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înfăptuirea exemplară a programului
de dezvoltare economieo-soeială a patriei
prin activitate susținută și organizarea științifică a muncii
întreaga țară a sărbătorit ziua de 1 Mal — ziua in
ternațională a celor ce muncesc — intr-o deplină
angajare patriotică, intr-o unitate de nezdruncinat in
jurul secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a
programului de dezvoltare economico-socială a patriei.
Poporul român s-a aflat într-un moment aniversar
deosebit de important. In prima zi a lunii mai din
acest an s-au împlinit 50 de ani de la marea demon
strație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de 1»
1 Mai 1939, in organizarea și desfășurarea căreia
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu
au avut un rol determinant ; totodată, s-au împlinit
100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a so
lidarității internaționale a celor ce muncesc. Prin ma
nifestări politice de anvergură, prin remarcabile
fapte de muncă, oamenii muncii, întregul popor au
cinstit aceste evenimente, evocind strălucitele tradi
ții revoluționare ale clasei noastre muncitoare și omagiind rolul esențial al Partidului Comunist Român,
al ilustrului său secretar general, președintele țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in opera eroică de con
strucție a socialismului și comunismului in România.
Rezultatelor obținute în întimpinarea zilei de 1 Mai
în întrecerea pentru realizarea in cele mai bune con
diții a planului la toți indicatorii cantitativi și cali
tativi li se vor adăuga, cu siguranță, in lunile care
urmează noi și însemnate împliniri ale colectivelor de
oameni ai muncii din industrie, agricultură, de pe
șantiere, din institute de cercetare, inginerie tehnolo
gică și proiectare, din toate sectoarele vieții economico-sociale. întreaga activitate viitoare trebuie des
fășurată în lumina sarcinilor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a C.C. al
P.C.R., cu hotărirea fermă de a Înscrie noi și noi suc
cese in intimpinarea celei de-a 45-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August 1944 și a Con
gresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
Pe primul plan al activității este necesar să se si
tueze realizarea planului la producția fizică și la ex
port. în această privință sint de consemnat rezultate
bune intr-o serie de întreprinderi, dar. așa cum pre
ciza secretarul general al partidului, tinînd seama de
imperative majore ale îndeplinirii sarcinilor în între
gul complex al economiei, in fiecare unitate economică
planul nu poate fi considerat îndeplinit decit o dată
cu realizarea producției fizice la toate sortimentele.
De asemenea, ținîndu-se seama că, o dată cu lichi
darea datoriei externe, România trebuie să-și lăr
gească cooperarea economică pe piețele internațio
nale pentru asigurarea resurselor valutare necesare
se impune să se acționeze neabătut, cu maximă răs
pundere pentru îndeplinirea planului de export. Prac
tica a dovedit că pentru aceasta, in fiecare intreprlndere, concomitent cu măsurile pentru ridicarea nive
lului tehnic, a competitivității produselor, este necesar
ca producția pentru export să fie urmărită și con
trolată riguros pe întregul flux de fabricație, astfel ca
fiecare comandă să fie onorată la timp și în cele mai
bune condiții calitative.
Cu aceeași consecvență trebuie să se acționeze pen
tru reducerea cheltuielilor de producție, pentru spo
rirea rentabilității și eficienței economice. Precizare
cu atît mai necesară cu cit, așa cum se cunoaște. în
tr-o serie de sectoare sau întreprinderi avem încă
mari cheltuieli și consumuri, nu se acordă suficientă
atenție problemelor rentabilității și beneficiilor. De
fapt, așa cum arăta secretarul general al partidului,
problema de fond a autogestiunii, a autofinanțării este
aceea a asigurării unei activități rentabile, în care
mijloacele materiale și financiare avansate să fie re
cuperate și amplificate printr-o muncă bine organi
zată, eficientă. Iar esențiale pentru atingerea acestui
obiectiv sint căile economice, adică reducerea chel
tuielilor de producție, a consumurilor de materii pri
me și materiale, de combustibil și energie, precum și
de manoperă prin creșterea productivității muncii,
deci prin economisirea muncii sociale.
De bună seamă, nu poate fi de conceput o activi
tate eficientă, competitivă fără un înalt nivel tehnic
și calitativ al produselor. Din acest punct de vedere
se poate afirma cu certitudine că economia româ
nească a făcut progrese remarcabile în ultimele două
decenii, existînd insă în continuare importante dispo
nibilități ca. prin valorificarea superioară a potenția
lului creator al cercetării științifice și tehnice, din in
stitute și întreprinderi, prin întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă, produsele românești
să-și consolideze pozițiile pe piețele externe. Avem
în întreprinderi dotarea tehnică necesară, experiența
de care este nevoie, pentru asigurarea saltului cerut
in ridicarea calității și competitivității, esențial este
ca fiecare om al muncii să dovedească o înaltă con
știință politică și profesională, o răspundere riguroasă
față de îndeplinirea sarcinilor de producție, fată de
lucrul bine făcut.
Toate aceste sarcini de mare complexitate trebuie
îndeplinite neabătut in cadrul amplei acțiuni de per
fecționare a organizării și de modernizare a producției.
Avem o industrie' dezvoltată, puternică, am investit
mult — arăta secretarul general al partidului. Dar,
ceea ce a corespuns la timpul său, acum trebuie per
fecționat și modernizat. De aceea, pentru a înfăptui
în cele mai bune condiții programele și planurile de
dezvoltare pe acest an. pe anul viitor și in perspec
tivă este necesar să se treacă cu toată fermitatea șl
hotărirea la aplicarea programelor de organizare ști
ințifică și modernizare a producției, pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aceasta este cea
mai importantă problemă pentru economia românească
în momentul de față.
Cu exigență și răspundere sporite se impune să se
acționeze în domeniul investițiilor. în acest sens se
cuvine relevat că ritmul de lucru pe o serie de șan
tiere este necorespunzător, nu este pe măsura capaci
tății reale a detașamentelor de constructori și montori ; au rămas încă nefinalizate o serie de obiective
și capacități de producție, fie datorită livrării cu intîrziere a unor echipamente tehnologice, fie datorită
neajunsurilor constructorului, care și-a dispersat for
țele pe largi fronturi sau spații de lucru, în loc să le
concentreze la obiectivele prioritare, care aveau con
diții pentru punerea grabnică în funcțiune. Pe toate
aceste șantiere se resimte necesitatea unor măsuri
energice pentru recuperarea oricăror rămineri în urmă,
asigurînd punerea în funcțiune la termen a tuturor
capacităților de producție proiectate.
Este evident că înfăptuirea programelor de dezvol
tare intensivă, multilaterală a patriei, de creștere a
nivelului de trai material și spiritual al întregului po
por depinde în mod hotărîtor de felul cum fiecare își
face datoria, de felul cum se realizează prevederile de
plan in fiecare întreprindere. Iată de ce, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, trebuie să
se asigure în toate unitățile mobilizarea exemplară a
muncitorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor mun
cii pentru a intimpina cu succese de prestigiu cele
două evenimente importante ale acestui an: aniversarea
a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul
al XIV-lea al partidului.

Lună de lună, cu o precizie prin
ea însăși edificatoare, prind viață
măsurile de majorare a retribuțiilor
personalului muncitor in acest cin
cinal, stabilite in detaliu cu aproa
pe un an in urmă, din inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, in
conformitate cu hotăririle Congresu
lui al XIII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. Cu fiecare lună
s-a lărgit tot mai mult sfera
categoriilor de personal muncitor
care, eșalonat pe ramuri și ac
tivități, au beneficiat de majorarea
retribuțiilor. Cum se știe, prima eta
pă — încheiată la 1 octombrie 1988 —
a constat in majorarea retribuției
personalului muncitor cu retribuții
tarifare lunare pină la 2 000 lei, iar
etapa a Il-a — încheiată la 1 ianua
rie a.c. — in majorarea retribuțiilor
personalului muncitor cu retribuții
tarifare lunare cuprinse intre 2001—
2 250 lei. în cadrul actualei etape, a
IlI-a, începută la 1 martie a.c., be
neficiază de majorarea retribuțiilor,
eșalonat, de asemenea, pe ramuri și
activități, întreg personalul muncitor
cu retribuții tarifare lunare mai
mari de 2 250 lei.
în acest generos context, incepind
de la 1 mai 1989 beneficiază de ma
jorarea retribuțiilor peste 350 000 oa
meni ai muncii cu retribuții tarifare
de peste 2 250 lei din agricultură, sil
vicultură și economia apelor. Ca
atare, împreună cu personalul mun
citor din aceste ramuri și sectoare
ale economiei naționale, numărul to
tal aL celor cărora li s-au mărit re
tribuțiile se ridică la peste 5,1 mili
oane de oameni ai muncii. Coinci

dență simbolică, majorarea survine
acum, in plină primăvară, cînd be
neficiarii ei din ramurile și sectoare
le arnimite se află angajați cu toate
forțele in bătălia pentru asigurarea,
și in acest an agricol, a unor recolte
superioare, pentru aplicarea in prac
tică a politicii partidului de valori
ficare rațională a bogățiilor naturale
și de protejare a mediului înconjură
tor. în rîndul coincidențelor cu alese
semnificații se conturează si alătu
rarea. ne aceeași sărbătorească filă
de calendar, a noului moment din
acțiunea de majorare a retribuțiilor
cu măreața Zi a Muncii. Faptul în
sine, chiar dacă din punct de vedere
cronologic este intimplător. evocă
legitatea adîncă ce se află la originea
tuturor satisfacțiilor de acest gen.
anume că munca dedicată dezvoltării
continue a economiei, creșterii avu
ției naționale, reprezintă singurul iz
vor autentic al împlinirii umane, al
ridicării bunăstării, al progresului și
prosperității întregii țări.
Aplicarea cu constantă si la ter
mene precise a programului de
majorare a retribuțiilor, de o ase
menea anvergură, cuprinzînd în des
fășurarea lui întregul personal mun
citor, reprezintă doar una din com
ponentele Programului de creștere
a nivelului de trai in actualul
cincinal, program complex, vizind
practic toate aspectele civilizației
materiale și spirituale. Fie că este
vorba de creșterea gradului de do
tare a populației cu bunuri de fo
losință Îndelungată sau de îm
bunătățirea
continuă
a
con
dițiilor de locuit, de genera
lizarea învățămîntului de 12 ani

sau de creșterea duratei medii de
viață, de accesul larg la cultură ca
beneficiari și, totodată, creatori ai
ei sau de creșterea gradului de ur
banizare, multiplele aspecte defini
torii ale nivelului de trai cunosc, în
România contemporană, o evoluție
continuu ascendentă tocmai pentru
că, și numai pentru că, la baza aces
tei evoluții a' stat și stă politica ști
ințifică, clarvăzătoare a partidului de
dezvoltare economică-socială a țării
— politică al cărei initiator și
promotor consecvent este secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Această politică,
al cărei țel fundamental il constituie
ridicarea continuă a bunăstării po
porului, este transpusă în viață prin
abnegația creatoare a maselor de oa
meni ai muncii de la orașe și sate,
prin afirmarea tot mai decisă, tot
mai angajată a conștiinței și capaci
tății lor de proprietari, producători
și beneficiari ai tuturor rezultatelor
și valorilor create prin muncă.
Ce înseamnă potențialul creator al
unui popor liber, stăpin pe destinele
sale, orientat în viață și activitate
de țeluri limpezi și stabile, de un
program strategic, științific funda
mentat, al făuririi noii societăți, ce
înseamnă munca stăruitoare și efi
cientă s-a văzut confirmat încă o
dată prin realizarea de însemnătate
excepțională adusă la cunoștința în
tregului popor de secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu : lichi
darea completă, la sfirșitul lunii
martie din acest an, a datoriei
(Continuare in pag. a IV-a)
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La întreprinderea de Mașini-Uneîte și Agregate din Capitală

î
)

2 MAI-ZIUA TINERETULUI
0 zi a afirmării spiritului revoluționar,

a răspunderii patriotice, o zi

*
*

a entuziasmului tineresc

*

2 MAI, ZIUA TINERETULUI. O zi care este dedi
cată celor ce reprezintă ziua de miine a patriei.
In acest an. Ziua tineretului a avut loc in atmosfera
de puternică efervescență creatoare, de angajare mun
citorească. patriotică in care oamenii muncii, întregul
popor acționează, cu întreaga capacitate, pentru a
obține cele mai importante rezultate in îndeplinirea
sarcinilor de plan, spre a cinsti astfel, pe măsură, cele
două mari evenimente politice ale acestui an — a 45-a
aniversare a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă fi antiimperialistă și Congresul al
XIV-lea al Partidului Comunist Român.
Pe acest fundal, ziua de 2 Mai, Ziua tineretului, a

fost marcată pe tot cuprinsul țării. în primul rind prin
pilduitoare fapte de muncă. De muncă entuziastă pen
tru țară, pentru progresul ei. Tinerii României socia *
liste știu că a munci pentru țară, pentru viitorul ei lu
minos înseamnă a munci pentru propriile împliniri și
aspirații, pentru propriile certitudini.
Totodată, tinerii țării au folosit din plin zilele de
duminică și luni pentru a conferi zilei lor, „Ziua tine
retului", și atmosfera politico-educativă și distractivă
proprie virstei lor.
Despre aceste manifestări, despre amploarea ți
conținutul lor, relatări in grupajul din PAGINA A
III-A,

*
*

Noi produse de mare complexitate tehnică
în aceste zile de muncă intensă pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor de producție,
colectivul întreprinderii de Mașini-Unelte și
Agregate din București raportează finalizarea
unor noi produse, proiectate de specialiști ai
LC.S.I.T. Titan — agregate pentru prelucrări
multiple, mașini și utilaje de o complexitate
tehnică ridicată și cu un înalt grad de. auto
matizare. Printre acestea se află și linia auto
mată de prelucrat corpuri pentru compreseare (în imagine), ale cărei probe funcționale

i-au dovedit precizia și fiabilitatea deosebite.
Dispunînd de 14 posturi de lucru asistate de
automat-programabil. de transportor automat
al șnanului. de sisteme eleotronice pentru
confirmarea preciziei de execuție, cit și de
24 de casete purtătoare ale pieselor cu retur
subteran, agregatul asigură un randament
superior al prelucrărilor. Astfel, la fiecare a
64-a secundă, după prelucrări multiple, un
nou corp de compresor este gata pentru mon
tajul final. (Eugen Dichiseanu).

*
*

*
*

ANGAJARE MUNCITOREASCĂ
PENTRU ÎNDEPLINIREA
INTEGRALĂ A PLANULUI

*

Relatări în pagina a ll-a
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LA SĂRBĂTOAREA MUNCII

-MANIFESTĂRI DE AMPLĂ
REZONANTĂ EDUCATIVĂ
IN PAGINA A 1I1-A

— Lucrez la atelierul de
aparatură pentru biotehnologii — spune inginerul
Șerban Petcu. Domeniul,
la noi, este relativ recent.
Un nucleu de cercetători,
proiectanți, chimiști. biochimiști. electroniști. maiș
tri și muncitori, ne ocu
păm de asemenea utilaje
cam din 1985. A apărut,
mai intii, ca pasiune, ca
domeniu neabordat in în
treprinderea noastră și
care, deși părea greu, pro
mitea foarte mult. Apoi,
îndrumați de C.N.Ș.T., am
obținut primele succese,
Acum producem, intr-un
cadru optim. Și muncim
cu aceeași pasiune ca la început. Marele succes încă
n-a venit, dar îl pregătim,
muncim pentru el. Si chiar
cind o veni, tot nu vom fi
mulțumiți, o să dorim un
altul, mai mare... Pen
tru că, aici, concentrația
de nou este extraordinară,
evoluția
foarte
rapidă,
n-ai timp să te plafonezi,
să te plictisești...
Sîntem într-o uzină. Dar
o uzină de un fel aparte.
I-am spune, mai curînd. o
uzină-pilot. o unitate științific-industrială în care
numitorul comun și condi
ția de bază a succesului
este dăruirea într-o acti
vitate in care noul, pre
zent la fiecare pas. nu
provine „din afară", ci
trebuie să fie creat, pro
vocat. Iar cutezanța în
fața lui este o cerință pro
fesională. aproape o obli
gație. Lesne de înțeles ce
însușiri li se cer oameni
lor care lucrează aici.
I se spune Întreprinde
rea de aparate și utilaje
pentru cercetare și se află,
deloc întimplător. în ime
diata vecinătate a Insti
tutului
Politehnic
din

București. Ne-o prezintă
mai întii directorul ei. dr.
ing. Victor Bîzu :
— Ne ocupăm de unica
te și serii mici. întreprin
derea a fost înființată
acum zece ani. Intr-o con
strucție nouă, pentru a
răspunde. în principal, la
două mari cerințe: să
creeze și să producă apa
ratură și utilaje pentru la

ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
* • reportaje > însemnări •

asemenea realizări științi
fice și le-am transpus fi
zic, le-am dat viată și
le-am oferit economiei tă
rii. Un exemplu : în do
meniul biotehnologiilor, echipamente pentru simu
larea amurg-zori. Este
vorba de instalații pentru
forțarea ciclurilor biolo
gice la animale și păsări
și creșterea, pe această

j

de alții, dar, uneori, tre
buii să pornim de la zero.
Alteori, pentru instalațiile
auxiliare ale unei apara
turi sint necesare soluții
care constituie, ele însele,
tehnologii inedite pe care
trebuie să le elaborăm. De
cele mai multe ori, princi
pala noastră materie pri
mă este gîndirea științifi
că și tehnică, mai prețioa

Un adevăr verificat la temperatura muncii

„Cine dorește noul
știe să-l găsească"
boratoarele cercetării ști
ințifice. eliminind astfel
un import foarte costisi
tor și stimulind' propria
îndrăzneală și capacitate
de abordare a unor tehnici
și tehnologii de virf și.
apoi, să experimenteze si
să ofere un model de con
lucrare nemijlocită, intr-o
perfectă simbioză intre
știință și producție. Multi
ne-au confundat la înce
put cu un fel de atelierșcoală pentru studenții
politehnicii. Nici vorbă de
așa ceva. Colaborăm strins
cu politehnica și cu toate
institutele de învătămînt
superior, din țară, dar în
alt fel : noi valorificăm
idei și proiecte născute
din activitatea acestor in
stitute. Am preluat multe

cale, a producției. Alt
exemplu :
în domeniul
spectrofotometriei, senzori
cuantici de lumină apți să
identifice anume elemente
chimice. Aparatura res
pectivă era apanajul cîtorva firme străine. Am reu
șit-o și noi. într-o colabo
rare cu catedra de fizică
a politehnicii... Aparatura
noastră poate determina
78 de elemente din tabela
lui Mendeleev, ceea ce e
mult, e foarte mult. Apoi
preocupări și rezultate în
controlul nedistructiv cu
ultrasunete. în prospec
țiuni geologice, in biotehnologii, în analiza cromatografică... Producem mult,
cu materiale puține. Fo
losim și soluții tehnice
sau științifice elaborate și

să decit orice material fi
zic. De aceea, lucrătorilor
noștri li se cere să-și con
ceapă într-un anumit fel
atribuțiile. Dacă vreți, lată
și citeva coordonate ale
acestui comportament : 1.
Incompatibilitatea cu pla
fonarea
profesională. 2.
Perpetua antrenare intr-o
activitate intelectuală cre
atoare. 3. Primul și cel mai
important interes este cel
al succesului în activita
tea depusă. Cum vedeți,
ștacheta morală e sus. alt
fel nici nu s-ar putea, nu
ar fi altfel posibilă com
petiția noastră cu cele mai
reputate firme de profil
din lume.
Ca să înțelegem mai
bine cum stau lucrurile in
această întreprindere, ni se

arată că, in ateliere, plan
șetele se află lingă bancu
rile de lucru. Și astfel,
chiar și prin dispunerea in
spațiu a instrumentelor
cercetării. proiectării și
producției curente, au dis
părut nu doar distantele
fizice, ci. mult mai impor
tant. și cele care separau
moral munca fizică de cea
intelectuală.
— Aici,
cercetătorul,
omul de concepție a tre
buit să se acomodeze cu
ideea că el este un ..homo
faber“ în înțelesul primor
dial al noțiunii și că nu-i
cade nici un galon dacă,
atunci
cînd e necesar,
pune și el mina să ajus
teze o piesă pe care a gîndit-o și pentru care mun
citorul de alături are ne
voie de asistenta concretă
și imediată a omului da
concepție — ne spune tînărul inginer Liviu Ionescu. cercetător principal,
șeful atelierului de proiec
tare pentru instrumente
de control cu ultrasunete.
Trebuie să constatăm că
felul acesta de a gîndi
este, în fapt, o polemică
vie și concretă cu o mai
veche și nefericită concep
ție. a multora dintre „oa
menii planșetei" care au
așezat între ei și eșaloa
nele activității de execu
ție reci și nefirești dis
tanțe.
— în fond — continuă
inginerul Ionescu — colec
tivele noastre de creație
răspund solidar de un pro
dus, de la concepție pînă
la omologare, de la apro
vizionare pînă la montaj,
avind fiecare partea lui
de competentă, dar fără
hotare drastice. Așa cum
e și firesc atunci cînd

(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTELE MUICII LA SĂRBĂTOAREA MUNCII
Angajare muncitorească pentru
îndeplinirea integrală a planului

Pentru recolte mari, întreținerea
culturilor - efectuată exemplar!
călărași:

Toți locuitorii satelor

— la lucrările de sezon
PORȚILE DE FIER I ȘI II. „Să
menținem aceleași ritmuri inalte
de producție !“ — iată deviza energeticienilor de la Porțile de Fier
I și Porțile de Fier II. Adică toate
cele 14 turbine să funcționeze in
deplină siguranță și la intreaga lor
capacitate. Ziua de 1 Mai a fost
intimpinată de colectivele de aici
cu realizări care le situează in con
tinuare pe primul loc pe tară în
marea întrecere socialistă. De la
începutul anului și pînă în pre
zent. cele două hidrocentrale de
pe Dunăre au pulsat în plus in
sistemul energetic național 670 mi
lioane kWh energie electrică. Tot
în același interval de timp, la
consumul propriu s-a totalizat o
economie de 2 milioane kWh. Și în
zilele de 1 și 2 mai, schimburile
de muncă s-au succedat în per
fectă ordine și disciplină. în sălile
turbinelor, la pupitrele de coman
dă și în punctele unde se dirijea
ză navigația navelor prin ecluze
s-a rostit același cuvînt muncito
resc : „prezent la datorie". Reali
zările din cele două zile ale lunii
in care am pășit — o producție de
40 milioane kWh — demonstrează
că energeticlenii sint hotărîti să-și
respecte angajamentul
asumat,
acela de a realiza în acest an rit
muri de producție superioare pre
vederilor de plan. Ritmuri care
înseamnă alte zeci și sute de mi
lioane kWh energie electrică în
plus pentru economia națională.
(Virgiliu Tătaru).
VlLCEA. După ce, în perioada
premergătoare zilei de 1 Mai. energeticienii care lucrează in cele
17 hidrocentrale aflate în funcțiu
ne pe Lotru și Olt și-au onorat
sarcinile de plan în proporție de
135,5 la sută, ei au mai adăugat în
zilele de 1 și 2 mai un spor de
producție însumind aoroape 500 000
kWh energie electrică.
— Toate hidrocentralele noastre
— ne spune tovarășul Pantelimon

Brătucu. secretarul comitetului de
partid din cadrul întreprinderii
Electrocentrale Vilcea — au func
ționat în cele două zile la capa
citatea maximă și în condiții de
deplină siguranță. Din acest punct
de vedere se cuvin evidențiate
preocupările și responsabilitatea
colectivelor de muncă de la Brădișor. Turnu. Rîmnicu Vilcea. Go
vora și Drăgășani. care au reușit
să valorifice superior fiecare me
tru cub de apă acumulată in lacu
rile hidrocentralelor.
La cele subliniate de interlocu
torul nostru se cuvine adăugată o
mențiune : în zilele de 1 si 2 mai,
energeticlenii vîlceni au pus su
plimentar la dispoziția sistemului
energetic național o putere utili
zabilă însumind 42 MW, ceea ce
înseamnă că fiecare hidrocentrală
a fost exploatată la parametri su
periori graficelor stabilite. (Ion
Stanciu).
MUREȘ. Și energeticienii mure
șeni de pe cele trei platforme ale
întreprinderii Electrocentrale —
Iernut, Fintînele și Tirnăveni —
s-au aflat, în zilele de 1 și 2 mai,
în haine de lucru. Sute de electri
cieni. maiștri, operatori, lucrători
de întreținere și din alte locuri
„fierbinți" ale centralelor mureșe
ne și-au demonstrat, și de astă
dată, hărnicia și priceperea in ex
ploatarea la cote inalte a comple
xelor instalații din dotare. Astfel,
ca urmare a funcționării irepro
șabile a tuturor agregatelor și in
stalațiilor. energeticienii de aici —
care în acest an au pulsat supli
mentar in magistralele energetice
ale țării 85 milioane kWh energie
electrică — au produs și livrat in
sistemul energetic național. în zi
lele de 1 și 2 mai. 30 milioane
kWh energie electrică. De remar
cat că sporul de producție a fost
realizat cu consumuri reduse de
combustibil. (Gheorghe Giurgiu).

MINERII
VALEA JIULUI. Zilele începu
tului de mai i-au găsit si pe mi
nerii Văii Jiului la datorie. Ortacii
din abatajele minelor Lupeni. Uricani, Lonea, Petrila. Valea de
Brazi. Cîmpu lui Neag. Anihoasa,
Dilja și Bărbăteni, care și-au de
pășit în luna aprilie prevederile
de plan la cărbunele cocsificabil și
energetic, au inceput cu bine și
luna mai. De aici s-au extras din
primele schimburi ale zilei de 1
mai intre 50 și 100 tone cărbune
peste prevederile de plan.
Ieri, 2 mai. la ieșirea din schim
bul I. directorul minei Lupeni. in
ginerul Alexandru Blaj, ne-a
spus :
— Puternic mobilizați de înflăcăratele îndemnuri și orientările date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu
prilejul recentei vizite de lucru la
mina noastră, toți ortacii din sec
toarele, productive muncesc cu deo
sebită insuflețire și avînt patrio
tic pentru a da patriei cit mai mult
cărbune. Datorită folosirii intensi
ve a mecanizării, a timpului de
lucru și întronării unei ordini și
discipline ferme la fiecare loc de
muncă, in luna aprilie s-au ex
tras. peste prevederile de plan.
5 000 tone cărbune cocsificabil.
După cum am inceput luna mai,
cu plusuri de producție in fiecare
schimb, sîntem convinși că sporul
de producție va fi si mai mare.
(Sabin Cerbu).

VOIVOZI. Destoinicia minerilor
din vatra cărbunelui bihorean a
probat și în zilele de 1 și 2 mai
responsabilitatea și rivna cu care
acest ambițios colectiv acționează
pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan. Rodul muncii te
nace este sugestiv oglindit de fap
tul că, in acest început de lună.

nivelul extracției a fost depășit
zilnic cu 100 tone lignit. Amănun
te ne oferă inginerul-șef al între
prinderii. Emil Pătruică. secreta
rul comitetului de partid :
— Privind panoul întrecerii, cele
mai bune rezultate le-aii înscris bri
găzile lui Teofil G^vriș ,în sectpr
rul Cuzap. ca și ortacii lui Nicușor
Mendea din sectorul Budoi. Răspunzind cu însuflețire obiectivelor
din programul energetic, valorificînd superior experiența acumula
tă. minerii noștri și-au intensificat
activitatea pentru folosirea la
înalți parametri a utilajelor, creș
terea vitezei de înaintare, atit la
lucrările de pregătire, cît și în aba
taje. întărirea ordinii si disciplinei
în fiecare sector și la fiecare loc
de muncă. Asemenea acțiuni ne-au
permis să realizăm în avans cu
trei zile ’planul pe patru luni, de
pășind sarcina de extracție, de la
începutul anului, cu peste 15 000
tone cărbune. (loan Laza).
ROVINARI. Zilele Începutului
de mai au fost marcate și de că
tre minerii din bazinul carbonifer
Rovinari — cel mai puternic pe
rimetru minier al tării — printr-un amplu și enftiziast efort pe
frontul bătăliei pentru cît mai mult
lignit energetic. Acționînd in spi
rit de înaltă ordine și disciplină,
colectivele de muncă din marile
cariere de lignit de la Girla. Tismana I, Tismana II, Rovinari
Est. Roșia. Pinoasa și Peșteana
Nord, cărora li s-au alăturat orta
cii din minele subterane de la Urdari. Albeni și Rogojelu. au asi
gurat functionarea cu indici supe
riori a complexelor mecanizate,
reușind să extragă și să livreze in
zilele de 1 si 2 mai o cantitate de
peste 120 000 tone cărbune de bună
■ calitate.’ (Dumitru Prună).

PETROLIȘTII
...... / '

................... ............. : ...f

BUZĂU. Răspunzînd prin noi și
semnificative fapte de muncă vi
brantelor chemări și îndemnuri
adresate de secretarul general al
partidului, de a da patriei mai
mult țiței, petroliștii de la Schela
de Producție și Foraj Berea, jude
țul Buzău, și-au sporit substanțial
contribuția la dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime a
țării. Desfășurind intens întrecerea
socialistă, colectivul de aici a .ra
portat in cinstea zilei de 1 Mai
importante depășiri de plan : 48
milioane Nmc gaze. 170 tone gazo
lină. 25 milioane lei la producțiamarfă și 12 500 lei pe persoană la
productivitatea muncii. De aseme
nea. cei de la foraj au predat be
neficiarului — cu 5 zile mai de
vreme — trei sonde de țiței și au
început forajul la alte două sonde
peste numărul planificat. în com
parație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, ca urmare a măsurilor
tehnico-organizatorice aplicate, vi
teza de foraj a sporit cu 5 la sută,
ceea ce a permis acestui harnic și
ambițios colectiv muncitoresc să
îndeplinească integral angajamen
tul asumat in întrecerea socialistă
pe 1989. cu 8 luni mai devreme,
realizînd un metraj suplimentar de
2 000 metri. Prezenți la datorie zi
șl noapte, petroliștii din cadrul
brigăzilor conduse de inginerii
Constantin Dobrescu. Nicolae Tifigiu. Ion Ghiță. Ionel Bratosin. So
rin Băjenaru și Nicolae Grijă au
reușit să asigure un debut de bun
augur și activității din această lună,
extrăgind suplimentar 10 tone de
țiței. 600 000 Nmc gaze și peste două
ton'' gazolină. (Stelian Chiper).

ARAD. Primele două zile ale
acestui început de mai au fost zile
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de puternică mobilizare a tuturor
formațiilor și brigăzilor din cadrul
Schelei de Producție Petrolieră
Pecica. județul Arad, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan.
— Prin măsurile întreprinse pen
tru buna organizare a tuturor ac
tivităților și folosirea judicioasă a
timpului de lucru — ne spune Toma
Dragomir, directorul schelei — ni
velul producției realizate in aceste
zile este cu 20 tone mai mare decit media extragerilor din luna
aprilie, iar la gaze am dat peste
plan 40 000 Nmc pe zi. Creșterile
de producție pe care le-am obținut
au fost posibile si prin punerea in
funcțiune a 4 sonde noi. care au
început să extragă in aceste zile,
precum și a unei noi stații de compresoare la Turnu.
Tot în această perioadă s-au
definitivat lucrările la un nou
depozit de chimicale si au con
tinuat lucrările în vederea dării
în folosință a unei noi cantine
pentru petroliști.
Așadar, zile pline, cu multe re
zultate bune și satisfacții pentru
petroliștii din Pecica, din rindul
cărora s-au evidențiat formația de
intervenție condusă de maistrul
principal Ion Cauc. formația mecano-energetică a inginerului Con
stantin Bindileu. sondorii Ion Mihale, Pavel Șișureac șl alții. (Tris
tan Mihuța).
MOINEȘTI. Continuind seria bu
nelor rezultate din acest an, co
lectivele de muncă din cadrul
Trustului Petrolului Moinești au
obținut și in zilele de 1 și 2 mai
succese deosebite în producție.
Astfel, formațiile de lucru condu
se de maiștrii Radu Stoleru și Pe
tre Popa, din cadrul brigăzii nr.

Zile de muncă intensă și realizări deosebite și pentru colectivul în
treprinderii „înfrățirea" din Oradea. Aici se află în stadii finale de exe
cuție mașini și agregate complexe, linii automate de prelucrări, cum sînt :
DP 227, DP 234 și Dp 234, atit pentru beneficiarii interni, cit și pentru
export. Ele sint destinate prelucrării reperelor pentru autocamioane de
mare tonaj.
In imagine : aspect de muncă din secția montaj, unde echipa de
muncitori, condusă de logas lorgos, verifică execuția coloanelor cilindrice
mobile, pentru mașinile de găurit radiale. (E. Dichiseanu).

BOLDEȘTI-SCĂENI. Cu noi izbînzi ale hărniciei muncitorești au
întimpinat ziua de 1 Mai și pe

troliștii Trustului de Foraj-Extracție din Boldești-Scăeni. Bilanțul
primelor patru luni care au tre
cut din acest an este edificator în
acest sens. Planul a fost depășit
cu 8 sonde noi, prevederile la ți
ței cu aproape 200 tone zilnic, iar
la gazolină și gaze asociate uti
lizabile s-au livrat suplimentar 750
tone și, respectiv, 70 milioane me
tri cubi. La succesele dobindite
pină acum o contribuție Însem
nată și-au adus-o oamenii mun
cii de la Schela de Foraj Scăeni,
care, pînă ieri, 2 mai, au pus la
dispoziția unității de extracție,
peste sarcinile planificate, trei
sonde noi în perimetrele Boldești,
Măgurele și Posești.
Petroliștii de aici au făcut chiar
din prima zi a acestei luni o zi
de producție-record. Programul de
lucru la foraj, pentru data de
1 mai, a fost depășit cu 1 000 me
tri. (Ion Marinescu).

TURNU MĂGURELE. Oamenii
muncii de la Combinatul de în
grășăminte Chimice Turnu Mă
gurele. aflați la datorie în zile
le de 1 și 2 mai, au asigurat, prin
buna organizare a activității, prin
ordine și disciplină, funcționarea
la capacitate a complexelor in
stalații din dotare. S-au realizat
importante cantități de produse
chimice, mai bine de 70 la sută
din acestea avînd ca destinație
parteneri de peste hotare. Au fost
continuate astfel bunele rezultate
obținute la export în primele 4
luni ale anului, cînd prevederile
contractuale, pe baza solicitărilor,
au fost substanțial depășite. Cele
mai bune rezultate le-au înregis
trat colectivele instalațiilor de uree
I și nitrocalcar de la grupul azot
II. (Stan Ștefan).

SLOBOZIA. La Combinatul de
îngrășăminte Chimice Slobozia*
care a înregistrat, în cinstea lui
1 Mai. importante depășiri de plan
la producția fizică și la export,
muncitorii și specialiștii prezenți
la datorie în primele două zile din
a cincea lună a acestui an, printr-o bună organizare a întregii ac
tivități, ordine și disciplină, au în
scris in cronica întrecerii socia
liste noi succese. Au fost realiza
te, peste prevederi, 1 100 tone de
produse, din care 900 tone au și
fost livrate partenerilor de peste
hotare. La obținerea acestor rea
lizări au contribuit, in mod deo
sebit, prin menținerea instalații
lor la parametrii de producție pro
iectați, chimiștii din cadrul fabri
cilor de amoniac, uree și azotat de
amoniu, muncitorii de la secția de
ambalare și expediție, (Mihai
Vișoiu).

3 de la Schela de Foraj Comănești, au încheiat in prima zi de
mai, cu o săptămînă mai devre
me față de plan, forajul la două
noi sonde de cercetare geologică,
ridicind la 9 numărul sondelor
predate beneficiarului in acest an.
Succesul se datorește mai bunei or
ganizări a muncii, introducerii
unor tehnologii moderne de lucru
ți folosirii forajului optimizat cu
sape de mare randament. La rîndul lor, formațiile de lucru de pe
zăcămintele de la Foaie și Burcioaia au pus în circuitul produc
tiv 3 noi sonde de țiței și gaze,
iar ‘ petroliștii de la Comănesti și
Modîrzău au încheiat probele de
producție la 3 sonde planificate
pentru această perioadă. (Gheor
ghe Baltă).

METALURGIȘTII
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bună calitate, dintre câre 100 tone
au fost livrate in avans la ex
port. Sînt succese pe care meta
lurgiștii s-au angajat să le
amplifice în continuare, contri
buind astfel la înfăptuirea ample
lor programe de modernizare a
economiei naționale. (Gheorghe
loniță).

BUCUREȘTI. Pentru realizarea
în cele mai bune condiții a pro
gramului energetic național, ma
rile întreprinderi producătoare de
utilaje energetice au nevoie de
cantități sporite de țevi de bună
calitate, intr-o gamă sortimentală
variată. Metalurgiștii de la între
prinderea de Țevi „Republica" din
Capitală au sărbătorit Ziua In
ternațională a Muncii prin mun
că. Activitatea a fost organizată
conform specificului acestei uni
tăți cu foc continuu pe toate
schimburile de lucru. Ca urmare
a măsurilor organizatorice și teh
nice luate, a întăririi asistenței de
specialitate la fiecare loc de
muncă, s-au executat cantităti
sporite de țevi de diverse tipodimensiuni. Așa cum ne spunea to
varășul Vasile Ganci, secretar ad
junct al comitetului de partid din
întreprindere, în aceste zile, cînd
întregul nostru popor a sărbăto
rit 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939,
colectivul de la „Republica" a rea
lizat 1 500 tone de țevi de cea mai

CĂLĂRAȘI. Și în aceste zile de
început de mai. cocsarii s-au si
tuat din nou — așa cum au făcut-o
lună de lună, de la începutul
anului și pînă în prezent — in
fruntea întrecerii socialiste între
colectivele de oameni ai muncii de
la Combinatul Siderurgic Călărași.
Ei au pus la dispoziția economiei
naționale în primele 4 luni ale
anului aproape 14 000 tone cocs,
peste prevederile planului.
— în fiecare zi din acest început
al lunii mai
ne-am angajat să
depășim sarcinile de plan cu cite
200 tone cocs — ne spune ingine
rul Silviu Pasăre — prin întărirea
ordinii și disciplinei, prin sporirea
eforturilor și răspunderilor fiecă
ruia la locul său de muncă. (M.
Dumitrescu).

CIMENTISTII
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NEAMȚ. Angajat cu întreaga
răspundere in vederea amplificării
bunelor rezultate obținute în
cinstea sărbătorii muncii, colectivul
de la Combinatul de Lianți și
Azbociment Bicaz și-a intensificat
și mai mult eforturile. începutul
lunii mai constituindu-se în adevă
rate zile-record in producție. Organizindu-și temeinic activitatea pe
întregul flux de fabricație —
incepînd de la carieră și pină în
sectorul de expediție a produselor
— mobilizindu-se exemplar, oame
nii muncii de aici au reușit să
producă zilnic, peste prevederile
planului, 1 000 tone ciment și
100 tone var, în condițiile unei
reduceri accentuate a consumuri
lor specifice. O importantă con
tribuție la realizarea acestui succes
și-au adus-o formațiile conduse de
Nicolae Barb — Ia carieră. Ion
Iurian — la cuptoare clincher,
Mircea Buga — la transporturi fe
roviare, Florea Lupu — la atelierul
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var. Este de remarcat, în mod deo
sebit, aportul uteciștilor de la
Fabrica de Ciment Tașca — fabrică
a tineretului — care au ținut să
marcheze ziua de 2 mai prin
ritmuri însuflețite, prin fapte de
muncă prestigioase. (Ion Talpă).

ARGEȘ. în primele patru luni
din acest an, colectivul Combina
tului de Lianți din Cimpulung, ju
dețul Argeș, a realizat și livrat
suplimentar la export și pentru
marile șantiere ale tării importante
cantități de ciment, calcar sortat
fentru industria chimică și var.
n zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai,
harnicul colectiv de aici a înregis
trat noi sporuri de producție :
300 tone ciment, 50 tone metri cubi
granulit și 50 tone var. S-au evi
dențiat. prin folosirea cu înalt
randament a utilajelor de bază,
formațiile conduse de maiștrii Con
stantin Budulea, Dumitru Brănescu. Marin Cîmpulean și alții.
(Gheorghe Cârstea).

în județul Călărași, vremea deo
sebit de prielnică din ultima perioa
dă — adică soare și temperaturi des
tul de ridicate, după ploi bine veni
te de 40—60 litri pe metrul pătrat —
a făcut ca toate culturile semănate
în această primăvară să cunoască o
răsărire explozivă, viguroasă și uni
formă. Și dacă este adevărat că po
rumbul, floarea-soarelui, sfecla de
zahăr, soia, legumele și celelalte
plante cresc „văzind cu ochii", nu
este mai puțin cert că, favorizate de
aceleași condiții, cresc cel puțin la
fel de repede buruienile. Așadar, în
mod operativ și masiv s-a trecut- la
lucrările de întreținere a culturilor,
sapa mecanică și manuală fiind acum
uneltele agricole de cea mai mare
însemnătate pentru obținerea recol
telor bogate prevăzute pentru acest
an. Astfel, pină în seara zilei de
1 mai. au fost prășite manual 96 la
sută din cele 12 050 hectare cultivate
cu sfeclă de zahăr și 74 la sută din
suprafața cu floarea-soarelui. în timp
ce prașila mecanică s-a realizat în
proporție de 74 la sută la sfecla de
zahăr și 70 la sută la floarea-soarelui.
Se lucrează intens și în grădinile de
legume. în vii și livezi. A început și
prășitul porumbului pe cele aproape
100 000 hectare. Este deci campania
agricolă care solicită în cel mai înalt
grad mina de lucru de la sate. De
altfel, o primă constatare, cu ca
racter mai general, consemnată în
raidul nostru este aceea că în cele
mai multe consilii unice agroindus
triale participarea locuitorilor sate
lor la lucrările de întreținere a cul
turilor este incomparabil mai mare
decît în anii precedenți, și aceasta
mai ales ca urmare a stimulării lor
prin hotăririle de majorare a retri
buțiilor in natură, luate de conduce
rea partidului.
La Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Independența, Nicolae Similea, șeful fermei horticole, ne spu
nea că are in ultimele zile la lucru
peste 200 de oameni, iar numărul lor
va crește în perioada următoare
„pentru că toți au acord global, iar
retribuția în natură este legată și de
participarea lor la celelalte lucrări
de întreținere a culturilor. Avem aici,
de pildă, 10 hectare cu arpagic și
plivitul Iui este o treabă foarte mi
găloasă. în mod normal ar fi nevoie

ialomița:

de 100 de femei ca să terminăm într-o zi întreaga suprafață. S-au ofe
rit peste 150". Aoeleași dovezi ale
participării unanime a locuito
rilor satelor la lucrările de în
treținere a culturilor le-am întîlnit
și la Vlad Țepeș, Lehliu Gară, Gurbănești. Valea Argovei, Frăsinet și
alte comune călărășene. La Coopera
tiva Agricolă de Producție din Gurbănești sint in cimp, la prima prașilă manuală, peste 400 de coopera
tori. „Numărul lor va spori la 600—
700 în zilele următoare, cînd intră în
actualitate și porumbul" — ne spu
ne Dinu Daniliuc, președintele coo
perativei agricole, pe care îl întilnim
in cîmp.
La sediul Cooperativei Agricole de
Producție Valea Argovei nici țipe
nie de om. După un timp își face
apariția Viorica Iordache, contabilșef, care venise la sediu „numai pen
tru două-trei ceasuri". O rugăm să
ne spună ce și unde se lucrează azi
în cîmp. Și dînsa ne oferă „regis
trul cu planurile de lucru zilnice".
Cu mare exactitate și in detaliu, sub
forma unor grafice, în care sint pre
văzute rubricile „Ieri, azi, miine",
sint consemnate lucrările ce urmau
să fie executate, cine și in cit timp
le va efectua, cine controlează, re
zultatele obținute la zi, avînd și o
rubrică rezervată calității lucrărilor.
Desigur, ne-am notat cîteva „adre
se" din cimp și am pornit-o
intr-acolo. La lotul de hibridare po
rumb erau exact trei echipe a cite
21 de oameni, cum scria în registru;
lucrarea se desfășura sub controlul
direct al lui Vasile Zglobiu, pre
ședintele cooperativei agricole. Pină
la acea oră se lucrase exact cît se
prevăzuse în program. „întocmim
în fiecare seară planul de muncă —
ne spune președintele — știind exact
cine și ce are de făcut in ziua ur
mătoare. Ne putem astfel repartiza
și folosi foarte bine forțele".
Și în alte unități agricole oa
menii satelor au ieșit, cu mie,
cu mare, la lucrările de întreținere
și acționează sub același imbold sti
mulator, sub care întregul nostru
popor este puternic mobilizat în această perioadă pentru îndeplinirea
în cele mai bune condiții a sarcini
lor ce ii revin. (Mihail Dumitrescu).

Pe timp, sute de utilaje

si mii de oameni
Lucrătorii din unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județul Ia
lomița muncesc intens la întreținerea
culturilor însămînțate în această pri
măvară. Prin buna folosire a utila
jelor agricole, prin participarea la
lucrări a unui număr mare de cooperatqri s-a încheiat prima prăși lă me
canică și manuală pe toate suprafe
țele cultivate cu sfeclă de zahăr, însumînd 14 280 hectare. Acum conti
nuă prășitul florii-soarelui, lucrare
efectuată mecanic pe 81 la sută din
suprafață, iar manual — pe 55 la
sută din cele 28 300 hectare cultivate.
Sporesc și suprafețele cu porumb pe
care au fost efectuate lucrări de în
treținere. Astfel, din cele 81 000 hec
tare 60 la sută au fost prășite meca
nic, iar manual — 31 la sută.
La I.A.S. Ograda, unde se efectu
ează lucrări de întreținere pe o su
prafață de peste 5 700 hectare, de la
primele ore ale dimineții erau la
muncă în cimp, dar și în sectoarele
zootehnice, peste 500 mecanizatori și
lucrători. Directorul unității, ingine
rul Petre Dumitrescu, aprecia mun
ca desfășurată în fermele vegetale
conduse de Viorica Nicolae, Elena
Ștefan și Ioana Ivan, modul respon
sabil în care mecanizatorii Constan
tin Mocănescu, Ion Apostol, Gheor
ghe Custoiu, Vasile Băcanu, Iile Necula și Nicolae Panait respectau nor
mele de calitate la prășitul mecanic.
„De calitatea lucrărilor de întreține
re depinde recolta însăși — ne spune
directorul unității. Urmărim nu nu
mai distrugerea buruienilor, dar și

păstrarea densităților stabilite pentru
fiecare cultură. Vrem ca unitatea
noastră, care a avut anul acesta
cinstea să lanseze chemarea la între
cere către celelalte întreprinderi agricole de stat din țară, să realizeze
recolte superioare. Sintem hotăriți
să onorăm prin fapte propriile an
gajamente asumate". (Mihai Vișoiu).

BISTRIȚA-NĂSĂUD:

Pe fiecare sola,
numărul stabilit
de prașile
în toate unitățile agricole de stat
și cooperatiste din județul BistrițaNăsăud, oamenii ogoarelor își con
centrează acum eforturile asupra
principalelor lucrări de sezon, intre
care în prim-planul preocupărilor fi
gurează întreținerea culturilor pră
sitoare, precum și finalizarea lucră
rilor de erbicidare a păioaselor.
Un raid întreprins în cadrul con
siliilor unice agroindustriale Teaca,
Șideu, Odorhei și Lechința ne-a
prilejuit constatarea unor aspecte
demne de laudă, în sensul că am
putut vedea la lucru un mare nu
măr de oameni. Trebuie, de aseme
nea. remarcat faptul că prezența ță
ranilor cooperatori, ca și a lucrăto
rilor unităților agricole de stat in
cîmp este, de la o zi la alta, tot
mai numeroasă, ceea ce face ca în
unele unități prașila întîi la sfecla
de zahăr șă fie deja încheiată. Este
și cazul fermei nr. 2 din cadrul Co
operativei Agricole de Producție din
Șintereag, șeful acestei subunități,
inginerul George Anton, specificînd
faptul că întreaga suprafață cultiva
tă cu sfeclă de zahăr a fost conco
mitent tratată împotriva dăunători
lor. Tot in cadrul aceleiași ferme a
început prașila manuală și la car
tofi.
O muncă la fel de susținută se
desfășoară și pe solele cultivate cu
sfeclă de zahăr ale întreprinderilor
agricole de stat din Teaca și Le
chința, la cooperativele agricole de
producție Chiraleș, Corvinești și Ma
tei. „în ultimii ani nu am avut o
răsărire atit de bună la sfecla de
zahăr ca în această primăvară, ne-a
precizat inginerul-șef al consiliului
unic Lechința, tovarășul Profir Glodea. Iar aceasta nu la nivelul
citorva sole, ci pe întreaga supra
față de 543 hectare. Tocmai de aceea, am concentrat la lucrările de
întreținere toate forțele disponibile
ale satelor. în vreme ce mijloacele
mecanice se află la rebilonarea car
tofilor și la erbicidat. De altfel, din
totalul suprafeței amintite, 352 hec
tare sînt prășite deja manual".
Datele existente la direcția agri
colă județeană oglindesc faptul
că erbicidarea la păioase se gă
sește în fază de finalizare pe cele
20 460 hectare cultivate, iar sfecla de
zahăr a fost prășită pe 31 la sută din
suprafața cultivată. Peste această me
die se situează lucrătorii din consilii
le unice agroindustriale Nimlgea. Le
chința. Bistrița. Beclean și Reteag, iar
mai întîrziați Ia lucrările de întreți
nere sînt cooperatorii din consiliile agroindustriale Sînmihaiu de Cîmpie
și Orheiu Bistriței. Este adevărat. în
primele zile ale săptămînii trecute în
tot arealul județului Bistrița-Năsăud
s-au înregistrat precipitații abun
dente, ceea ce este foarte bine, dar,
cum nici buruienile nu stau pe loc,
este absolut necesar ca în zilele ur
mătoare, așa cum a stabilit de alt
fel comandamentul agricol județean,
lucrările de întreținere să fie mult
intensificate, spre a putea fi fruc
tificate la maximum condițiile cli
matice deosebit de bune ale actua
lei primăveri. (Gheorghe Crișan).

Pe terenurile Cooperativei Agricole Ciacova, județul Timiș, se muncește
intens la prășitul florii-soarelui
Foto : I. Herțeg

„Cine dorește noul știe să-l găsească"
(Urmare din pag. I)

membrii unei familii se apucă să-și construiască o
casă și au. toți, marele in
teres ca ea să iasă bine,
cît mai bine cu putință.
Ce avantaje decurg de
aici : întîi că acest spirit
de echipă și de simbioză
hrănește extraordinar cu
rajul de abordare a unor
subiecte ce ar putea apă
rea ca imposibile. Apoi că
nimeni nu poate umbla
aici cu jumătăți de măsu
ră. Echipa te obligă la „to
tul sau nimic". în colecti
vul din care fac parte au
fost mai multe aparate la
care, cînd ne-am apucat de
treabă, unii au spus că așa
ceva nu putem noi să re
alizăm fără tradiție și ex
periență. Am preluat, de
exemplu, de la un institut
de cercetări, o temă pe
care cei de acolo n-au
reușit s-o realizeze. O ma
șină de măsurat piese in
trei coordonate. Am fă
cut-o noi. fără nici o com

ponentă de import. Cum ?
Prin ceea ce vă spuneam :
extraordinarul spirit de echipă. de încredere în for
ța echipei, prin aceea că
toți, ingineri, proiectanți,
muncitori, am gindit. am
muncit, am trăit, toți ca
unul, numai pentru aceas
tă izbîndă. Tot așa am re
alizat instalația de control
nedistructiv cu ultrasune
te. Instalații de acest fel
au produs doar cîteva fir
me din lume. Și noi.
Teribilă este această for
ță care se naște din conlu
crarea echipei, din dărui
rea pentru munca ta. din
încrederea că mai multe
capete și mai multe miini.
angajate la aceeași tem
peratură. într-o operă de
creație științifică și tehni
că. compensîndu-și reci
proc competențele, trebuie
să izbutească !
Conștiința învingătorului
este, prin urmare. în ca
zul dat. operă colectivă, ea
se naște atunci cînd fie
care dintre cel antrenați

în aceeași misiune poate
conta nu doar pe capaci
tatea proprie sau pe propria-i îndrăzneală (care
poate fi inhibată tocmai
de gindul singularității), ci
pe egala totală participa
re a mai multora.
Ing. Ovidiu Crăciunoiu.
șeful atelierului de cromatografie, ne istorisea că
astfel ae aparatură a în
ceput a se fabrica aici în
urmă cu 6—7 ani. Au ajuns acum la generația a
3-a, sînt pe cale de a pro
duce generația a 4-a. care
va fi la nivelul celor de
pe plan mondial. Greuta
tea a fost la început. Nu
la ei. ci la.„ beneficiarii
aparaturii lor. Care, avind
termene de comparație
cu... planul mondial, s-au
lăsat greu convinși de va
loarea produsului autoh
ton. Iar asta a cerut timp
și efort...
— Întîi ne-am pretins
nouă să atingem perfor
manța, iar ea, o dată dobîndită. i-a determinat pe

beneficiari să recunoască
valoarea a ceea ce facem.
— Pe ce cale ați reușit ?
— Calea e una singură,
întotdeauna :
răbdarea,
stăruința, puterea de a o
lua de la capăt, ori de cîte
ori e nevoie. Pentru că
vrei, cu orice chip, să iz
butești. Pentru că. dacă
azi s-a dovedit că nu ești
în stare, pînă mîine poți
fi. Dacă vrei neapărat. Și
trebuie să vrei dacă ții să
nu-ți pierzi considerația
față de tine...
Am discutat cu mal
multi. Ideile de pînă aici
au revenit’, mereu și me
reu. în alte forme și cu
alte exemplificări. Afir
mația directorului cum că
aici principala materie pri
mă este gîndirea trebuie
întregită cu încă un ele
ment : o înaltă tempera
tură morală. Moralitatea
dăruirii in numele unui
scop sublim : beneficiul
patriei tale.

Mihai CARANFIL
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La sărbătoarea muncii
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-manifestări de amplă

0 zi a afirmării spiritului revoluționar, a răspunderii
patriotice, o zi a entuziasmului tineresc
BUCUREȘTI : In inima
țării — inimi harnice. Ziua

rezonanță educativă

Aflată sub semnul prestigios a două importante ani
versări — 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca
zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc,
precum și împlinirea unei jumătăți de veac de la
marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăz
boinică de la 1 Mai 1939 —. tradiționala sărbătoare a
muncii a fost intimpinată in patria noastră in hainele
sărbătorești ale realizărilor remarcabile obținute în în
deplinirea sarcinilor de plan pe anul 1989 și pe întregul
cincinal. Aflați sub puternica, mobilizatoarea impresie
produsă de Adunarea festivă consacrată zilei de 1 Mai,
manifestare ce a prilejuit reafirmarea unității depline
a întregului popor in jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reafirmarea
hotăririi de a munci mai mult și mai bine pentru înde

BUCUREȘTI. Zec‘ de mii
de bucureșteni s-au îndreptat
in prima zi de mai 'pentru
a se bucura in tihnă — și
totodată în tovărășia familiei sau
a colegilor de muncă — de reînnoi
rea naturii, de frumusețea exploziei
vegetale (măiestrit dirijată de arta
horticultorilor), spre parcurile bine
cunoscute (Cișmigiu. Herăstrău,
23 August) sau spre cele mai noi
(Tineretului. Titan. Drumul Ta
berei etc.). Zeci de mii de bucuresteni .s-au ..revărsat" în pădurile
din preajma orașului (Pustnicul,
Andronache. Băneasa etc.), spre
bazele sportive ale pionierilor,
utecistilor. studenților sau cele ale
diverselor cluburi de la Străulesti.
Băneasa. Tei. Bragadiru. Pantelimon etc.
încă de dimineața. în cochetele
chioșcuri, special amenajate pentru
a adăposti fanfarele, a răsunat mu
zica de promenadă, acordurile unor
cunoscute marșuri. Grădinile, es
tradele special amenajate 8i mai
ales teatrele de vară, care și-au
redeschis porțile cu acest prilej,
au găzduit (prin contribuția sub
stanțială a comitetelor de partid si
U.T.C., sindicale aje unor mari uni
tăți economice) ample si rezonanțe
spectacole omagiale dedicate zilei
de 1 Mai. concerte de muzică popu
lară si ușoară, recitaluri de poezie
patriotică si revoluționară, montaje
literar-muzicale, proiecții de filme
artistice, documentare si de anima
ție și, nu in ultimul rind. specta
colele teatrale si muzicale ale unor
prestigioase instituții artistice (care,
paralel, au desfășurat o intensă
activitate la sediu).
La sediile centrelor de creație șt
cultură socialistă ..Cîntarea Româ
niei" ale sectoarelor sau ale celor si
tuate pe mari platforme industriale
s-au desfășurat (cu ajutorul forma
țiilor proprii si al unor invitați)
seri cultural-distractive dedicate
fruntașilor din întreprinderi. Bo
gate și variate au fost, totodată, in
această primă zi de mai, și de
monstrațiile si activitățile sportive ;
astfel, in cadrul manifestării inau
gurale a „Festivalului culturalsnortiv Buftea" ediția a V-a. au
putut fi urmărite evoluții la cros,
viteză, handbal, volei, demonstrații
de aeromodele, karting, tenis de
masă etc.
ARGEȘ. Localitățile argeșene
au găzduit, in însoritul Intîi de
Mai, bogate și atractive manifes
tări politico-ideologice și culturalartistice. Tn parcul „Argeș" din Pi
tești, spre pildă, au evoluat pe
scenă, in fața oamenilor muncii,
cunoscutele formații artistice ale
întreprinderii de Stofe „Argeșeana",
ale Casei de cultură a sindicatelor
din municipiul reședință de județ,
ala Trustului Antrepriză Ge
nerală de Construcții-Montaj, pre
cum și ale întreprinderii de
Poduri Metalice și Prefabrica
te din Beton. Aici, ca de
altfel și la modemul Teatru de
vară, mii de oameni ai muncii da
la Combinatul de Articole Tehnice
din Cauciuc, de la întreprinde
rea „Textila", de Ia întreprinderea
de Motoare Electrice s-au intilnit,
într-o ambianță sărbătorească, en
tuziastă, cu muzica, poezia, dansul,
exprimind bucuria de a trăi in
glorioasa epocă prezentă a Româ
niei. Estrada noului oraș Colibași a
atras și ea muncitorii, tehnicienii,
inginerii unei firme de prestigiu
— „Dacia". (Gh. Cârstea).
CONSTANȚA. Un amplu
program de acțiuni politico-educati
ve și cultural-artistice a marcat, și
in localitățile județului Constanța,
sărbătoarea muncitorească de la 1
Mai. De o largă audiență in rindul

plinirea sarcinilor mobilizatoare ale programului de
dezvolțare economico-socială și culturală a patriei, care
va deschide României zările comunismului, oamenii
muncii au dat glas mindriei, satisfacției de a trăi liberi
intr-o țară liberă, independentă, omagiind partidul, pe
strălucitul nostru conducător.
Țara întreagă a devenit, in Zi de 1 Mai. o imensă
scenă in aer liber, in care oameni ai muncii, cetățeni
de diferite virste și profesii, au dat glas bucuriei mun
cii. A fost exprimată, in același timp, solidaritatea
clasei muncitoare din patria noastră, a poporului
român, cu muncitorimea din întreaga lume. In cele ce
urmează redăm aspecte de la citeva dintre aceste ma
nifestări.
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De ziua muncii
E ziua muncii ’nalta noastră ziuă
în fiecare zi din calendarul
Cu care măsurăm nu numai timpul
Dar și suișul nostru, temerarul,
Spre culmile pe care comunismul
In straie românești, de sărbătoare,
Ne-așteaptă, după datina străbună,
Cu piine albă, bună, și cu sare.

Dar ca s-ajungem pină sus mai este
Un drum de muncă multă, de sudoare,
De dăruire-n fiecare faptă
De-ncredere in flacăra cea mare
Pe care, simplu, o purtăm in noi
Drept cea mai tricoloră moștenire
A tot ce-a fost pe-acest pămint erou
Și este incă și va ști să fie

*

Cit ziua muncii-i ziua noastră zilnic
La orice răsărit din calendarul
Cu care măsurăm nu numai timpul
Dar și suișul nostru, temerarul,

*

Spre culmile pe care comunismul
în straie românești, de sărbătoare,
Ne-așteaptă, după datina străbună,
Cu piine albă, bună, și cu sare.
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Teofil BALAJ

participanților s-au bucurat expu
nerile „Partidul Comunist Român
— centru vital al societății, forța
dinamizatoare a energiilor crea
toare ate întregului popor", „Tra
diții ale Sărbătoririi zilei de 1 Mai
în ținutul dintre Dunăre și Mare",
„Dezvoltarea mișcării muncitorești
din România" ș.a., găzduite de
Universitatea
Cultural-Științifică
din municipiul Constanța, de Bi
blioteca județeană, de Complexul
muzeal de istorie națională,- arheo
logie și artă, de centrele de crea
ție și cultură socialistă din Man
galia, Medgidia, Hîrșova. Cerna
voda. Manifestările s-au desfășurat
intr-o atmosferă de puternică an
gajare, de hotărire fermă de a
acționa cu elan sporit in scopul
traducerii în viață a îndemnurilor
și orientărilor secretarului general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
La Mangalia, Hîrșova, Cernavoda,
în numeroase localități rurale au
fost organizate tradiționale ser
bări cimpenești, programele cul
tural-educative fiind susținute de
formații artistice de amatori și de
prestigioasele colective artistice ale
teatrelor dramatic și liric din
Constanța, ale Teatrului de revistă
„Fantazio". (L. Cristea).

BOTOȘANI : Cu satisfacția
muncii împlinite — 20 de în
treprinderi industriale din ju
deț au realizat planul de pro
ducție în devans, în agricultură
au fost încheiate înainte de ter
men insămințările, in condiții spo
rite de calitate — botoșănenii au
participat in număr mare la mani
festările organizate in cinstea săr
bătorescului eveniment.
Locuitorii municipiului Boto

șani au avut de ales, spre exemplu, intre spectacolele prezen
tate de formații laureate ale Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", desfășurate in parcul ,,Mihai
Eminescu" din localitate, și alte ma
nifestări organizate la popasurile
turistice și in pădurile din împreju
rimi, pe scenele centrelor de cul
tură și creație socialistă ori pe te
renurile sportive. Pe întreaga du
rată a zilei de 1 Mai, în cadrul
popasului turistic Baisa s-a desfă
șurat un spectacol literar-muzicalcoregrafic sub genericul „Cinsti
re Intîiului de Mai", susți
nut de formațiile artistice ale sin
dicatelor de la întreprinderea de
Utilaje și Piese de Schimb,
UJECOOP, întreprinderea Jude
țeană de Gospodărie Comunală și
Locativă. în pădurea Rediu, serba
rea cimpenească a reunit talentațl
artiști amatori ai întreprinderii
de Articole Tehnice din Cauciuc,
ai întreprinderii „Melana", ai în
treprinderii Județene de Poștă și
Telecomunicații. (E. Hrușcă).
VASLUI. în municipiul Vaslui,
sărbătoreasca zi a fost petrecută
nu numai in parcul orășenesc și in
pădurea Brodoc. ci și în noua zonă
de agrement de la Paiu, amenajată
cu forțe proprii de colectivele
unor unități industriale. în muni
cipiul Bîrlad, în zona de agrement
situată în apropierea marii între
prinderi de Rulmenți, au fost prezenți la sărbătoarea armindenilor
aproape 3 000 de oameni ai muncii
din această unitate republicană.
Manifestări similare au avut Ioc și
în orașele Huși și Negrești, in zo
nele de un pitoresc aparte din îm
prejurimile acestora, in toate loca
litățile rurale ale județului. (P.
Necula).

tineretului din Republica Socialis
tă România, ziua de 2 Mai, a pri
lejuit, pentru tinerii din Capitală,
un moment sărbătoresc aparte, mar
cat printr-o suită de manifestări
care au reunit, practic, pe toți cei
peste 450 000 de tineri uteciști. Gla
sul tinereții s-a făcut auzit în sălile
. ce au găzduit mese-rotunde, simpo
zioane. expuneri și dezbateri pe
teme politico-educative, de propa
gandă în sprijinul producției. Gla
sul lor a răsunat in sălile centrelor
de creație și cultură socialistă ..Cîn
tarea României". Dar. mai ales, a
fost dublat de remarcabile fapte de
muncă pe șantiere, în întreprin
deri. pe ogoarele sectorului agricol
Ilfo.v,
Tineretul bucureștean a raportat,
în întimpinarea
sărbătorii sale,
realizarea in proporție de 64 la
sută a planului de muncă patrio
tică pe întregul an, plan cuprins
in programul de participare a
tinerei generații la realizarea unor
obiective economice și sociale ale
României pe anul 1989. Celor 7
șantiere locale ale tineretului care,
alături de Șăntierul municipal,
funcționau pină la această dată in
București, Ii s-au adăugat alte șase
noi șantiere. Cele existente pină la
această dată raportează : Șantierul
municipal al tineretului — reali
zarea unor lucrări în valoare de
25,8 milioane lei ; șantierele lo
cale — peste 9,6 milioane lei.
Tineretul muncește, dar se și
destinde, dind glas bucuriei de a
trăi și de a se împlini in pas cu
tinerețea patriei. în zilele de 1 și
2 Mai, tineretul Capitalei și-a or
ganizat și desfășurat tradiționalele
„Serbări ale tineretului" sub gene
ricul : „Primăvara tinereții noas
tre", acțiuni cultural-distractive
care s-au desfășurat în parcurile
Tineretului, Herăstrău și Insula
Dîmbovița, la centrele de creație
și cultură socialistă
„Cîntarea
României" ale tineretului din sec
toarele 1, 2. 4, și 6, precum și in
bazele sportive și de agrement ale
tineretului Băneasa, Străulești, Tei
Toboc, Pantelimon II și Buftea.
Cintecul, versul, dansul și veselia,
reunite in spectacole precum „Co
lumnele tinereții" (insula Dîmbo
vița), „Armonii de primăvară" și
„Flori, cîntece și veselie" (Parcul
Tineretului), „Tinerețe, dragă-mi
ești" și „Ride iarăși primăvara"
(Herăstrău), au neunit mii și mii
de participant, „scena" cuprinzîndu-i pe toți cei prezenți, intr-un
singur glas, într-un singur gind,
într-o unică tinerețe minunată,
crescută frumos și ocrotită de
partid. (Anica Florescu).

triotice, antifasciste și antirăzboini
ce din Capitală". La rindul lor. ti
nerii din orașul Deta au urmărit cu
viu interes dezbaterile mesei-rotunde pe tema „Tineretul, puternică
forță socială, viitorul națiunii noas
tre. Participarea activă a tinerilor
la înfăptuirea Programului partidu
lui. a obiectivelor construcției socia
liste și comuniste în patria noas
tră". Expuneri, expoziții de carte
social-politică, concursuri gen „Cine
știe răspunde", spectacole literarmuzical-coregrafice. seri culturale
au fost alte manifestări dedicate
vieții și activității tinerei generații
a României socialiste și la care au
participat un număr mare de ti
neri din Lugoj, Sinnicolau Mare.
Jimbolia, Făget, Ceacova și din alte
localități ale județului Timiș.
(Cezar Ioana).

BACĂU : „Slăvim patria
și partidul". Ziua tineretului
a însemnat și pentru cei 117 000 de
uteciști din județul Bacău prilejul
unei noi și responsabile angajări
pe frontul muncii : în întreprin
deri au fost organizate schimburi,
zile și săptămîni-record pentru în
deplinirea și depășirea planului .de
producție. O contribuție însemnată
în acest sens și-au adus-o tinerii
din cadrul Combinatului Petrochi
mic Borzești, întreprinderii Meta
lurgice; și Combinatului de Prelu

re, in valoare de aproape 403 000 lei.
pe care le-au realizat în timpul lor
liber in „Atelierul tineretului". Fap
te deosebite de muncă au dedicat
zilei lor și tinerii de la întreprin
derea „Rulmentul". Aici, acțiunile
organizate de tineri 'în ziua de 2
Mai au mai avut ca rezultat reali
zarea unui număr de 10 000 bucăți
cuzineți și montarea a 4 000 rul
menți destinați exportului.
Asemenea manifestări și acțiuni
au avut loc și în alte unități din
municipiul și județul Brașov.
(Nicolae Mocanu).

HARGHITA : Cronică a
faptelor uteciste. Tinerii din
organizația județeană Harghita
a U.T.C. au raportat înde
plinirea in proporție de 45 Ia sută
a planului și angajamentului anual
de muncă patriotică.
Cotidiana cronică a faptei ute
ciste a înregistrat, in săptămina ce
a premers „Ziua Muncii", prezența
a mii și mii de tineri pe fronturile
activității productive. Efortul unor
zile și săptămini-record in produc
ție s-a convertit în mari valori de
bunuri materiale. în produse de
înaltă calitate. Tinerii organizației
municipale Odorhei au contribuit
la realizarea unei productii-marfă
suplimentare în valoare de 600 000
lei ; cei de la Combinatul de Ex
ploatare și Prelucrare a Lemnului

DÎMBOVIȚA : „Omagiu
patriei, omagiu partidului",
în instituțiile de cultură și învățămînt din județul Dîmbovița, in
locurile de odihnă și agrement, în
săli și pe terenuri de sport au avut
loc un mare număr de manifestări
politico-educative,
cuitural-artis
tice și sportive dedicate zilei de 2
Mai. Astfel, tinerilor de la Com
binatul de Lianți și Azbociment și
întreprinderea „Steaua Electrică"
din Fieni le-a fost prezentată ex
punerea „Tineretul — viitorul na
țiunii noastre socialiste". Cluburile
Combinatului de Lianți și Azboci
ment dip Fieni și întreprinderii
Textile „Bucegi" din Pucioasa au
găzduit in aceste zile expoziții de
carte avînd ca teme „Tineretul și
problemele lumii contemporane"
și, respectiv, „Omagiu patriei,
omagiu partidului". La Clubul pe
troliștilor „Flacăra" din Moreni,
Clubul cimentiștilor din Fieni și
în zona de agrement a municipiu
lui Tîrgoviște au fost prezentate
spectacole cuitural-artistice com
plexe, la care și-au dat concursul
formații ale organizațiilor U.T.C.
din unități economice și așezăminte
de cultură, recitatori, interpret! de
muzică populară și ușoară, printre
care numeroși deținători de premii
obținute in cadrul Festivalului
național „Cîntarea României". De
asemețiea, la Găești și Moreni aui
fost organizate serbări cimpenești;
iar la Fieni, Moreni și Pucioasa,
carnavaluri ale tineretului. Mii de
tineri au participat in aceste zile
lâ întreceri sportive dotate cu
„Cupa 2 Mai".
în locurile de muncă cu foc con
tinuu, în alte unități economice
din județul Dîmbovița, tinerii au
sărbătorit ziua de 2 Mai „in haine
de lucru". (Gh. Manea).

CLUJ : Angajamentul în
întrecerea patriotică — în
deplinit și depășit.în mtîmpinarea zilei de 1 Mai și a Zilei tine
retului.'miile de tineri" din județul
Cluj au inițiat ample acțiuni în
producție, de Înfrumusețare a loca
lităților și manifestări politico-edu
cative.. Astfel. în unități economice,
de cercetare și proiectare s-au( des
fășurat, in cadrul întrecerii uteciste
„Tineretul — puternică forță socia
lă in înfăptuirea Programului parti
dului". săptămini. decade și zilerecord. schimburi de onoare. La
Combinatul de Utilaj Greu, la între
prinderile „Unirea". ..Tehnofrig",
„Metalul Roșu" din Cluj-Napoca. la
Combinatul Metalurgic din Cîrnpia
Turzii, Combinatul’de Fibre și Ce
luloză dtn Dej. întreprinderea „Electroceramica" din Turda au fost
realizate sporuri de producție față
de plan, Îndeosebi la produsele pen
tru export. Tinerii de la Combina
tul de Utilaj Greu au turnat și
prelucrat piese și subansamble com
plexe pentru echipamente energeti
ce. au participat la montarea'unor
instalații automate de sudat și la
realizarea altor produse noi, lansate
în această perioadă în fabricație.
Tot aici au fost recuperate 700 kilo
grame cupru și alte cantități însem
nate de metale feroase și neferoase.
De remarcat este faptul că tinerii
din județ au realizat pină acum 50
la sută din angajamentul asumat
de comitetul județean al U.T.C. in
întrecerea patriotică pe acest, an,
prin efectuarea unor lucrări in spri
jinul producției, de investiții, cer
cetare și proiectare, lucrări din agricultură și silvicultură și ac
țiuni edilitar-gospodărești. (Marin
Oprea).

GORJ : Țării — cit mai
mult cărbune I Citeva ditl Ap
tele și glodurile brigadierilor din
cadrul Șantierului național al ti
neretului din bazinul minier Rovinari ne sînt prezentate de tovarășul
Nicolae Frățilescu. comandantul
șantierului :
— în prezent ne desfășurăm ac
tivitatea în cinci puncte de lucru din
perimetrul marilor cariere de lignit
de la Rovinari Est, Gînla și Tismana II. aducîndu-ne o contribuție în
semnată atît la realizarea volume
lor de excavații prevăzute, cit șl la
întreținerea și modernizarea circui
telor tehnologice de excavare și
transport. Organizindu-ne mai bine
munca in cadrul întrecerii uteciste,
folosind mai bine utilajele, am reu
șit să încheiem primele patru luni
cu un volum suplimentar de masă
minieră excavată și transportată de
50 000 mc și cu o cantitate de 15 000
tone cărbune de bună calitate, de
pășind cu peste 20 la sută nivelul
angajamentului asumat (Dumitru
Prună).

TIMIȘ : Răspunderi tine
rești.
centrele de creație și
cultură socialistă „Cîntarea Româ
niei" ale tineretului din județul
Timiș au avut loc numeroase ma
nifestări politico-educative prilejui
te de sărbătorirea Zilei tineretului.
Sute de tineri muncitori, ingi
neri. tehnicieni, elevi și studenți
din unitățile economico-soclale și
de învățămînt din municipiul Timi
șoara au participat la simpozionul :
„1 Mai 1939 — important moment
’istoric al luptei poporului român
împotriva fascismului și războiu
lui. pen-u păstrarea ființei na
ționale și a unității teritoriale.
Rolul determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu in organizarea și
desfășurarea marii demonstrații pa

voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.
în întreprinderile industriale și
pe ogoare, participarea masivă a ti
nerilor la realizarea planului și efectuarea lucrărilor agricole de se
zon a înregistrat importante succe
se. Acțiunile desfășurate în unită
țile industriale în sprijinul produc
ției. îndeosebi la întreprinderea
Metalurgică de Metale Neferoase
din Zlatna, întreprinderea Meta
lurgică din Aiud, Combinatul Mi
nier al Cuprului Roșia Poieni, în
treprinderea de Produse Refracta
re din Alba Iulia, s-au finalizat
prin depășirea planului la produc
ția fizică, prin obținerea suplimen
tară a unor însemnate cantități de
cupru de convertizor, minereu cu
prifer, cărămizi refractare.
In cadrul entuziast al sărbătoririi
Zilei tineretului, munca s-a împletit
armonios cu acțiunile politico-edu
cative,' cultural-distractive și spor
tive. Din bogata paletă a acestor
manifestări 'spicuim pe cele mai
reprezentative, care s-au bucurat de
o largă participare. Miile de tineri
din municipiul Alba lulia au fost
invitați la acțiunile cultural-educa
tive organizate la întreprinderea
Mecanică, întreprinderea de Co
voare și întreprinderea „Ardelea
na", iar seara la „Carnavalul tine
reții". în orașul Aiud s-a desfășu
rat recitalul de muzică și poezie
„Flori de mai", urmat de o proiec
ție de diafilme cu tema : „Eroismul
unei generații". (Ștefan Dinică).

Luni, teatru] din parcul „Herăstrâu" și-a inaugurat stagiunea estivală
Foto : Eugen Dichiseanu
crare a Lemnului Bacău, între
prinderii de Postav Buhuși, între
prinderii Miniere Comănești. Tot
odată, sute și mii de tineri din sa
tele și comunele județului, între
care cei din Sascut, Negri, Tirgu
Trotuș, Nicolae Bâlcescu, Răcăciuni,
s-au aflat din zori și pină seara
tirziu pe ogoare, contribuind cu
elanul specific virstei la întreține
rea culturilor, plantarea legumelor
și strinsul furajelor.
Ziua tineretului a fost marcată,
de asemenea, prin numeroase ma
nifestări politico-educative și culturai-artistice. care au cuprins alte
mii și mii de tineri. La Bacău,
bunăoară, în organizarea Comitetu
lui Municipal al U.T.C., numeroase
formații artistice — unele laureate
ale Festivalului național „Cîntarea
României — au prezentat specta
cole sub genericul „Slăvim patria
și partidul", iar în municipiul
Gheorghe Gheorghiu-Dej au avut
loc spectacole cuitural-artistice in
titulate sugestiv „Ritmuri tinerești".
Tinerii din Tirgu Ocna și-au reunit
manifestările sub genericul „Sub
flamura partidului — creștem o
dată cu țară", iar cei din Tirgu
Trotuș — „Muncă, tinerețe, împli
niri". (Gheorghe Baltă).

BRAȘOV : Pe frontul
muncii — la datorie. In mu”
nicipiul Brașov, 2 Mai — Ziua ti
neretului — a fost sărbătorită prin
acțiuni și manifestări specifice, care
au ilustrat dragostea și devotamen
tul tineretului față de patrie și
partid, atașamentul lui față de
cauza socialismului și păcii. Tinerii
brașoveni au participat la o suită
de manifestări politico-educative și
cultural-distractive — dezbateri,
simpozioane, concursuri și altele.
Cea mai importantă acțiune s-a
desfășurat în cadrul noului Complex
sportiv și de agrement al tineretu
lui brașovean, complet reamenajat,
modernizat și înfrumusețat, unde
cu prilejul inaugurării s-a desfă
șurat un speotaculos concurs de
folclor și port popular al elevilor
din liceele județului și o amplă
suită de întreceri sportive. Paralel
cu manifestările din municipiul
Brașov, în întregul județ s-a des
fășurat tradiționala acțiune „Zilele
tineretului brașovean", o suită de
manifestări politico-educative —
expuneri, dezbateri, mese-rotunde,
întreceri, la care au participat mii
de tineri.
O bună parte a tinerilor brașoveni
au sărbătorit ziua de 2 Mai în hai
ne de lucru, participind la realiza
rea obiectivelor pe care și le-au
propus în activitatea de producție,
i-ivoT'ț’i smt cerce'are-proiectare.
Astfel, în ziua de 2 Mai, tinerii de
la Întreprindere
..’Trnct ■ ■ u’“ cu
reușit să firaii.-.'• ■ și s? predea
uzinei o remorcă ș' 13 cărucioare de
transportat subansamble de tractoa

din Toplița — la realizarea peste
plan a 20 garnituri mobilă ; efortul
tinerilor mineri ai Bălanului se
materializează in extragerea peste
plan a 1 500 tone minereu cuprifer ;
tinerii muncitori de Ia întreprin
derea Mecanică din Gheorgheni au
contribuit la obținerea unei pro
ducții suplimentare in valoare de
1,5 milioane lei s.a.m.d.
Faptele tinerilor se regăsesc în
această perioadă si pe șantierele
și taberele de muncă patriotică din
localitățile Săcel. Șimonesti. Feliceni.' Ciceu. precum si la Sărmaș,
unde, in ziua de 28 aprilie, s-a
deschis Șantierul județean al tine
retului. avînd în obiectiv impor
tante lucrări de îmbunătățire a
pajiștilor.
O suită de manifestări politicoeducative si cuitural-artistice orga
nizate in așezăminte de cultură
marchează, de asemenea. Ziua ti
neretului. (Nicolae Șandru).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : Par
ticipare entuziastă. In Prima parte a acestui an, tinerii
din județul Bistrița-Năsăud au rea
lizat in domeniul muncii patriotice
lucrări cu o valoare ce depășește
89 milioane lei. în industrie au fost
preluate, pe bază de contracte
— Si realizate in afara orelor de
program — produse fizice a căror
valoare depășește 67.7 milioane lei,
iar in agricultură sumele realizate
întrec 14,8 milioane lei. Cu aceleași
bune rezultate au fost finalizate
acțiunile din cadrul „Lunii pomi
cultura" și „Lunii pădurii", iar
valoarea materialelor recuperabile
și refolosibile redate circuitului
economic s-a situat la mai bine de
4,3 milioane lei.
Sub semnul acestor rezultate au
acționat detașamentele de tineri de
pe platformele industriale Bistrița,
Beclean si Năsăud si în aceste zile,
întreaga săptămină fiind declarată,
de altfel, o perioadă-record. La ori
zontul de deschidere de la cota
1 050. din cadrul Minei RodnaFăget. la Combinatul de Prelucrare
a Lemnului, la întreprinderea Me
talurgică Beclean. Filatura de Lină
Pieptănată Bistrița. întreprinderea
de Tricotaje Singeorz-Băi si la în
treprinderea „Textila" Năsăud se
desfășoară entuziaste acțiuni de
muncă patriotică în sprijinul pro
ducției si pentru realizarea unor
obiective social-culturale. (Gheor
ghe Crișan).

ALBA : Munca și educația
— îmbinate armonios. Orga'
nizațiile U.T.C. din județ au rapor
tat, in cinstea acestui eveniment,
realizarea in devans a 50 la sută
din planul anual de muncă patrio
tică, angajî.ndu-se să-1 îndeplineas
că integral în întimpinarea celei
de-a 45-a aniversări a victoriei re

BIHOR : întinerirea ogoarelor prin contribuția
tinerilor. Din raPor*-uI cu care au
întîmpinat Ziua tineretului briga
dierii de pe Șantierul național
al tineretului Valea Ierului reți
nem semnificative fapte de mun
că : executarea a peste 1,1 milioane
mc excavații și terasamente, rea
lizarea a 27 poduri și podețe, a 14
căderi de apă, redarea in circuitul
agricol a aproape 200 hectare, du
blu comparativ cu perioada simi
lară din anul trecut. Cuvinte de
apreciere au avut beneficiarii pen
tru extinderea amenajărilor de iri
gații la I.A.S. Valea lui Mihai,
pentru executarea unui lac de acu
mulare la ferma nr. 5 a întreprin
derii „AROVIT", din cadrul ace
leiași întreprinderi, care asigură sur
sa de apă pentru irigarea a incă 100
hectare cu legume.
Ziua tineretului le-a oferit ce
lor 300 de brigadieri prilejul unei
noi și responsabile angajări pe
frontul muncii : hotărîrea lor fer
mă fiind punerea în funcțiune in
devans, în luna iunie, a 500 hecta
re desecări noi pe Valea Barcăului
și a 1 073 hectare completări de de
secări pe Valea Ierului. Grigore
Bala, comandantul șantierului, a
ținut să precizeze că tinerii briga
dieri au găsit răgaz in zilele de
duminică și luni și pentru a partici
pa la însuflețite manifestări politice
și cultural-distractive dedicate Zilei
tineretului. O zi sărbătorită prin
muncă, o zi sărbătorită prin mani
festări tinerești. (loan Laza).

IAȘI : „Odă țării, odă
muncii". Tinerii din județul Iași
au sărbătorit ziua de 2 Mai printr-un larg evantai de acțiuni po
litico-educative și cultural-sportive
desfășurate la Teatrul de vară, in
Parcul Copou, și Ștrandul tinere
tului, din apropierea Palatului Cul
turii din Iași. Intre altele, progra
mul a cuprins un reușit spectacol
intitulat „Odă țării, odă muncii"
susținut de formațiile artistice din
principalele . întreprinderi din mu
nicipiu și din centrul studențesc
universitar, concerte de muzică pa
triotică, iar seara, după desfășura
rea carnavalului tineretului, au
avut loc alte spectacole de muzică
și poezie, de cîntece și dansuri
populare, prezentate de Cenaclul
„Columna" și Ansamblul folcloric
„Plaiuri moldave" al Centrului de
cultură și creație „Cîntarea Româ
niei" al tineretului.
Manifestările sportive au fost
dotate cu „Cupa 1 Mai" și „Cupa
2 Mai" și au cuprins întreceri la
fotbal, baschet, volei, lupte grecoromane, popice, scrimă, tir și șah,
A fost o zi bogată în acțiuni po
litico-educative și cuitural-artis
tice și sportive, care au antrenat
mii de tineri.
în unitățile cu foc continuu și
în alte unități economice din ju
dețul Iași, tinerii au sărbătorit ziua
de 2 Mai „în haine de lucru".
(Manole Corcaci).
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Domnului WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist Progresist din Liban

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului Socialist Pro
gresist din Liban vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de
progres, pace și prosperitate.
Exprim și cu acest prilej încrederea că relațiile de prietenie și colabo
rare existente intre partidele noastre vor cunoaște și în viitor o continuă
dezvoltare și întărire, pe multiple planuri, spre binele popoarelor român și
libanez, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Alte categorii de oameni ai muncii
beneficiază de majorarea retribuțiilor
(Urmare din pag. I)

externe a țării. Această reali
zare istorică, primită cu profundă
satisfacție patriotică, cetățenească de
întregul nostru popor, marchează de
plina independență economică și po
litică a României. într-o lume a evo
luțiilor contradictorii, cu simptome și
fenomene economico-sociale convul
sive, cum sînt șomajul, inflația și al
tele, un popor harnic și de sine stă
tător. prin muncă fără preget și chib
zuință, în condiții de libertate și dem
nitate, beneficiind de pace și ținînd
drept scutul independenței și suvera.nității naționale, a demonstrat că poa
te să asigure în mod constant dezvol
tarea economică, progresul multilate
ral al țării, creșterea continuă a cali
tății vieții. Este o demonstrație deo
sebit de concludentă a Vigorii, a pu
terii și trăiniciei economiei noastre
socialiste.
Creșterea constantă, planificată a
retribuțiilor oamenilor muncii. în

tV

condițiile menținerii stabilității pre
turilor. se completează prin multiple
direcții de acțiune care desăvirșesc
conceptul de calitate a vieții, atît in
aspectele ei materiale, cît și în cele
spirituale.
Conform unei tradiții create de în
săși logica existenței sociale, măsu
rile directe de sporire a nivelului de
trai sînt întîmpinate de beneficiarii
lor cu fermă angajare muncitoreas
că pentru a obține noi și importante
realizări. Acum, in perioada unor
activități intense și în agricultură, și
în celelalte domenii vizate prin apli
carea majorării retribuțiilor, benefi
ciarii majorării se găsesc pretutindeni
la datorie. Indiferent de locul de mun
că și atribuțiile concrete ce le revin,
este neîndoielnic că beneficiarii de
acum ai majorării retribuțiilor vor
răspunde prin muncă superior orga
nizată, mereu, mai spornică, de înaltă
calitate și eficiență, grijii statornice
a partidului și statului nostru pentru
creșterea continuă a nivelului de trai.

20,35
20,55

19,00 Telejurnal
19,25 România în prima linie a frontu
lui antifascist și antirăzboinic eu
ropean (color). Producție a Stu
dioului Cinematografic al Armatei
20,05 Trăim decenii de împliniri mărețe.

21,15
21,30

21,50
22,00

Versuri șt cîntece patriotice, revo
luționare (color)
Industria — programe prioritare
Mindria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste (color). Cu senti
mentul datoriei împlinite
Din marea carte a patriei. Valea
Buzăului. Documentar (color). Pro
ducție a Studioului de film TV
Te cintăm, iubită țară ! Muzică
ușoară românească (color)
Telejurnal
închiderea programului

Informații sportive
„Handbalistele
din România
au întrecut echipe cu cărți
de vizită impresionante"
Agenții internaționale de presă,
despre succesele formațiilor Știința
și Chimistul
Agențiile internaționale de presă
relevă, in comentariile consacrate
finalelor cupelor europene la hand
bal feminin. succesul formațiilor
românești, care și-au adjudecat
două dintre cele trei trofee puse in
joc. „Echipele Știința Bacău și Chi
mistul Rm. Vilcea, relatează agenția
A.P.A. Viena. au cucerit la actuala
ediție „Cupa cupelor'* și „Cupa
I.H.F.". Handbalistele din România
au întrecut echipe cu cârti de vi
zită impresionante".
In cronica la partida retur a fi
nalei „Cupa I.H.F.". dintre
Egle
Vilnius și Chimistul Rm. Vilcea,
corespondentul agenției T.A.S.S.
subliniază : „Handbalistele din Vil
nius n-au reușit in manșa a doua a
finalei să refacă handicapul, obținind victoria cu 26—21 (12—14), un
succes de palmares doar. intrucit
româncele de la Chimistul Rm. Vil
cea ciștigaseră in prima întîlnire cu
26—18, cucerind pentru a doua oarâ
„Cupa Federației Internaționale".

FOTBAL : Azi, la stadionul
„23 August", meciul Rapid — Steaua
Meciurile etapei a XXV-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor
disputa, astăzi, după următorul pro
gram : Rapid — Steaua (stadionul
„23 August"); Victoria — Flacăra
(stadionul „Victoria") ; Sportul stu
dențesc — F.C.M. Brașov (stadionul
Sportul studențesc); F.C. Inter —
Oțelul ; F. C. Argeș — F. C. Farul ;
F.C. Bihor — S.C. Bacău; Universitatea Craiova — Corvinul; Universitatea Cluj-Napoca — A.S.A. ;
F.C. Olt — Dinamo.
Partidele vor începe la ora 18.

i
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Comentind derbiul campionatului
italian de fotbal, ajuns la a 207-a
ediție, dintre formațiile Internazionale Milano și A.C. Milan, cores
pondentul sportiv al agenției ANSARoma subliniază că. in ciuda scoru
lui alb. meciul a fost de nivel teh
nic bun și a satisfăcut pe cei 80 000
de suporteri ai celor două echipe
aflați în tribunele stadionului „San
Siro".
„Prima parte a meciului, notează
agenția, a fost dominată de A.C.
Milan, dar după pauză liderul cla
samentului a trecut la cîrma jocu
lui. mai ales după înlocuirile lui
Roberto Donadoni și Frank Rijkaard. ambii accidentați.
A.C. Milan a evoluat in următoa
rea alcătuire : G. Galii — Tassotti.
Colombo Costacurta. Maldini — Rijkaard (din min. 69 Viviani), Anceloti, F. Baresi — Donadoni (din
min. 64 F. Galli), Virdis. Van Basten. în clasament conduce Internazionale cu 45 puncte, urmată de Na
poli 39 puncte. Milan 33 puncte. Ju
ventus 32 puncte etc.

'■

HOCHEI : Steaua — din nou
campioană
Campionatul diviziei A la hochei
pe gheată a fost cîștigat de echipa
Steaua București, care cucerește a
28-a oară titlul de campioană na
țională. Pe locurile următoare s-au
clasat formațiile S. C. MiercureaCiuc și Dinamo București.
® Campionatul mondial de ho
chei pe gheață (grupa A) s-a în
cheiat la Stockholm cu victoria se
lecționatei U.R.S.S.. urmată in cla
samentul final de echipele Canadei.
Cehoslovaciei, Suediei. Finlandei.
S.U.A.. R.F. Germania și Poloniei.
TENIS ® Turneul internațional
masculin de tenis de la Monte Carlo
s-a încheiat cu o surpriză, tînărul
jucător argentinian Alberto Mancini
învingindu-1 in finală cu 7—5. 2—6,
7—6. 7—5 pe vest-germanul Boris
Becker. O Turneul internațional fe
minin de tenis de la Houston (Te
xas) a fost ciștigat de tinăra jucă
toare -iugoslavă Monica Seles
(in
virstă de 15 ani), care a obținut o
surprinzătoare victorie cu 3—6. 6—1,
6—4, in finala disputată în compa
nia cunoscutei campioane americane
Chris Evert.

teatre
O Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Moștenirea — 18; (sala Amfi
teatru) : Torquato Tasso — 18
a Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala
Studio) :
Recital de
vioară Doina Fodor. La plan Viorica
Rădoi (Bach, Faurâ, Ceaikovskl, Kreisler, Sarasate) — 17,30; (Ateneul Ro
mân) : Recital de orgă Florin Chiriacescu (Mutfat, Pachelbel, Burney,
Goodwin, Blow, Bach, Franck, Șerban
Nichifor) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) ; Ciinele grădinarului
— 18
o Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Scapino — 18; (sala Stu
dio) : Idioata — 18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rîsului — 18
S Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Anotimpuri — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ;
Pistruiatul — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Ileana Sinziana — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) :
Cartea cu
jucării — 15
A Circul București (10 41 95) : Vede
tele Circului din Varșovia
— 19

cinema
O Ciclu de filme românești. „Româ
nia — o țară in plină dezvoltare". O
zi la București : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,30; 14,30; 19
0 „Cu cerul sub picioare". Spectacol
de gală („zilele filmului cehoslovac"):
STUDIO (59 53 15) — 19
® O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15: 17; 19
© Maria și Mirabela in Tranzistorla :
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
© Francois Villon : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15, FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 13; 17
© întoarcerea Iui Magellan : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
9 Martori dispăruți : LIRA (31 71 71)
— 9: 11; 13: 15; 17: 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Vacanta cea mare : ARTA (21 31 86)
— 15: 17; 19
Q Alo, aterizează străbunica : BUZESTI (50 43 58) — 15; 17; 19
0 întîlnire
aminată :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11: 13: 15; 17: 19
9 Program snecial pentru copii și ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
<t> Caz cu caz nu se potrivește : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
0 Misiune specială : FERENTARI
(80 49 85) — 15: 17; 19
0 Oricare fată iubește un băiat : COTROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
© Șatra : VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19
flt Unde este un „nofelct" : MUNCA
(21 50 96) — 15; 17 : 19
0 Biciul
fermecat :
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter
valul 3 mai, ora 20 — 6 mal, ora 20.
Vremea se va Încălzi ușor șl treotat, începind din vestul țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. în primele zile
in estul șl sud-estul țârii. Pe alocuri,
va mai ploua șl sub formă de averse,
însoțite și de descărcări electrice, mai
ales la începutul intervalului. Vîntul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 4
și 12 grade, mai scăzute iri prima noap
te, iar maximele se vor situa intre 14 și
24 de grade, mai ridicate în ultimele
zile în vest. Dimineața, ceață slabă în
vestul, nordul șl centrul țârii. în Bucu
rești : Vremea se va încălzi
ușor șl
treptat. Cerul va fi variabil, cu unele
înnorărl mai accentuate la începutul
intervalului, cînd, temporar, va ploua.
Vintul va sufla slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre 6 șl 10 grade, maximele între 20
și 24 de grade.

0 pagină glorioasă din istoria P.C.R.,
a tradițiilor de luptă ale forțelor înaintate
din România pentru libertate și independență
Calde omagii aduse
Elena Ceaușescu, în
de împlinirea a 50
antifascistă

tovarășului Micolae Ceaușescu și tovarășei
cadrul manifestărilor de peste hotare, prilejuite
de ani de la marea demonstrație patriotică,
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939

In diferita țări ale lumii au avut loc manifestări prilejuite de îm
plinirea a 50 da ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, din București, si a 100 da ani de
la declararea zilei de 1 Mai - Zi a solidarității internaționala a celor
ce muncesc. Au fost reliefate activitatea revoluționară și rolul determi
nant ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu in
cadru! marii demonstrații organizate cu o jumătate de secol in urmă,
care a avut un puternic răsunet intern și internațional. Totodată, sint
evidențiate realizările de seamă ale poporului român obținută in anii
socialismului, cu precădere în perioada ce a urmat Congresului al
IX-lea al Partidului Comunist Român, politica de pace și amplă colabo
rare pe plan mondial a țării noastre.
BEIJING 2 (Agerpres). — în ca
pitala R.P. Chineze a avut loc o adnnare festivă, sub egida Institu
tului de editare a operelor clasi
cilor marxismului de pe lingă C.C.
al P.C. Chinez.
A rostit o alocuțiune directorul
institutului. Song Shu Sheng, care,
în cuvinte pline de căldură, â evocat acțiunile muncitorești din
România, ce au culminat cu marea
demonstrație de la 1 Mai 1939. Făcînd un istoric al evenimentelor in
terne și internaționale, al acțiuni
lor .pregătitoare, începînd cu acti
vitatea Comitetului național român
antifascist, vorbitorul a prezentat
acțiunile acestui comitet, din con
ducerea căruia făcea parte si tînă
rul militant r e Vio 1 u ț i o n a r
Nicolae Ceaușescu. pentru unirea
h'tnro" forte’o- democratice ’mnotriva fascismului, pentru anărarea
indenenclentei și suveranității na
ționale a României.
„Azi — a spus vorbitorii' —
ponorul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român,
in
frun'e
cu
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, construiește
consecvent socialismul, dezvoltă cu
succes economia, ridică’ nivelul de
trai al poporului și luptă pentru
consolidarea independenței și su
veranității României".
■ în cadrul festivității a fost
vizionată o expoziție de carte
istorică și social-politică din Româ
nia, în care, la loc de frunte se
aflau lucrări din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost pre
zentate volumele științifice ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
S-»,
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Din partea ambasadei române a
fost făcută o donație de carte cu
tematică social-politică și istorică.
La adunare ap luat parte repre
zentanți ai unor institute de cer
cetare politologică și de învățămint
superior, ziariști.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La
Ambasada română din Moscova a
fost organizată o conferință de
presă. Au fost evocate pe larg
semnificațiile profunde ale marii
demonstrații de la 1 Mai 1939 din
București, care s-a' constituit in
tr-o primă și puternică mișcare
din Europa împotriva fascismului
și a pericolului de război, pentru
apărarea independenței și libertății
popoarelor. A fost reliefată con
tribuția determinantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu in organizarea si
desfășurarea marii demonstrații.
S-a arătat că marea demonstrație
de la 1 Mai 1939 reprezintă o
pagină glorioasă din istoria P.C.R.,
a tradițiilor de luptă ale clasei
muncitoare, ale forțelor progresiste
democratice, revoluționare
din
România pentru libertate și inde
pendență, împotriva politicii de
forță și. dictat, a fascismului și
războiului.
Au fost evocate succesele remar
cabile obținute de poporul român
în edificarea noii orînduiri. . in
snecial după Congresul al IX-'ea
al P.C.R., de cind la cîrma desti
nelor României se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Au participat reprezentanți ai
Secției internaționale a C.C. al
P.C.U.S.. ai conduceri centrala a
'Asbciației de Prietenie Sovieto-Romșjje.
..
.

KINSHASA 2 (Agerpres). — în
capitala Zairului a fost organizată
o masă rotundă, in cadrul căreia
au fost evidențiate rolul decisiv
și
intensa activitate
politică
și organizatorică ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei
Elena Ceaușescu în pregătirea și
desfășurarea marii manifestații de
la 1 Mai 1939. S-a subliniat semni
ficația acestui important eveniment
in istoria patriei noastre. în lupta
pentru apărarea libertăților demo
cratice. păcii, independenței, suve
ranității și integrității teritoriale a
țării.
în acest cadru au fost puse în
evidență marile succese obț'nu.te de
poporul român in construcția socia
listă si îndeosebi in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al
partidului.
La dezbateri au participat repre
zentanți ai departamentului afaceri
lor externe zairez. directori și redactori-șefi ai principalelor cotidia
na și reprezentanți ai radioteleviziunii din Zair.

OSLO 2 (Agemres). — Evenimen
tului i-a fost dedicată la Oslo o
seară culturală românească. De ase
menea. au fost deschise expoziția
„România — țară a turismului" și o
expoziție de artizanat.
Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe nor
vegian. șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Oslo, un nu
meros public.
COPENHAGA 2 (Agerpres),. — în
localitatea JTavndal, din Danemar
ca, a fost deschisă o expoziție de
carte social-politică și de artă, la
loc de cinste fiind prezentate lu
crări din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar venerai
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România. A fost inaugurată, de ao expoziție documenta-'!
de fotografii ce înfățișează marile
realizări ale României socialiste,
frumusețile patriei noastre.
în cadrul unei gale de filme docu
mentare au fost vizionate mai multe
filme care ilustrează eforturile po
porului român pentru dezvoltarea
multilaterală a patriei.
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(SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI ÎN LUME^1

Sub semnul solidarității celor ce muncesc
MOSCOVA. — în Piața Roșie a
avut loc tradiționala demonstrație
de 1 Mai a oamenilor muncii din
capitala sovietică.
în tribuna centrală a Mausoleului
V.I. Lenin au fost prezenți Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
alți conducători de partid și de
stat sovietici.
Cei aproximativ 150 000 de oa
meni ai muncii din capitala sovie
tică, participanți la demonstrație,
au raportat rezultatele obținute pe
linia transpunerii în viață a hotărîrilor Congresului al XXVII-lea și
celei de-a 19-a Conferințe Uniona
le ale P.C.U.S., dind expresie hotărîrii comuniștilor, clasei muncitoa
re. țărănimii și intelectualității so
vietice de a înfăptui programele
de dezvoltare economico-socială a
Uniunii Sovietice, de ridicare a
nivelului de viață materială și spi
rituală a poporului sovietic. Pe pa
nourile și pancartele purtate de
manifestanți se aflau înscrise lo
zinci exprimînd hotărîrea oameni
lor muncii de a milita pentru în
sănătoșirea climatului politic in
ternațional, împotriva cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, pentru
o largă colaborare între state, pen
tru destindere, înțelegere și pace.

VARȘOVIA. — Un miting de
masă s-a desfășurat Ia Varșovia în
Piața Victoriei. Au luat parte con
ducători ai partidului și statului,
veterani ai mișcării muncitorești,
reprezentanți ai organizațiilor de
masă, ai colectivelor oamenilor
muncii.
A luat cuvintul Wojciech Jaru
zelski. prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P.. președintele Consiliului
de Stat al R.P. Polone.

NEW DELHI. — Zeci de mii de
oameni ai muncii din diferite
sectoare de activitate au luat narte
la manifestațiile.
mitingurile si
adunările organizate în capitala
Indiei și în a'te mari orașe ale
tării. în ape'ul adresat oamenilor
muncii de Congresul sindicate’cr
pe întreaga Indie cu ocazia zilei
de 1 Mai se subliniază că în con
dițiile lumii de astăzi, cînd persist!
încă pericolul unui nou război,
oamenii muncii din întreaga lume
trebuie să se afle în avangarda
luntei nentru pace, independență
națională și progres social.
LISABONA. — La chemarea
conducerii principalelor centrale
sindicale, la Lisabona a avut loc
o mare demonstrație a oamenilor
muncii portughezi. Dreptul la
muncă,, asigurările sociale, raportu
rile echitabile în societate au con
stituit principalele lozici sub care
s-a desfășurat această acțiune
muncitorească.

BEIJING. — La Beijing, capitala
R.P. Chineze-, a avut loc, cu prile
jul zilei de 1 Mai, o adunare a
fruntașilor în producție și a repre
zentanților opiniei publice, la care
a lua.: parte și Li Peng, premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze.
în cuvîntarea rostită la adunare,
Hu Qili, ipombru al Comitetului
Permanent al. Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Chinez, a'
relevat rolul deosebit de important
ce revine clasei muncitoare, tuturor
oamenilor muncii chinezi in asigu
rarea dezvoltării economice și so
ciale a țării.
PRAGA. — Ziua de 1 Mai a fost
marcată în capitala Cehoslovaciei

fimple acțiuni de masă
pentru înfăptuirea năzu
ințelor de pace și liberta
te, de democrație și pro
gres, pentru făurirea unei
lumi mai bune și mai
drepte
de o demonstrație a oamenilor
muncii.
A luat cuvintul secretarul gene
ral al C.C. al P.C.C., Milos Jakes.

BELGRAD. — Organizațiile social-politice din R. S. F. Iugo
slavia au adresat cu prilejul
zilei de 1 Mai un apel tutu
ror oamenilor muncii din țară
ca, prin activitatea lor, să-și aducă
contribuția la progresul continuu,
economic și politic al patriei.
După cum transmite agenția Taniug, documentul se pronunță pen
tru creșterea eficientei economice,
pentru întărirea frăției și unității
popoarelor și naționalităților din
Iugoslavia.
MANAGUA. — La Managua și
în alte localități din Nicaragua
s-au desfășurat mitinguri de masă,
la care au luat parte reprezentanți
ai Direcțiunii Naționale a Frontu
lui Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.). în luările de cuvînt au fost evidențiate rezultatele
obținute în cei zece ani care au
trecut de la victoria revoluției sandiniste și a fost subliniată necesi
tatea unirii eforturilor poporului
nicaraguan în vederea normalizării
situației interne și dezvoltării eco
nomice naționale.
------------ ,---------------------------------

BERLIN. — La Berlin ți în
marile centre economice ale țării
au avut loc mari întruniri, parăzi
și alte acțiuni, cu prilejul zilei de
1 Mai. relatează agenția A.D.N. La
demonstrația din capitala R.D.G. au
luat parte Erich Honecker, pre
ședintele Consiliului de Stat, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., alți
conducători de partid și de stat.
PHENIAN. — Cu prilejul zilei
de 1 Mai, la Phenian a avut loc
un mare miting cu participarea
reprezentanților clasei muncitoare
din capitala R.PiD. Coreene. Au
luat parte membri ai conducerii
de partid și de stat. în cuvîntarea
rostită cu acest prilej, președintele
C.C. al Federației Generale a Sin
dicatelor, Kim Bong Giu, a trecut
în revistă succesele obținute de
R.P.D. Coreeană in opera de con
strucție socialistă. Totodată, el a
condamnat refuzul autorităților de
la Seul de a se organiza manifes
tări comune ale muncitorilor din
Nord și Sud cu prilejul zilei de
1 Mai.

: HAVANA. — în Piața Revoluției
din Havana s-a desfășurat o amplă
demonstrație a oamenilor muncii
din Cuba. La manifestare au parti
cipat Fidel Castro Ruz, prim-secre
tar ăl C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședinte al Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, alți conducători de
partid și de stat cubanezi.

VIENA. — Sub lozincile „Pentru
pace și dezarmare" și „Pentru
dreptul la muncăla Viena s-a
desfășurat manifestația de 1 Mai
a Partidului Comunist din Austria.
La acțiunea organizată în centrul
orașului, in fața clădirii Parla
mentului, au participat reprezen
tanți ai oamenilor muncii din
diferite sectoare de activitate, re
prezentanți ai organizațiilor de
luptă pentru pace, obștești, de ti
neret.
PRETORIA. — Pentru prima
dată in istoria R.S.A.,
oamenii
muncii au marcat anul acesta în
mod deschis ziua de 1 Mai. Sub
puternica presiune a mișcării
muncitorești, autoritățile rasiste de
la Pretoria au fost nevoite să
declare ziua de 1 Mai — sărbătoa
re. în cadrul mitingurilor și ma
nifestațiilor, ce au avut loc intr-o
serie întreagă de orașe și localități
de pe teritoriul țării, participanții
s-au pronunțat pentru abolirea
sistemului inuman al segregației
rasiale, pentru îmbunătățirea 'con
dițiilor de muncă și de viață, pen
tru crearea in R.S.A. a unei so
cietăți în care să nu mai existe
exploatarea omului de către om.

SE ADINCESC DISENSIUNILE IN CADRUL N.A.T.O.
în legâtură cu programul de modernizare a rachetelor
cu rază scurtă de acțiune
LONDRA 2 (Agerpres). — Criza din
interiorul N.A.T.O. în legâtură cu
programul de modernizare a rache
telor cu rază scurtă de acțiune s-a
înrăutățit după intilnirea dintre can
celarul vest-german. Helmut Kohl, și
premierul britanic Margaret Thatcher
— apreciază. în comentariile lor. zia
rele britanice. Ziarele consideră că
dezacordul dintre partenerii N.A.T.O.
în această problemă ar putea să
creeze cea m ii adincă disensiune din
sinul alianței, din întreaga sa exis
tentă de 40 de ani. în aceste con

diții — apreciază presa britanică —
viitoarea reuniune la nivel înalt a
N.A.T.O. de Ia Bruxelles, de la sfîrsitul acestei luni, ar putea fi deose
bit de furtunoasă. Cu atit mai mult
cu cit cercuri deosebit de largi ale
opiniei publice dintr-o serie de state
membre ale alianței nord-atlantice
consideră că securitatea acestor țări
poate fi asigurată nu pe calea noilor
arme, ci oe aceea, realistă, a redu
cerii la niveluri cit mai mici a tutu
ror armelor nucleare, a tuturor ar
melor de orice fel.

„Sînt necesare înțelegeri de natură să evite

intensificarea cursei înarmărilor"
Declarații ale miniștrilor de externe vest-german și italian
BONN 2 (Agernres). — Ministrul
de externe al R. F. Germania, HansDietrich Genscher, s-a pronunțat
pentru promovarea procesului de
dezarmare si cuprinderea in ea a
tuturor felurilor de arme, inclusiv
a celor nucleare tactice. într-un in
terviu acordat ziarului „Frankfurter
Rundschau". el a arătat că interesele
occidentale nu vor avea de suferit
dacă. în urma unor negocieri privind
armele tactice, se va ajunge Ia în
țelegeri de natură să evite intensi
ficarea cursei înarmărilor. Totodată,
Genscher s-a pronunțat in favoarea
dezvoltării relațiilor Est-Vest si a
ridicării lor pe o treaptă superioară
prin dialog constructiv si cooperare.

ROMA 2 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat ziarului „Corriere
della Sera", ministrul de externe al
Italiei. Giulio Andreotti, s-a pronun
țat în favoarea inițierii de convorbiri
privind reducerea armamentelor tac
tice intre N.A.T.O. și Organizația
Tratatului de la Varșovia. El a de
clarat că aceasta este poziția de
principiu a guvernului italian, care
va fi apărată la sesiunea Consiliului
N.A.T.O. de la Bruxelles. După opi
nia ministrului italian, problema ar
mamentelor tactice trebuie soluțio
nată în strînsă legătură cu desfășu
rarea convorbirilor de la Viena si cu
progresul în problema reducerii ar
mamentelor convenționale.

„Doctrina descurajării nucleare"
— o doctrină perimată
Critici la adresa strategiei Pactului Nord-At!an*:c
BONN . (Agerpres). — Strategia
N.A.T.O.. bazată pe „doctrina descu
rajării nucleare", trece printr-o criză
gravă. A trecut timpul armelor nu
cleare — a declarait Elmar Smeling,
fost șef al serviciului de informații al
armatei R.F.G., intr-un articol pu
blicat in săptăminalul „Der Spiegel".
Oamenii politici și conduoerea mili
tară a N.A.T.O. și Tratatului de la
Varșovia au ajuns la concluzia că în
tr-un război nuclear nu pot exista
învingători. în acest sens — se subli
niază in articol — crește scepticismul
fată de calculele experților N.A.T.O.

că Alianța Nord-Atlantică ar putea
Înregistra succese într-o eventuală
confruntare militară, prin folosirea
„limitată" și „selectivă" a armelor
nucleare. în prezent, se arată în ar
ticol. se manifestă tot mai pregnant
contradicția dintre importanța poli
tică și militară a armelor nucleare.
Generalii din Bundeswehr sînt con
vinși că armele nucleare în Europa
și-au pierdut sensul din punct de ve
dere militar. în context, autorul evi
dențiază in mod deosebit opoziția
crescindă a populației vest-germane
față de armele nucleare.

Datoria externă și exodul de resurse financiare
accentuează criza economică din țările latino-americane
CARACAS 2 (Agerpres). — în ac
tualul context economic internatio
nal, America Latină și zona Caraibi
lor trebuie să impulsioneze și să con
solideze cooperarea regională și să
promoveze acțiuni în vederea dobîndirii unei noi puteri de negociere,
îndeosebi in problema datoriei exter
ne și relațiilor comerciale, a declarat
secretarul executiv permanent al Sis
temului Economic Latino-American
■, (Ș.fj-L.A.), Carlos Perez del Castillo,
într-o expunere făcută la Caracas
privind situația economică actuală și
de perspectivă i.n America Latină, el
s-a referit Ia tendințele defavorabile
din economia mondială și la repercu
siunile acestora asupra regiunii, a
căror expresie o constituie împovărătoarea datorie externă și enormul
exod de resurse financiare spre ex
terior. Secretarul executiv permanent
al S.E.L.A. a relevat că nivelul ri
dicat al dobînzilor generează noi ele
mente de incertitudine, ținind cont

că sporirea cu un punct a ratei dobinzij înseamnă creșterea cu patru
miliarde de dolari a serviciului dato
riei externe regionale. Pe de altă
parte, in opinia sa, accentuarea protecționismului statelor
occidentale
industrializate nu permite să se în
trevadă o ușurare, prin intermediul
comerțului, a crizei cu care se con
fruntă țările latino-americane și caraibiene. informează agenția Prensa
Latina. ■
■
BRASILIA (Agerpres). — La începutul acestui an. totalul dobînzilor
plătite de Brazilia creditorilor străini
s-a ridicat la circa 100 miliarde de
dolari, s-a relevat in cadrul recen
tei sesiuni a miniștrilor de finanțe
din așa-numitul „Grup de la Rio“,
desfășurată la Brasilia. Se precizea
ză că numai in ultimii patru ani din
țară au ieșit pentru plata dobînzilor
fonduri însumind 50 miliarde de do
lari.

STATUL PALESTINA A CERUT CONVOCAREA
CONSILIULUI DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres).
— Statul Palestina a cerut convo
carea de urgentă a Consiliului de
Securitate al O.N.U. pentru exami
narea măsurilor vizind ocrotirea pa
lestinienilor din teritoriile ocupate
de Israel. într-o scrisoare adresată
secretarului general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, șeful misiu

nii palestiniene Ia Națiunile Unite
solijjtă să se dea curs rezoluției
adoptate de Adunarea Generală a
O.N.U. la 20 aprilie prin care se
cere Consiliului de Securitate să se
examineze urgent situația în teri
toriile ocupate și să se adopte mă
surile necesare pentru asigurarea
unei protecții internaționale pales
tinienilor din aceste teritorii.
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ACREDITARE. Președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace,
Gustav Husak, l-a primit pe Geor
ge Homoștean, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste
România in Cehoslovacia.
PREȘEDINTELE
REPUBLICII
NICARAGUA LA ATENA. Aflat
în vizită oficială în Grecia, pre
ședintele Republicii Nicaragua.
Daniel Ortega, a avut convorbiri
cu primul-ministru Andreas Papandreu. Au fost abordate, în
principal, probleme ce privesc re
lațiile dintre cele două țări și efor
turile depuse pentru soluționarea
pe cale politică a situației conflictuale din America Centrală.
CONVORBIRI FRANCO — PA
LESTINIENE. Președintele Fran
ței, Francois Mitterrand, a avut la
Paris o întrevedere cu Yasser
Arafat, președintele Comitetului
Executiv ai Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Au fost examinate ultimele evoluții ale si
tuației din Orientul Mijlociu și ale
problemei palestiniene.

ÎNTREVEDERI
INDIANO-IUGOSLAVE, Ministrul de externe al
Indiei, Narasimha Rao. și omologul
său iugoslav, Budimir Loncear.
aflat în vizită la Delhi, s-au pro
nunțat, în convorbirile pe care
le-au avut, pentru reglementarea
pașnică a conflictelor regionale si
pentru elaborarea unei strategii
adecvate a mișcării de nealiniere,
care să favorizeze îmbunătățirea
climatului politic mondial.
ALEGERI ÎN CUBA. în Cuba
au avut loc alegeri în vederea

L

i

x_

desemnării deputaților în cele 169
de adunări municipale din provin
ciile țării. La urne s-au prezentat
9Q,3 la sută din alegători. Au fost
aleși deputății în 13 815 din cele
14 246 circumscripții electorale din
țară. La 7 mai va avea loc un al
doilea tur de scrutin pentru de
semnarea deputaților in cele 431
de circumscripții, unde nici unul
dintre candidați nu a întrunit vo
turile necesare pentru a fi ales.

SCRUTIN PREZIDENȚIAL ÎN
PARAGUAY. în Paraguay s-au
desfășurat luni alegeri generale
pentru desemnarea președintelui
țării și a membrilor parlamentu
lui. Președintele provizoriu, generalul Andres Rodrigues, candidat al Partidului Colorado (de
guvernămînt). a fost ales cu 75 la
sută din voturi. în funcția supre
mă a statului. El urmează să preia
oficial funcția începînd cu data de
15 mai, pentru o perioadă de cinci
ani.

I

INCENDIU LA O BAZĂ MILITARA. La baza forțelor militare
aeriene americane Heall. din sta
tul Utah, a izbucnit un puternic
incendiu, care a provocat pierderea
a 18 000 kg carburant pentru mo
toarele de avion. Nu s-au înregis
trat victime.
ACȚIUNI ANTIDROG. Poliția
columbiană a reușit să descopere
și să distrugă trei laboratoare
clandestine, precum și o pistă de
aterizare, .frecvent utilizată de di
feritele bande de traficant!. Cu pri
lejul acestei acțiuni au fost captu
rate peste 1 000 kg de cocaină pre
lucrată. Au fost operate, de ase
menea. numeroase arestări.
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