu muzica, poe
zia și dansul, cu cartea, cu arta 
plastică și cu bucuria pentru viața 
însorită ce-o trăiesc in această e- 
pocă glorioasă denumită simbolic 
„Epoca Nicolae Ceaușescu”. In or
ganizarea Comitetului municipal 
București al U.T.C., zeci și zeci de 
formații artistice — multe dintre 
ele laureate ale Festivalului națio
nal „Cîntarea României” — au a-

CLUJ
Omagiu partidului, omagiu țării

tineretului a fost marcată 
și in județul Cluj prin numeroase 
acțiuni de muncă și creație, prin 
ample manifestări politico-ideolo- 
gice și cultural-artisfice care au e- 
vidențiat contribuția tinerilor din 
întreprinderi, de pe șantiere, de la 
sate, din laboratoarele de cerceta
re și din învățămint la înfăptuirea 
sarcinilor și obiectivelor de accele
rare a progresului economic și so
cial al’ patriei. Dintre realizările 
dedicate acestei sărbători am con
semnat schimbul de onoare al ti
neretului de la Combinatul meta
lurgic din Cirnpia Turzii, unde, la 
trăgătoria de oțel, s-au realizat 
peste plan 15 tone de sirmă trefi-

IAȘI
Cu hărnicie 

și elan
Antrenați puternic in întrecerea 

socialistă, uteciștii din cadrul or
ganizației județene U.T.C. Iași 
și-au îndeplinit cu citeva zile Îna
inte de 1 Mai, în proporție de 65 la 
sută, planul și angajamentul anual 
de muncă patriotică stabilit la va
loarea de 15 milioane lei. S-a lu
crat intens pe șantierele locale și 
județene organizate in sprijinul 
construcției de locuințe și pentru 
terminarea unor obiective indus
triale și sociale, precum și pe șan
tierul național al tineretului de îm
bunătățiri funciare Sculepi-Tuțora- 
Gorban.

Concomitent, tinerii din organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi, 
școli, facultăți și celelalte instituții 
din municipiul Iași și orașele Paș
cani, Hirlău și Tirgu Frumos au

GIURGIU

Brigăzi ale înaltei productivități
Știați că seria zero de războaie 

de țesut construite in țara noastră 
se află în dotarea întreprinderii 
textile „Dunăreană” din Giurgiu ? 
— ne spune Lina Pop, secretara 
comitetului U.T.C. pe unitate, care, 
în continuare, a făcut următoarele 
precizări : .„Era și firesc ca, după 
ani și ani de folosință, aproape 
toate aceste războaie să dea semne 
de oboseală. Să nu mai aibă ran
damentul productiv cerut. Tocmai 
de aceea, consiliul oamenilor 
muncii a hotărit să se treacă la 
întinerirea, pentru început, a ce
lor 200 de războaie din tesătorta 
nr. 1 prin reparații capitale. Bine
înțeles că aceste lucrări au fost și 
continuă să fie executate de for
mații specializate care, cu acest 
prilej, aduc și îmbunătățirile teh
nice ce se impun. Se punea însă 
problema ca, imediat după repara

alese, care au caracterizat din- 
totdeauna tineretul român, ciim sint 
elanul in muncă, spiritul revoluțio
nar. netmpăcarea cu fuga de efort 
și ocolirea greutăților, combativita
tea in fața deficientelor, dorința 
manifestă de a face mereu irigi 
mult pentru mereu mai binele ge
nerației. al poporului Întreg, al tarif 
de azi și de miine. Acesta este din 
ce in ce mai pregnant și mai con
vingător portretul moral al tinăru- 
lui României socialiste.

Afirmate in viața multor tineri, a 
multor organizații ale U.T.C.. ase
menea trăsături morale înaintate 
se cuvin — în spiritul exigentei co
muniste promovate de secretarul 
general al partidului — să fie ge
neralizate larg și cu consecventă in 
viata tuturor colectivelor tinere, 
pentru a deveni, cu adevărat și cu’ 
evidentă, proprii fiecărui tinăr. fie
cărei organizații de tineret. Așa 
cum se exprimă, ferm și entuziast, 
in telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu prilejul Zilei tinere
tului din acest an.

Este înalta îndatorire ce revine 
în primul rind Uniunii Tineretului 
Comunist, al cărei rol educativ- 
formativ poate și trebuie să se în
tărească de la an la an. de la zi la 
zi,.de la acțiune la acțiune 1 

sigurât celor 450 000 de tineri ai 
Capitalei spectacole și manifestări 
cultural-educative de ținută. „Pa
tria in mai”, „Toate florile din 
lume” (muzică tinără). „Țara mea, 
mindră grădină” (moment folclo
ric). „Patrie — vatră de lumină” 
(montaj literar-muzical). „Ecranul 
tinereții” (gală de filme), „D'ale 
brigăzii” (programe de satiră și 
umor). „Aleile cărții” (acțiuni de 
popularizare și desfacere a celor 
mai bune opere politice, științifice 
șl beletristice), iată numai citeva 
din manifestările care s-au bucu
rat de cel mai larg interes. Ca și 
marele Carnaval al tineretului 
bticureștean Organizat aseară eu 
mii de participant!. (M. Gheor- 
ghe).

lată pentru programe prioritare, și 
cel de la Combinatul de utilaj 
greu, secția oțelărie. din Cluj-Na
poca. unde au fost elaborate Su
plimentar de către organizația de 
tineret 6 tone de oțel de înaltă ca
litate.

Prin fapte remarcabile de mun
că au cinstit Ziua tineretului și 
organizațiile de la alte unități in
dustriale din județ, cum sint „Car- 
bochim” din Cluj-Napoca. Combi
natul de fibre, celuloză și hîrtie din 
Dej. întreprinderea de materiale 
de construcții din Turda. Trustul 
antrepriză generală de construcțil- 
monta.i. din unități agricole și sil
vice. (M. Oprea).

muncitorească 
tineresc

realizat un mare volum de lucrări 
de înfrumusețare și bună gospo
dărire a localităților, amenajind 
spații verzi, străzi și trotuare, 
locuri de joacă pentru copii etc.

în zilele de 1 și 2 mai, in uni
tățile cu „foc continuu”, alături de 
virstnici au fost prezenți in număr 
măre și tinerii, care au lucrat la 
același nivel al zilelor-record. Dar 
cu deosebire tinerii ieșeni au par
ticipat la susținerea unor ample 
manifestări cultural-artistice și 
spectacole de muzică și poezie or
ganizate la ștrandul tineretului și 
casa de cultură a tineretului.

în seara zilei de 2 mai, manifes
tările tineretului ieșean s-eu În
cheiat cu desfășurarea Carnavalu
lui tineretului. (Manole Corcaci).

ții, aceste războaie să înceapă să 
producă. Și. cum personalul de 
deservire este limitat ca număr, 
noi, organizația U.T.C.. ne-am an
gajat ca, In cinstea lut 1 Mai și a 
Zilei tineretului, să ne constituim 
in brigăzi ale unei Înalte produc
tivități a muncii11.

în ajunul lui 1 Mal și al Zilei 
tineretului, s-a și asigurat por
nirea acestor războaie, cu o săp- 
tămină mai devreme ! Astfel, in 
zortele 5. 15 și 16 a fost posibil ca 
productivitatea muncii zilnice să 
crească cu 4 000 metri liniari țesă
turi in 24 de ore. Acțiunea acestor 
brigăzi ale înaltei productivități, 
formate din tineri, continuă pină 
la întinerirea tuturor războaielor 
din seria zero aflate in dotare. 
(Ion Manea).

CRAIOVA
„Anii luminoși

Salba mărețelor ctitorii doljene 
ale acestor ani s-a îmbogățit, in 
aceste zile, cu un nou și frițjnos 
edificiu : Casa de cultură a stu
denților din Craiova, oe s-a dat in 
folosință ieri, 2 mai. Acest mo
ment s-a constituit intr-un semni
ficativ și vibrant elogiu adus — 
prin vers și cînt — Zilei tinere
tului, conducătorului nostru iubit, 
țării,, partidului și poporului. De 
fapt, este vorba despre extinderea, 
intr-0 arhitectură modernă, a ve
chii base de cultură studențești 
ce se dovedise a fi, prin spațiul 
și dotările limitate, improprii des
fășurării ample și diverse a ma
nifestărilor politico-ideologice și 
cultural-artistice inițiate și orga
nizate sub egida Asociației stu
denților comuniști din centrul uni
versitar craiovean. Actualul edifi
ciu de cultură dispune de o mo
dernă și încăpătoare sală, cu o

HARGHITA

Bogate și diverse
Ziua tineretului a însemnat și 

pentru cei peste 68 000 uteciști din 
județul Harghita in primul rind 
prilejul unei noi și responsabile 
angajări pe frontul muncii : au 
fost organizate in întreprinderi in
dustriale schimburi, zile și decade 
record. O contribuție deosebită in 
acest sens și-au adus-o tinerii în
treprinderii de matrițe și piese din 
fontă Odorheiu Secuiesc, între
prinderii miniere Bălan. întreprin
derii mecanice Gheorgheni.

Totodată, mii și mii de tineri din 
organizațiile U.T.C. de la sate s-au 
aflat din zori și pină seara tirziu 
Pe ogoarele județului, contribuind 
cu elan specific virstei și matură 
răspundere la pregătirea viitoare
lor recolte. La semănatul culturi
lor de primăvară, la plantatul car
tofilor s-au aflat in frunte cei 2 000 
de participant! la faza de masă a 
concursurilor agricole, regăsindu-se

BOTOȘANI
Prezență activă în toate 
domeniile de activitate

îh preajma zilei lor. tinerii din 
industrie au desfășurat „Săptămîna 
record in producție și calitate”, 
efectuind suplimentar circa 24 000 
ore de muncă patriotică. Bilanțul 
acestei acțiuni pe primul trimestru 
relevă că activitățile de muncă 
patriotică ale uteciștilor care lucrea
ză in industrie însumează peste 35 
milioane lei. semnificind substan
țiale depășiri de plan. Inscriindu-și 
eforturile pe linia recuperării ma
terialelor refolosibile. uteciștii au 
depășit cantitatea de 600 tone ma
teriale feroase, 16 tone deșeuri de 
sticlă, tealizind si alte cantități 
importante de neferoase, deșeuri 
textile etc. Cei peste 60 000 de ti
neri din organizația județeană a 
U.T.C. au contribuții apreciabile 
în desfășurarea actualei campanii 
de primăvară din agricultură. Re
cent a fost deschis șantierul de 
muncă patriotică al tineretului din 
municipiul Botoșani, care funcțio
nează in cadrul asociației econo-

BIHOR
Intîlnire

Cea de a V*a  ediție a manifes
tării politico-educative ..întîinirea 
tineretului bihorean cu istoria" — 
organizată de către Comitetul ju
dețean Bihor al U.T.C. — s-a des
fășurat potrivit tradiției luni. 2 
mai, la Biharia, in milenara cetate 
a lui Menumorut. în fața miilor de 
tineri adunați aici din cuprinsul 
Bihorului, reputați istorici de la 
complexul muzeal județean au 
evidențiat cu forța de convingere 
a cercetărilor arheologice și măr
turiilor lstorlografice vechimea si 
continuitatea neîntreruptă a civili
zației autohtone, evocind apoi cu 
venerație prezenta bihorenilor în 
necurmata luptă a poporului nos
tru pentru libertate, unitate și 
independență națională. Spectaco- 
Iul-evocare „Sintein aici dintot-

MUREȘ
Sărbătoare în „haine de lucru"

Si in județul Mureș, ziua de 
2 mai a fost marcată de organiza
rea a numeroase acțiuni politice, 
cultural-artistioe și sportive. Astfel, 
sub genericul „Tinerețea — pasiu
nea idealurilor* 1, în biblioteci și pe 
platformele unor mari unități eco
nomice din municipiul Tirgu Mu
reș au avut loc seri de poezie și 
muzică, masa rotundă „2 mai — 
Ziua tineretului", precum și Con
cursul cu tema : „Realizări ale 
poporului român in construcția so
cietății socialiste multilateral dez
voltate". Totodată, in orașul reșe
dință a județului, reprezentanții 
ofelor peste 97 000 de uteciști de pe 
cuprinsul județului și-au dat în- 
tîlnire la baza de agrement a 
complexului sportiv „Mureșul”, 
unde, alături de concursurile din

ai studenției"
capacitate de 670 locuri, cu func
ționalități diverse. în complexul 
casei de cultură studențești mai 
sint integrate un cabinet de in
formare și documentare politico- 
ideologică, o sală cu o capacitate 
de 120 locuri pentru conferințe și 
activități de microgrup, 4 minisăli, 
tip studio, pentru desfășurarea re
petițiilor de către formațiile artis
tice. alte, spații adecvate pentru 
discotecă, cineclub, pentru desfă
șurarea corespunzătoare a activi
tăților în cadrul cercurilor stu
dențești, pe profiluri, locuri de ca
zare.

Darea în folosință a casei da 
cultură a studenților a fost mar
cată prlntr-o vibrantă manifestare 
cultural-artistică, avind ca ge
neric : „Anii luminoși ai studen
ției noastre”, dedicată Zilei tinere
tului. (Nicolae Băbălău).

acțiuni de masă
printre aceștia uteciștii din coope
rativele agricole de producție din 
Sinmartin. Tușnad, Lupeni, Ciu- 
mani.

S-au desfășurat în această zi și 
numeroase manifestări cultural-e
ducative care au cuprins alte mii 
și mii de tineri. La Bălan s-a des
fășurat concursul „File din istoria 
patriei", pe scenele în aer liber 
din preajma municipiilor Miercu- 
rea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc au 
avut loc programe artistice susți
nute de numeroase formații, conti
nuate cu serbări cîmpenești. La 
Toplița s-a deschis ediția de vară 
a „Daciadei", iar la Cristuru Secu
iesc, Vlăhița și Gheorgheni s-au 
desfășurat crosuri ale tineretului, 
concursuri sportive, de orientare 
turistică. La orele serii, la casele 
de cultură șl cluburi s-au organizat 
seri de dans. (Nicolae Sandru).

mice de stat și cooperatiste pen
tru legumicultură, cu participarea 
zilnică a 200 de brigadieri, la lu
crările din cele 15 hectare de sere 
și solarii.

Sărbătorirea Zilei tineretului a 
consemnat și numeroase manifes
tări ale uteciștjlor în toate orașele 
și comunele județului, organizarea 
de expuneri-dezbateri, simpozioane 
privind rolul de forță politică con
ducătoare al partidului, organizația 
U.T.C. ca școală de educare co
munistă. revoluționar-patriotică a 
tineretului etc. La Casa de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
din Botoșani au avut loc spectacolul 
omagial „E tinerețea noastră parti
dului datoare”, concursul gen „Cine 
știe cîștigă” pe tema „Uniunea Ti
neretului Comunist — continuatoa
rea tradițiilor de luptă revoluționa
ră ale partidului și poporului ro
mân”, concursul de creație literară 
„Viața la 18 ani” etc. (Eugen 
Hrușcă).

cu istoria
deauna", precum și faza municipa
lă ă concursului „Istoria patriei — 
flacără vie a conștiinței patriotice 
și revoluționare a tinerei genera
ții”, desfășurate aici, au reînviat 
faptele de vitejie, jertfa și erois
mul înaintașilor de a ctitori o țară 
suverană.- de a-i apăra fruntariile, 
ințelegind neplecarea frunții in 
fața vrăjmașilor ca pe o moștenire 
sacră, exprimind în același timp, 
din adîncul inimii, recunoștința 
profundă a tinerei generații de 
astăzi față de partid și popor, fața 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
părintele iubit al tineretului, pen
tru minunatele condiții de muncă, 
de viață, de afirmare și împlinire 
ce i-au fost create cu generozi
tate. (Ioan Laza).

cadrul „Cupei 2 mai”, organizata 
la un mare număr de discipline 
sportive, a avut loc o „paradă a 
tineretului”, iar la casa de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
— „Carnavalul tineretului”. Ma
nifestări similare au avut loc și în 
municipiul Sighișoara, precum și 
în orașele Reghin, Tirnăveni, Lu
duș și Sovata.

Concomitent cu aceste acțiuni, 
mii de tineri mureșeni s-au aflat 
în ziua de 2 mai in haine de lu
cru. Astfel, pe șantierele noilor 
obiective de investiții din Tirgu 
Mureș. Sighișoara și Reghin, cei 
peste 500 de brigadieri au efectuat 
lucrări de construcții și montaj în 
valoare de peste un milion lei. 
(Gheorghe Giurgiu).
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1 MĂI ÎN LUME
SUB FLAMURILE SOLIDARITĂȚII 

CELOR CE MUNCESC
Ample manifestări pentru înfăptuirea năzuințelor 
de pace și libertate, de democrație și progres, 

pentru o lume mai bună și mai dreaptă

Procesul reducerii armamentelor trebuie 
să devină ireversibil

SUVERANITATEA - DREPT INALIENABIL AL POPOARELOR 
AMERICII CENTRALE

• MOSCOVA. Duminică, în 
Piața Roșie din Moscova s-a des
fășurat tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii consacrată săr
bătoririi zilei de 1 Mai — Ziua so
lidarității internaționale a celor ce 
piuncesc.

In tribuna centrală a Mausoleului 
„V. I. Lenin“ se aflau Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. Andrei Gromiko, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Rîj- 
kov, ' președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

Coloanele de manifestanți, repre
zentanți ai colectivelor de oameni 
ai muncii care au trecut prin fața 
tribunelor purtind pancarte și 
lozinci, au raportat despre succese
le dobîndite în sferele lor de acti
vitate și au dat expresie dorinței 
de pace și solidaritate cu toate po
poarele de pe planeta noastră.

Demonstrații ale oamenilor mun
cii cu prilejul zilei de 1 Mai au 
avut loc, de asemenea, în capitalele 
republicilor unionale și în alte orașe 
Isovietice.

O BERLIN. Coloanele de de
monstranți din capitala R.D. Ger
mane au fost salutate de Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G., de alți con
ducători de partid și d.e stat. Re
prezentanții colectivelor oamenilor 
muncii din Berlin și-au reafirmat 
sprijinul față de politica partidu
lui de edificare a socialismului, față 
de cauza păcii, dezarmării și înțe
legerii între toate popoarele lumii, 
anunță agenția A.D.N.
• PHENIAN. In alocuțiunea 

rostită la Phenian la mitingul or
ganizat cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Kim Bong Ju, președintele C.C. al 
Federației Generale a Sindicatelor 
din Coreea, a subliniat că principa
la sarcină a celor ce muncesc de 
pretutindeni constă în apărarea 
păcii și securității mondiale. El a 
reafirmat solidaritatea poporului 
coreean cu popoarele din întreaga 
lume în lupta pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor nucleare, pen
tru crearea de zone denuclearizate 
In diverse regiuni ale globului.

• HAVANA. Cu prilejul zilei de 
1 Mai. în Piața Revoluției din 
Havana a avut loc o amplă de
monstrație a oamenilor muncii 
cubanezi — informează agenția 
Prensa Latina. Au fost prezenți 
Fidel Castro, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, alți 
conducători de partid și de stat.

9 HARARE. în cadrul mitingu
lui organizat cu prilejul zilei de 
1 Mai în capitala Republicii Zim
babwe, s-a reafirmat solidaritatea 
deplină cu lupta popoarelor din 
Africa australă pentru libertate și 
eliminarea apartheidului. S-a sub
liniat că lichidarea ultimelor ves
tigii ale colonialismului și rasismu
lui, respectarea drepturilor legitime 
ale popoarelor la autodeterminare 
și dezvoltare Independentă consti
tuie condiții primordiale pentru 
consolidarea păcii generale, pentru 
progresul economic și social al în
tregii omeniri.

O PARIS. Oamenii muncii din 
Franța au marcat Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc 
sub semnul luptei pentru înfăptui
rea de transformări democratice în 
țară, asigurarea și respectarea drep
turilor muncitorilor. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, pentru soli
daritate și prietenie între popoare. 
La manifestația de la Paris au 
participat, la chemarea Confedera
ției Generale a Muncii din Franța, 
peste 100 000 de persoane. De
monstrații și mitinguri au avut loc 
și în alte localități din țară.

• BEIJING. Capitala R.P. Chi
neze, celelalte mari orașe^ale țării, 
împodobite sărbătorește, au marcat 
ziua de 1 Mai. Cu acest prilej, în 
piața centrală Tienanmen și în 
marile parcuri au fost organizate 
serbări populare și alte manifes
tări.

In cuvîntarea rostită Ia adunarea 
festivă de la Beijing, consacrată 
Zilei solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, Yao Yilin, mem
bru al Comitetiilui Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, s-a referit la 
preocupările oamenilor muncii din 
China pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru edificarea so
cialismului în condițiile specifice 
ale țării.

♦
• SOFIA. Cu prilejul zilei de 

1 Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc. Comite
tul Central al P.C. Bulgar, Consi
liul de Miniștri și Consiliul Cen
tral al sindicatelor bulgare au 
adresat un mesaj de salut întregu
lui popor muncitor bulgar. în do
cument se relevă realizările po
porului bulgar în opera de edifi
care a socialismului și se adresează 
oamenilor muncii urări de noi 
succese în toate sectoarele de 
activitate.
• BUDAPESTA. Sărbătoarea 

zilei de 1 Mai a fost marcată prin- 
tr-o demonstrație a celor ce mun
cesc, desfășurată în capitala R.P. 
Ungare. în tribuna centrală se 
aflau Jănos Kădăr, secretar gene
ral al P.M.S.U., alți conducători 
ungari.
• ULAN BATOR. Mii de oa

meni ai muncii din capitala Repu
blicii Populare Mongole au parti
cipat la demonstrația de 1 Mai 
desfășurată la Ulan Bator. Mani- 
festanții au fost salutați de Jambin 
Batmunh, secretar general al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, de alți conducători de 
partid și de stat ai țării.
• TOKIO. Cu ocazia zilei de 

1 Mai au fost organizate mitinguri 
și demonstrații pe tot cuprinsul 
Japoniei. La mitingul care a avut 
loc în parcul Yoyogi, din Tokio, au 
participat peste 300 000 de per
soane.

Participanții la aceste manifes
tări s-au pronunțat în favoarea 
îmbunătățirii condițiilor de viață și 
de muncă, pentru dezarmare și 
pace.
• MANAGUA. La Managua s-a 

desfășurat demonstrația de 1 Mai a 
oamenilor muncii nicaraguani. 
Luind cuvîntul, președintele țării. 
Daniel Ortega Saavedra, a subliniat 
dorința de pace a poporului nica- 
raguan, dreptul său de a decide 
liber propria cale de dezvoltare, 
reafirmînd hotărîrea acestuia de a 
apăra procesul revoluționar inițiat 
în iulie 1979.

O MONTEVIDEO. Cu prilejul 
zilei de 1 Mai, la Montevideo și in 
alte orașe uruguayene au avut loc 
demonstrații ale oamenilor muncii, 
in cursul cărora au fost criticate 
exigențele Fondului Monetar In
ternațional și Băncii Mondiale în 
problema datoriei externe. Partici
panții s-au pronunțat în favoarea 
unei distribuiri mai echitabile a 
bogățiilor țării, pentru măsuri de 
combatere a crizei economice cu 
care se confruntă Uruguayul.

• RANGOON. Cu prilejul zilei 
de 1 Mai, președintele C.C. al 
Partidului Programul Socialist Bir
man, Ne Win, a chemat oamenii 
muncii (din țară la îndeplinirea 
planului de dezvoltare economică 
pentru perioada 1988—1989. El a 
subliniat importanța îndeplinirii 
sarcinilor privitoare la sporirea 
productivității muncii, protejarea 
și intreținerea mijloacelor de pro
ducție și promovarea cercetării și 
inovațiilor.
• BEIRUT. Cu prilejul Zilei in

ternaționale a oamenilor muncii, 
primul-ministru al Libanului, Se
lim Al-Hoss, a chemat toate cate
goriile populației să mențină uni
tatea națională. El a subliniat că 
actualele împrejurări grele prin 
care trece țara reclamă cel mai 
înalt grad de conștiință, sacrificiu 
și responsabilitate.

• PRAGA. Sub semnul sprijinu
lui deplin față de programul Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
la Praga a avut loc demonstrația 
de 1 Mai a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala cehoslova
că. în tribuna centrală au fost 
prezenți Milos Jakes, secretar 
general al C.C. al P.C.C., Gustav 
Husak, președintele republicii, alți 
conducători de partid și de stat.

Poporul cehoslovac marchează 
Ziua solidarității internaționale a 
oamenilor muncii cu hotărirea 
fermă de a atinge noi trepte cali
tative în domeniile economic și so
cial, a subliniat, între altele, în 
alocuțiunea rostită cu acest prilej 
Milos Jakes. Țelurile spre mai bine 
ale întregului popor — a subliniat 
vorbitorul — pot fi atinse numai 
in condiții de pace, de dezarmare, 
de eliminare a focarelor de ten
siune din întreaga lume, de adînci- 
re a încrederii și colaborării pe 
plan internațional.

© VARȘOVIA. în cuvîntul rostit 
Ia manifestația consacrată zilei de 
1 Mai din capitala țării, Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C-, 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, a evi
dențiat tradițiile mișcării munci- 
tqfești poloneze. Vorbitorul a re
afirmat poziția Pbloniei în fa
voarea păcii pe întreaga planetă, 
pe'ntru colaborare și egalitate, îm
potriva politicii de înarmare, con
fruntare și discriminare — relevă 
agenția P.A.P.

© TIRANA, La Tirana a avut 
loc o demonstrație a reprezentan
ților oamenilor muncii din capitala 
albaneză, consacrată sărbătoririi 
zilei de 1 Mai. Din tribuna cen
trală. manifestanții au fost salutați 
de Ramiz Alia, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R.P.S.A., de alți 
conducători de partid și de stat 
albanezi.
• ADDIS ABEBA. Oamenii 

muncii din Etiopia, alături de for
țele progresiste de pretutindeni, 
militează pentru pace și egalitate, 
pentru progres social — a declarat 
Mengistu Haile Mariam, . secretar 
general al C.C. al Partidului Mun
cii din Etiopia, președintele repu
blicii, în cuvîntarea rostită, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la manifes
tația celor ce muncesc din capitala 
etiopiană.
• MAPUTO. Printr-un amplu 

miting de masă au marcat ziua de 
1 Mai locuitorii capitalei mozambi- 
cane — Maputo. Luind cuvintul cu 
acest prilej, Joaquim Chissano, 
președintele Partidului Frelimo și' 
al Republicii- Populare Mozambic, 
a adresat un apel întregului popor 
de a acționa unit pentru depășirea 
dificultăților în calea redresării 
economice a țării. S-a reafirmat 
hotărirea poporului mozambican de 
a continua lupta pentru pace, pen
tru progres economic și social.

O TUNIS. Cu prilejul Zilei in
ternaționale a celor ce muncesc, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, a lansat un apel 
organizațiilor și organismelor inter
naționale, cerindu-le să acționeze 
pentru a determina Israelul să în
ceteze practicile’ discriminatorii 
aplițate muncitorilor palestinieni 
din teritoriile arabe ocupate.

• PRETORIA. în semn de 
protest împotriva interdicției anun
țate de autoritățile sud-africane 
privind celebrarea Zilei solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc, studenții de la Universitatea 
din West Cape au participat, 
vineri, la o amplă adunare. în 
acest cadru, s-a dat citire unui 
mesaj de solidaritate din partea lui 
Nelson Mandela, lider al Congresu
lui Național African, aflat în tem
nițele regimului rasist încă din 
J964.

• ASUNCION. Oamenii muncii 
din Paraguay au marcat 1 Mai 
printr-o amplă manifestație de pro
test împotriva regimului de dicta
tură al lui Stroessner. La Asuncion, 
peste 5 000 de muncitori și țărani 
s-au pronunțat pentru crearea unei 
centrale sindicale unice a oameni
lor muncii și pentru restabilirea 
libertăților și drepturilor democra
tice in Paraguay. Poliția a interve
nit pentru a împrăștia demonstrația 
oamenilor muncii. In rindurile par- 
ticipanților s-au înregistrat victime 
și au fost operate arestări.

(Agerpres)

BONN 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Miînchen, președintele 
P.S.D. din R.F.G.. Hans-Jochen Vo
gel, a relevat necesitatea de a face 
ireversibil procesul reducerii arma
mentelor. Salutînd semnarea Trata
tului cu privire la lichidarea rache
telor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, Vogel a subliniat, totodată, 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru reducerea armamentelor stra
tegice, interzicerea armamentelor 
chimice, reducerea armelor nucleare 
tactice și armamentelor convențio
nale. Toate acestea — a arătat vor
bitorul — trebuie să reducă în an
samblu armamentele la nivelul ne
cesităților defensive.

Spațiul cosmic — spațiu al păcii, nu al războiului!
WASHINGTON (Agerpres). — Pre- 

întîmpinarea militarizării spațiului 
extraatmosferic și intensificarea co
operării internaționale în folosirea 
pașnică a Cosmosului constituie 
principalele obiective ale unui pro
iect de lege propus celor două ca
mere ale Congresului S.U.A. de se
natorul Tom Harkin și de Les 
Aucoin, membru al Camerei Repre
zentanților. Prezentînd proiectul de 
lege la o conferință de presă. Les 
Aucoin a apreciat că trebuie să se 
renunțe la planurile Pentagonului de 
realizare a „Inițiativei de apărare 
strategică" și a relevat că spațiul

Osaka - „Oraș international al păcii"
TOKIO 2 (Agerpres). — Orașul 

japonez Osaka a fost proclamat 
„Oraș international al păcii". Intr-o 
rezoluție adoptată in unanimitate 
de adunarea prefecturală din Osa
ka se subliniază că populația aces
tui puternic centru economic, in
dustrial si cultural al țării se pro
nunță pentru eliminarea armelor 
nucleare, pentru instaurarea unei 
păci trainice in întreaga lume.

„Pacea este una dintre năzuin
țele fundamentale ale oamenilor de 
pe întreaga planetă. Dar viața paș
nică este permanent amenințată de 
conflicte regionale, de foamete, 
de calamități naturale si de arsena
lele atomice" — se spune in rezolu
ție. „Poporul japonez este singurul 
din lume care a cunoscut tragedia 
bombardamentelor atomice și de 
aceea se pronunță pentru elimina
rea armelor nucleare, dorind ca 
toate popoarele lumii să trăiască în 
condiții de pace și securitate. Osaka 
— precizează documentul — dorește

Dezvoltarea economiei bulgare in primul trimestru 
al anului 1988

SOFIA 2 (Agerpres). — Economia 
bulgară a realizat. în primul trimes
tru al anului, noi pași pe calea unui 
progres constant în principalele sec
toare de activitate. Astfel, volumul 
total al producției industriale a 
crescut cu 11,4 la sută, iar produc
tivitatea socială a muncii a sporit 
cu 10,4 la sută. Comerțul exterior 
al R. P. Bulgaria a înregistrat o 
creștere de 10,4 la sută. Succese im

Copiii — viitorul
In sprijinul finalizării Convenției asupra

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
— intr-o rezoluție adoptată de Co
mitetul Executiv al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Copii 
.(UNICEF),\ a cărui sesiune s-a 
încheiat la' New York, este expri
mată hotărîrea organizației de a-și 
intensifica eforturile in favoarea 
îmbunătățirii situației copiilor din 
întreaga lume și este lansat un 
apel tuturor guvernelor de a acțio
na pentru ca în 1989, cind se im-

NOUA CALEDONIE
Situația se menține încordată

NOUMEA (Agerpres). — încorda
rea se menține, după ciocnirile care 
au avut Ioc cu o săptămină in urmă 
în Noua Caledonie intre polițiști Si 
locuitorii insulei Ouvea. in urma că
rora patru jandarmi și-au pierdut 
viața, iar alți 22 împreună cu un 
magistrat au fost luați ostatici, insu
la continuă să rămină închisă. Sta
rea de tensiune crescindă si cere
rile de organizare a unui referen
dum pentru autodeterminare s-au 
soldat mai recent cu rănirea altor 
patru jandarmi. Din dispoziția minis
trului apărării al Franței, conduce
rea operațiunilor militare a revenit 
comandantului-șef al forțelor arma
te din Noua Caledonie. navele mi
litare atacind poziții din localitatea 
Pouobo. Toate cursele avioanelor și 
navelor civile au fost suspendate, iar 
ziariștii nu au acces pe' insulă.

BONN (Agerpres). — Ministrul a- 
faceșilor externe al R.F.G., Hans- 
Dietrich Genscher a declarat. într-o 
alocuțiune ținută la congresul frac
țiunii bavareze a Partidului Ecolo
gist din orașul Berchtesgaden, că se 
opune planurilor N.A.T.O. privind 
modernizarea armelor nucleare cu 
rază scurtă de acțiune in Europa 
oocidentală. El a subliniat că șe im
pun. in primul rind. elaborarea unei 
concepții comune privind dezarma
rea și politica de securitate globa
lă. stabilirea unor noi structuri de 
cooperare între Est si Vest, pentru 
a se evita declanșarea unei confla
grații. informează agenția EFE.

cosmic nu. trebuie să devină punc
tul de lansare a unei prime lovi
turi.

Proiectul de lege prevede interzi
cerea dezvoltării. experimentării, 
producției și staționării de arme in 
spațiul cosmic si blocarea mijloace
lor financiare pentru dezvoltarea de 
arme antisatelit. Inițiativa se bucu
ră de sprijinul a numeroase orga
nizații. între care „Uniunea oame
nilor de știință îngrijorați". ..Asocia
ția medicilor pentru' răspundere so
cială". precum și al laureaților pre
miului Nobel Glen Seaborg. Shel
don Glashow și Herbert Simon.

să-și aducă pe această cale contri
buția sa la cauza păcii pentru în
treaga umanitate, la adîncirea înțe
legerii reciproce și a prieteniei 
intre popoare".

in Japonia au fost proclamate 
zone libere de arma nucleară 9 
prefecturi. 422 orașe și raioane, 766 
de localități rurale, in aceste zone, 
care ocupă 36 la sută din teritoriul 
nipon, trăiește 58 la sută din în
treaga populație a țării.

Președintele Comitetului Central 
Executiv al Partidului Socialist din 
Japonia, Takako Doi, a adresat ja
ponezilor apelul de a milita activ 
pentru apărarea prevederilor din 
constituție referitoare la pace. Vor
bind la o adunare a reprezentanților 
opiniei publice democratice, el a 
criticat tendințele Partidului Libe
ral-Democrat — de guvernământ — 
de a interpreta constituția, niponă 
în sensul că aceasta ar admite de
ținerea de arme nucleare.

portante au fost dobîndite în dome- 
nîul eTeetronicii, unde“*BToducțîa  ă 
crescut cu 12,8 la sută, ca și în chi*  
mie și biotehnologie, unde sporul 
înregistrat s-a cifrat la 8,6 la sută. 
Au fost puse la punct, totodată, 
peste 3 900 noi tehnologii și echipa
mente, iar 8,5 la sută din produse 
au fost modernizate. Producția agri
colă a înregistrat, de asemenea, 
creșteri notabile — transmite B.T.A, 

• BONN. Cu prilejul zilei de 
1 Mai, Anke Fuchs, secretar gene
ral al Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., a chemat guvernul 
vest-german și patronatul să 
adopte măsuri în vederea creării 
unor noi locuri de muncă, iar 
expertul pentru problemele sociale 
al fracțiunii' Partidului Liber-De- 
mocrat în Bundestag, Dieter-Julius 
Cronenberg, a chemat guvernul să 
dea dovadă de mai multă flexibili
tate în eliminarea consecințelor 
schimbărilor structurale din econo
mia, țării, printre care se numără 
și creșterea șomajului.

omenirii!
drepturilor copilului

plinesc 10 ani de la marcarea Anu
lui Internațional al Copilului, să 
fie realizate obiectivele trasate in 
urmă cu un deceniu, intre care o 
reducere la jumătate a ratei mor
talității infantile. S-a hotărît, de 
asemenea, ca proiectul de Conven
ție asupra drepturilor copilului să 
fie elaborat cit mai rapid, astfel 
incit să poată fi adoptat de Adu
narea Generală a O.I'l.U. in 1989.

într-un comunicat dat publicității 
Ia Noumea. Biroul Politic al Fron
tului de Eliberare Națională Kanak 
Socialist din Noua Caledonie 
(F.L.N.K.S.) — principala mișcare ce 
luptă pentru independența arhipela
gului — solicită trimiterea unei mi
siuni de anchetă a Organizației Na
țiunilor Unite in acest teritoriu fran
cez de PfSte mări. F.L.N.K.S. pre
cizează că magistratul și cei 22 de 
jandarmi reținuți de militantii fron
tului sint „prizonieri de război". „Nu
mai intervenția unui mediator ar pu
tea permite — după negocieri pre
liminare — examinarea condițiilor și 
modalităților de încheiere a unui 
acord de încetare a focului între 
părți și eliberarea sau un eventual 
schimb de prizonieri" — conchide co
municatul.

CIUDAD DE PANAMA (Ager
pres). •— Rezoluția finală adoptată 
la încheierea lucrărilor primei în- 
tîlniri sindicale internaționale de 
solidaritate cu Republica Panama 
„respinge și denunță în mod ferm 
amestecul in problemele interne și 
agresiunea economică, politică și mi
litară a actualei administrații a
S.U.A. împotriva poporului și guver
nului panamez".

Delegații, reprezentînd principalele 
organizații sindicale internaționale 
și. regionale din peste 70 de sta
te ale lumii, au cerut Statelor Unite 
<,încetarea imediată a acestor pre
siuni și respectarea dreptului la au
todeterminare și suveranitate națio
nală ale Republicii Panama". Tot
odată, s-a cerut guvernului ameri
can „îndeplinirea strictă a tratatelor 
Torrijos-Carter. care obligă la retro
cedarea Canalului Panama către Pa
nama în condiții de funcționare și 
retragerea forțelor armate ale S.U.A. 
la 31 decembrie 1999".

S-a hotărît, totodată, crearea de 
comitete și alte forme de solidarita
te cu Republica Panama în vederea 
denunțării agresiunii, a cărei victi
mă este această țară, și trimiterea 
urgentă de ajutor material acestui 
stat.

MANAGUA (Agerpres). — Cea 
de-a doua rundă de negocieri între 
guvernul nicaraguan și grupările 
contrarevoluționare „contras" s-a 
încheiat la Managua fără a se ajun
ge la realizarea unor acorduri pri
vind incetarea definitivă a focului și

Apel în vederea soluționării pe cale politică 
a problemelor Orientului Mijlociu

LONDRA (Agerpres). — La Lon
dra a avut loc o conferință inter
națională asupra problemei palesti
niene, la care au participat aproxi
mativ 1 000 delegați, reprezentînd or
ganizații obștești din diferite țări. 
Participanții au adoptat p declarație 
în care sint condamnate practicile 
represive ale trupelor israeliene în 
teritoriile Ocupate. Documentul adre
sează un apel guvernelor și mișcări
lor democratice din lume pentru a 
exercita presiuni asupra Israelului 
in vederea soluționării pe cale 
politică a problemelor Orientului 
Mijlociu.

BEIRUT (Agerpres). — Explozia 
unei mine plutitoare în apropierea 
coastelor portului Tyr, la 80 km sud 
de Beirut, a provocat moartea a 
două persoane. Acestea încercau să 
aducă mina la țărm, pentru a o

Vie condamnare a actelor agresive 
ale regimului de la Pretoria

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 
In documentele adoptate la încheie
rea celei de-a Xl-a conferințe a 
Uniunii Parlamentare Africane sint 
condamnate actele de agresiune ale 
regimului rasist de la Pretoria îm
potrivă statelor africane din „primă 
linie" și se cere retragerea imediată 
și necondiționată a efectivelor mili
tare sud-africane de pe teritoriul 
angolez. Parlamentarii din cele 22 de 
țări africane au cerut, de asemenea, 
eliberarea lui Nelson Mandela, lider 
al Congresului Național African, 
precum și a tuturor militanților anti- 
apartheid din închisorile regimului 
rasist din R.S.A.

ÎN ANUL 1987

Datoria externă a Americii Latine 
s-a ridicat la 410 miliarde de dolari
CARACAS 2 (Agerpres). — La Ca

racas s-a desfășurat un seminar pe 
tema datoriei externe, organizat de 
Sistemul Economic Latino-American 
(S.E.L.A.). cu participarea experți- 
lor din unele țări latino-americane 
și caraibiene. reprezentanți din par
tea unor organisme internaționale. 
Secretarul permanent' adjunct al 
S.E.L.A., Henry Gill, a relevat, in 
cursul dezbaterilor, că transferul net 
de devize din țările latino-ameri
cane spre statele occidentale indus
trializate a sporit in intervalul 
1982—1987 la 146 miliarde de dolari, 
reprezentind 44 la sută din datoria 
externă a regiunii la niv.elul anului 
1983. El a arătat că. în pofida aces
tui exod de resurse financiare, da
toria externă globală a Americii La
tine a crescut de la 330 miliarde de 
dolari în 1983, la 410 miliarde de 
dolari în 1987, ceea ce a determinat 
o restringere ă activității economi
ce, la care s-a adăugat o conjunctură 
internațională defavorabilă, carac

0 cuvîntare a președintelui S.
WASHINGTON 2 (Agerpres.) — în 

cadrul alocuțiunii sale săptăminale 
radiodifuzate, președintele Statelor 
Unite, Ronald Reagan, a subliniat 
că va opune vetoul său proiectului 
legii generale a comerțului S.U.A., 
aprobat săptămină trecută de cele 
două camere ale Congresului ameri
can. Cu toate că majoritatea „Pre
vederilor inacceptabile" ale acestui 
proiect de lege au fost retrase, el 

fără a se stabili locul viitoarei în- 
tîlniri, prevăzută pentru zilele da 
12—14 mai.

Delegația elementelor contrarevo
luționare s-a opus desfășurării celei 
de-a treia runde la Managua, așa 
cum ceruse pină în prezent, ambele 
părți convenind să stabilească ulte
rior locul reuniunii, menționează 
sursa citată.

WASHINGTON (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, a 
informat Congresul în legătură cu 
prelungirea sancțiunilor economice 
adoptate împotriva Republicii Nica
ragua. Această măsură — care a 
stîrnit critici vii din partea unor 
personalități politice americane, ca 
și din partea guvernelor unor țări 
din America Latină și din alte re
giuni ale lumii — a fost motivată 
de șeful executivului american prin 
așa-zisul „pericol" pe care l-ar re
prezenta pentru securitatea Statelor 
Unite politica promovată de guver
nul nicaraguan, transmite agenția
T.A.S.S.

într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Statelor Unite, Ronald 
Reagan, 56 de membri democrați ai 
Camerei Reprezentanților au cerut 
reducerea sancțiunilor economice 
impuse împotriva Nicaraguei. De 
asemenea, semnatarii scrisorii cri
tică politica S.U.A. față de ță
rile Americii Latine, în special 
sancțiunile economice adoptate îm
potriva Republicii Panama, infor
mează agenția Prensa Latina.

dezactiva. Un responsabil al Mișcă
rii „Amal", citat de agenția EFE, 
a declarat că marina israeliană a 
plasat cu două zile în urmă mai 
multe mine plutitoare în largul 
coastelor localității An-Naqura, la 15 
km sud de Tyr. Șase dintre aceste 
mine au fost dezactivate.

Forțele israeliene de ocupație au 
ucis un tînăr palestinian si au ră
nit alți cîțiva. în cursul ciocnirilor 
care au avut loc în diverse zone din 
Cisiordania si Gaza — informează a- 
gențiile KUNA și EFE. Noile tul
burări au avut loc ca urmare a in
tervenției forțelor israeliene împo
triva participanților la demonstrații 
și acțiunile de protest, declanșate la 
apelul la grevă generală lansat de 
Comandamentul Național Unit al 
Revoltei Palestiniene.

(Agerpres)

LUSAKA 2 (Agerpres). — Grey 
Zulu, secretar general al Partidu
lui Unit al Independenței Naționa
le din Zambia (de guvernămînt), a 
condamnat acțiunile agresive ale re
gimului de la Pretoria împotriva 
Angolei și Mozambicului. Intr-o de
clarație făcută la Lusaka, el a ce
rut statelor occidentale să pună ca
păt colaborării cu R.S.A.. țară care 
duce un război nedeclarat împotri
va statelor africane „din prima li
nie". Subliniind că situația din su
dul Africii ar putea antrena întrea
ga regiune într-o criză ireversibilă. 
Grey Zulu a reafirmat necesitatea 
abolirii sistemului de apartheid.

terizată de un protectionism, cres- 
cînd.

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat parlamentu
lui. președintele Argentinei, Râul 
Alfonsin. s-a pronunțat pentru so
luții realiste lâ problema datoriei 
externe latino-americane, criticînd 
statele creditoare pentru poziția lor 
rigidă în această direcție — trans
mite agenția Prensa Latina. El a. 
evidențiat necesitatea reducerii sem
nificative a dobînzilor la datoria ex
ternă și a transformării soldului 
pasiv — care în cazul Argentinei 
este de aproximativ 53 miliarde de 
dolari — în fond pentru noi inves
tiții.

Președintele Argentinei a reafir
mat hotărîrea țării sale de a conti
nua să-și aducă o contribuție spori
tă la soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, la in
staurarea unui climat eficient si du
rabil de pace, securitate și coope
rare in regiune.

U.A.
mai conține o serie de dispoziții cu 
caracter protectionist care ar putea 
crea probleme în relațiile economice 
cu alte state si, ca o consecință, să 
fie amenințată creșterea economiei 
S.U.A. Președintele Reagan și-a ex
primat speranța că va putea pune la 
punct, îtnpreună cu membrii Con
gresului S.U.A., un nou proiect de 
lege generală a comerțului.

r

PRIMIRE. Secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. președintele Republicii Af
ganistan. Najibullah, l-a primit pe 
Ion Bucur, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Afganistan.

LA VIENA a avut loc o nouă 
reuniune în cadrul consultărilor 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și N.A.T.O. cu privire 
la elaborarea mandatului negocie

rilor referitoare la reducerea for
țelor armate și armamentelor con
venționale din Europa de la Atlan
tic la Urali. După cum relatează 
agenția T.A.S.S., au fost discutate 
probleme de procedură și privind 
organizarea activității in cadrul ne
gocierilor respective.

INTERVIU. Intr-un interviu ci
tat de agenția China nouă, minis
trul chinez al afacerilor externe, 
Qian Qichen. a subliniat că țara sa 
va continua eforturile in direcția 
promovării păcii și dezvoltării. 
El a reafirmat politica externă 

consecventă a R.P. Chineze de .dez
voltare a relațiilor prietenești de 
cooperare cu toate țările, pe baza 
celor cinci principii ale coexisten
ței pașnice.

RECONCILIERE. Etiopia și Su
danul au hotărit să creeze un co
mitet tehnic mixt care să facă 
propuneri concrete pentru soluțio
narea problemelor și a divergențe
lor survenite în relațiile dintre 
cele două țări — s-a anunțat în 
încheierea convorbirilor etiopiano- 
sudaneze desfășurate la Addis A- 
beba. Cele două delegații — con
duse de ministrul etiopian de ex
terne, Berhanu Bayih, și de Aii 
Hassan Taj Al-Din, membru al 
Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan — au convenit asupra a- 
gendei și Conținutului primei reu
niuni a comitetului, care ar urma 
să aibă loc în curînd la Khartum 
— informează agenția Taniug, ci

tind un comunicat oficial dat pu
blicității la Addis Abeba.

ȘOMAJ. Spania, Irlanda si Italia 
sint țările din Piața comună vest- 
europeană cu rata cea mai ridicată 
a șomajului — relevă un document 
publicat de Institutul de studii po
litice, economice și sociale din 
Roma, citat de agenția EFE. Inti
tulat „Criza ocupării forței de 
muncă in cadrul C.E.E.", studiul 
constată că cele trei țări mențio
nate sint urmate de Belgia. Olan
da, Franța și Marea Britanie. La 
sfirșitul anului 1987 — se preci
zează — numărul șomerilor în cele 
12 state membre se ridica la 16 mi
lioane. în Danemarca, R. F. Ger
mania si Luxemburg, rata șoma
jului a crescut într-un ritm mai 
rapid decit cel previzibil, iar in 
Franța. Grecia, Irlanda și Italia, 
numărul șomerilor s-a dublat, in 
1987. in comparație cu 1979. relevă 
6tudiul citat.

REUNIUNEA ministerială a Or
ganizației Țărilor Exportatoare de 
Petrol (OjP.E.C.) s-a încheiat, la 
Viena, fără ca participanții să fi 
ajuns la un consens în legătură cu 
problemele abordate. In cadrul 
unei conferințe de presă, președin
tele organizației, Rilwanu Lukman 
(Nigeria), a făcut cunoscut că. la 8 
iunie, in capitala austriacă va 
avea loc o nouă întrunire a 
O.P.E.C., la nivel ministerial, pen
tru reexaminarea problemelor în 
suspensie, inclusiv a celor legate 
de cotele de producție și export, 
precum și relațiilor cu parteneri 
din afara organizației.

ADUNARE. La Geneva au în
ceput lucrările Adunării Generale 
a Organizației Mondiale a Sănătă
ții. Pe agenda reuniunii se află 
probleme legate de acordarea asis
tenței sanitare, pregătirea cadre
lor medicale, combaterea și profi

laxia Sindromului Imuhodeficitar 
Dobindit (S.I.D.A.),

COOPERARE. La Diisseldorf au 
Început lucrările celei de-a Vil-a 
Conferințe comune a miniștrilor 
de externe din țările Pieței co
mune și, respectiv, ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.). Conferința, prezidată 
de ministrul vest-german de resort, 
Hans-Dietrich Genscher, este con
sacrată examinării stadiului actual 
al relațiilor dintre statele C.E.E. și 
A.S.E.A.N.

ATENTAT TERORIST. Un aten
tat terorist a fost comis, luni di
mineața, in orașul spaniol Barce
lona — informează agenția A.D.N., 
citind un comunicat oficial dat pu
blicității la Madrid. 16 persoane au 
fost rănite, dintre care două se 
află în stare gravă. O organizație 
teroristă catalană a revendicat co
miterea atentatului.

PROIECTE COMUNE. La Aden 
s-au desfășurat lucrările unei ple
nare a C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, in cadtul căreia au fost 
examinate probleme referitoare la 
realizarea unor proiecte economice 
comune de către R.D.P. Yemen și 
R.A. Yemen. S-a subliniat necesi
tatea adoptării de măsuri, concrete 
în vederea creării infrastructurii 
necesare pentru unificarea celor 
două țări.

INVAZIE DE LĂCUSTE. Direc
torul general al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agrjcultură (F.A.O.), Edouard 
Saouma. a avertizat că. dacă nu va 
fi controlată total, actuala invazie 
a lăcustelor, care afectează țări 
din nordul Africii, riscă să se ex
tindă în estul continentului, ca si 
în Orientul Mijlociu. India si Pa
kistan. El a informat că un val de 
lăcuste â fost descoperit de curînd
în Arabia Saudită.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 £2 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzorii din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


