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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
delegația chineză, condusă de tova
rășa Chen Muhua. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul relațiilor economice 
cu străinătatea, președinta părții tă
rii sale in Comisia guvernamentală 
româno-chineză de colaborare eco
nomică și tehnică, care a participat 
la lucrările celei de-a doua sesiuni

a comisiei ce au avut loc la Bucu
rești.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru. mi
nistrul finanțelor, președintele pârtii 
române în Comisia guvernamentală. 
Alexandru Mărgâritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internationale, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului ex

terior și cooperării economice inter
naționale.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Cen Jie, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Uei Yuming. ad
junct al ministrului relațiilor econo
mice cu străinătatea. Ho Kan^, 
adjunct al ministrului comisiei de stat 
pentru agricultură, Qi Tian, adjunct 
al ministrului construcțiilor de ma
șini nr. 1. precum și Chen Shuliang,
(Continuare în pag. a V-a)

NOILOR CARNETE DE PARTID Otto Graf Lambsdorff,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ministrul federal al economiei al R. F. Germania

Socialiste 
Nicolae 

pe

secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit, miercuri, 
Otto Graf Lambsdorff, ministrul fe
deral al economiei al R. F. Germania, 
conducătorul delegației economice

CELORLALȚI TOVARĂȘI

MEMBRI Al

vest-germane, care a făcut o vizită 
în tara noastră.

La primire au luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, Gheorghe Petrescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, președinte
le părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală pentru colaborare 
economică, industrială și tehnică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania, Ale
xandru Mărgâritescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternationale.

Au fost prezenți Martin Gruner, 
secretar de stat parlamentar la Mi
nisterul Federal al Economiei al R.F. 
Germania, președintele părții vest- 
germane în Comisia mixtă, și Mi
chael Jovy, ambasadorul R.F. Germa
nia la București.

Ministrul federal a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea cancelarului federal Helmut 
Schmidt.

Șeful statului român a mulțumit și 
a rugat să se transmită cancelarului 
federal un salut călduros. împreună 
cu cele mai bune urări.

COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

C C AL P. C R.
Miercuri, 28 mai, la sediul Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a avut loc o solemnitate 
in cadrul căreia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Roman, celorlalți 
tovarăși membri ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. le-au 
fost înmânate noile carnete de 
partid.

Au fost prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii /lie Verdeț. 
Iosif Banc, Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Cio- 
banu, Nicolae Constantin. Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas. Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Nlculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorglte Pană, 
Ion Pățan. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Aneta Spornic. Ste
fan Vaitec, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion loniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Marin Rădoi., Richard 
Winter, Hie Radulescu, Marin Va- 
sile.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului, tovarășul

Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., a 
spus :

„Este .pentru noi o mare cinste 
și. onoare să vă luminăm astăzi noul 
carnet de membru al Partidului Co
munist Român.

Pentru fiecare comunist, cel mai 
inalt exemplu de viață ți activitate 
il reprezintă secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al clasei 
muncitoare, care iți consacră gindi- 
rea creatoare, întreaga capacitate și 
putere de muncă, dăruirea patrio
tică, dirzenia și pasiunea comunistă, 
tenacitatea și cutezanța revoluțio
nară. înfăptuirii celor mai nobile 
idealuri de dreptate, libertate, bu
năstare, progres și pace. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este un model 
suprem de slujire devotată a parti
dului, a patriei și poporului, către 
care comuniștii, asemeni întregii 
noastre națiuni, privesc cu multă 
stimă și admirație.
(Continuare în pag. a III-a)
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

de
întreprinderea 
confecții Bacău

Colectivul întreprinderii de con
fecții din Bacău și-a îndeplinit sar
cinile de plan ce i-au revenit pen
tru actualul cincinal. In această pe
rioadă, volumul producției a crescut 
de două ori față de cincinalul ante
rior. După cum ne informează to
varășa Ana Nedelcu, secretar al co
mitetului de partid din întreprins 
dere, avansul de timp ciști- 
gat va permite colectivului de 
aici să realizeze peste prevederile 
cincinalului o producție în valoare 
de 750 milioane lei. (Gheorghe 
Baltă).

o Silvicultorii vîlceni
Silvicultorii vilceni au plantat 

ultimele suprafețe din cele 10 450 
hectare prevăzute in planul de îm
păduriri pentru actualul cincinal. 
Numai în această primăvară, ei au 
plantat peste 1 600 hectare în fond 
forestier de stat și 355 hectare în 
fond comunal, ceea ce reprezintă 
aproape 90 la sută din planul anual, 
în același timp, 
valorificare a 1 
oamenii muncii 
spectoratului 
Vilcea au 
restiere de _  __ _________
nificată pentru exploatare în acest 
an cu 3 000 metri cubi bușteni mai 
mult față de prevederi. (Ion Stan- 
ciu).

. prin mai buna 
masei lemnoase. 

__ din cadrul In- 
silvic al județului 

predat unităților fo- 
Pe suprafața pla-

ÎN ZIARUL DE AZI»
RUBRICILE NOASTRE : • Scrisori ale oamenilor muncii adre
sate conducerii partidului • Note de lectură ® Pentru afir
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

z-.șdori, mai întîi, să mulțumesc 
organizației de partid a Capitalei, 
primului secretar, tovarășului Pană, 
pentru că ne-a înminat astăzi noul 
carnet de membru de partid.

Am început cu Comitetul Politic 
Executiv înmînarea noilor carnete 
de partid, care, in acest an, urmea
ză să fie preschimbate și înmânate 
tuturor membrilor de partid.

Pentru fiecare membru al parti
dului, înminarea carnetului de 
partid constituie, fără îndoială, un 
eveniment important, pentru că, 
prin aceasta, se confirmă încă o 
dată — ca să spun așa — calitatea 
de membru al Partidului Comu
nist Român, constituind, totodată, o 
apreciere a activității depuse de 
fiecare pentru înfăptuirea politicii 
partidului și realizarea prevederi
lor Statutului, a contribuției aduse 
la dezvoltarea patriei noastre în 
conformitate cu Programul de fău

rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare spre 
comunism.

Fără îndoială că primirea noului 
carnet de membru de partid tre
buie să constituie și prilejul unui 
angajament al fiecărui "comunist. 
Ca atare, doresc să încep și eu prin 
a asigura Comitetul Politic Exe
cutiv, Comitetul- Central al partidu
lui, întregul partid și popor că și 
în viitor— ca și pînă acum — voi 
face totul pentru a-mi îndeplini în
sărcinările încredințate, pentru a 
asigura înfăptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a parti
dului. Voi face totul în vederea în
făptuirii Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor, de întărire neconte
nită a patriei, a .independenței și 
suveranității sale, de colaborare 

strînsă cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu celelalte 
state ale lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

în același timp, consider că avem 
cu toții obligația de a face totul 
pentru a întări necontenit forța și 
unitatea de granit a partidului, de 
a asigura creșterea spiritului de 
răspundere, a disciplinei, ridicarea 
nivelului politic și ideologic al fie
căruia, în vederea înfăptuirii 
neabătute a sarcinilor încredințate.

Cunoaștem cu toții rolul impor
tant pe care îl are și îl va avea și 
în viitor partidul în înfăptuirea 
programului adoptat pentru dezvol
tarea generală a patriei noastre. De 
aceea, este necesar să nu uităm nici 
un moment că, pentru a-șl putea 
îndeplini rolul de forță politică con
ducătoare în toate domeniile de ac
tivitate, partidul trebuie să fie pu
ternic, atît numericește, dar mai cu 
seamă din punct de vedere calita

tiv, al nivelului politic, ideologic, 
al combativității, al spiritului revo
luționar care trebuie să caracteri
zeze activitatea sa și deci a fie
cărui membru al său. Pentru ca 
partidul să se poată caracteriza 
printr-o activitate revoluționară, 
este necesar ca întreaga activitate 
a membrilor săi, începînd cu Comi
tetul Politic Executiv și Comite
tul Central, cu fiecare membru al 
conducerii, să fie pătrunsă de spi
rit reVoluționar. Aceasta presupune, 
desigur, a fi călăuziți întotdeauna 
de concepția revoluționară mate- 
rialist-dialectică și istorică despre 
lume și viață, a acționa în spirit re
voluționar în orice împrejurare, mi- 
litînd cu hotărîre împotriva a tot 
ceea ce este vechi, a ceea ce este 
depășit de viață, de evenimente, 
pentru promovarea noului în toate 
domeniile. Și nu există sector de 
activitate unde să nu fie necesar 
permanent — aș putea spune zi de 

zi — spiritul novator, preocuparea 
de a înlătura ceea ce este vechi și 
nu mai corespunde cerințelor noi 
ale etapei de dezvoltare. Să facem 
deci totul pentru a promova noul, 
să acționăm în spirit comunist, re
voluționar, atît pentru transfor
marea societății, cît și pentru trans
formarea oamenilor, în sensul ridi
cării conștiinței lor revoluționare, 
socialiste, pentru formarea omului 
nou — fără de care, dealtfel, nu 
vom putea realiza ceea ce ne-am 
propus.

Este adevărat, avem rezultate 
bune în dezvoltarea economiei 
noastre, în activitatea politică și 
ideologică. Dar, așa cum am spus și 
în alte împrejurări, trebuie să re
cunoaștem deschis că există o oare
care răminere în urmă în ce pri
vește conștiința revoluționară, so
cialistă. De aceea, trebuie să acor
dăm mai multă atenție în viitor
(Continuare in pag. a III-a)

Se spune că orele 
tînărului sînt mult 
mai lungi decît zilele 
bâtrînului. Dar și 
pentru tineri ziua ca
lendaristică are tot 24 
de ore. numai că ea 
poate cuprinde — prin 
intensitatea trăirii el. 
prin acumularea de 
noi cunoștințe, prin 
forța de vis a imagi
nației — înzecit mai 
mult decit aceeași mă
sură de timp dintr-al- 
tă vîrstă. Un mare 
cărturar afirma că ti
nerii sînt mai apti să 
născocească decit să 
judece, să execute de
cit să chibzuiască. să 
facă mai curind pro
iecte noi decit să ză
bovească la treabă a- 
șezatâ.

Experiența unui e- 
șantion de tineret bra
șovean, membrii ..le
gitimați" ai Casei de 
știință si tehnică pen
tru tineret din orașul 
de sub Timoa. confir
mă si. partial, infir
mă această aserțiune. 
Un eșantion de 7 300 
de inimi tinere care 
dau ființă si persona
litate acestei moderne 
clădiri, unde, de vreo 
zece ani. se află se
diul căutătorilor nou
lui. al setei de inves
tigații si cercetări teh
nice. din frecventarea 
căruia cîstigă în pri
mul rind cei ce știu 
să-si petreacă timpul 
altfel decit în foiala 
de pe străzi. în loca
lurile cu ..spirtoase" 
ori în acel ..dolce far 
niente" irositor de 
spirit si energie. Este 
clădirea cu care se 
deschide Istorica Stra
dă Lungă — axul și 
matricea bătrînei ce
tăți brașovene — loc 
unde ființează un ate
neu al tineretului, un 
punct de informare 
politico-ideolngică. la
boratoare si ateliere 
de automatizări, in
formatică. de limbi 
străine, de artă si teh
nică fotocinematogra- 
fică. cercuri de con
strucții autovehicule 
si carturi, de aeromo- 
delism. de deltapla- 
nism. de creație popu
lară si artizanat, un 
club de anticipație 
științifică și literară, 
precum și o vastă bi
bliotecă tehnică dis- 
punînd de 27 000 de 
volume, din care nu 

lipsesc ultimele nou
tăți din cele mai di
verse domenii științi
fice.

Aceasta ar fi’ ambi
anta. să vedem însă 
atmosfera de lucru, 
activitatea însăsi. re
zultatele acestei insti
tuții cu caracter poli- 
tico-educativ și tehni- 
co-stiintific. Alegem 
orele de ..vîrf". intre 
6 si 8 seara, cind aflu
ența este cea mai 
mare — deși sînt gru
puri de studiu și apli
cație care activează si 
in celelalte ore ale zi
lei. îndeosebi pentru 
tinerii care lucrează

0 adresă, 
o experiență, 

o recomandare : 
Casa științei 
și tehnicii 

pentru tineret 
din Brașov

in schimbul doi sau 
învață după-amiaza. 
Acestea sint. dealtfel, 
orele de ..virf" ale tu
turor cluburilor mun
citorești ori studen- 
testi brașovene. dar. 

^totodată. si ale ..fla- 
"nării" pe bulevarde, 
ale halbelor de bere 
gulerate. ale mărunte
lor ..teribilisme" dună 
care se mai dau incă 
în vînt unii tineri... 
Dar nu despre aceștia 
ne propunem să vor
bim aici.

Media lor de vîrstă 
este de 22—23 de ani. 
deși casa este deschi
să tuturor tinerilor 
între 14 și... 70 de ani. 
Căci poți avea o ini
mă tinără si la o 

.vîrstă mai înaintată.
Dovada — faptul că 
în corpul de îndruma
re a celor ce frecven
tează laboratoarele, a- 
telierele si cercurile 
acestei case activează 
pest<» 70 de specialiști, 
profesori universitari, 
colaboratori ai unită
ților de cercetare si 
proiectare de speciali
tate brașovene, maiș
tri de înaltă autoritate 
tehnică. inventatori 
cunoscuti. șefi de co
lective. cadre cu atri
buții majore'in între

prinderile din oraș, a- 
nimatori ai activități
lor tineretului, oameni 
care iși sfidează vâr
sta, găsind in mijlocul 
celor cu care lucrează 
însăsi cheia prelungi
rii propriei lor tine
reți.

Inginerul electrome
canic Constantin Popa, 
directorul casei, tinăr 
care si-a obtinut di
ploma de informaiti- 
cian prin studii post
universitare. arată că 
zilnic activează aici 
500—600 de partici
panta in afara ’ celor 
care frecventează „fi
lialele" din județ — 
din Orașul Victoria, 
de la Zărnești. Săcele 
și Făgăraș. Tinerii 
care activează aici Sînt 
preocupați permanent 
de imbogătirea fon
dului de dotare al a- 
telierelor și laboratoa
relor. executînd lu
crări de autodotare 
pentru sediul propriu 
și pentru filialele din 
județ. Acțiunile desfă
șurate sint menite a 
dezvolta la tineri răs
punderea față de exe
cutarea la timp și de 
bună calitate a sarci
nilor ce le revin in ca
drul unităților eco
nomice. prin cursuri 
de calificare și de per
fecționare a pregătirii 
profesionale, desfășu
rate sub egida Politeh
nicii muncitorești pen
tru tineret.

în colaborare cu 
Centrul teritorial de 
calcul electronic. Casa 
de știință și tehnică 
pentru tineret desfă
șoară 1 cursuri de for
mare și calificare pro
fesională in domeniul 
informaticii — în ul
timii patru ani peste 
3 400 de tineri fiind 
calificați în această 
disciplină de vîrf. Casa 
creează minților celor 
mai fecunde, talente
lor celor mai promi
țătoare cadrul de rea
lizare tehnică a unor 
invenții și inovații, 
prototipuri și instala
ții pe baza comenzi
lor .ferme obținute din 
partea firmelor brașo
vene. Astfel de lu-

loan
GRIGORESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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( SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
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Un luptător pentru 
cauza clasei muncitoare

Poștașii 
în marș de voie

Deși s-a desfășurat pe o vre
me mohorită. tradiționalul marș 
al poștașilor din județul Sălaj a 
atras și in acest an numeroși vi
zitatori de-a lungul unui traseu 
anume ales mai dificil. Peste 60 
de poștași... fruntași la întrece
rile din fazele anterioare și-au 
luat tolba in 
început marșul, 
care tolbă avea

greutate
aceea a scrisorilor, ziarelor și 
mandatelor pe care ei. cărăușii 
neobosiți, le duc zilnic destina
tarilor. Arbitrii au consemnat pe 
foile de concurs — că au existat 
și așa ceva, ca la orice competi
ție care se respectă — 
celor doi ciștigători : Ana 
lidean din Șimleu Silvaniei 
Gheorghe Băbțan din 
Coincidența face ca ei să 
fie numai iuți de picior, ci 
printre cei mai buni poștași 
lăjeni.

spinare si au 
De notat că fie- 
aceeași greutate 
echivalentă cu— o

numele
Mă- 

?» 
Zalău, 

nu

I
I

„Mulțumesc, 
flăcăilor!"

I
I
I
I
I
I
I

Paraschiva Axente s-a dus la 
Focșani, vrind să-i facă o sur
priză plăcută fiului ei. care iși 
aniversa a doua zi... ziua de 
naștere. Dar cind mai avea pu
țin pină să ajungă la blocul 
unde locuia acesta, femeii — su
ferindă de inimă — i s-a făcut 
rău și a căzut in neștire.

Cind s-a trezit, intr-un tirziu, 
la spital, a aflat că a fost dusă 
acolo, noaptea, de trei ostași. 
„Gestul celor trei flăcăi m-a 
emoționat pină la lacrimi — ne 
scrie ea — cu atit mai mult cu 
cit imi regăsesc in el o părticică 
din strădania mea de o viață, 
pentru că am fost învățătoare 45 
de ani și mi-au trecut prin mină 
și inimă tot atitea promoții, pe 
care le-am învățat numai lucruri 
bune. De genul acelui gest 
pentru care le mulțumesc mult 
de tot celor trei flăcăi".

I
I

Papuc și-a dat 
singur... papucii

I
I
I
I
I
I

După ce suferise două con
damnări, sătenii din Bălteni — 
Gorj credeau că, in . sfîrșit, 
Gheorghe Papuc se învățase 
minte și va reintra și el in rîn- 

-îfyl oamenilor. Dar Papug și-a 
dat din nou in petie. Intr-o zi a 
sărit gardul la o vecină, i-a luat 
cei doi porci pe care-i avea și 
i-a vlnduf unui amator de chi
lipir cit ai zice „guiț-guiț". Și 
cind te gindești că tocmai... 
guițatul grăsunilor l-a dat de gol 
pe Papuc, care a fost depistat, 
judecat și condamnat mai repede 
decit și-ar fi putut închipui. De 
data asta — după cum ne scrie 
C. Banta, președintele Judecăto
riei Tg. Jiu — la pedeapsa cu
venită pentru ultima... porcărie 
s-a adăugat și o restantă, astfel 
că acum are de executat doi ani 
și jumătate închisoare.I

| A rămas 
fără ciubucI
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La volanul mașinii personale 
1—SM—2507. Nicolae Grebur go
nea ca un bolid pe străzile ora
șului Satu Mare. Pentru o sumă 
de bani se angajase să transpor
te șase persoane la o nuntă. A 
fost oprit de agenții de circula
ție. care i-au aplicat pe talon 
ștampila de avertisment pentru 
viteză excesivă, plus amenda 
pentru transportul de persoane 
peste numărul admis. După care, 
N. G. n-a mai avut nici un chef 
să-i mai ducă pe nuntașii veseli 
la... chef, astfel că a rămas și... 
fără ciubuc.

Doi, și amîndoi...
M. I. și O. I. sint tineri și 

au o meserie frumoasă : strun
gari la „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș. Numai că, in timp ce co
legii lor depuneau deunăzi efor
turi pentru a-și realiza sarcinile 

producție, cei doi se cinsteau 
țuică in timpul programului 
lucru. Apoi, in starea in care 
aflau, cei doi au aținut calea
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de 
cu 
de 
se 
unei minore, adresîndu-i cuvinte 
injurioase. Văzind că fata nu 
răspunde provocărilor, cei doi 
s-au simțit — cum au declarat 
— ..lezați in amorul propriu" și 
n-au găsit altceva mai bun de 
făcut decit să imbrincească fata 
in apa rece ca gheața a ștrandu
lui „1 Mai“. Dar au ..înghețat" 
și huliganii cind au dat ochii cu 
organele de ordine, urmind să-și 
primească pedeapsa cuvenită.

I
Decîf așa 
prieten...
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Alexandru Mețiu din Lupeni 
muncea cu șira și cistiga bine. 
Avea — cum se zice — tot ce-i 
trebuie. Iși cumpărase chiar și 
mașină. Tot din agoniseala mun
cii lui. Pină aici, totul îl reco
mandă ca ne un om cinstit, chi
vernisit. De neînțeles insă este 
fapta pe care a săvirsit-o în- 
tr-una din zilele trecute. Știind 
precis că unul din cei mai buni 
prieteni ai lui nu este acasă, s-a 
furișat în locuința acestuia și i-a 
sustras bunuri în valoare de 
vreo 18 000 de lei. La oricine 
s-ar fi gindit păgubașul, numai 
la prietenul lui. Mețiu — nu l 
..Puteam să bag mina in foc 
pentru el" — spunea păgubașul, 
la care un coleg i-a replicat : 
„Uite că nu-i bine întotdeauna 
să faci așa ceva, că te mai și 
arzi".

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteiî
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cu solititadine față de sănătatea

oamenilor
Mal bine de o sută de femei- 

mame din satele comunei Bucșani- 
Ilfov au adresat conducerii parti
dului o scrisoare în care rugau să 
se ia măsuri pentru a se asigura 
asistenta sanitară nu numai la cen
trul comunei, ci si în satele com
ponente. situate, unele, la distantă 
de kilometri. Se arată că femeile 
gravide, cele cu copii mici, bătrinii 
se deplasează cu mare greutate la 
dispensarul medical. Semnatarele 
relatau că au scris despre aceasta 
Si Ministerului Sănătății, dar nu 
au primit încă răspuns.

în răspunsul Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R. se precizează 
că anul trecut a fost mutat dis
pensarul medical la centrul co
munei. intr-o clădire corespun
zătoare. De atunci, cetățenii din 
satele componente s-au deplasat 
pentru consultații la Bucșam. 
în urma acestei scrisori, s-a stu
diat posibilitatea de a se acor
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Amenajări hidroțelmițe pentru 

protejarea pămintului
„Din cauza ploilor torențiale din 

vara anului trecut, riurile Suta, 
Spălătura. Negrisoara și Răstoaca, 
care înconjoară comuna noastră, 
Odobești — Dîmbovița, au inun
dat peste jumătate din suprafața 
agricolă și un mare număr de gos
podării individuale ale cetățenilor, 
provocând un șir de pagube" — se 
relata într-o scrisoare, semnată de 
mai multi săteni, adresată secreta
rului general al partidului nostru.

în răspunsul Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., care are 
la bază un referat întocmit de ofi
ciul județean de gospodărire a ape
lor. se precizează că pentru elimi
narea inundațiilor s-au realizat în 
ultimii ani unele lucrări pe cursu
rile rîurilor Potopu — Răstoaca — 
Argeș, care asigură protejarea în 
aval de Găești. în acest an va în
cepe execuția obiectivului „amena
jarea bazinului hidrografic Potopu, 
în amonte de Găești". Se află in 
hxecutie „derivația Dîmbovița — 
Argeș — Nod hidrotehnic Brezoa- 
iele“. avînd ca scop principal pro
tejarea unor zone mărginașe ale 
Capitalei și, totodată, asigurarea ca
pacității de transport pentru debi
tele colectate din bazinul superior.
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Activitatea inșțruțțivă în școlb- 

la nivel cit mai înalt
„Vă scrie un grup de părinți 

din comuna Grivița pentru a vă 
aduce la cunoștință că la școala 
din comuna noastră sint încadrate 
multe cadre necalificate care nu-și 
indeplinesc datoria corespunzător,

i
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„Cum e masa la cantină, tovarășe director?"
® O întrebare banală și surpriza unor răspunsuri ® Atenția pentru 
problemele producției nu exclude, ci implică atenție pentru condițiile 

de muncă și de viață
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Faptele s-au petrecut cu citftva săp- 
tămini in urmă. Acum, după cum am 
fost informați, la cantina trustului 
pentru construcții de locuințe din ju
dețul Dolj, lucrurile s-au ameliorat. 
Dacă, totuși, ne referim la aceste fap
te. o facem cu scopul de a nu se re
peta. la Crâiova sau în alte părți, 
această „mică omisiune" : lipsa de 
control asupra sectoarelor sociale din- 
tr-o întreprindere, relația acestora cu 
evoluția procesului productiv.

Un muncitor de la trustul pentru 
construcții al județului Dolj ne-a tri
mis o scrisoare în care relata pe larg 
despre un șir de nereguli comise de 
administratorul cantinei respective.

Iată-ne așadar (după un popas 
neanuntat în cantină) la sediul trustu
lui. împreună cu directorul coordona
tor al acestei instituții, Jovarășul 
Adrian Gornoviceanu, Gh. Georgescu, 
director tehnic. Mircea Niculescu. 
secretarul comitetului de partid, și Ha- 
ralambie Bălan, președintele comite
tului de sindicat. Tovarășul director 
ne-a vorbit despre volumul mare de 
muncă depus de cei peste 6 000 de 
constructori din Craiova, despre unele 

' greutăți ne care le implică înălțarea 
unui număr mare de blocuri — peste 
7 000 de apartamente în acest an — 
dar si despre anumite fenomene de 
indisciplină și instabilitate a forței 
de muncă.

Am urmărit cu interes cele spuse 
de tovarășul Gornoviceanu. Desigur, 
în toată tara se construiește mult, iar 
acest uriaș volum de muncă nu se 
realizează lesne. Dar. revenind la ac
tivitatea de construcții din Craiova, 
l-am intrebat care sînt diferitele cauze 
ale deficientelor amintite în ce pri
vește disciplina muncii, stabilitatea — 
deficiente care au contribuit la faptul 
că pe primul trimestru al acestui an 
doar două treimi din apartamentele 
planificate fuseseră predate la cheie...

Desigur, cauzele sint complexe, dar 
în ansamblul lor o pondere serioasă 
revine condițiilor de muncă si de via
tă pe care șantierul le pune la dispo
ziția constructorilor — condiții intre 
care calitatea mesei la cantină ocupă 
un loc deosebit de important, cum. de 
altfel, se releva si în scrisoarea trimi
să redacției.

...Așadar, o întrebare :
— Cum e asigurată masa pe șan

tier ? Dumneavoastră, tovarăși direc
tori. de cite ori ati fost la cantină în 
ultimii 2-3 ani î

da asistentă medicală cetățenilor 
și în satele comunei, prin înființa
rea a două puncte sanitare — unul 
în satul Obedeni. în fosta clădire 
a dispensarului medical, unde s-au 
amenajat două camere, și altul in 
satul Golească. Medicii de la dis
pensar se vor deplasa de două ori 
pe săptămînă la primul si o dată 
pe săptămînă la al doilea pentru 
a acorda consultații si a asigura 
efectuarea tratamentelor prescrise. 
Se consideră că în acest mod vor 
exista condiții pentru ca toti ce
tățenii comunei să primească asis
tenta medicală necesară. De ase
menea. pentru a se înlesni depla
sările pină la centrul comunei s-a 
construit un pod peste riul Neaj- 
lov, în satul Vadu Lat. în legătură 
cu transportul gravidelor, lehuzelor 
și copiilor bolnavi, acesta se asigu
ră cu operativitate de către autosa
nitarele spitalului Vadu Lat.

în ce privește zona comunei 
Odobești. Oficiul de. gospodărire a 
apelor Dîmbovița, în colaborare cu 
oficiul cadastru și organizarea te
ritoriului, a întocmit documentația 
pentru recuperarea terenurilor ne
productive în schimbul terenurilor 
agricole ocupate de derivația Dîm
bovița — Argeș, lucrare ce se află 
în curs de execuție. Documentația 
a fost astfel concepută încît. în 
afara suprafeței de circa 14 hectare 
teren care se scoate de sub efectul 
mlaștinilor, fiind redată agriculturii, 
să fie prevăzută și regularizarea pî- 
riurilor Spălătura și Negrișoara. pe 
întreaga lor lungime. Lucrarea ur
mează să fie terminată chiar in 
trimestrul al II-lea al acestui an. 
Se precizează că prin regulariza
rea acestor rîuri se va realiza și 
desecarea suprafețelor de teren în
vecinate. asigurindu-se scurgerea 
apelor pînă la rîul Suta.

Răspunsul menționează că in vi- 
itotul plan cincinal perrtrțl apăra
rea integrală a localităților din ba
zinul rîului Sabar. se va realiza lu
crarea „derivația Suta — Răstoaca 
— Argeș în zona Miulești". docu
mentația fiind în curs de elabo
rare.

ceea ce face ca o bună parte din 
copii să obțină rezultate slabe la 
învățătură". Așa începea o scri
soare adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de mai mulți cetățeni 
din localitatea amintită. Ei relatau

— Păi. de vreo două ori...
— Eu... niciodată !
Fără indoială că. în acest răstimp, 

și directorul coordonator, si directo
rul tehnic au fost, dacă nu zi de zi. 
cel puțin o dată la cîteva zile pe 
șantiere. Dar in cantină, unde mă- 
nincă acei ce lucrează la betoane, 
săpături și macarale, acolo de ce nu 
și-au aruncat privirea ?

Și mai de neînțeles considerăm fap
tul că nici președintele sindicatului nu 
s-a preocupat de functionarea canti
nei, nu s-a interesat de calitatea 
meniurilor, de care depinde, in mare 
măsură, randamentul in muncă.

...înainte de a ajunge la trust, tre-

însemnări 
de la Trustul 

de construcții Dolj

cuserăm și noi pe la cantină, unde 
am luat masa împreună cu niște zi
dari. Mîncarea — fără nici un gust, 
numai grăsime A zeamă lungă. Am 
aflat cu această ocazie, de la zidari, 
că multi dintre constructorii de pe 
șantiere nu mai mănîncă acolo. Se 
duc în pauza de prinz pe acasă pe la 
ei sau pe unde pot ori fac rind la 
magazinele din preajmă să-si cum
pere hrană rece. Să mai vorbim des
pre consecințele asupra punctualității, 
asupra folosirii din plin a timpului de 
lucru, a disciplinei ? !

Dar nu numai atit. Ulterior, cu aju
torul unei echipe de control al oa
menilor muncii, am putut pătrunde 
mai adînc în „dedesubturile" cantinei; 
am constatat că totul era vraiște, am 
găsit mari cantităti de alimente in 
plus, altele în minus, măsluiri de pre
țuri. frigidere defecte, utilaje gospo
dărești costisitoare aruncate prin 
curte, o debandadă atit de mare, incit 
pînă la urmă s-a impus ca echipa de 
control al oamenilor muncii să sesi
zeze organele de cercetare penală.

De ce toate acestea ? Pentru că. Ia 
cantină, drept administrator „condu
cea treburile" un om fără nici o ca
lificare. nepriceput, dar hrăpăreț Și Pus 
pe căpătuială, un anume Ion Dicu.

Și. într-adevăr. acesta si-a făcut de 
cap. Dar oamenii de răspundere nu 
trebuiau să-l controleze, să-i pună un 

apoi o serie de lipsuri manifestate 
în activitatea directorului scolii. 
Stan Ionel, a cărui comportare ne
corespunzătoare ar fi determinat pe 
unii profesori bine pregătiți să se 
transfere la alte scoli.

Din răspunsul Comitetului jude
țean Galați al P.C.R. aflăm, că 
scrisoarea a fost verificată de un 
secretar al comitetului județean de 
partid și de inspectorul școlar ge
neral, care au purtat discuții cu ca
drele de conducere din comună, cu 
biroul organizației de partid din 
școală și, fapt deosebit de impor
tant. au convocat o ședință a 
consiliului profesoral la care au 
participat toate cadrele didacti
ce. cărora li s-au adus la cu
noștință abaterile semnalate în 
scrisoare. în răspuns se sub
liniază că. în urma verificărilor 
întreprinse, s-a ajuns la concluzia 
că in activitatea instructiv-educa- 
tivă desfășurată în cadrul școlii ge
nerale Grivita s-au făcut in
tr-adevăr simțite un șir de neajun
suri, cu repercusiuni asupra nive
lului de pregătire al unor elevi. La 
această situație s-a ajuns deoarece 
directorul școlii n-a reușit să im
prime tuturor cadrelor didactice o 
atitudine suficient de responsabilă 
in îndeplinirea obligațiilor ce le

Fermitate și principialitate 

in respectarea legalității
în mai multe scrisori adresate 

secretarului general al partidului 
nostru se relata că în întreprinderi 
agricole de stat din județul Argeș 
s-au înregistrat pierderi în produc
ție datorită unui șir de neglijențe în 
organizarea și conducerea produc
ției. Autorul uneia dintre sesizări, 
Nica Nicolae, expunînd anumite 
nemulțumiri personale pentru mu
tarea sa abuzivă de la I.A.S. Curtea 
de Argeș la S.M.A. Mărgineni, 
semnala că asemenea fapte nu sînt 
întîmplătoare : conducerea Trustu
lui I.A.S. Argeș — sublinia el — 
favorizează asemenea situații prin 
comiterea de abuzuri și promova
rea unor elemente necinstite.

Comitetul județean Argeș al 
P.C.R., care a efectuat cercetări, 
precizează în răspunsul său că, in
tr-adevăr, atit directorul trustului, 
Nicolae Călin, cit și contabilul șef, 
Dumitru Trocan, n-au manifestat 
preocupare pentru bunul mers al 
activității economico-financiare a 
unităților agricole din subordine, 
au comis ilegalități, au incălcat 
normele codului etic. Se relatează 
astfel că, începind din anul 1976, 
activitatea din cadrul trustului s-a 
desfășurat cu pierderi mari, de mi
lioane de lei, care au prejudiciat 
economia națională. Directorul 
trustului nu a luat atitudine îm
potriva unor abuzuri și fapte ne
cinstite săvîrșite de unele persoane 
de la Asociația pentru creșterea 
porcilor Bradu și Asociația de 
creștere și ingrășare a tineretului 
taurin Căteasca — unde s-au înre
gistrat pierderi de cite 12 milioane 
Iei — precum și de la alte unităti. 
Despre toate acestea directorul a 
avut cunoștință in urma controa
lelor efectuate.

In răspuns se • fac referiri și în

„stop" cuvenit la timpul cuvenit ? Nu 
e de admis ca. pe de o parte, condu
cătorii un&i întreprinderi să se olîn- 
gă că au sarcini mari si brațe de 
muncă puține, iar ne de altă parte să 
nu se îngrijească de aspectele directe 
de care țin intr-o mare măsură sta
bilitatea pe șantier si chiar cultivarea 
spiritului de bun gospodar.

Repetăm : cea mai de neînțeles ni 
s-a părut poziția de expectativă a 
președintelui de sindicat.

— Spuneti-mi. cum e posibil ca dv„ 
președinte al sindicatului, care trebuie 
să urmăriți si mersul producției și. in 
același timp, să stati mereu cu ure
chea trează, să ascultați cu atentie 
sesizările muncitorilor, să le asigurați 
interesele, cum e posibil să nu fi știut 
de la început despre suferințele canti
nei — l-am intrebat pe. tovarășul 
Haralambie Bălan. Ba. mai mult, ați 
neglijat un lucru esențial de care. în 
final, depinde buna gospodărire a 
cantinei și a numeroaselor puncte ali
mentare de pe șantiere : ati neglijat 
să initiati reorganizarea totală a co
mitetului de cantină, inima acestui 
sector. Așa-zisul comitet, de fapt o 
ficțiune, prezent doar pe hârtie. nu 
s-a întrunit măcar o singură dată, nu 
a luat o singură măsură ca să în
drepte lucrurile la unitatea pe care 
o... conduce !

— Sinteîh și noi vinovați. fără în
doială — ne-a răspuns el — dar acum 
vom îndrepta imediat situația. Am 
luat o decizie prin care intenționăm 
să schimbăm diametral lucrurile. Am 
Înlocuit administratorul, ne vom in
teresa amănunțit de aprovizionare, 
vom afișa peste tot preturile. în noul 
comitet de cantină vor fi aleși munci
tori dintre cei mai destoinici.

Desigur, expresii pozitive de recep
tivitate. Și mai pozitive dacă ținem 
seama că. după cite am fost infor
mați. consecințele bune au si început 
să se vadă. Totul e ca aceste măsuri 
și aceste consecințe să dăinuie.

Iar cazul citat să determine re
flecții si analize si pe alte șantiere, 
în general in orice fel de întreprin
deri. întelegîndu-se că preocuparea 
fată de soarta producției nu exclude 
grija pentru bunul mers al cantinei, 
întelegînd interdependenta dintre 
aceste două domenii, doar aparent 
desprinse imul de altul.

Gheorghe GRAURE 

reveneau. S-a confirmat afirmația 
din scrisoare că directorul școlii fo
losește un „stil de muncă dur", nu 
consultă biroul organizației de 
partid în legătură cu modul de so
luționare a diverselor probleme ale 
procesului de instrucție a elevilor.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate, se precizează în răs
puns, s-a stabilit un program de 
măsuri. în primul rînd, inspectora
tul școlar se va preocupa de înca
drarea unor cadre calificate la 
școala generală Grivița ; biroul 
organizației de partid din școală va 
întocmi și realiza, cu sprijinul 
efectiv al comitetului comunal de 
partid, un program special de pre
gătire politico-ideologică a cadre
lor didactice, în scopul angajării 
lor mai responsabile la îndeplini
rea sarcinilor ce le revin ; secre
tarul comitetului comunal de 
partid va avea, în fiecare lună, o 
întîlnire cu cadrele didactice, cu 
care prilej va analiza activitatea 
desfășurată și va stabili noi mă
suri de îmbunătățire a muncii pen
tru etapa următoare. Totodată, se va 
asigura ca directorul să respecte cu 
strictețe în activitatea sa principiul 
conducerii colective, să se consulte 
sistematic cu biroul organizației de 
partid din școală în soluționarea 
tuturor problemelor.

legătură cu acte de imoralitate ale 
directorului și ilegalități comise 
chiar de el, împreună cu contabi
lul șef. Se arată apoi că directorul a 
promovat, f&ră dlscernămînt. ele
mente necorespunzătoare, cu ante
cedente penale, la trustul I.A.S. și 
la unitățile subordonate. Numai la 
I.A.S. Pitești sînt 40 de asemenea 
persoane, unele dintre acestea 

, care au delapidat sume mari de 
bani. La I.A.S. Curtea de Argeș lu
crează contabilul șef. soția acestuia, 
fratele și nepotul său. creîndu-se 
un accentuat climat de familiarism.

în timpul cercetărilor, se arată în 
răspuns, deși s-a discutat de mai 
multe ori cu directorul și contabi
lul șef al trustului, aceștia nu au 
reușit să ia atitudine autocritică și 
au căutat să minimalizeze încălcă
rile legalității socialiste de care 
s-au făcut vinovați.

Pentru toate acestea, secretaria
tul Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. a hotărit următoarele : Că
lin Nicolae a fost sancționat cu vot 
de blam, eliberat din funcția de 
director al Trustului județean I.A.S. 
Argeș și trimis în producție într-o 
unitate agricolă ; Trocan Dumitru 
a fost sancționat cu vot de blam 
cu avertisment, eliberat din func
ția de contabil șef' al trustului și 
trimis să lucreze într-o unitate 
agricolă. în ceea ce il privește pe 
Nica Nicolae, autorul scrisorii, 
acesta a fost chemat la Direcția 
pentru probleme de muncă și ocro
tiri sociale a județului pentru a fi 
reincadrat intr-o muncă corespun
zătoare. Măsurile și concluziile a- 
doptate vor fi prelucrate cu toate 
cadrele din agricultura județului.

Neculai ROȘCA*

Instantaneu surprins in orele de vîrf ale Casei științei și tehnicii pentru 
tineret din Brașov: in atelierul de creație populară și artizanat, unde se 
execută lucrări de metaloplastie, fier forjat, sculptură în lemn și în os 

Foto : S. Cristian

UNIVERSITATEA IDEILOR
(Urmare din pag. I)

De-a lungul îndelungatei sale e- 
xistente. în mișcarea noastră mun
citorească s-au format si călit 
numeroase cadre revoluționare, 
profund devotate cauzei clasei mun
citoare, telurilor eliberării sociale si 
naționale. în pleiada acestor luptă
tori revoluționari, desfășurând o mo
destă, dar entuziastă și rodnică ac
tivitate. înnobilată de credința adin- 
că și fierbinte în idealul socialist, se 
numără și Ioan Sion, de la a cărui 
naștere s-au împlinit în aceste zile 
100 de ani.

Destinul lui Ioan Sion este ase
mănător cu al multor alti militanti 
socialiști. Născut într-un sat din 
Moldova a fost nevoit să-l pără
sească. din cauza 
privațiunilor ma
teriale. de la vîrs- 
ta de 14 ani. Sta
bilit Ia Iași, se 
apropie de miș
carea muncito
rească. citind lite
ratură socialistă, 
formîndu-și o te
meinică cultură 
politică. în anul 
1903 il găsim prin
tre întemeietorii 
cercului de studii sociale din Iași. în 
dezbaterile de aici aprofundind. deo
potrivă. ideile socialismului științific 
și problemele tacticii și strategiei miș
cării revoluționare a proletariatului 
român.

La numai 25 de ani. i se încredin
țează funcția de secretar de redacție 
al ziarului „România muncitoare". 
începea astfel o rodnică activitate 
publicistică — continuată apoi la 
„Viitorul social" si mai tirziu la 
„Socialismul" — care a impus con
temporanilor prin adincimea medi
tației. prin aria tematică largă, prin 
statornicia cu care a abordat proble
mele de fond ale mișcării muncito
rești. ale tării.

Un merit deosebit și-a cîstigat 
Ioan Sion în traducerea unor lucrări 
fundamentale ale clasicilor materia
lismului dialectic și istoric. Realizînd 
astfel, în 1913. o nouă traducere a 
„Manifestului Comunist". Sion o 
făcea cu convingerea că aceasta slu
jește înarmării proletariatului român 
cu o armă puternică de luptă, cu 
o călăuză în acțiune. „Clasa munci
toare. in primul rind. trebuie să 
caute a ajunge la priceperea socia
lismului. căci succesul luptei actuale 
cit și a celora viitoare atirnă. in 
primul loc — pe lingă o .puternică 
organizare —, 'de pătrunderea reali
tății sociale in care trăiește si de cu

0 sută de ani de la nașterea 
militantului socialist 

loan Sion

DE LA ADAS
• ASIGURAREA BUNURILOR DIN 

GOSPODĂRIE

în această asigurare sînt cuprin
se bunuri existente într-o gospodă
rie. ca : mobilier, obiecte casnice, 
îmbrăcăminte, covoare, aparate de 
radio, televizoare, mașini de cusut, 
frigidere, sobe de orice fel. produse 
agricole, viticole, pomicole, produse 
animaliere si alimente, combustibil, 
materiale de construcții si multe 
altele.

Sînt cuprinse în asigurare — pen
tru 20 la sută din suma asigurată 
— și bunurile asigurabile luate ori
unde în afara domiciliului.

Administrația Asigurărilor de Stat ■ 
plătește despăgubiri în cazurile de 
deteriorare sau distrugere a bunu
rilor asigurate, provocate de unele 
riscuri, ca de exemplu : incendiu, 
trăsnet, explozie, ploaie torențială, 
inundație, grindină, furtună, pră

că. In ateneul tineretului se dezbat 
și se comentează probleme de artă 
și cultură, de sociologie și filozofie ; 
în laboratorul de limbi străine, la 
pur'trele cu căști si microfoane, 
izolate prin panouri, se predau limbi 
de largă circulație internațională ; in 
laboratorul de informatică, dotat cu 
computere, se însușește disciplina 
cibernetică ; în laboratorul dfe auto
matizări se studiază elaborarea unui 
bilanț energetic optim comandat de 
o întreprindere brașoveană în vede
rea obținerii unui echilibru de con
sum bazat pe economisirea energiei ; 
inventatorii casei lucrează la un tra- 
ductor de proximitate cu dispozitiv 
electronic si a unui limitator de 
cursă fără contacte ce va fi aplicat 
la „Tractorul" ; constructorii de kar- 
turi meșteresc la nărăvașele lor ma
șini miniaturale; deltaplaniștii — 
acei temerari zburători cu triunghiu
rile lor multicolore — încearcă desă- 
vîrșirea unuia dintre cele mai vechi 
visuri ale omului, acela de a zbura ca 
păsările cerului...

O astfel de relatare, lipsită de 
binemeritatele adjective ce ar putea 
fi rostite la superlativ, poate să pară 
aridă, dar intenționat reporterul și-a 
temperat entuziasmul vrînd ca în pri

noașterea condițiilor în care trebuie 
să lupte. Pătrunsă fiind de ideile 
socialiste, clasa muncitoare va găsi 
in ea insăși nu numai puterea, dar 
și căldura, entuziasmul necesar pen
tru a duce înainte lupta spre eman
cipare, oricare ar fi greutățile c» 
le-ar intimpina in cale".

Ca și alti militanti socialiști 
români, Ioan Sion a inteles că teoria 
socialistă nu este o dogmă, ci o me
todă științifică de investigare pro
fundă a realităților, a situației con
crete. „Tactica noastră — scria el în 
gazeta „Mișcarea socialistă" din mai 
1919 — trebuie să aibă la bază teo
ria socialistă. Ea trebuie să se adap
teze împrejurărilor in care ființează 

și luptă partidul 
socialist". Căci, 
adaugă el. în a- 
celasi sens, „apli
carea socialismu
lui intr-o tară se 
deosebește de a- 
plicarea lui într-o 
altă tară, după 
cum deosebite sint 
conditiunile în 
care el trebuie 
să fie aplicat".

în noile condi
ții interbelice, Ioan Sion și-a adus o 
contribuție deosebită la opera de cen
tralizare la scară națională a organi
zațiilor politice si sindicale ale pro
letariatului român. Ca semn al pre
țuirii de care se bucura in rîndul 
muncitorilor, a fost ales deputat in 
parlamentul român în noiembrie 1919. 
alături de alti fruntași ai mișcării 
muncitorești.

O boală necruțătoare l-a smuls însă 
Ia 20 septembrie 1920 de Pe barica
dele luptei revoluționare. Pe ultimul 
drum l-au condus muncitorii de la 
C.F.R.. Arsenal, Lerhaître, S.T.B.. de 
la Regie, care știau și prețuiau faptul 
că, deși „Sion nu a fost un muncitor 
de fabrică, nu a fost otrăvit cu 
plumb, ciocanul nu i-a bătătorit tțțv-' 
mele și nici spinarea nu i s-a girbo- 
vit sub povara greutăților. ...el a fost 
un adevărat proletar, veșnic prigonit, 
veșnic flămînd de mai multă pline si 
mai multă dreptate. $i nu numai pen
tru el. nu numai pentru ai lui, ci 
pentru toată lumea".

Natalia TAMPA 
cercetător științific 
la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

bușire sau alunecare de teren, greu
tatea stratului de zăpadă sau de 
gheață ; avarii accidentale produse 
la instalațiile de gaze, ană. canal 
sau încălzire ; pierdere sau dispa
riție cauzate de riscurile asigurate ; 
furt prin efracție și altele.
• ASIGURAREA DE ACCIDENTE

Sint asigurate pentru urmările 
accidentelor intîmplate la domici
liul asiguratului următoarele per
soane : asiguratul, soția acestuia, 
precum și părinții și copiii aces-* 1 
tora. dacă. în mod statornic, locu
iesc și gospodăresc împreună cu 
asiguratul. Sint cuprinse în această 
asigurare accidentele cauzate de 
unele evenimente, ca : incendiu, 
trăsnet, explozie. lovire, cădere, 
alunecare, acțiunea curentului elec
tric. arsură, intoxicare subită și 
altele.

crări duse la bun sfîrșit și aplicate în 
producție — iar printre ele se numă
ră realizări de prestigiu — asigură 
întotdeauna excedentul capitolului 
„profit" din bilanțul anual al casei, 
în 1979 aceasta .avînd în plan veni
turi de 1 340 000 lei, cheltuieli de 
980 000 lei și realizînd încasări de
1 650 000 lei. diferența de cîștig fiind 
folosită la autodotare.

Dar tot aici se mai realizează ceva 
— cel mai important : o anume stare 
de spirit, acea permanentă și vizibilă 
atmosferă de creație și emulație spe
cifică vîrstelor celor mai deschise 
spre nou. spre desăvîrșire. spre auto- 
depășire. Poate că termenul de 
„autodepășire" s-a banalizat intru- 
cîtva prin prea frecventa lui uzitare 
de către reporteri. Dar aici este su
ficient să observi chipurile tinerilor 
muncitori, elevi, studenți, care prin 
întreaga lor activitate „complemen
tară" depusă zi de zi dau casei 
personalitate, vigoare, atmosferă de 
entuziasm molipsitor, acea stare de 
spirit care constituie omogenitatea 
de echipă.

Privesc „stupul" tineresc de pe 
strada Lungă. Ambianță de studiu 
și creație tehnică, științifică, esteti

mul rînd să informeze obiectiv citi
torul, pentru a demonstra puterea 
exemplului. Dispunem de nenumă
rate case de cultură și cluburi — 
adeseori adevărate palate, construc
ții noi, moderne, generos dotate — in 
mai toate marile orașe ale țării, iar 
tineretul ne este pretutindeni același, 
la fel de setos de cunoaștere, la fel 
de pasionat in a-și pune în aplicare 
talentul, știința, spiritul de inventi
vitate, dragostea de frumos, bucuria 
de a crea. Animatorii activităților 
unor astfel de lăcașuri trebuie să aibă 
însă har, inițiativă, conștiința misiu
nii asumate. Adeseori, multi dintre 
noi ne-am legat anii tinereții de un 
cămin cultural, de un club muncito
resc. de personalitatea unor anima
tori cu forță de atracție, cu idei in
ventive șl cu pasiune pentru promo
varea, pe multiple planuri, a tineri
lor. Sint oameni pe care nu îi uităm 
și imaginea lor ne rămîne la fel de 
dragă ca a primilor dascăli care 
ne-au pus abecedarul în mină.

Casa tineretului brașovean este o 
demonstrație : aceea a unui timp 
apartinînd largilor posibilități de 
care se bucură această frumoasă ge
nerație, dornică și capabilă să rodni- 
cească timpuL
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SOLEMNITA TEA INMÎNĂRII 

NOILOR CARNETE DE PARTID

Cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 
fiecare zi, fiecare oră folosite 

cit mai intens!
(Urmare din pag. I)
activității politice și educative în 
partid, ridicării nivelului politico- 
ideologic al comuniștilor, dezvoltă
rii conștiinței socialiste, a conștiin
ței patriotice, revoluționare a tutu
ror cetățenilor patriei noastre.

Trebuie să facem în așa fel încit 
•ă ridicăm nivelul conștiinței ideo
logice și politice cel puțin la nive- 

.lul realizărilor obținute în dezvol
tarea bazei materiale a socialismu
lui și comunismului. Să facem ast
fel încit, în viitor, nivelul conștiin
ței să devanseze cu ceva nivelul 
realizărilor dobîndite în dezvolta
rea bazei materiale, tocmai pentru 
a putea înțelege mai bine eveni
mentele, cerințele dezvoltării so
ciale, ale noului și a acționa în de
plină concordanță cu legitățile ge
nerale obiective în vederea înfăp
tuirii neabătute a politicii interne 
și externe a României socialiste, a 
partidului nostru comunist.

Aș dori să exprim convingerea

(Urmare din pag. I)
Omagiul fierbinte pe care vi-l 

aducem, mult •stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este pentru noi 
o datorie de inimă și conștiință — 
simbolul viu al recunoștinței ce v-o 
purtăm pentru neobosita activitate 
pe care o desfășurați in fruntea par
tidului și statului, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți spre binele și 
fericirea țării și a oamenilor ei, ex
presia dorinței și voinței noastre 
neclintite de a milita fără preget, 
urmindu-vă pilduitorul exemplu de 
nemărginită dăruire patriotică, pen
tru înfăptuirea țelurilor supreme ale 
partidului și poporului, identificate 
cu strălucire in personalitatea dum
neavoastră. in întreaga dumnea
voastră viață și activitate revolu
ționară"

După ce a evocat activitatea 
neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu incă din fragedă 
tinerețe in mișcarea muncitorească, 
lupta sa dirză și neînfricată con
sacrată cauzei eliberării naționale și 
sociale, contribuția inestimabilă pe 
care secretarul general al partidu
lui a adus-o și' o aduce la întărirea 
și dezvoltarea partidului nostru, la 
elaborarea și transpunerea in viață 
• politicii sale de făurire a nalt 
orinduiri pe pământul scump al 
patriei, primul secretar al Comite

Din noul peisaj arhitectonic al municipiului Bistrița

că toți membrii de partid care vor 
primi în acest an noul carnet vor 
reflecta atît la ceea ce au făcut 
pînă acum, cit și la ceea ce trebuie 
făcut în viitor. Sînt încredințat că, 
pornind de la hotărîrile Congresu
lui al XH-lea, de la prevederile 
Programului partidului, fiecare își 
va propune să muncească mai bine, 
cu mai mult spirit de răspundere și 
cu mai multă exigență, pentru a 
lichida o serie de neajunsuri și lip
suri care mai există în munca 
noastră, pentru a ridica întreaga 
activitate la nivelul cerințelor puse 
de Congresul partidului, al aștep
tărilor întregului nostru popor, asi
gurând înaintarea fermă a patriei 
pe calea socialismului și comunis
mului, creșterea contribuției Româ
niei la politica de destindere, co
laborare, independență națională și 
pace.

Cu aceasta, mulțumind încă o dată 
organizației din București pentru 
înmînarea carnetelor de membri de 
partid mie și celorlalți tovarăși

tului municipal București al P.C.R. 
a spus : „In justețea și forța dina
mizatoare a politicii profund știin
țifice a partidului vedem garanția 
viitorului luminos al României so
cialiste, prefigurat de documentele 
Congresului al XII-lea al partidu
lui, care poartă in mod magistral 
amprenta clarviziunii și a remarca
bilei capacități de anticipare a ce
rințelor vieții, proprii gindirii si ac
tivității dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, a înal
tei responsabilități cu care militați 
în permanentă pentru ridicarea pa
triei în rîndul celor mai avansate 
state ale lumii".

Evidențiind activitatea neobosită 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe plan international, 
pentru edificarea unei lumi a păcii, 
colaborării și înțelegerii intre na
țiuni. vorbitorul a arătat: „Con
secvența și fermitatea cu care acțio
nați pentru realizarea acestor impe
rative ale progresului întregii ome
niri, pentru întemeierea unei noi 
ordini economice și politice inter
națională. fără arme și războaie, 
fără nici un fel de inechități și 
încălcări ale drepturilor imprescrip
tibile ale fiecărui popor, au conferit 
României un minunat prestigiu in
ternațional".

„Cu deosebită stimă și prețuire — 
a spus in continuare tovarășul 

din Comitetul Politic Executiv, do
resc să urez, la rîndul meu, organi
zației de pgrtid din Capitală suc
cese tot mai mari în activitatea sa. 
Fiind cea mai mare organizație de 
partid, organizației din București îi 
revin și răspunderi mai mari în 
unirea eforturilor comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală, pentru a constitui — ca și în 
trecut — cel mai puternic sprijin 
al partidului. Aceasta va .constitui 
o garanție că oamenii muncii din 
Capitala patriei noastre vor ști să 
facă totul pentru a-și îndeplini sar
cinile de mare răspundere pe care 
le au în realizarea planului. Având 
în vedere ponderea mare pe care 
Bucureștiul o are în întreaga viață 
economică și socială a țării, există 
obiceiul — și cred că el este, pe de
plin justificat — ca toată lumea să 
privească și să ia exemplu de la 
ceea ce face Capitala. Ca atare, 
comuniștii din Capitală trebuie să 
aibă atît mândria, cit și îndatorirea 
de a munci în așa fel încît să con

Gheorghe Pană — vă rog să-mi 
permiteți să relev, in acest moment 
solemn, remarcabila activitate revo
luționară desfășurată atît in anii 
grei ai ilegalității, cit și după elibe
rarea țării, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, alături de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, și-a dedicat întreaga 
viață cauzei nobile a socialismului 
și comunismului in patria noastră. 
Dind o înaltă apreciere muncii 
sale pline de pasiune și dăruire 
comunistă pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare însemnătate ce-i 
revin în conducerea partidului și 
statului, comuniștii, toți oamenii 
muncii din municipiul București își 
exprimă, totodată, cea mai aleasă 
considerație față de prestigioasa ac
tivitate a tovarășei Elena Ceaușescu 
pe tărimul științei, culturii si în- 
vățămîntului, pentru creșterea a- 
portului cercetării științifice la pro
gresul economic și social al tării, 
pentru contribuția adusă la promo
varea colaborării internaționale in 
acest domeniu, la înfăptuirea poli
ticii externe a partidului si statu
lui nostru".

„Inminindu-vă noul carnet de 
membru al Partidului Comunist 
Român — a spus in încheiere pri
mul secretar al comitetului mu
nicipal de partid — dorim, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

stituie pentru tpți un exemplu de 
felul cum își îndeplinesc obligațiile 
în toate domeniile.

Sint încredințat că toți comu
niștii vor primi carnetul de partid 
cu hotărîrea fermă de ă-și îmbu
nătăți, în toate domeniile, activita
tea, de a munci mai bine, de a mi
lita neabătut pentru întărirea rolu
lui partidului, a unității și discipli
nei sale. Sînt convins, totodată, că 
întregul popor va vedea în îmbu
nătățirea activității partidului și a 
comuniștilor o garanție a îndepli
nirii Programului de dezvoltare ge
nerală a patriei și își va uni și 
mai mult rîndurile în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, în jurul partidului, cim'entînd 
unitatea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor — garanția 
înfăptuirii neabătute a Programu
lui partidului, a înaintării ferme 
spre comunism a patriei noastre 
puternice, libere și independente. 
(Aplauze puternice).

să vă încredințăm că pentru noi, 
pentru fiecare membru al partidu
lui. pentru fiecare cetățean al pa
triei. acest moment solemn are o 
valoare de simbol. Este un mo
ment adine marcat de încărcătura 
celor mai calde simțăminte pe care 
vi le purtăm, de legământul nostru 
ferm de a vă urma neabătut exem
plul, in slujirea fără preget a cau
zei partidului și poporului".

■ Primul secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R. a in- 
minat apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, noul car
net de membru al Partidului Co
munist Român, care poartă numă
rul 1.

Totodată, a fost înmânat tovarășei 
Elena Ceaușescu noul carnet de 
membru de partid.

De asemenea, au fost luminate 
noile carnete de membri de partid 
tovarășilor din conducerea partidu
lui prezenți la solemnitate.

A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu acest prilej deosebit din via
ta partidului nostru, cei prezenți au 
felicitat călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresindu-i 
urarea de noi si mari succese, de 
sănătate și fericire, spre gloria 
partidului, a patriei socialiste, a în
tregului nostru popor.
-____________________ •

Ip ultimele zile, vremea s-a îmbunătățit in majoritatea zonelor din țară. 
După aprecierea specialiștilor de la Institutul de meteorologie, acest pro
ces de ameliorare va continua și in perioada următoare. S-au creat astfel 
condiții din cele mai favorabile pentru trecerea cu toate forțele umane și 
mecanice la prășitul culturilor. Dealtfel, pentru etapa actuală nu există 
sarcină mai importantă pentru lucrătorii din agricultură decit aceea a în
treținerii exemplare a culturilor. Cu atit mai imperioasă este această sar
cină, subliniată in mod deosebit la recenta ședință comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului, cu cit, 
față de data calendaristică Ia care ne aflăm, lucrările . de intreținere a 
culturilor sint mult intirziate.
, Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă la 

28 mai. prima prașilă manuală și mecanică se făcuse la sfecla de zahăr 
pe 75 la sută din suprafețele cultivate și, respectiv, 50 la sută. Ia floa- 
rea-soarclui — pe 39 la sută și, respectiv. 64 la sută, iar la porumb — 
pe numai 10 la sută și, respectiv, 20 la sută. Iată de ce, organele jude
țene de partid și agricole, consiliile populare, consiliile unice agroindus
triale și conducerile unităților agricole trebuie să întreprindă măsuri 
energice in vederea mobilizării tuturor forțelor umane de la sate și a mij
loacelor mecanice pentru intensificarea la maximum a ritmului de execuție 
a lucrărilor de intreținere a culturilor. Pretutindeni trebuie să se înțeleagă 
că de efectuarea acestor lucrări Ia timp și de bună calitate depinde in mod 
hotăritor obținerea producțiilor vegetale prevăzute pentru acest ultim an 
al cincinalului.

BOTOȘANI

„La noi, tot satul este la cîmp“
Consiliul unic agroindustrial Dra- 

galina este unul dintre cele mai mari 
consilii din județul Botoșani. Are 
peste 30 000 hectare suprafață arabi
lă, din care mai bine de 11 000 au fost 
însămințate în această primăvară. 
Preocuparea de bază în această peri
oadă o constituie întreținerea cultu
rilor. Cum este organizată și cum se 
desfășoară activitatea ? Timp de o zi 
l-am insoțit pe tovarășul Gheorghe 
Groza, organizatorul de partid și pre
ședintele consiliului, la punctele de 
lucru, urmărind cum se acționează 
pentru grăbirea lucrărilor.

Ora 21. La sediul consiliului unic 
agroindustrial din Dragalina are loc 
ședința operativă pentru stabilirea 
programului de lucru pentru a doua 
zi. Președintele consiliului ne-a spus, 
între altele : „Așa obișnuim să ne 
întîlnim în fiecare seară, noi, cei din 
permanența consiliului. Analizăm 
ceea ce s-a realizat în cursul zilei» Ne 
informăm reciproc asupra probleme
lor ce se ivesc și stabilim cine și unde 
intervine pentru soluționarea lor. Pe 
această bază fixăm programul de lu
cru pentru ziua următoare".

Deoarece în cele mai multe dintre 
unitățile agricole din consiliu solul 
prezintă încă o stare excesivă de 
umiditate, pentru a doua zi ș-a hotă- 
rît mobilizarea și mai puternică a 
cooperatorilor la efectuarea prașilei 
manuale. Bineînțeles, fără a neglija 
și alte laturi ale activității curente.

Este trecut de ora 5 dimineața și, 
împreună cu președintele consiliului, 
plecăm la cimp. „Mergem la Suha- 
ru ?“ — întreabă șoferul. „Nu, astăzi 
mergem spre Dumeni-Cordăreni" — 
răspunde președintele consiliului. în 
drum, qprim, mai întii, la lotul ex
perimental pentru semințe al consi
liului. întinse suprafețe de mac, 
sfeclă de zahăr și porumb sînt prășite 
manual de citeva zeci de cooperatori, 
între ei, Octav Hurubeanu, inginerul- 
șef al C.A.P. Cristinești. „Am proce
dat așa cum s-a hotărît, spune ingi
nerul. Pină vom putea trece la pră
șitul mecanic efectuăm lucrările de 
întreținere manual. Am venit special 
pentru supravegherea respectării 
densității". Ce alte lucrări se execu
tă ? — il intrebăm pe inginerul-șef. 
„Astăzi terminăm erbicidatul la pă- 
ioase, iar de miine toate cele 5 uti
laje vor trece la erbicidarea cartofi
lor. La întreținerea sfeclei de zahăr 
lucrează peste 200 oameni, iar la po
rumb, aproape 100“ — ne răspunde 
acesta.

Ne continuăm traseul spre comuna 
George Enescu. Pe tovarășa Cristina 

Grigoruța, primarul comunei, o găsim 
la cîmp, împreună cu inginera Paula 
Livadaru și cu încă 60 de cooperatori 
la întreținerea unei suprafețe cultiva
te cu cinepă pentru sămință. Și aici 
aflăm că toate forțele din sat sint la 
cimp, la prășitul culturilor. Spre sea
ră ajungem la C.A.P. Dumeni.

Problema care il determina în acea 
zi pe tovarășul Gheorghe Groza să se 
deplaseze la Dumeni era, cum ne-a 
mărturisit, dorința de a participa la 
adunarea generală a organizației de 
partid sătești, ce avea la ordinea de 
zi supunerea Spre dezbatere a conclu-

TULCEA

Dacă exemplul fruntașilor ar fi urmat.
în ciuda condițiilor climaterice nu 

prea favorabile, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Tulcea au lu
crat și lucrează de zor la întreține
rea culturilor prășitoare. Pină 
miercuri seara, pe județ, s-a Înche
iat prima prașilă mecanică la floarea- 
soarelui pe cele 19 500 de hectare, iar 
sfecla de zahăr a fost prășită manual 
și mecanic pe toate cele 2 500 hectare 
cultivate. S-a executat, de asemenea, 
prima prașilă manuală pe 10 565 hec
tare cultivate cu floarea-soarelui. în 
ultimele zile a Început și prășitul po
rumbului.

Ne-am oprit in unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Mi
hail Kogălniceanu. Aici, din cele 966 
hectare cultivate cu floarea-soarelui, 
au fost prășite manual doar 295 hec- ( 
tare, iar porumbul a fost prășit me
canic pe 1210 hectare, din cele 6 788 
aflate în cultură, și manual 220 hec
tare. După-amiază, la C.A.P. Frecăței 
95 de oameni au ieșit în cîmp la pră
șitul manual al sfeclei de zahăr și al 
porumbului. „Pînă la căderea întu
nericului — ne-a spus șeful fer
mei, tovarășul Apostol Diaconu — 
vom termina prășitul sfeclei de za
hăr. Azi am executat și prima prașilă 
manuală pe 30 de hectare cu porumb. 
Dacă ar exista o mobilizare exempla
ră a tuturor oamenilor am putea să 
încheiem și această lucrare la timp".

Desigur, aceasta este condiția esen
țială de care depinde acum grăbirea 
lucrărilor. Nu-i însă suficient să cu- . 
noști ce trebuie făcut, ci. mai ales, să 
acționezi in acest sens. Se pune deci 
întrebarea : ce așteaptă oare corisi- 

ziilor și învățămintelor reieșite din 
discuțiile individuale cu comuniștii. 
Și aceasta deoarece 12 membri ai or
ganizației de partid, din totalul de 
peste 100, nu au constituit exemple 
demne de urmat în aceste zile, cînd 
pe ogoare era necesară o mobilizare 
maximă. Prezența organizatorului de 
partid a determinat un spirit exigent 
in desfășurarea lucrărilor. Vorbitorii, 
printre care comuniștii Mircea Buha- 
cel, Toader Frunza, Nicolae Pinzaru 
ș.a., au criticat aspru pe oei care aș
teptau să se facă timp frumos pentru 
a ieși la cîmp. Concluzia și învăță
mintele adunării generale ? începind 
cu a doua zi, toți membrii organiza
ției de partid, Împreună cu famili
ile lor s-au angajat să se afle pe 
cimp la întreținerea culturilor. Ba 
chiar oei criticați s-au angajat să 
mobilizeze și pe alți săteni ce nu sint 
membri de partid.

Este trecut de ora 21, cind ajungem 
din nou la sediul consiliului unic 
agroindustrial. Cadrele de conducere 
ale consiliului raportează pe scurt 
despre modul in care și-au îndepli
nit sarcinile încredințate. Se anali
zează pe larg cum s-au desfășurat lu
crările de întreținere a culturilor. în 
general, programul de lucru a fost res
pectat. Totuși, în satele Alba, Orof- 
tiana și Mlenauți s-au găsit prea pu
țini oameni- la lucru față de cit s-a 
stabilit. La întrebarea : „De ce n-ați 
luat legătura cu secretarii comitete
lor comunale de partid ?“ — specia
liștii consiliului repartizați pe acesta 
unități au ridicat din umeri. S-a ho- 
tărit ca această problemă să fie re
zolvată in ziua următoare, pentru ca 
în fiecare unitate agricolă să se asi
gure mobilizarea tuturor cooperatori
lor la întreținerea culturilor.

Silvestri AILENE1 
corespondentul „Scinteii*

liul de conducere al acestei coopera
tive agricole, să vină cineva de la ju
deț pentru a face mobilizarea coope
ratorilor la lucru ? Nici în alte uni
tăți — bunăoară, pe unele parcele ale 
C.A.P. Cataloi — nu s-a înțeles ne
cesitatea urgentării lucrărilor de 
întreținere a culturilor și se acțio
nează incă cu forțe reduse.

Că se poate lucra și altfel o do
vedește felul în care este organizată 
munca la eooperativa agricolă Baia.; 
Aici, încă de la ivirea zorilor, coope
ratorii se pregăteau să plece la câmp, 
la prășit. Tarlalele fermei nr. 4 Pan- 
duru erau impînzite de oameni. 
„Merge mai greu, se lipește pămintul 
de sape — pe spunea șeful fermei,. 
Ilie TugUIea — dar orice hectar pfă- 
șitacum Ih'sfeamhă' s'Pgc de recoltă la 

. toăhnhă; Dacă lăsăm să ne năpădeas-t 
că buruienile e greu să mai scăpăm 
de ele. De aceea, folosim fiecare oră 
bună de lucru. Ieșim în cimp la ivi
rea zorilor și ne întoarcem acasă cind 
se întunecă".

Exemplul acestei unități, ca și al 
altor cooperative agricole din consi
liile unice Tulcea, Mahmudia, Dăeni, 
Cerna, unde imediat ce timpul a per
mis s-a trecut cu toate forțele la pră
șitul manual al culturilor, demon
strează că acolo unde există o bună 
organizare a muncii răminerile în 
urmă la întreținerea culturilor pot fi 
recuperate.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii”

- prioritate obiectivelor cu termene de punere in funcțiune In acest an
> ; La Combinatul petrochimic Borzești — devenit astăzi, prin structura 

producției, cea mai complexă unitate a chimiei românești — se desfășoară 
în continuare ample lucrări de investiții. Prin intrarea în funcțiune a 
instalațiilor aflate în construcție în noua rafinărie, la uzina chimică și 
fabrica de cauciuc se va adinei gradul de prelucrare a materiilor prime, 
economia națională va dispune de o gamă de produse chimice de mare 
însemnătate.

Tn centrul atenției — 
lucrările de la rafinăria 

nr. 2
Ne vom opri, in rîndurile de față, 

asupra stadiului lucrărilor de inves
tiții la grupul celor opt instalații ale 
rafinăriei nr. 2, care, conform noilor 
termene — precizăm, replanificate — 
trebuie să intre in funcțiune la sfîr- 
șit.ul acestui trimestru. Începerea fa
bricației la instalațiile de hidrofinare 
benzină, reformare catalitică, hidrofi
nare petrol și motorină, fracționare 
gaze, distilare vid și recuperare sulf, 
separare și extracție aromate permi
te, pe lingă obținerea unor produse 
intens solicitate — benzine cu cifră 
octanică ridicată, materii prime pen
tru fibre și fire chimice, polistiren, 
cauciuc ș.a. — și o valorificare supe
rioară a păcurii și sulfului. In plus, 
se va realiza o îmbunătățire a ba
lanței de gaze combustibile pe plat
forma combinatului, prin renunțarea 
la utilizarea gazului metan în scopuri 
energetice. în expresie valorică, creș
terea gradului de prelucrare a țițeiu
lui în noile instalații tehnologice se 
cifrează la o producție lunară supli
mentară de 30 milioane lei. Iată deci 
argumente care ilustrează importan
ța racordării cit mai rapide la cir
cuitul productiv a capacităților noii 
rafinării de la Borzești.

Care este stadiul lor de execuție ? 
O primă constatare. Acum, cind pină 
Ia scadența noilor termene de punere 
în funcțiune au mai rămas mai puțin 
de 40 de zile, gradul de realizare a 
lucrărilor aferente celor opt obiecti
ve de investiții variază intre 95 la 
sută — în cazul instalației de hidro
finare benzină — și 80 la sută, la 
instalațiile de separare și extracții 
aromate. Deci, se poate aprecia că 
s-a ajuns in etapa de finalizare a 
acestor investiții, acum fiind necesar 
un ultim efort din partea constructo
rilor, montorilor și beneficiarului 
pentru asigurarea condițiilor necesare 
începerii producției. Lucrările care au 
mai rămas de realizat pot fi apreciate, 
la prima vedere, drept „mărunte", dar 
aceste mărunțișuri, multe la număr, 
solicită o importantă concentrare de 
forțe, o organizare superioară a acti

vității și o calitate ireproșabilă a 
execuției.

Este pozitiv faptul că desfășurarea 
lucrărilor de pe șantier este urmărită 
permanent de Comitetul județean de 
partid Bacău, de conducerile Minis
terului Industriei Chimice și Minis
terului Construcțiilor Industriale, 
care analizează periodic, la fața lo
cului. problemele de care depinde 
menținerea unui ritm susținut de 

Pe platforma petrochimică de la Borzești

ORDINE, DISCIPLINĂ, RĂSPUNDERE 
- cerințe esențiale pentru 

accelerarea ritmului de lucru
realizare a acestor investiții. Astfel, 
s-a reușit ca in ultima perioadă să 
se soluționeze operativ numeroase 
probleme importante legate de asi
gurarea cu utilaje tehnologice și ma
teriale. cu forță de muncă, dotarea 
cu mijloace de ridicat și montaj a 
șantierului. Acest sprijin insă ar fi 
trebuit să se reflecte, în mai mare 
măsură, in rezultatele de ansamblu 
obținute de constructori. Este adevă
rat că de la începutul anului ei au 
predat beneficiarului o serie de in
stalații de mare complexitate tehni
că, dar nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că la lucrările de investiții se 
înregistrează o restanță de 38 mili
oane lei, iar stocul de utilaje tehno
logice nemontate se ridică la valori 
importante. Concentrarea forțelor 
tehnice și umane stabilită in șe
dințele de comandament este dimi

nuată uneori de măsuri care nu sint 
de natură să impulsioneze munca pe 
șantierul din Borzești. De pildă, două 
macarale de mare putere, deplasate 
pe un șantier la Adjud doar pentru 
două zile, nu au fost readuse la Bor- 
zesti nici după trei săptămini și, de 
aceea. 400 tone de utilaje tehnologi
ce care aveau condiții de montaj au 
rămas in stoc.

Au „obosit1* constructorii 
la ultimele cinci 

procente ?
Așa cum s-a subliniat in recenta 

ședință comună a Comitetului Poli

tic Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Guvernului, toate 
forțele trebuie concentrate pentru 
respectarea termenelor de punere in 
funcțiune a obiectivelor planificate 
în acest an. Trebuie să fie limpede 
că sarcina principală a Trustului de 
construcții industriale de la Borzești, 
Trustului de montaj utilaj chimic 
București, a celorlalte unități de con
strucții care acționează pe șantierul 
petrochimiei din Borzești o consti
tuie finalizarea lucrărilor de pe plat
forma noii rafinării.

După cum arătam, problemele mari 
ale acestor investiții au fost soluțio
nate. dar lucrările mărunte se pare 
că nu sînt tratate cu toată răspun
derea de constructori și montbri. La 
instalațiile de reformare catalitică și 
hidrofinare benzină, realizate in pro
porție de 92 și, respectiv, 95 la sută, 

lista lucrărilor de executat numără 
peste 800 de poziții, din care 200 sînt 
încă neîncepute. Este vorba, în prin
cipal, de montarea unor flănși, su
darea de coturi și reducții, legături 
între vase și conducte care, așa după 
cum ne spunea inginerul Eugen Ră- 
dulescu, șeful atelierului nr. 2 din 
rafinărie, condiționează începerea 
probelor de presiune pe traseele teh
nologice. Lucrări migăloase, care ne
cesită o puternică concentrare de 
forțe din partea montorilor. Dar, 
după cum aveam să constatăm pe 
șantier, la cele două instalații, care 
conform stadiilor fizice atinse pot fi 
in scurt timp puse in funcțiune, nu
mărul montorilor este insuficient. 
Este drept, cei prezenți lucrau sus

ținut, deși vremea nu era prielnică, 
o ploaie deasă bătea Valea Trotușu- 
lui de citeva zile.

— Programul zilnic de lucrări se 
Îndeplinește punct cu punct, ne spu
nea șeful de echipă Ion Bardan. Fa
cem unele lucrări și in avans, dar 
sintem prea puțini față de cite mai 
sint de făcut aici.

Situație pe care aveam să o mai 
lntilnim și ia alte puncte de lucru din 
șantier. Dealtfel, efectivul exact al 
constructorilor care lucrează la insta
lațiile rafinăriei, cu termene de pu
nere in funcțiune în acest an, nu 
l-am putut afla cu exactitate. Șeful 
serviciului investiții din combinat, 
inginerul Nicolae Chiriță, îl aprecia
ză la 1 000—1 200 de muncitori, in 
timp ce inginerul Ion Dumitraș, șeful 
Grupului de șantiere Borzești, după 
mai multe întrebări puse colaborato

rilor, îl socotește la 1 500. O cifră 
care este însă contrazisă de ritmul 
încă lent în care se finalizează lu
crările.

Acum, 
sprijinul proiectanților 
este nu numai oportun, 
ci și absolut necesar
Desigur, explicația acestei stări de 

lucruri nu poate fi pusă numai pe 
seama • concentrării insuficiente a 
efectivelor de montori și instalatori. 
Concret, despre ce este vorba ? La 
multe puncte de lucru, soluțiile teh
nice. neclaritățile din documentații 
trebuie rezolvate operativ pe șantier 
de către proiectanți. Or. sprijinul 
specialiștilor din cadrul Institutului 
de cercetări, inginerie tehnologică și 
proiectări pentru rafinării — Ploiești, 
aflați pe șantier, este insuficient. Ce 
reproșează beneficiarul și constructo
rul proiectanților ? Stilul birocratic, 
anacronic in care aceștia înțeleg să 
acorde asistența tehnică solicitată.

— Mulți dintre proiectanții chemați 
de urgență pe șantier vin. vizitează 
intre două trenuri șantierul, notează 
problemele și pleacă la Ploiești, ne 
spune directorul general al Combina
tului petrochimic de la Borzești. ing. 
Stancu Zamfir. Pe lingă unele soluții 
tehnice, in lipsa cărora lucrările nu 
pot avansa în unele puncte-cheie ale 
investiției, proiectanții nu au predat 
Încă beneficiarului instrucțiunile pen
tru punerea în funcțiune a instala
țiilor de reformare catalitică, recu
perare gaze, hidrofinare benzină. Or, 
acum cind scadența termenelor bate 
la ușă, nu poate fi incepută pregăti
rea personalului muncitor pentru ex
ploatare, nu pot fi realizate mane
vrele de simulare la părțile de in
stalații care sint finalizate.

Așa cum apreciam la începutul 
acestor rinduri, marile probleme ale 
investițiilor din noua rafinărie sint 
soluționate Ia ora actuală. Dar fiecare 
„mărunțiș" nerezolvat devine in per
spectiva apropiată a punerii in func
țiune un amănunt esențial. Acest 
lucru trebuie bine înțeles de toți fac
torii cu răspurideri precise în finali
zarea acestor investiții. Și, mai ales, 
trebuie acționat cu mai multă hotă- 
rîre, mai organizat, astfel încît în cel 
mai scurt timp pe șantierul Combi
natului petrochimic de la Borzești să 
consemnăm, la termenele . stabilite, 
noile premiere industriale.

Dan CONSTANTIN 
Foto: C. DAN

Montorii 
în etapa 

finală 
a lucrărilor

Echipa condusă de Ion 
Bardan lucrează la fi
nalizarea montajului in 
instalația de reformare 

catalitică

in așteptarea 
respectării 
celui de-al 
patrulea 
termen 
promis 

întreprinderea „Aver
sa" din Capitală a 
amînat, și după a treia 
promisiune neonorată, 
livrarea a 12 pompe. 
Fundațiile goale aș
teaptă ca furnizorii 
să-și respecte, în sfîr- 

șit, cuvîntul
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MANUALELE Șl CURSURILE UNIVERSIÎARE 
în pas cu cele mai noi cuceriri 

tehnico-științifice

Constantin OLTEANU

Dind curs solicitării pe care ziarul nostru, prin 
Intermediul anchetei „MANUALELE Șl CURSU
RILE UNIVERSITARE - IN PAS CU CELE MAI 
NOI CUCERIRI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE", a adre
sat-o cadrelor didactice, tuturor specialiștilor, 
studenților, de a-și spune cuvintul in legătură cu 
imperativul modernizării disciplinelor din învăță- 
mintul superior - imperativ pregnant exprimat

în documentele partidului nostru, în cuvîntările 
secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— numeroși cititori au trimis redacției noastre 
observații și propuneri concrete vizînd perfecțio
narea, în pas cu exigențele științifice actuale și 
de perspectivă ale construcției socialiste în pa
tria noastră, a tuturor componentelor vieții uni
versitare. Cum este și firesc, cele mai multe din

tre aceste intervenții pornesc și se referă la as
pectele concrete, specifice unui institut, unei fa
cultăți sau chiar unui an de studiu, dar, indi
ferent de sfera lor de cuprindere, toate atestă 
un bogat potențial de idei care poate și tre
buie să fie pe deplin utilizat in acțiunea de 
modernizare a învățămintului nostru superior. Pu
blicăm cîteva din opiniile sosite la redacție.

„Contribuții la cercetarea 
conceptului de putere 
armată la români"

Permanenta actualizare 
a cunoștințelor

Fără a diminua citusi de puțin ro
lul diverselor forme practice de 
transmitere a cunoștințelor de bază 
ale unei discipline (stagii în produc
ție, lucrări practice, ateliere, semi
nare etc.), consider că un curs expus 
de profesor sau un alt cadru de pre
dare nu poate să fie înlocuit de nici 
una din aceste forme practice indis
pensabile (absolut indispensabile) in 
orice proces de invătămint. dar avind 
un alt rol decît acela de a înlocui 
cursul de la catedră. Un curs uni
versitar nu poate fi înlocuit, dacă 
este cazul, decît printr-un alt curs 
universitar mai bun decit cel exis
tent. Mă feresc, intr-un fel. să spun 
..curs teoretic" deoarece in mintea 
multora teoreticul este opus metafi
zic practicului și învățămîntul teore
tic este înțeles uneori eronat, ca să 
nu zic peiorativ, ca puțind să deran
jeze invătămintul practic.

In realitate, teoria și practica unei 
discipline nu sint decît laturi obliga
torii ale aceluiași proces unic in- 
structiv-educativ. laturi care nu se 
exclud, ci se completează una pe cea
laltă în constituirea și transmiterea 
conținutului disciplinei respective ; 
desigur, cu menținerea unui raport 
rațional intre ele. în așa mod incit 
să se evite atît teoretizarea exce
sivă, cît și practicismul îngust.

Revenind la cursul vorbit sau teo
retic, in sensul pozitiv al cuvîntului, 
cred că modernizarea lui în spiritul 
indicațiilor amintite trebuie să in
cludă atît mijloacele de predare, cît 
și, mai ales, conținutul propriu-zis de 
cunoștințe, de idei și de concepții. 
Evident, mijloacele moderne audeo- 
video trebuie folosite cit mai larg 
posibil. Ele ameliorează transmiterea, 
înțelegerea și fixarea cunoștințelor 
— element esențial in invătămintul 
de toate gradele.

Simpla introducere a unor aseme
nea metode moderne nu realizează 
insă modernizarea învățămintului 
sau a conținutului învățămintului. 
Aceasta presupune nu numai o mo
dernizare de procedee didactice, ci o 
modernizare de concepție a discipli
nei, o actualizare permanentă a cu
noștințelor în pas cu achizițiile știin
țifice considerate ca btirturi Cistigate- arerianvB'iqua aowiuriL

pentru specialitatea respectivă, o 
frămîntare și transmisiune de idei 
care pot să stimuleze, să fertilizeze 
gîndirea creatoare a studentului. Mai 
mult decît atît. tinînd seama că stu
dentul de astăzi va lucra mîine ca 
specialist în condiții pe care revolu
ția tehnico-științifică din zilele noas
tre le perfecționează și le reînnoiește 
cu fiecare cincinal, cursul universi
tar. bazat pe integrarea teoriei și 
practicii cu cercetarea științifică, tre
buie să aibă în vedere și modul în 
care va fi chemat să gîndească și să 
lucreze specialistul viitor și să-i fur
nizeze, în afară de bazele teoretice 
și practice actuale ale disciplinei, și 
instrumentele de gindire și autoper- 
fecționare continuă, care să-i permi
tă să se dezvolte singur, în ritm cu 
dezvoltarea viitoare a specialității pe 
care o îmbrățișează și în cadrul dez
voltării generale, impetuoase a pro
ducției și a, tuturor sectoarelor de 
activitate din tara noastră.

Aceste obligații fac ca pregătirea și 
expunerea unui curs să fie o muncă 
de continuă creație, care absoarbe 
o însemnată parte din timpul cadre
lor de predare și care nu se poate 
realiza fără ca acestea să fie con
comitent și activ antrenate atit in 
cercetarea științifică, .cît și în activi
tățile practice productive ale disci
plinei predate.

Un curs modernizat necesită o re
înnoire continuă care nu este numai 
o adăugare de date în plus în fiecare 
an, sau la 2—3 ani o dată, ci o re- 
gindire și reformulare a unor capi
tole din curs și. cu timpul, a cursului 
în întregime, în lumina noilor achizi
ții științifice și a noii concepții și 
dezvoltări a disciplinei respective. 
Modernizarea conținutului unui curs 
nu presupune o creștere a numărului 
de ore de predare sau de pagini ti
pografice. ci o schimbare permanentă 
a ceea ce s-a învechit cu ceea ce 
este nou. a ideilor perimate cu ideile 
novatoare aduse de cercetarea știin
țifică și de dezvoltarea practică a 
oricărei discipline.

Prof. dr. docent
C. ANASTASATU
membru corespondent al Academiei mar ril . ofi-Vrita .'axili

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoalâ. Ora TV de chimie 
(consultații)

11,00 Roman-foileton : Bastardul. Relua
rea episoadelor 1 si 1

12.30 Telex
12,40 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 învățâmînt-educatie. Lecția 'si spi

ritul modem al procesului educa-

Uv-lnstructiv. Premisele calității 
lecțiilor

16,25 Cu;-s de limba rusă
16,45 Itinerare turistice
17,05 Viața culturală • Sub emblema 

Festivalului national „Cîntarea 
României" — Primăvara culturală 
bucureșteană. Reportaj — Din ac
tivitatea clubului muncitoresc al 
Șantierului naval Constanta. Re
portaj • In luminile rampei 
• Afiș cinematografic • Anuala 
republicană de gravură 1900 — 
Tulcea • Mapamond cultural : 
S. J. Perse

18,05 Desene animate : Sindbad mari
narul

Arta didactică 
a profesorului

La ora actuală, invătămintul agro
nomic, atit prin structura planuri
lor de invătămint. cit și prin cea a 
programelor, suferă de un caracter 
prea „biologic". Elementele de biolo
gie (creștere și dezvoltare, sistemati
că etc.) sint necesare intr-un curs 
de tehnologie numai în măsura în 
care acestea sînt utilizate pentru fun
damentarea tehnologiilor de produc
ție sau a unor lucrări. Subordonarea 
conținutului cursului aspectelor bio
logice, extinderea exagerată a capi
tolelor de sistematică, domeniu care 
de fapt este o repetare sau o adlnci- 
re a botanicii, nu reprezintă, după 
opinia mea. un element pozitiv.

La structurarea disciplinelor uneori 
s-a uitat că absolvenții noștri vor fi 
ingineri tehnologi. în agricultură, in
gineria tehnologică nu ă pătruns în 
suficientă măsură. Explicația este 
ușor de găsit dacă ne gîndim că in 
planul de invătămint de la speciali
zarea agricultură, bunăoară. în patru 
ani studentul execută numai trei 
proiecte de an la topografie, la îm
bunătățiri funciare și la organizarea 
și conducerea unităților agricole so
cialiste. Dacă mai considerăm și fap
tul că primele două discipline nu 
sint profilatoare. ne dăm seama cit 
de inadecvat este structurată activi- 
tateă de inginerie tehnologică. Pen
tru a ameliora această situație pro
pun ca în noile planuri de învătă- 
mînt, la majoritatea disciplinelor 
tehnologice, să se introducă proiect 
de an. Orele necesare activității de 
proiectare tehnologică1 să fie luate 
din padrul lucrărilor practice, deoa
rece activitatea de proiectare este tot 
o activitate practică. Pentru a spri
jini ideea, am să mai dau cîtevă 
exemple : la agronomie se pot face 
proiect de fertilizare la o fermă, 
proiect de amendare ; Ia agrotehnică 
se pot întocmi proiect de asola- 
mente, proiect de combatere a buru
ienilor intr-o fermă ; la entomologie 
și fitopatologie, proiect de combatere 
a unor dăunători sau boli. în tema 
de proiectare se vor „crea" situații 
asemănătoare cu cele, din teren, iar 
studentul va trebui să gîndească și 
să structureze proiectul de așa ma
nieră incit să aibă rezultate tahno-

logice și economice optime.
De asemenea, la această oră nu 

este suficient stimulată gindirea stu
dentului pentru algorltmizarea tutu
ror operațiilor care conduc la un pro
iect, program sau calcul. Pentru a- 
ceasta, în agricultură trebuie să ne 
axăm atenția pe modernizarea sis
temului informațional, mai ales pe 
componenta sa tehnică, deoarece nu 
dispunem încă în suficientă măsură 
de informația tehnică structurată, or
donată și stocată în vederea luării 
deciziilor de natură tehnologică.

S-a scris, dar mai ales s-a vorbit 
și se vorbește mult despre moderni
zarea procesului de predare. Unii 
profesori înțeleg că renuntînd com
plet la tablă, cretă și planșă și uti- 
lizînd aspectomatul, retroproiectorul 
și aparatul de filmat au realizat 
„modernizarea" cursurilor. Aceștia, de 
fapt. înțeleg îngust modernizarea, în
deosebi ca formă de predare si nu 
văd adevăratul ei sens : valoarea 
conținutului predării. în procesul de 
elaborare a materialelor didactice a- 
tentia -noastră se cere concentrată 
mai cu seamă pe selecția riguroasă a 
materialului informational. Este cu
noscută apoi tendința unor cadre di
dactice de a „elabora" cursuri cu 
„mare volum informațional", supra
aglomerate cu date, cifre, fapte si fe
nomene nesemnificative, care încar
că nejustificat memoria studentului. 
Arta didactică a profesorului se ma
nifestă in cursuri suple, formative, 
funcționale.

Deoarece la majoritatea discipline
lor există manuale sau cursuri lito
grafiate (iar acolo unde nu există 
încă trebuie să apară cît mai repe
de posibil), cursul vorbit, expus stu
denților. după părerea mea. nu tre
buie să fie o repetare a conținutului 
celui scris. Cursul vorbit, cu excepția 
unor probleme mai greu accesibile 
autoînvățării, trebuie să fie un „nou 
elaborat" care să cuprindă studii de 
caz. situații intîlnite. cercetate, diag
nosticate și rezolvate în producție.

Prof. dr. Inq.
Ștefan ROMOȘAN 
rectorul Institutului agronomic 
Timișoara
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Lucrarea de față, ti
părită la Editura mili
tară, constituie rodul 
unei susținute munci 
de cercetare științifică. 
Rezultatele au fost co
municate de autor în 
numeroase studii care 
au format o bază se
rioasă pentru abor
darea de ansamblu 
a domeniului mențio
nat, acum realizin- 
du-se o primă tratare 
unitară de anvergură 
a temei, în lumina a- 
precierilor referitoare 
la istoria națională 
cuprinse în Progra
mul Partidului Comu
nist Român, în opera 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Paginile cărții oglin
desc evoluția acestui 
concept, care presupu
ne geneza și dezvol
tarea sistemului mili
tar, mutațiile cantita
tive și calitative ale 
componentelor lui de-a 
lungul epocilor tra
versate de societatea 
românească.

Lectura volumului 
detașează două planuri 
pe care sint conduse 
investigațiile : in pri
mul rind, reflectarea 
în gîndirea social-poli- 
tică a problematicii 
complexe pe care o 
implică conceptul de 
putere armată ; în al 
doilea rînd, materiali
zarea practică a con
ceptului in organiza
rea și acțiunea facto

rului militar de apăra
re in perioadele și 
momentele fundamen
tale ale istoriei.

Referitor la primul 
plan, expunerea păre
rilor diferitelor școli 
de gîndire este însoți
tă de o atitudine cri
tică a autorului. Pen
tru cel de-al doi
lea plan, reliefăm e- 
valuarea pertinentă, 
argumentată, a rolului 
oștirii și celorlalte 
elemente ale sistemu
lui militar al româ
nilor în lupta pentru 
triumful marilor idea
luri istorice ale po
porului nostru : liber
tate, independență, 
unitate. Sub acest as
pect, emblema întregii 
lucrări o constituie 
aprecierea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu: 
„Istoria poporului nos
tru, istoria armatei 
noastre demonstrează 
cu putere că niciodată 
poporul român, arma
ta sa nu și-au propus 
țeluri agresive. Secole 
de-a rîndul armata 
noastră a luptat pen
tru a apăra indepen
dența tării, pentru a 
asigura înfăptuirea 
unității naționale, pen
tru afirmarea inde
pendentă a națiunii 
noastre".

Una din valențele 
substanțiale ale cărții 
o constituie punerea 
în evidentă a viziunii 
și poziției mișcării re
voluționare, socialiste

din țara noastră în le
gătură cu conceptul 
de putere armată. Lu
crarea aprofundează 
procesul elaborării și 
dezvoltării gindirii mi
litare proprii a Parti
dului Comunist Ro
mân. al aplicării con
cepției sale militare.

Un întreg capitol 
este consacrat. pe 
bună dreptate, schim
bărilor calitative ope
rate în cadrul concep
tului de putere arma
tă in cea mai fertilă 
perioadă din istoria 
României, inaugurată 
de Congresul al IX-lea 
al partidului, schim
bări a căror esență o 
reprezintă, cristaliza
rea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
doctrinei militare na
ționale, care definește 
scopul, stabilește for
țele. mijloacele și mo
dalitățile apărării pa
triei socialiste — cau
ză și operă a întregu
lui popor. Lucrarea, 
atit prin conținut, cit 
și prin unghiurile și 
modalitățile de abor
dare, așa cum dealtfel 
se remarcă și în pă- 
trunzătoarea prefață 
semnată de generalul- 
colonel Ion Coman. se 
înscrie ca o contribu
ție de seamă la cer
cetarea istoriei noas
tre militare.
General-maior 
Constantin ANTIP

Ștefan ANDREESCU

„Restitutio Daciae"
O lucrare de medi

tație, de reflecție pe 
marginea documentu
lui istoric ; un demers 
stăruitor de recitire a 
mărturiilor documen
tare și punere în va
loare a unor înțelesuri 
noi ale informației is
torice. Iată caracteri
zată succint noua lu
crare a 
cetător 
dreescu, 
Daciae",

08.30 Handbal masculin : România — 
Spania (repriza a n-a). Transmi
siune directă de la Oradea

10,00 Telejurnal
19,25 La zi în agricultură v
19,40 Ancheta TV : „Lăcomia strică 

omenia". Realizator Ștefan Dlmi- 
triu

20.H0 Ora tineretului.
21,00 Coruri, arii și scene celebre din 

opere
21,35 Documentar științific. Resurse ale 

Oceanului Planetar
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL i

17.30 Radar pionieresc
17,50 Film serial : Război șl pace. Re

luarea episodului 3
19.00 Telejurnal
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Instantanee
20,00 Concert in studioul Radiotelevlziu- 

nii. Transmisiune directă. Dirijor : 
Paul Popescu. în program : Sim
foniile a Vin-a șl a Vil-a de 
Beethoven. în pauză : emisiunea 
„Viata muzicală in colocviul criti
cilor" de I. Sa va

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

tînărului cer-
Ștefan An- 

„Restitutio 
apărută la 

editura „Albatros", vo- 
1 lurtr L-arh analizează 
relațiile politice dintre 
țările române în răs
timpul a șapte decenii 
care premerg urcării 
pe tron a lui Mihai 
Viteazul.

Legitimat de con
vingerea că dimensiu
nile și semnificația u- 
nică ale 
întreprinse 
domn nu 
apreciate 
în absența relevării u- 
nor legături care s-o 

\ situeze in ambianța

experienței 
de marele 
pot fi just 
și înțelese

unui proces evolutiv 
de durată, demersul 
autorului 
în timp 
perioada 
levind că
cui al XV-lea tot mai 
ades a mijit și s-a con
turat, ca soluție pen
tru păstrarea statutu
lui politic al țărilor ro
mâne, ideea alcătuirii 
unui front comun ro
mânesc.

A fost o convingere 
care s-a întărit în pri
ma jumătate a seco
lului următor, pe
rioadă dominată de 
gindirea și acțiunea 
lui Petru Rares, care 
anticipează programul 
politic al lui Mihai Vi
teazul.

Una dintre contribu
țiile majore ale cărții 
la Înțelegerea evolu
ției ideii de unitate 
politică 
capitolul 
făuririi 
nastioe"

coboară însă 
mult peste 

schițată, re- 
încă în vea-

o constituie 
consacrat 

„unirii di- 
a Moldovei

și Țării Românești, 
realizată o bună bu
cată de timp în ulti
mul pătrar al secolului 
al XVI-lea. Autorul 
stăruie cu folos mai 
ales asupra consecințe
lor acestei „uniri" în 
ceea ce privește întări
rea si multiplicarea le
găturilor dintre cele 
două țări române pe 
plan social, economic 
și cultural, cu tot ceea 
ce acestea însemnau 
pentru dezvoltarea 
conștiinței de neam.' 

Pe baza tuturor a- 
cestor date, autorul 
este îndreptățit la 
încheierea că unirea 
din 1599—1600 n-a fost 
opera hazardului, a u- 
nei conjuncturi, ci a 
încununat tendințe 
permanente existente 
în toate cele trei țări 
române. Este acesta 
chiar meritul funda
mental al lucrării.

Silvlu ACHIM y

CARNET cultural

HARGHITA • La Toplita. în 
cadrul „Zilelor culturii", se des
fășoară ediția a treia a Festiva- 
lului-concurs al cintecului păs
toresc „Miorița", manifestare 
artistică de amploare la care 
participă interpreti din mai 
multe județe ale țării, precum 
și artiști consacrati. De aseme
nea. pe tema „Viata păstoreas
că si influenta sa asupra folclo
rului românesc", aici va avea 
Ioc o sesiune de comunicări ști
ințifice cu participarea unor ca
dre universitare. cercetători, 
etnografi, muzeografi si alti 
invitați din București. Cluj-Na- 
poca. Timișoara. Iași. Sibiu. 
Tîrgu Mureș. TîrgoviȘte. Pitești, 
Suceava, Miercurea-Ciuc și din 
localitate. (I. D. Kiss).

V1LCEA • La Rimnicu Vîlcea 
a avut loc o sesiune de comu
nicări pe tema : „De la crearea 
primului stat dac centralizat si 
independent la România socia
listă". La această prestigioasă 
manifestare organizată de secția 
propagandă a comitetului jude
țean de partid au participat nu
meroși profesori universitari si 
cercetători în domeniul istoriei 
din București. Craiova. Brăila, 
Tirgu Jiu. Slatina. Drobeta- 
Turnu Severin și Vilcea. (Ion 
Stanciu).

OLT • In comuna Cezienl, 
județul Olt. a avut loc cea de-a 
7-a ediție a „Sărbătorii iilor". 
La această manifestare devenită 
tradițională sînt prezentate cos
tume populare si scoarțe olte
nești realizate de cooperatoare
le. din localitate. Cele mai apre
ciate cusături si țesături au fost 
premiate. • La Brastavătu a 
avut loc „Sărbătoarea lămiitei". 
reușită manifestare culturală 
inspirată de tradițiile locale. 
Aflată la a 3-a ediție, sărbă
toarea din acest an a reunit ti
neri și virstnici. artiști amatori 
din 8 localități din județul Olt. 
precum și formațiile de cintece 
si dansuri din comuna Cujmir. 
județul Mehedinți. (Emilian 
Rouă).

SIBIU • In stațiunea Pălti- 
niș-Sibiu se desfășoară intre 27 
mai și 1 iunie lucrările Simpo
zionului international de cera
mică organizat de .Comitetul ju
dețean de cultură si educație 
socialistă Sibiu. Participă cer
cetători și muzeografi din Aus
tria. Cehoslovacia. R.F. Germa
nia. Ungaria și specialiști din 
tara noastră. (Nicolae Bruian).

VASLUI • în această săptă- 
mină premergătoare lui 1 Iunie, 
în orașele si comunele vasluie- 
ne se desfășoară multiple ac
țiuni cultural-educative si artis
tice dedicate sărbătoririi „Zilei 
copilului" : Expoziții de desene, 
de cusături și de obiecte execu
tate de copii, intitulate „Culori
le copilăriei" si. respectiv. 
„Mîini măiestre", concursul de 
desene pe tema : „Mlăditele a- 
nului 2 000“ (la Vaslui. Bîrlad, 
Huși și Negrești), parăzi ale 
modei pentru copii la Vaslui și 
Birlad. expuneri cu tema „Grija 
partidului si statului nostru 
pentru asigurarea unei copilării 
fericite", vizite ale comitetelor 
de femei la casele de eonii etc. 
(Vasile Văsîi).

DOLJ • La Casa de cultură 
a studenților din Craiova a fost 
deschisă expoziția republicană 
de filatelie — „Studentfilia ’80". 
care reunește exponatele a 50 
de studenti din diferite centre 
universitare care, prin interme
diul materialului filatelic, re
levă momente din trecutul isto
ric al patriei, din domeniile ar
tei. științei, tehnicii, ca si as
pecte ale realizărilor remarca
bile din anii construcției socia
liste. (Nicolae Petolescu).

Problema definirii conținutului 
drepturilor omului, a elaborării di
recțiilor de acțiune pentru promo
varea respectului lor în lumea con
temporană constituie. în special în 
ultimii ani. obiectul unor preocupări 
susținute din partea politologilor, a 
sociologilor, a juriștilor, a tuturor ca
tegoriilor de specialiști în domeniul 
științelor sociale. Acestui subiect i-au 
fast, dealtfel, consacrate numeroase 
lucrări, i-au fost dedicate colocvii și 
simpozioane tocmai în scopul deslu
șirii sensurilor reale ale acestei no
țiuni, al elucidării căilor șl mijloace
lor celor mai eficiente pentru garan
tarea aplicării normelor umanitare în 
întreaga lume.

Apărute ca rezultat al unei înde
lungate evoluții istorice, fapt ce a 
făcut ca ele să fie consacrate astăzi 
în constituții și în numeroase docu
mente Internationale, drepturile omu
lui sint insă interpretate in mod di
ferit, in funcție de poziția ideologică 
a celor care caută să le definească 
conținutul.

Oricit ar părea de surprinzător, in 
epoca noastră se mai întilnesc încă 
afirmații de genul aceleia că „Drep
turile omului sint civile și politice, 
iar nu economice, sociale sau cultu
rale". Autorul acestei afirmații, poli
tologul francez Maurice Cranson. re
gretă chiar faptul că Declarația uni
versală a drepturilor omului adoptată 
de O.N.U. in 1948 s-a încărcat 
inutil cu prevederile privind dreptul 
omului de a beneficia de condiții eco
nomice Si culturale egale sau asemă
nătoare cu ale semenilor săi.

Alteori se încearcă anumite clasi
ficări sau ierarhizări ale drepturilor 
omului, proiectîndu-se pe primul plan 
drepturile politice și acordindu-se un 
Joc cu totul secundar celor economice 
sau sociale. Juristul american Warren 
Christopher apreciază, de pildă, că 
primul drept al omului este „dreptul 
de a fi liber de violarea guvernamen
tală a integrității persoanei". Expri- 
mind un punct de vedere asemănător, 
politologul suedez Karl Birnbaum opi
nează că politica respectului drepturi
lor omului ar implica in primul rind 
„apărarea poziției cetățeanului indi
vidual fată de societatea in care tră
iește și, in special, protejarea împo
triva încălcărilor drepturilor si liber
tăților de bază, cum ar fi libertatea 
de exprimare, libertatea de întrunire 
și de mișcare".

Se regăsesc clar, in această concep
ție. mult discutata idee a opoziției 
dintre drepturile omului si puterea 
autorității, al cărei exponent este sta
tul. preocuparea pentru înlăturarea 
acestei contradicții prin garantarea 
unor drepturi de protecție a omului 
împotriva „arbitrarului", pe care or
ganizarea societății ar fi tentată să-l 
exercite asupra libertății sale:

Desigur. în condițiile societății ca
pitaliste. o asemenea opoziție este 
reală, intrucît, așa cum se știe, statul, 
deși se declară arbitru impartial, 
deasupra claselor, a intereselor di

verselor categorii sociale, nu este in 
fond decit instrumentul prin care un 
grup de privilegiati iși asigură domi
nația asupra celor multi. Intr-un ase
menea context, preocuparea de a 
crea o protecție pentru individ îm
potriva abuzurilor statului apare ca 
legitimă. Stirnește însă nedumerire 
faptul că o situație care izvorăște 
precis din anumite realități sociale 
este prezentată drept un adevăr uni
versal valabil, iar măsurile propuse 
de autorii burghezi — drept un „pa
naceu", împotriva imperfecțiunii sis
temului social și politic în general, 
indiferent de orînduire.

Or. după cum este bine cunoscut, 
în cadrul orinduirii socialiste dispar 
cauzele, temeiurile obiective ale opo
ziției dintre individ si sfat, intrucit 
întreaga putere -in stat aparține celor 
ce muncesc, poporului, care o folo
sește în scopul promovării .propriilor 
interese, al asigurării progresului 
multilateral al întregii societăți. Con
tradicțiile care pot apărea între ce
tățeni și stat în noua orinduire au 
la bază anumite deformări birocrati
ce sau hotărîri subiective, necores
punzătoare necesităților reale ale so
cietății, ori influente, rămășițe ale 
unor mentalități retrograde, dar ele 
nu țin de esența noii orinduiri, nu 
decurg din rolul și funcțiile statului.

Rămînînd prizonieri ai unor vechi 
„standarde de gîndire". ai concepții
lor proprii secolului al XVIII-lea, 
cind drepturile omului au fost con
sacrate prin declarațiile burgheze de 
drepturi, numeroși ideologi occiden
tali n-au putut — sau nu vor — să 
înțeleagă dimensiunile noi ale acestui 
concept, necesitatea adaptării perma
nente a drepturilor omului la condi
țiile reale ale lumii de astăzi. în ve
derea soluționării unor nevoi strin
gente ale omului.
■ Este semnificativ, de pildă, că in 
discuția ce are loc Pe plan internatio
nal despre drepturile omului, se face 
nu o dată caz despre unele laturi for
male ale acestor drepturi, ignorin- 
du-se în schimb existenta unor grave 
anomalii sociale atit de caracteristice 
lumii capitaliste, cum sint exploata
rea maselor muncitoare, inegalitățile 
flagrante de ordin economic și social 
între marea majoritate a societății și 
minoritatea exploatatoare. Se formu
lează chiar puncte de vedere, potrivit 
cărora drepturile economice si sociale 
nu ar fi „drepturi" in sensul propriu- 
zis al cuvintului. ci ar îmbrăca mai 
mult caracterul unor „revendicări" 
din partea indivizilor si nu al unor 
îndatoriri din partea statului.

Desigur, nu este întîmplător că se 
încearcă ignorarea drepturilor econo
mice șl sociale într-o lume în care 
milioane de oameni sînt lipsiți de 
dreptul elementar de a-și cîstiga exis
tenta prin muncă, de a se bucura de 
un trai cit de cit omenesc. Statisticile 
arată că. în prezent, numărul șomeri
lor în tarile capitaliste dezvoltate a 
ajuns la 18 milioane, că fiecare al 

treilea șomer este un tinăr — deci 
6 milioane de tineri lipsiți de sigu
ranța traiului cotidian, zvirliti in bra
țele dezolării. De asemenea, in 
țările slab dezvoltate. numărul 
persoanelor care suferă de foame 
se ridică la 450 milioane, iar o pătri
me din populația lumii — 1 miliard 
de oameni — nu beneficiază de nici 
un fel de asistentă medicală. Despre 
mult trîmbitata „egalitate a șanselor" 
cetățenilor vorbește de la sine faptul

ADEVĂRATE Șl FALSE VALORI 
ALE LIBERTĂȚII UMANE
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umanismul socialist

că în țări precum Franța. R.F.G. nu
mărul studenților proveniti din fami
lii muncitorești este doar de 10 la 
sută și respectiv 14 la sută, că taxele 
universitare au crescut cu 100 la sută 
in Belgia si cu 40 la sută în S.U.A.

Apare evident că prin teoriile ce 
pretind că drepturile economice n-ar 
face parte din drepturile omului se 
încearcă de fapt să se justifice nepu
tința orinduirii capitaliste de a realiza 
egalitatea socială a oamenilor, a le 
asigura tuturor condițiile necesare 
pentru a trăi cu adevărat omenește.

Nu este lipsit de interes să amin
tim în acest context că societatea 
unde se face atîta caz în jurul 
drepturilor omului, societatea care 
vrea să apară adine preocupată de 
condiția omului contemporan, ză
mislește în mod sistematic o serie de 
teorii care încearcă să legitimeze 
inegalitatea între oameni. în ultimii 
ani sintem martorii relansării în Oc
cident a unor teorii de factură eli- 
tist-biologică — cea mai recentă 
expresie în acest sens constituind-o 

„Noua dreaptă" — care, fardîndu-se 
ou false argumente inspirate de re
cente cercetări genetice, urmărește 
să demonstreze Împărțirea oame
nilor in inferiori și superiori, să 
fundamenteze necesitatea unor noi 
elite, care să exercite conducerea, tn 
acest fel. nu numai că se atentează 
la idei scumpe omenirii — egalitatea 
și demnitatea cetățenilor, dar se nea
gă pasibilitatea maselor populare, in 
special a clasei muncitoare, de a se 

conduce singure, de a făuri o nouă so
cietate egalitară.

Lozinca drepturilor omului, a liber
tății individului servește nu o dată in 
democrațiile burgheze drept paravan 
pentru ingăduirea și încurajarea ma
nifestării in viața socială și politică 
a unor forțe de extremă dreapta, fas
ciste și neofasciste, care, așa cum a 
dovedit-o cu prisosință istoria, repre
zintă cel mai grav pericol pentru li
bertatea și demnitatea omului.

Simptomatic și semnificativ pentru 
modul cum sint prețuite in lumea ca
pitalului drepturile ce chezășuiesc 
dezvoltarea multilaterală a omului 
este și faptul că între vocile care 
intonează sistematic in ultimul timp 
melodia „drepturilor omului" nici 
una nu se ridică împotriva escaladă
rilor cheltuielilor de înarmare, nu 
condamnă suplimentările repetate ale 
acestor cheltuieli de la an la an. Com
parativ cu 1950, cheltuielile în scopuri 
militare sînt astăzi de 8 ori mai mari, 
reprezentind o sumă echivalentă cu 
2/3 din produsul brut însumat al tă- 

rilor în care trăiește jumătatea cea 
mai săracă a lumii. Or. o asemenea 
situație pune in pericol securitatea 
omenirii, atentează la un drept fun
damental. s-ar putea spune la drep
tul suprem al omului, dreptul la via
tă. a cărui respectare și garantare 
ar trebui să concentreze toate efortu
rile celor preocupați cu adevărat de 
făurirea unui veritabil umanism.

Este concludent, de asemenea, că o 
problemă esențială a timpurilor noas

tre. cum ar fi adincirea continuă a 
decalajelor dintre țările dezvoltate si 
cele în curs de dezvoltare — cu toate 
consecințele uneori dramatice care 
decurg de aici pentru viata locuitori
lor acestor state — constînd in șo
maj, subnutriție, lipsa condițiilor de 
instrucție etc. nu-si găsește in vreun 
fel reflectarea în lucrările celor care 
par atît de preocupați de drepturile 
omului.

Apare evident că tapajul ne care-1 
fac unii teoreticieni și ideologi bur
ghezi in legătură cu drepturile omu
lui nu are nimic comun cu grija 
față de om pe care o afișează. 
Ideile pe care le vehiculează nu 
sint nicidecum rezultatul unei in
vestigații pătrunzătoare a condițiilor 
de viată si muncă ale omului, nu iz
vorăsc dintr-o meditație adincă asu
pra condiției umane, din preocuparea 
de a-i asigura un nou cadru de impli- 
nire. ci urmăresc să abată atentia po
poarelor din țările respective de la 
lipsa drepturilor fundamentale ale 
omului in aceste țări, de la racilele 

societății capitaliste, să atenteze la 
ideologia socialismului, să denigreze 
realizările istorice ale noii societăți in 
înfăptuirea unui real umanism, a unei 
reale egalități sociale.

Este, totodată, cit se poate de sem
nificativ că numeroși oameni politici 
și ginditori burghezi înțeleg tot mai 
mult că drepturile omului, atit cele 
economice și sociale, cit și cele po
litice formează un tot unitar, că din 
acest ansamblu drepturile economice 
și sociale nu pot fi abstrase, că fără 
ele nu se poate vorbi de o garantare 
reală a condiției omului în societate 
și. ca atare, se impun respectarea și 
ocrotirea lor. Astfel, politologul 
american Herman Kahn sublinia, in 
cadrul unei dezbateri consacrate „vii
torului democrației", că „pentru a 
avea o bună moralitate, este necesar 
un anumit 'nivel economic". Intr-o 
ordine de preocupări asemănătoare, 
Knut Frydenlund scria intr-un articol 
recent : „Astăzi, drepturile omului 
reprezintă mai mult decit o apărare 
contra violării arbitrare a drepturilor 
unui individ, tn special, tinăra gene
rație vede in ele mai mult decit un 
mijloc de apărare. Ea ar voi ca șanse 
egale să fie date fiecăruia pentru a 
lua parte activă la viata socială".

O contribuție activă, creatoare la 
definirea complexă a conceptului In 
discuție și la realizarea unor acțiuni 
concrete pentru reala respectare a 
drepturilor omului, pentru o verita
bilă armonizare a intereselor gene
rale cu interesele individuale este a- 
dusă de tara noastră prin progra
mul vast de afirmare multilaterală a 
personalității umane.

Concepția dezvoltată de Bartidul 
nostru, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu privire 
la drepturile omului se înscrie toc
mai 'în perspectiva largă potrivit că
reia transpunerea în viată a acestor 
drepturi. înfăptuirea unui autentic 
umanism presupun lichidarea inega
lităților sociale, a discriminărilor de 
orice fel, instaurarea unei egalități 
sociale ca garanție a libertății reale. 
Nu poate fi vorba despre asigurarea 
efectivă a drepturilor fundamentale 
ale omului fără a garanta unor mase 
de milioane de oameni posibilitatea 
primordială de a-și cîstiga existenta 
prin muncă, de a participa direct la 
conducerea diferiteloi- sectoare de 
activitate, la luarea hotărîrilor ce 
privesc propria existentă, propriul 
viitor.' „Concepția noastră despre de
mocrație — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. definind poziția tării 
noastre în această problemă — por
nește de la necesitatea asigurării de
plinei egalități intre oameni, a reali
zării unor relații economice si so
ciale echitabile, care să permită fie
cărui cetățean să ducă o viată demnă, 
de la accesul liber la invătămint, cul
tură. știintă. de la posibilitatea parti
cipării directe a oamenilor, fără deo
sebire de naționalitate — Si in pri

mul rînd a maselor muncitoare — la 
conducerea întregii societăți. Numai 
o asemenea abordare practică a pro
blemei democrației poate asigura 
afirmarea plenară a personalității 
umane, corespunde cauzei descătușă
rii omului, care să fie cu adevărat 
liber stăpin pe destinele sale".

Profundele transformări revoluții»- ' 
nare petrecute in tara noastră în pfe- 
rioada construcției socialiste au avut 
drept rezultat tocmai asigurarea tu
turor condițiilor pentru înfăptuirea 
unei depline si reale egalități in 
drepturi a oamenilor. Egalitatea pe 
plan economic, întemeiată ne pro
prietatea socialistă asupra mijloace
lor de producție, pe aplicarea consec
ventă a principiului socialist al re
partiției după cantitatea si calitatea 
muncii, pe politica de asigurare a 
unui raport cit mai just, de Înlătura
re a discrepantelor între veniturile 
mari și cele mici, se îmbină perma
nent cu preocuparea pentru atrage
rea tuturor cetățenilor tării la viata 
politică, socială, culturală.

Militind pentru respectarea dreptu
rilor economice, sociale, politice ale 
oamenilor, partidul nostru nu prege
tă. totodată, să reliefeze însemnăta
tea dreptului la viată, a dreptului 
de a trăi in pace și liniște, pe ca
re-1 consideră de fapt fundamental, 
pentru că fără acest drept, toate oe- 
lelalte drepturi ar fi lipsite de o- 
biect. In aoest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. remareînd că in 
timp ce in lume se discută mult 
despre drepturile omului, se uită sau 
nu se vrea să se ia in seamă dreptul 
fundamental al fiecărui popor, al 
omului la independentă, la pace, la 
viață, sublinia că „orice fel de drep
turi ar fi discutate, nimic nu e mat 
de preț decit libertatea, pacea si 
viața", că „astăzi, mai mult ca ori- 
cind, pe primul plan stă asigurarea 
păcii, independenței, a dreptului 
popoarelor de a fi libere, a dreptu
lui omenirii la viată si la pace".

Acestui imperativ îi răspunde pe 
deplin politica partidului și statului 
nostru. Marile probleme ale drepturi
lor omului, edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, in care fiecă
ruia să-i fie asigurate dreptul . la 
muncă, la viată, afirmarea nestinje- 
nită a personalității și vocației crea
toare. crearea climatului propice res
pectului real pentru toate popoarele 
si națiunile, edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării, eradicarea fascis
mului și rasismului, neocolonialis- 
mului. sint comandamente de bază 
ce se impun atenției întregii comu
nități internaționale, pentru reali
zarea cărora toate statele lumii sint 
chemate să colaboreze.

Conf. univ. dr. 
Victor DUCULESCU 
Academia „Ștefan Gheorghiu*



SCINTEIA — joi 29 mai 1980 PAGINA 5

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE^ CEAUȘESCU
Delegația chineză, condusă de Chen Muhua, 

vicepremier al Consiliului de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu străinătatea al R. P. Chineze

(Urmare din pag. I)
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

Cu acest prilej, conducătoarea de
legației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări călduroa
se din partea tovarășilor Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, și Ye 
Jianying, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. Chi
neze. In numele membrilor dele
gației și al său personal, tova
rășa Chen Muhua a exprimat 
profunda satisfacție de a fi primiți 
de conducătorul partidului si statului 
român, de a vizita România, relevind 
caracterul rodnic al convorbirilor 
purtate, în aceste zile, la București, 
care au condus la identificarea unor 
noi posibilități de amplificare a con

lucrării bilaterale, in spiritul înțele
gerilor convenite cu ocazia dialogului - 
româno-chinez la nivel înalt.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășilor Hua Guofeng și Ye Jian
ying salutul său călduros, împreună 
cu cele mai bune urări.

în cursul întrevederii s-au evocat 
relațiile de strînsă prietenie și cola
borare dintre partidele, țările si po
poarele noastre, care s-au extins și 
îmbogățit mult în ultimii ani. A fost 
manifestată convingerea că. prin 
transpunerea în viață a tuturor hotă- 
rîrilor stabilite de conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
se vor dezvolta șl mai intens aceste 
raporturi, întemeiate pe încredere, 
stimă și respect mutual, egalitate și 
întrajutorare tovărășească.

în acest cadru, a fost evidențiată 
evoluția fructuoasă a colaborării eco
nomice dintre România și R.P. Chi
neză. A fost reliefată dorința ambe

lor părți de a impulsiona și mai pu
ternic cooperarea in producție, de a 
spori și diversifica legăturile comer
ciale, corespunzător potențialului eco
nomic și. programelor de dezvoltare 
economică a celor două țări.

A fost subliniată însemnătatea ac
tualei sesiuni a comisiei guverna
mentale. care a stabilit măsuri con
crete de intensificare a conlucrării 
economice româno-chineze. S-a apre
ciat că promovarea pe scară tot mai 
largă a colaborării și cooperării din
tre România și R.P. Chineză este în 
folosul și spre binele țărilor și po
poarelor noastre, al progresului și 
prosperității lor. al cauzei generale a 
socialismului și păcii in. lume.

în timpul convorbirii ' s-a efectuat, 
de asemenea, un schimb de păreri cu 
privire la probleme actuale ale vieții 
internaționale.

întrevederea a decurs lntr-o atmos
feră tovărășească, de caldă prie
tenie.

Otto Graf Lambsdorff,
ministrul federal al economiei al

(Urmare din pag. I)
în cursul convorbirii au fost evoca

te cu -satisfacție bunele raporturi din
tre România și R.F. Germania, ra
porturi care cunosc o dezvoltare și 
diversificare continuă. Totodată, s-a 
apreciat că sint create condiții pen
tru amplificarea pe mai departe a 
colaborării bilaterale, exprimindu-se 
dorința de a se fructifica cit mai larg 
fi eficient posibilitățile existente 
pentru extinderea raporturilor eco
nomice, a conlucrării româno—vest-

germane în diferite domenii. în. acest 
cadru a .fost subliniată necesitatea 
amplificării contactelor în vederea 
găsirii de noi căi și forme de dez
voltare a cooperării economice bila
terale și s-a manifestat convingerea 
că promovarea susținută a colaborării 
româno—vest-germane este în folosul 
reciproc, servește cauzei cooperării 
și înțelegerii intre națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele privind nece
sitatea reluării și consolidării politi
cii de destindere, soluționării exclu-

R. F. Germania
siv pe cale politică, prin negocieri, a 
stărilor de conflict și încordare din 
diferite zone ale lumii, continuării 
procesului de edificare a securității 
și dezvoltării cooperării în Europa, 
bunei pregătiri a reuniunii de la Ma
drid, pentru ca aceasta să se încheie 
cu măsuri concrete pe linia transpu
nerii integrale în viață a Actului fi
nal de la Helsinki, înfăptuirii unor 
pași concreți de dezangajare milita
ră și dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Cronica zilei
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al Guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri, pe Carlos Ferrer Salat, pre
ședintele Confederației spaniole a în
treprinderilor. care face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale din
tre cele două țări, posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a cooperării 
economice bilaterale.

4 participat lori Constaritinescu. 
adjunct al ministrului industriei cori- 
strijicțnlor de mașfrli, președintele Ca
merei de comerț și industrie.

A luat, de asemenea, parte Jose 
Carlos Gonzales Campo dal-Re. am
basadorul Spaniei la București.

★
Cu prilejul celei de-a 12-a ediții a 

Tîrgului internațional de chimie 
„Incheba ’80“, 21—27 iunie, și al Expo
ziției internaționale de materiale de 
construcții și instalații interioare 
„Coneco ’80“. 23—28 septembrie, la 
Agenția economică a R.S. Cehoslova
ce din București a avut loc. miercuri 
dimineață, o conferință de presă.

Au participat reprezentant! ai ziare
lor centrale. Agenției române de 
presă „Agerpres". Radioteleviziunii. 
specialiști in domeniul chimiei și ma
terialelor de construcții.

S-a relevat că la această ediție a 
tîrgului și-au anunțat prezenta peste 
600 de firme din 25 de state, printre 
care și din România. Țara noastră, 
aflată la cea de-a 10-a sa participare, 
va fi reprezentată la „Incheba ’80“ 
de „Chimimportexport". ..Româno- 
export“ și de întreprinderea „Danu
biana".

★
Miercuri seara, Ansamblul de cîn- 

tece și dansuri al Armatei populare 
bulgăre, care se află în turneu în 
țara noastră, a prezentat un spectacol 
dej grilă la Opera Română. 1 1

Au participat general-locoteneht 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mihis- 
trUlui apărării naționale și secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, Dumitru Necșoiu, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., membri ai Consiliului de con
ducere al Ministerului Apărării Na
ționale, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
Uniunii scriitorilor șl Uniunii com
pozitorilor, ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, un numeros public.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în țara 
noastră, și membri ai ambasadei.

Au luat parte, de asemenea, atașați 
militari acreditați la București.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
un succes deosebit, a cuprins cinte-

ce inspirate din trecutul revoluționar, 
din viața și activitatea de azi ale po
porului și militarilor bulgari, cintece 
patriotice și ostășești, precum și fru
moase dansuri populare din țara ve
cină și prietenă.

Artiștilor oaspeți le-au fost oferite 
flori din partea Ministerului Apără
rii Naționale.

★
La București au început, miercuri, 

lucrările celui de-al V-lea Congres 
național de radiologie. La această 
prestigioasă manifestare științifică, 
pțganizgtă șub egida Upiupij,. socjp- 
tăților de științe medicale din Repu
blică Socialistă România, participă 
peste 300 de reputați specialiști din 
țara noastră, precum și numeroase 
personalități în acest domeniu din 
Franța, Republica Federală Germa
nia, Grecia. Israel, Italia, Polonia, 
Statele Unite ale Americii. Suedia și 
Uniunea Sovietică.

Lucrările au fost deschise de prof, 
univ. dr. docent Ion Birzu. președin
tele Societății de radiologie.

în cadrul ședinței inaugurale au 
luat cuvîntul dr. Mihail Aldea. adjunct 
al ministrului sănătății, prof. univ. dr. 
docent Radu Păun, vicepreședinte al 
Academiei de științe medicale, prof, 
univ. dr. docent Marin Voiculescu, 
președintele Uniunii societăților de 
științe medicale din tara noastră.

Lucrările congresului continuă.

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Pregătiri 

te sportivilor noștri 
pentru Jocurile Olimpice

Handbal — „Trofeul Carpați" 
România — Cehoslovacia 19—13

în ziua a doua a competiției inter
naționale masculine de handbal „Tro
feul Carpați". ce se desfășoară în 
Sala sporturilor din Oradea, repre
zentativa României a întîlnit selec
ționata Cehoslovaciei, pe care a in- 
vins-o cu scorul de 19—13 (9—6).
Golgeterii echipei române au fost 
Măricel Voinea si Vasile Stingă, care 
au înscris cite 6 puncte.

în celelalte două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Spania — Romania (tineret) 
20—17 (12—10) ; R. D. Germană —
R. F. Germania 26—17 (15—6).

Victorie a poloițtilor
Meciurile disputate la bazinul Di

namo din Capitală. în ziua a doua 
a turneului internațional de polo pe 
apă „Cupa României" s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: România — 
Bulgaria 8—2; Cuba — Italia 6—3.

După cum s-a mai anunțat, la 
Roma s-au stabilit, prin tragere la 
sorți, grupele preliminare ale turneu
lui olimpic de polo pe apă. Echipa 
României va juca într-o grupă ală
turi de selecționatele Ungariei, Gre
ciei și Olandei. în grupe, partidele 
sint programate in zilele de 20, 21 
și 22 iulie. Iată programul întîlnirilor 
din grupa din care face parte echipa 
României : 20 iulie : Ungaria —
România ; Grecia — Olanda ; 21 iu
lie : Ungaria — Olanda ; România — 
Grecia ; 22 iulie : Ungaria — Grecia; 
România — Olanda. Turneul final 
începe la 29 iulie.

Campionatele mondiale 
de popice

MANGALIA NORD 28 (De la tri
misul Agerpres. Lucian Oprea) : 
Miercuri au continuat la Mangalia 
Nord întrecerile probelor de perechi 
din cadrul campionatelor mondiale de 
popice, în care cuplul român Iosif 
Tismănaru — Iuliu Bice a obținut 
medalia de argint, realizind un total 
de 1 849 p.d.. la numai 15 puncte față 
de primii clasați. Bela Csanyi — 
Miklos Makai (Ungaria) — 1 864 p.d.

La feminin, excelentul rezultat ob
ținut in prima zi a probei de perechi 
de către Biserka Perman si Stefica 
Kristof — 885 p.d. (446 plus 439) n-a 
mai putut fi întrecut, sportivele din 
Iugoslavia intrind in posesia medalii
lor de aur.

IN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Finala va fi Steaua - Politehnica Timișoara
Cea de-a 42-a finală pentru „Cupa 

României" se va juca duminica 
viitoare, pe stadionul „23 August" din 
Capitală (ora 16,30). intre Steaua —» 
de 14 ori ciștigătoare a trofeului — 
și Politehnica Timișoara, echipă ce a 
realizat o asemenea performantă nu
mai o singură dată. în 1958.

Steaua a înțrecut ieri, din nou. pe 
Universitatea Craiova cu 2—1 (1—0). 
Cele mai bune formații ale campio
natului recent încheiat ne-au răsfățat 
ieri cu o partidă cum numai arareori 
se vede pe terenurile noastre, o 
partidă de nivel internațional, prin 
ritm și rezistentă fizică, prin con
strucție tactică și stare de spirit plină 
de ambiții, prin spectaculosul fazelor 
de joc pe întreaga întindere a terenu
lui. Am vrea să le știm tot atît de pu
ternice la ora cupelor europene cum 
au fost ieri. Craiovenii au atacat for
midabil, mal ales în prima parte a me
ciului ; Steaua, grupată adesea în jurul 
careului propriu, a ripostat formida
bil, calificativul acesta extrem . fiind 
determinat in special de portarul Ior- 
dache căruia echipa toată se cuvine 
să-i mulțumească pentru victoria de 
la Pitești. într-una dintre porți, ulti
mul apărător depășea aproape incre
dibil momentele critice, in cealaltă, 
Boldici păcătuia grav de la primul 
șut — e drept, lovitura lui Dumitru 
de la 30 de metri fusese foarte pu
ternică și cu „efect", dar priza de

fectuoasă a amplificat rotirea mingii, 
pe care portarul a scăpat-o dincolo de 
linie. După un asalt craiovean timp 
de peste 45 de minute, Bălăci a ega
lat, însă bucureștenii, din nou mai 
tari în finalul partidei, au smuls vic
toria prin Răducanu (min. 76), Piteș- 
tenii, în număr foarte mare la aceas
tă semifinală, de parcă ar fi jucat 
F. C. Argeș și Dobrin, au aplaudat cu 
multă căldură realizările ambelor 
formații.

Cealaltă finalistă. Politehnica Timi
șoara. s-a calificat în dauna Rapi
dului, cu largul concurs al... bucu- 
reștenilor ! Aceștia conduceau cu 1—0 
din minutul 48 (gol marcat de Cojo
carul și se părea că nimic nu va mai 
putea opri intrarea în finală a aces
tei atît de populare echipe care este 
Rapid. însă, chiar în minutul 90, o 
dublă gafă Mateescu-Ionită a fost 
prompt exploatată de Păltinisan si 
iată că partida s-a văzut readusă la 
egalitate : 1—1. După prelungiri, ră
mase fără efect asupra scorului, s-a 
trecut la executarea loviturilor de pe
deapsă. Si atunci, s-a întîmplat ceva 
nemaipomenit : Manea si Sumulrin- 
schi au ratat fiecare nu numai pe- 
naltiurile respective, dar si repetarea 
acestora ! în schimb, timișorenii au 
^vut execuții fără erori si astfel au 
Învins cu 5—3.

V. M.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DXN 28 MAI 1980

Extragerea I : 13 20 30 25 19 22.
Extragerea a II-a : 36 26 23 11 17 7.

• UN NOU TIP DE 
ELICE. Firma „Astilleros Es- 
pafioles" a pus la punct o elice 
de vapor capabilă să economi
sească pină la 35 la sută din 
combustibilul consumat de na
vele cu dispozitive de propulsa
re obișnuite. Acest nou tip de 
elice poate avea o eficacitate 
hidrodinamică cu 50 la sută su
perioară. Specialiștii firmei au 
explicat că rezultatele obținute 
se datoresc fixării la capătul 
fiecărei aripi a elicei a unor 
oiese speciale în scopul de a se 
evita producerea de virtejuri in 
jurul elicei.

• „SCAUNE" AUTO
PROPULSATE. Pe stră211a 
Parisului și ale altor orașe fran
ceze au apărut vehicule a căror 
formă stirnește zîmbete : un fel 
de „scaune" pe patru roti, ac
ționat^ de un motor. Pe un ast
fel de „scaun" încap două per
soane. Principalul avantaj al 
acestui vehicul cu o construcție 
foarte simplă constă în econo
micitatea sa : consumă doar 3,5 
litri de benzină la 100 kilometri, 
în plus, gabaritul redus — lun
gimea sa e de 2,25 metri — re
prezintă un important avantaj 
in ce privește parcarea.

Tovarășului ILIAS ILIOU
Președintele Partidului Uniunea Democratică de Stingă 

din Grecia — E.D.A.
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Uniunii 

Democratice de Stingă din Grecia — E.D.A., vă transmit calde felicitări și cele 
mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurați în fruntea 
partidului pentru realizarea programului stabilit de primul Congres al Uniunii 
Democratice de Stingă din Grecia — E.D.A.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Democratică de Stingă din Grecia — E.D.A. se vor dezvolta în con
tinuare în interesul adincirii prieteniei dintre popoarele noastre, al promo
vării cauzei progresului social, înțelegerii și colaborării pașnice în Balcani, 
în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vizita ministrului federal al economiei
al R. F.

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al Guvernului, a 
primit, miercuri dimineața, pe Otto 
Graf Lambsdorff, ministrul federal 
al economiei al R.F. Germania, con
ducătorul delegației economice vest- 
germane care face o vizită în tara 
noastră.

A fost examinat stadiul colaborării 
între întreprinderi și organizații din 
România și R.F. Germania si au 
fost discutate noi posibilități pentru 
lărgirea si diversificarea in conti
nuare a cooperării economice, indus
triale și tehnice în domeniul indus-

Germania
triei construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, precum și in alte do
menii de interes comun, ne baza a- 
vantajului reciproc.

Au participat Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice.

A luat parte Martin Gruner, se
cretar de stat parlamentar la Minis
terul Federal al Economiei al R.F. 
Germania.

A fost prezent Michael Jovy. am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

Convorbiri economice româno-chineze
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
Guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a avut, miercuri, o între
vedere cu tovarășa Chen Muhua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul relații
lor economice cu străinătatea, care 
participă la lucrările celei de-a II-a 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
româno-chineze de colaborare econo
mică și tehnică.

Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor româno-chineze, evidențiin- 
du-se cu satisfacție evoluția ascen
dentă a raporturilor bilaterale, pe 
multiple planuri, în spiritul acordu
rilor și înțelegerilor convenite cu pri

lejul întîlnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

Au fost, totodată, examinate noi 
posibilități de extindere și diversifi
care a colaborării economice și teh
nice în domenii de interes comun, 
precum Și pentru lărgirea schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Chen Shuliang, ambasa
dorul R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

R. P. BULGARIA

ASPECTE ALE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
Noi obiective energetice

Prin intrarea in 
funcțiune a celui de-al 
șaselea bloc energe
tic. nu de mult s-au 
încheiat lucrările de 
extindere a termocen
tralei „Varna". a cărei 
capacitate a ajuns 
astfel la 1 260 mega
wați. Pe de altă parte, 
un loc important in 
dezvoltarea sistemu
lui energetic, de în
semnătate vitală pen
tru întreaga economie, 
revine exploatării ba
zinului Marița-Est, cel 
mai mare furnizor de 
curent electric pe

bază de lignit. Anul 
acesta, odată cu in
trarea în funcțiune a 
tuturor blocurilor e- 
nergetice ale termo
centralei „Marița-Est- 
3", cu o putere insta
lată de 840 MW — 
care se adaugă celor
lalte două termocen
trale din zonă, con
struite anterior și to- 
talizînd 1 000 MW — 
peste 40 la sută -din 
producția de energie 
electrică a Bulgariei 
va fi produsă prin va
lorificarea în acest 
scop a lignitului (ale

cărui rezerve sint eva
luate la 3 miliarde m.c.). 
In prezent, in sectorul 
respectiv se desfășoa
ră ample lucrări de 
modernizare a extrac
ției de lignit, a cărui 
producție va ajunge la 
42—45 milioana tone 
pe an.

Potrivit programu
lui de lungă durată, 
pină in 1990 producția 
de energia electrică va 
crește de trei ori. In 
acest cadru, se acordă 
o atenție deosebită 
energeticii nucleare.

Electrocarele, important articol

în cel 27 de ani 
scurși de la construi
rea primului electro
car, Bulgaria s-a îm
bogățit cu combinate 
și uzine specializate 
în realizarea acestui 
căutat mijloc de 
transport în Între
prinderi și depozite, 
în gări, aeroporturi și 
porturi. Paralel cu 
creșterea producției, 
au fost concepute și 
fabricate noi tipuri de 
mașini, care să răs
pundă cerințelor mo
derne de depozitare și

de export
transportare a mate
rialelor. Un exemplu 
caracteristic în aceas-. 
tă privință îl consti
tuie noua familie de 
stivuitoare „Record", 
cu capacitatea de ri
dicare pînă la 12,5 
tone. Remarcindu-se 
prin gabarit redus, 
greutate scăzută și 
cheltuieli da exploa
tare mici, mașinile 
din această familie 
dispun, totodată, da o 
mare viteză de mișca
re și ridicare, de un 
înalt coeficient de ma
nevrare.

Alte tipuri de ma
șini pentru ridicat- 
transport sint destina
te funcționării in spa
ții reduse, de pildă în 
vagoane, autofurgoa- 
ne, conteinere, cup
toare etc. De largă 
căutare se bucură, de 
asemenea, electrocare
le stivuitoare.

Datorită prestigiu
lui de care se bucură 
aceste produse. Bul
garia a devenit pe 
pian mondial unul 
dintre exportatorii de 
seamă de electro și 
motocare.

Vremea în
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie informează că în luna iunie regimul 
pluviometric va fl apropiat de cel nor
mal, exceptlnd nordul șl estul țării, 
unde pe alocuri va fi excedentar. Ulti
ma decadă va fl In general fără ploi. 
Din punct de vedere termic luna Iunie 
se va apropia de valoarea normală. In 
prima ei jumătate vremea va fi ceva 
mai răcoroasă, după care se vor înre
gistra valori de temperatură caracteris
tice anotimpului de vară.

In Intervalul 1—5 iunie, vremea va fi 
tn general instabilă și răcoroasă, în
deosebi în estul tării. Cerul va fi tem
porar noros și vor cădea ploi locale in 
special sub formă de aversă. în Olte
nia, Muntenia. Dobrogea și Moldova. 
Vintul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între i și 12 
grade, iar cele maxime între 16 și 26 
de grade.

Intre 6 și 10 iunie, vremea va fl 
răcoroasă, îndeosebi in nordul tării. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, mal ales in estul tării 
șl tn zona de deal și de munte. Vintul 
va sufla slab pînă Ia moderat, predo- 
minînd din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 5 și 
10 grade, iar cele maxime între 18 șl 
27 de grade, izolat mal ridicate în sud- 
vestul țării.

Perioada 11—15 iunie se caracterizea
ză printr-o vreme instabilă. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai pronunțate 
în nordul și estul tării. Vor cădea ploi

luna iunie
locale, mal ales sub formă de aversă, 
însoțite de descărcări electrice șl izolat 
de grindină. Vintul va sufla moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 18 
și 28 de grade

In intervalul 16—26 iunie, vremea va 
ti in general instabilă, dar se va încălzi. 
Cerul va ti variabil, mai mult noros. 
Temporar va ploua. Se vor semnala 
descărcări electrice șl Izolat grindină. 
Vintul va sufla moderat, cu intensifi
cări pină la 50—60 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 22 șl 30 de grade.

Intre 21 șl 25 iunie, vremea va fi în 
general frumoasă. Cerul va fl variabil, 
cu innorărt mai pronunțate în cursul 
după-amiezii, cind izolat vor cădea a- 
verse de ploaie. Vintul va sufla in ge
neral slab. Temperaturile vor scădea 
ușor în nordul tării, minimele vor fl 
cuprinse Intre 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 20 șl 30 de grade. Izolat mal 
ridicate in sud.

Ultima perioadă, 26—30 iunie, se ca
racterizează printr-o vreme in general 
frumoasă și in încălzire. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin noaptea. Izolat 
vor cădea ploi de scurtă durată. Vintul 
va sufla în general slab. Temperaturile 
minime vor fi. cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar cele maxime între 22 șl 
32 de grade.

(Agerpres)

ff
Substanțele dăună

toare conținute în fu
mul centralei termice 
„Traicio Kostov" din 
Sofia vor înceta să 
mai polueze atmosfe
ra capitalei bulgare. 
Experiențele efectuate 
de specialiști din ca
drul Academiei de ști
ințe au arătat că bio
xidul de carbon exis
tent in acest fum poa
te fi folosit la crește
rea microalgelor. în 
apropierea centralei 
vor fi create „planta
ții" de chlorella și de

Uzine" de microalge
acenedesmus, care vor
servi ca bază pentru 
crearea unei substan
țe uscate, destinată 
hrănirii animalelor.

Dealtfel, cultura mi
croalgelor, care pină 
acum a avut un ca
racter experimental, 
este pe cale de a de
veni o ramură renta
bilă a economiei na
ționale. Este, astfel, 
pe cale de a fi dată in 
exploatare instalația 
pentru cultivarea chlo- 
rellei în apele rezidua
le ale combinatului de 
creștere a porcilor de

pe lingă orașul Ispe- 
rih. Potrivit specialiș
tilor, la porcii hrăniți 
suplimentar cu alge 
se realizează un Sur
plus de greutate de 
circa 18 la sută. Fie
care leva investită 
pentru obținerea alge
lor aduce astfel un 
beneficiu de 8 leva. 
„Uzine" proprii pentru 
producerea de biomasă 
din alge sint prevăzu
te Ia combinatele de 
creștere a porcilor din 
județele Blagoevgrad, 
Burgas. Plovdiv și 
Plevna.
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AL MILIȚIEI, DIRECȚIA CIRCULAȚIE
ATENȚIE

Odată cu îmbunătățirea vremii, 
prezența copiilor este, firesc, tot mai 
frecventă pe străzi și în locurile de 
joacă. Angrenați in farmecul jocului, 
ei uită adesea de pericolele la care 
se,expun, apărind pe neașteptate in 
mijlocul străzilor. în aceste împre
jurări au avut loc în ultimele zile 
mai multe accidente ■ soldate cu vic
time din rindul copiilor în județele 
Dolj, Ialomița, Iași, Suceava, Ti
miș ș.a.

Trebuie avut în vedere că co
piii nu au, pină la virsta de

PĂRINȚI !
6—7 ani, noțiunea pericolului și 
nici după aceea, capacitatea de a 
aprecia corect viteza autovehiculelor 
si distanta la care se află. Tocmai 
de aceea părinții și educatorii tre
buie să se ocupe Îndeaproape de irțșivk* 
drumarea și supravegherea copiilor, 
iar conducătorii, auto,, .la. Jindul lor,_
să dea dovadă de prudență sporită 
și multă precauție ori de cite ori 
observă copii pe trotuare ori în apro
pierea drumurilor, în localitățile ru
rale.

Patrimoniul genetic și „tainele" longevității
Se pare că longevitatea este eredi

tară. Un cercetător american a reu
șit să demonstreze, de curînd, că 
șansele de a trăi pină la o vîrstă 
înaintată sint determinate în mare 
măsură .de cîteva gene, al căror rol 
este repartiția ADN-ului — molecula 
pe care este înscris. încă din mo
mentul fecundației, mesajul ereditar 
specific fiecărui individ.. Dealtfel, 
aceleași gene sint răspunzătoare și 
de sistemul imunitar ce protejează 
organismul împotriva agresorilor 
externi, cum ar fi infecțiile.

Grație lucrărilor efectuate de pro
fesorul Roy L. Walford de la Uni
versitatea din Los Angeles, putem 
înțelege in prezent mai bine depen
dența imbătrinirii de reparația gene
tică. în organismele vii, celulele se 
reproduc neîncetat, cu ocazia fiecărei 
diviziuni celulare reproducîndu-se și 
molecula de ADN aflată în sîmbu- 
rele celulei și care conține mesajul 
genetic. Acest ADN este „fotocopiat" 
de la o generație la alta, pe măsura 
imbătrinirii insă, fidelitatea cit si 
calitatea acestor „fotocopii" se dete
riorează (la inceput este copiat me
sajul genetic original, mai tîrziu 
insă se realizează copii ale copiilor). 
Prin acumularea unor erori succe
sive, mesajul genetic specific fiecă
rui individ s-ar denatura curînd. 
dacă n-ar exista un sistem de auto- 
reparare, înscris și el in codul ge
netic, care corectează pe parcurs 
erorile ce se produc. Acest sistem 
de autoreparare este mai mult sau 
mai puțin eficace, de la un individ 
la altul. Astfel, posedarea, încă de la 
naștere, a unor gene de autorepara- 
ție bune favorizează longevitatea 
care este deci de natură ereditară. 
Dealtfel, s-a observat încă mai de 
mult că diferiți indivizi sau grupuri 
etnice dotate cu o mare longevitate 
au deseori copii care, la rindul lor, 
trăiesc mult.

Meritul acestor cercetări este că, 
ne de o narte, au identificat genele 
de autoreparare și, pe de altă parte, 
au demonstrat că aceste gene con
trolează in același timp funcționarea 
sistemului imunitar care joacă și el 
un roi primordial in imbătrinirea or
ganismului.

Sistemul imunitar are o funcție 
bine definită — aceea de a identifica 
în organism orice corp străin și de a 
pune in funcțiune un intreg sistem 
de apărare, al cărui obiectiv este să 
respingă sau să distrugă acest corp 
străin. Or, sistemul imunitar, al că
rui cod este înscris și el in ADN, 
se deteriorează și el pe parcurs. 
Odată cu imbătrinirea, organismul 
devine mai vulnerabil nu numai la 
agresiunile din afară dar. une
ori, anumite celule proprii sint 
luate drept corpuri străine și, prin 
urmare, distruse. Imbătrinirea se

de la animalele cu longevitate ridi
cată, nu nutnai că reușeau să corec
teze mai bine erorile ADN-ului, dar 
ele se reproduceau mai bine și 
trăiau mai mult.

Eficienta sistemului de reparare a 
ADN-ului constituie deci, ca și cea 
a sistemului imunitar, un factor de 
longevitate.

Noua ipoteză este susținută și de 
lucrările altor biologi, care au con
statat. după ce au studiat celulele mai 
multor specii (șoarece, ciine, cal, e- 
lefant și om) că acelea ce aveau 
longevitate mai ridicată posedau in

® Imbătrinirea depinde de „reparația" genetică 
• Alimentația mai săracă în calorii sporește lon
gevitatea ® Perspectiva ca omul să trăiască maxi

mum de ani la care „are dreptul"

manifestă deci și printr-o autodis
trugere, organismul provocindu-și 
singur leziuni

Demonstrația prof. Walford a fost 
realizată pe șoareci provenind prin 
împerecherea, pe parcursul a zeci de 
generații, intre șoareci frați și surori, 
obținindu-se astfel exemplare iden
tice din punct de vedere genetic. El 
a continuat selecția, din nou, timp de 
mai multe generații, pentru a obține 
varietăți de șoareci care nu diferă 
între ele decit prin genele ce contro
lează sistemul lor imunitar.

A obținut astfel 14 varietăți dife
rite de șoareci, cu un sistem imunitar 
mai mult sau mai puțin eficace și a 
putut constata că animalele trăiesc cu 
atît mai mult, cu cit acest sistem 
imunitar este mai eficient. Șoarecii 
cu cea mai mare longevitate și deci 
cu sistemele imunitare cele mai efi
ciente posedau in același timp și 
cele mai bune mecanisme de auto
reparare a ADN-ului. Șoarecii cu 
longevitate scăzută și cu sisteme 
imunitare deficiente aveau și sisteme 
de autoapărare mai puțin eficace.

S-a constatat că celulele provenind

același timp și cele mai bune siste
me de autoreparare a ADN-ului.

Rolul proceselor imunitare în im
bătrinirea organismului a fost bănuit 
incă mai demult. S-a observat că o 
serie de maladii specifice bătrineții 
sint caracterizate prin perturbări ale 
sistemului imunitar. O anumită boa
lă, de pildă, manifestată prin lipsa 
ereditară de coordonare a mișcărilor, 
ce se manifestă incă din copilărie, 
este caracterizată, pe de o parte, 
prin anomalii ale funcțiilor imuni
tare și, pe de altă parte, prin simp- 
tome specifice imbătrinirii prema
ture, cum ar fi căderea părului.

Se știe că longevitatea poate varia, 
indiferent de poziția unei ființe vii, 
pe scara evoluției. Astfel, anumite 
vertebrate trăiesc mai puțin decit 
unele reptile sau chiar unele insecte 
(există furnici a căror longevitate 
este de circa 20 de ani și broaște 
țestoase ce trăiesc 150 sau chiar 300 
de ani).

Prof. Walford consideră că nu este 
deloc exclus ca prin manevrări gene
tice să fie ameliorată longevitatea sau 
cel puțin să fie prevenite anumite

tulburări specifice bătrineții. Pînă 
in prezent, spune el, noi cunoaștem 
două mijloacfe larg experimentate, 
de prelungire a vieții anumitor ani
male. Unul dintre ele este să se scadă 
temperatura corpului, ceea ce se sol
dează printr-un fel de încetinire a 
funcțiilor organismului. Rezultatele 
sint de-a dreptul spectaculare, mai 
ales la pești : longevitatea lor poate 
fi dublată sau chiar triplată. Al doi
lea este subnutriția calorică. Anima
lul primește o alimentație săracă in 
calorii, dar conținînd toate elemen
tele nutritive esențiale, cum ar fi vi
taminele. Această alimentație are un 
efect puternic asupra sistemului 
imunitar, ce-și păstrează mai multă 
eficacitate, impiedicind autodistruge
rea celulară la animalele bătrine.

In ciuda acestor elemente noi, sîn- 
tem totuși departe de a înțelege cum 
se leagă fenomenele imunologice și 
de reparare a ADN-ului de anumite 
aspecte ale imbătrinirii, cum ar fi 
pierderea zilnică, incepind de la anu
mite vîrste, a 100 000 de celule ner
voase. din rezervorul de 100 mi
liarde pe care ii deține creierul ; în
tărirea arterelor, modificarea secreții
lor hormonale^ reducerea capacității 
sistemelor senzoriale etc. în prezent, 
ințelegem insă mai bine de ce in
divizii din aceeași specie, teoretic 
programați să aibă aceeași durată a 
vieții, au in realitate longevități 
foarte diferite de la unul la altul. Se 
poate deci presupune că potențialul 
de longevitate al oamenilor este 
mult mai mare decit se crede în
deobște căci, dacă vrem să esti
măm longevitatea potențială a unui 
individ, nu trebuie să pornim de la 
longevitatea medie a populației din 
care face el parte, ci, mai curind, 
de la virsta celor ce trăiesc cel mai 
mult, respectiv 110—120 de ani, in 
ce privește pe oameni. S-a văzut că 
în cazul șoarecilor, modificarea 
unui singur grup de gene poate fi 
suficientă pentru a spori sau a di
minua speranța de viață. Nu este 
deloc exclus ca intr-o bună zi omul 
să ajungă să trăiască acel maxim 
de ani la care „are dreptul", evi- 
tindu-se, totodată, inconvenientele 
senectuții.

• INSTALAȚIE ANTI- 
SOMN. Inventatorul ameri
can H. Mancherian a construit 
o instalație care permite unui 
conducător auto să evite perico
lul- de a adormi la volan. In 
momentul în care simte că ar 
putea să ațipească, șoferul nu 
are decit să acționeze circuitul 
instalației : un mecanism din 
spatele scaunului provoacă o vi
brație continuă si pofta de somn 
a conducătorului auto dispare 
imediat. Pe deasupra, în timpul 
staționării, cu o ușoară reglare 
a instalației se poate obține un 
efect de relaxare a mușchilor 
șoferului.

DE PRETUTINDENI
• OPERAȚII ESTE

TICE FĂRĂ BISTURIU. 
Cercetătorii de la Institutul de 
medicină din Kalinin, Uniunea 
Sovietică, au pus la punct o 
nouă metodă de operații estetice 
in cazul unor traumatisme ale 
scheletului facial. Pină acum, 
pentru o astfel de operație tre
buia tăiată pielea, introduse pro
teze din plastic pentru părțile 
deteriorate, implantindu-se apoi 
bucăți de țesut prelevate din

altă parte a corpului. Cu ajuto
rul unui aparat încărcat cu o 
peliculă de plastic, chirurgii din 
Kalinin introduc granule de 
plastic direct sub piele. Fiecare 
granulă se acoperă apoi treptat, 
in mod natural, cu țesut și înlă
tură defectul facial.

• OMUL ORCHES
TRĂ. Paul McCartney, unul 
din componenții fostei forma
ții muzicale „Beatles", a realizat 
o performantă care nu este la 
indemina oricui. Datorită unui 
procedeu tehnic denumit „Multi- 
tracking", care permite Înregis
trarea succesivă si apoi supra

punerea diverselor instrumente, 
ei a reușit să facă dovada multi
plelor sale talente de interpret, 
susținînd partitura tuturor părți
lor componente ale unei orchestre 
de 10 persoane. Nemultumin- 
du-se cu atît. a susținut si par
tea vocală ! încurajat de acest 
succes, a mers si mai departe, 
realizind prin transpunerea ne 
peliculă a aceluiași procedeu un 
film in care apare o formație 
orchestrală, care, la o privire 
mai atentă, se vede că este al
cătuită. de fapt, dintr-un sin
gur interpret care cîntă „con
comitent" la toate instrumen
tele...

• RAVAGIILE „MA
REEI NEGRE". 12 ^‘arde 
de litri de petrol au fost dever
sate in apele mărilor și oceane
lor in cursul anului 1979, se ara
tă intr-un studiu publicat de 
„Oii Spill Intelligence Report", 
publicație nord-americană desti
nată companiilor petroliere și 
societăților de asigurare. Potri
vit acestui studiu, tn 1979 au fost 
înregistrate 159 de accidente 
mari ale unor nave petroliere, 
fată de 109 in anul precedent ; 
250 de persoane au fost ucise 
sau au dispărut în cursul aces
tor accidente, iar zeci de mii de 
păsări sau pești au murit din 
cauza poluării.



Cancelarul R. F. Germania l-a primit 
pe ministrul de externe al Rnmâniei

BONN 28 — Trimisul Agerpres. 
N. Chilie, transmite : Miercuri, la 
Frankfurt pe Main, ministrul afaceri
lor externe. Ștefan Andrei, a fost pri
mit. în cadrul vizitei oficiale pe care 
o efectuează în Republica Federală 
Germania, de cancelarul federal 
Helmut Schmidt

Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un mesaj de 
salut și cele mai bune urări.

Mulțumind pentru mesaj, Helmut 
Schmidt a rugat, la rindul său. să 
se prezinte șefului statului român 
salutul său cordial, precum și urări de 
sănătate și fericire. Cancelarul federal 
a evocat cu plăcere convorbirile largi 
avute la București, in anul 1978. cu 
președintele Nicolae Ceaușescu. re- 
levind importanta hotăritoare a întâl
nirilor la nivel înalt pentru dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
dintre România și R.F. Germania, în 
folosul celor două popoare, al cauzei 
înțelegerii și păcii in Europa și în 
lume.

In cursul întrevederii s-a constatat 
cu satisfacție evoluția pozitivă, as
cendentă a raporturilor dintre Româ
nia și R.F. Germania pe plan politic.

*
în aceeași zi au continuat convor

birile intre cei doi miniștri' de exter
ne asupra situației din Europa si din 
lume, punîndu-se accentul pe buna 
pregătire a reuniunii de la Madrid. 
Cei doi miniștri au fost de acord asu
pra necesității de a se ajunge la ho- 
tăriri care să ducă la întărirea co
laborării intre statele sefnnatare ale 
Actului final, la revitalizarea spiritu
lui Conferinței de la Helsinki și. in 
mod deosebit, să deschidă calea pen
tru trecerea la măsuri concretei de 
dezangajare militară si dezarmare, 
fără de care nu se poate vorbi de o 
securitate reală pe continentul nos
tru. Cei doi miniștri au exprimat po
ziția comună că acestei reuniuni îi 
revine sarcina importantă de a defini 
mandatul și de a adopta o hotărire 
privind convocarea unei conferințe 
speciale de dezangajare militară si 
dezarmare în Europa. Ambele părți 
și-au reafirmat acordul ca reuniunea 
de la Madrid să se desfășoare la ni
velul miniștrilor de externe și au 
convenit organizarea de consultări 
frecvente intre cele două guverne in 
scopul pregătirii temeinice si desfă
șurării cu succes a lucrărilor acesteia.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de cursa inarmărilor 
și s-au pronunțat pentru înfăptuirea 
de măsuri efective de dezarmare și, 
în primul rind, de dezarmare nu
cleară, cane constituie o cerință fun
damentală a dezvoltării lumii con
temporane. Ele au reafirmat dorința 
de a acționa, in cadrul negocierilor 
de dezarmare, în conformitate cu 
recomandările adoptate de prima se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării.

Cei doi miniștri, pornind de la im
perativul zilelor noastre de a se pune 
pe prim plan asigurarea păcii, inde
pendenței. a dreptului popoarelor de 
a fi libere, a dreptului omenirii la 
viață și la pace, s-au pronunțat pen
tru participated ăbtivă și egală in 
drepturi la viața internațională a tu
turor statelor, indiferent de mărime

MADRID

MANIFESTARE CULTURALĂ
MADRID 28 (Agerpres). — In sa

loanele Fundației Valdecilla, de la 
„Universitatea Complutense", din 
Madrid. Ambasada României in Spa
nia a organizat. sub titlul „România — 
civilizație și contemporaneitate", mai 
multe expoziții documentare de foto
grafii in cadrul manifestărilor consa
crate împlinirii a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent, după inaugu
rarea expozițiilor „Vestigii arheologi
ce românești", „Lupta poporului ro
mân pentru unitate și independență

PREȚURI STABILE, ECHITABILE LA MATERIILE PRIME 
- o importantă componentă a noii ordini economice internaționale

La Geneva se desfășoară, sub 
auspiciile Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț si Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), o țiouă rundă de ne
gocieri asupra fondului comun de sta
bilizare a preturilor la materiile 
prime. Importanta problemelor aflate 
in dezbatere, dar mai ales semnifica
țiile unei .eventuale reușite a negocie
rilor aduc această reuniune in prim 
planul actualității economice inter
naționale.

însemnătatea problemelor abordate 
decurge din locul pe care îl ocupă 
materiile prime in dezvoltarea econo
mică atât a țărilor producătoare, cit 
și a celor consumatoare. Pentru sta
tele producătoare, in genere țări ră
mase în urmă pe plan economic, ma
teriile prime reprezintă principala, 
dacă nu unica lor sursă de venituri in 
devize, fără de care nu și-ar putea 
realiza programele de dezvoltare eco
nomică. Pentru statele consumatoare, 
îndeobște țări avansate, materiile 
prime constituie un element vital al 
activității productive, care se bazea
ză pe transformarea lor în produse 
finite.

Situația din domeniul materiilor 
prime devine tot mai îngrijorătoare, 
în special pentru țările in curs de dez
voltare. Deteriorarea constantă a ..ter
menilor de schimb", adică a raportu
lui dintre preturile materiilor prime 
și cele ale produselor industriale, 
dezordinea monetară si inflația din 
lumea capitalistă aduc grave prejudi
cii statelor rămase in urmă. Ritmu
rile lor de creștere economică — si 
așa insuficiente pentru a reduce de
calatele ce le despart de țările avan
sate — au putut fi menținute Pînă 
acum numai cu prețul acumulării 
unor uriașe datorii externe, care. în 
unele cazuri, depășesc de 2—3 ori ve
nitul național al statelor debitoare. 
Totodată, menținerea vreme îndelun
gată a unor preturi scăzute la mate
riile prime a dus, pe de o parte, Ia 
creșterea neratională a consumului. 
Iar, pe de altă parte, la descurajarea 
căutării de noi resurse. Ambii factori 
contribuie la epuizarea rapidă a unor 
materii prime, la carențe in aprovi
zionare, ceea ce preocupă tot mai 
mult chiar si statele consumatoare.

Pentru a se stopa această ..cursă 

economic, tehnico-științific și cultu
ral, precum și in alte domenii de ac
tivitate și a fost exprimată dorința 
comună de a șe intensifica colabo
rarea dintre cele două țări, de a se 
lărgi schimburile comerciale si coope
rarea economică in producție, inclusiv 
pe terțe piețe. A avut loc. de ase
menea, un schimb de vederi. în pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

S-a relevat că, in actualele condi
ții de agravare a situației în lume, 
sarcina centrală constă în conju
garea eforturilor tuturor statelor si 
guvernelor pentru oprirea cursului 
spre agravarea climatului politic in
ternational. pentru reluarea si conti
nuarea politicii de destindere, bazată 
pe respectarea strictă în relațiile din
tre state a principiilor independen
tei și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, avantajului reciproc, 
neamestecului in treburile interne si 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța. O atenție deosebită a 
fcst acordată situației din Europa, 
pregătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid din acest an. care să dea un 
nou și puternic impuls înfăptuirii ca 
un tot unitar a prevederilor Actului 
final de la Helsinki.

★
sau de orînduire socială, pentru ex
cluderea folosirii forței și amenin
țării cu forța din viața internațională 
și soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative între părțile interesate, a 
conflictelor existente in diferite re
giuni ale lumii.

Cei doi miniștri au evidențiat ne
cesitatea de a se acționa pentru asi
gurarea independenței Namibiei și 
au accentuat importanța respectării 
neabătute a independenței fiecărui 
popor, cheie de boltă a instaurării 
unui climat de pace, destindere și 
colaborare internațională.

Ambii miniștri au reafirmat hotă- 
rîrea guvernelor lor de a acționa 
activ pentru buna pregătire a sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. din acest an. consacrată edi
ficării unei noi ordini economice in
ternaționale, juste și echitabile. Evi
dențiind buna colaborare a celor 
două țări în cadrul O.N.U, și în alte 
organizații internaționale, pe care 
părțile doresc să o intensifice în vii
tor. cei, doi miniștri au subliniat ne
cesitatea creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională, a contribuției 
sale Ia reglementarea pe cale pașni
că a diferendelor internaționale și 
soluționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea, la asigurarea 
păcii și securității internaționale.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru atmosfera prieteneas
că, sinceră și deschisă în care s-au 
desfășurat convorbirile, exprimîn- 
du-se deopotrivă convingerea că 
aceasta va duce la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două state, la în
tărirea conlucrării lot pe tărîmul 
vieții internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a invitat pe vicecancelarul si 
ministrul federal de externe al Re
publicii Federale Germania. Hans- 
Dietrlch Genscher, să efectueze, o vi
ată oficială în Republică Sbciă listă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

DEDICATĂ TĂRII NOASTRE 
națională reflectată in artele plastice", 
„Peisaje turistice" și „România de azi 
in imagini", prof. univ. J. B. Blazquez, 
șeful Catedrei de istorie antică a 
„Universității Complutense". a evocat 
importanța creării statului dac centra
lizat și independent de către Bu- 
rebista.

Cu acest prilej, ambasadorul Româ
niei la Madrid, Ion Goltițt, a predat 
bibliotecii universității-gazdă o dona
ție cuprinzind o serie de cărți și- 
albume românești de istorie națională 
și de istorie a culturii.

șpre prăpastie", cum o numesc unii 
economiști. Ia cea de-a IV-a sesiune 
a U.N.C.T.A.D. (Nairobi. 1976) s-a 
convenit începerea de negocieri si
multane asupra ..Programului integrat 
pentru produsele de bază". Este vorba 
de un mecanism conceput de țările 
în curs de dezvoltare in vederea unei 
soluționări globale, reciproc avanta
joase. a problemei materiilor prime. 
Principalul obiectiv al Programului 
integrat este asigurarea unui echili
bru intre cerere si ofertă ne piața 
materiilor prime, in scopul menținerii 
preturilor la niveluri care să fie. in 
același timp, remuneratorii pentru

Pe marginea noii runde de negocieri de la Geneva
producători si echitabile pentru con
sumatori.

Mijloacele prin care se urmărește 
atingerea obiectivului amintit sint de 
mai multe feluri : încheierea de 
acorduri pentru fiecare din cele 18 
produse de bază incluse in Programul 
integrat, paralel cu instituirea unui 
dispozitiv internațional de stocare a 
materiilor prime si realizarea unor 
înțelegeri, asupra preturilor, suscep
tibile să fie modificate in funcție de 
conjunctura economică mondială. Ele- 
mentul-cheie al programului il con
stituie fondul comun de finanțare a 
diferitelor stocuri de materii prime, 
al căror rol este de a echilibra ce
rerea și oferta, prin operațiuni de 
vînzare-cumpărare, atunci cînd ne 
piață se manifestă penuria sau a- 
bundența unui produs de bază.

Spre deosebire de mecanismele ase
mănătoare deja instituite. Programul 
integrat nu urmărește să corecteze 
„a posteriori" efectele negative ale 
pieței libere, in special fluctuațiile 
excesive de preturi, ci să restringă 
sfera de acțiune a acesteia în comer
țul cu produse de bază. Producătorii 
sint chemați să participe direct la 
luarea deciziilor, ceea ce le-ar per
mite obținerea de venituri mai apro
piate de valoarea reală a muncii lor. 
De asemenea, programul merge din

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-IUGOSIAVE
BELGRAD 28 (Agerpres). — In pe

rioada 26—28 mai, tovarășul Virgil 
Trofin, viceprim-mlnistru al guver
nului, a efectuat o vizită de lucru in 
Provincia Socialistă Autonomă Voi- 
vodina, la invitația tovarășului Ni
kola Kmezici, președintele Consiliu
lui Executiv al Adunării P.S.A. Voi- 
vodina.

In cursul vizitei a fost analizat 
stadiul realizării obiectivelor de co
laborare și cooperare între România 
și P.S.A. Voivodina, precum și mo
dul cum se desfășoară schimbul de 
mărfuri între cele două părți. A 
fost exprimată hotărirea fermă a 
ambelor părți pentru dezvolta
rea și diversificarea colaborării 
și cooperării, Îndeosebi în do
meniile construcțiilor de mașini, 
chimiei, energiei, inclusiv în cele 
ale cărbunelui, agriculturii și altele.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Virgil Trofin a fost, primit de tova
rășul Veselin Giuranovici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej s-au discutat căile 
si mijloacele necesare întăririi si 
dezvoltării și mai puternice a rela
țiilor economice dintre cele două țări.

Colaborarea tehnico-științifică 
româno-bulgară

SOFIA 28 (Agerpres). — La invi
tația președintelui Comitetului de 
Stat pentru Știință si Progres Teh
nic din R.P. Bulgaria, Nacio Papa- 
zov, in zilele de 27 și 28 mai a.c. a 
făcut o vizită de lucru în R.P. Bul
garia tovarășul Ion Ursu. prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Cu acest prilej. In spiritul înțe
legerilor rezultate Ia Întâlnirile la 
nivel înalt din anul 1979 dintre con
ducătorii de partid și de stat din 
România și Bulgaria, cei doi repre

Conferința de presă a premierului Greciei 
„Cabinetul va continua politica de promovare a colaborării 

cu statele balcanice"
ATENA — Trimisul Agerpres, 

Venera Angliei, transmite :
Intr-o conferință de presă, primul 

ministru al Greciei, .Gheorghios Ral- 
lis, s-a referit pe larg la principalele 
aspecte ale politicii pe care guvernul 
său intenționează să o promoveze in 
domeniul vieții internaționale.

Acordind o atenție specială rela
țiilor Greciei cu statele situate in 
aceeași zonă geografică — regiunea 
balcanică — premierul elen a re
afirmat hotărirea cabinetului său de 
a continua politica inițiată de Con
stantin Caramanlis — în prezent pre
ședintele Republicii Elene — privind 
promovarea eforturilor menite să 
impulsioneze colaborarea reciproc 
avantajoasă cu statele balcanice — 
România, Bulgaria, Iugoslavia — 
politică ce, potrivit aprecierii sale.

Deschiderea lucrărilor
TEHERAN 23 (Agerpres). — La 

28 mai s-au deschis lucrările primu
lui Majlis (parlament) islamic ira
nian. Ceremonia a avut loc în pre
zența a 242 deputați aleși (din totalul 
de 270 prevăzut in Constituție), a 
președintelui republicii. Abolhassan 
Banisadr, a membrilor guvernului 
provizoriu, a reprezentanților corpu
lui diplomatic, a numeroși reprezen
tanți ai presei iraniene și străine.

S-a dat citire unui mesaj din par
tea aiatolahului Khomeini, in care se 
exprimă speranța • că in lucrările 
acestui for o atenție deosebită va fi 
acordată îmbunătățirii situației pătu
rilor sărace și se arată că „situația 
actuală impune o strinsă colaborare 
intre Majlis, președintele țării și gu
vern".

colo de stabilizarea preturilor și creș
terea producției si a comerțului cu 
produse de bază, preconizind măsuri 
ce vizează dezvoltarea bazei tehno
logice si sporirea productivității 
muncii în țările râmase in urma, sti
mularea prelucrării pe loc a mate
riilor prime si sporirea accesului pe 
piețele țărilor bogate a produselor 
manufacturate provenite din statele 
sărace. Firește, toate acestea sint de 
natură să ducă la diversificarea ac
tivității productive in țările in curs 
de dezvoltare si la consolidarea inde
pendenței lor economice. Tocmai de 
aceea se apreciază că înfăptuirea hou-

i
lui mecanism ar contribui la crearea 
unor structuri mai echitabile în rela
țiile Nord-Sud, la edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Pe această cale au fost realizate 
unele progrese. Potrivit acordului 
realizat în martie 1979 asupra „ele
mentelor fundamentale ale fondului 
comun", care a marcat firializarea ne
gocierilor Ia nivel politic, urmează a 
fi creată o bancă a materiilor prime 
constituită din două „ghișee" : pri
mul, dispunind de o sumă de 400 mi
lioane de dolari, este destinat finan
țării ..stocurilor regulatorii", menite 
să stabilizeze prețurile la cele 18 pro
duse de bază, considerate vitale pen
tru dezvoltarea țărilor rămase in 
urmă : al doilea, dotat cu 350 mili
oane de dolari, va contribui la reali
zarea altor obiective decît stabilizarea 
preturilor. Principala sursă a fondului 
comun sint contribuțiile directe ale 
guvernelor (fiecare stat membru adu- 
cind un milion de dolari), la care se 
adaugă cotizațiile voluntare Ai garan
țiile subscrise de țările semnatare 
ale acordului. în ce privește gestiunea 
fondului, țările în curs de dezvoltare 
dispun de cel mai mare număr de 
voturi (47 la sută, fată de 42 la sută 
cite revin țărilor capitaliste dezvol
tate).

Noii runde de negocieri de la Ge

în spiritul înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, privind întărirea 
colaborării pe multiple planuri între 
cele două țări socialiste vecine si 
prietene.

De asemenea, tovarășul Virgil 
Trofin a avut convorbiri cu Dușan 
Alimpici, președintele Comitetului 
provincial al Uniunii Comuniștilor 
din Voivodina, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Metod Rotar, se
cretar federal pentru comerțul exte
rior, președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, și Ivan Stam- 
bolici, președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării R.S. Serbia. Cu 
acest prilej au fost ’analizate proble
mele de interes comun și au fost 
stabilite măsuri pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
între România și Iugoslavia.

La convorbiri au luat parte tova
rășii Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
Nicolae Mihai, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad, și Marin Trăista- 
ru, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

zentanți ai organelor pentru știință 
și tehnologie au analizat stadiul si 
rezultatele obținute în colaborarea 
tehnico-științifică româno-bulgară si 
au stabilit noi posibilități de dezvol
tare și adîncire în continuare a aces
tei activități, în avantajul reciproc.

Cu ocazia prezentei sale In R.P. 
Bulgaria, tovarășul Ion Ursu. îm
preună cu membrii delegației române 
de specialiști, a vizitat întreprinderi, 
institute de cercetări si de învătă- 
mînt superior din tara vecină si prie
tenă.

„a dat pînă in prezent rezultate 
excelente". Totodată, reluind liniile 
esențiale ale programului guverna
mental prezentat recent în parla
ment, el a subliniat din nou că 
Grecia se pronunță pentru soluțio
narea problemelor sale divergente 
cu Turcia pe cale pașnică, negociată, 
pe calea unui dialog în cadrul căruia 
să fie respectate interesele legitime 
ale ambelor părți.

în continuare, premierul Rallis a 
evidențiat imperativul soluției nego
ciate pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase, a conflictelor 
și stărilor tensionale existente incă 
în diferite regiuni ale lumii.

Premierul elen a subliniat apoi im
portanta pe care tara sa . o acordă 
viitoarei reuniuni de la Madrid.

parlamentului iranian
In cuvintarea sa, președintele re

publicii, Abolhassan Banisadr, s-a 
referit la Majlis ca la un for de bază 
in soluționarea problemelor mari cu 
care este confruntată țara și, in pri
mul rind. problema restabilirii pu
terii centrale în toate regiunile. El a 
declarat că, după instaurarea ordinii, 
se va trece la soluționarea altor 
mari probleme, se va crea posibilita
tea dezvoltării economico-sociale 
multilaterale a Iranului.

Bugetul pe anul in curs — a rele
vat vorbitorul — prevede investiții 
pentru eliminarea efectelor oricăror 
sancțiuni economice. Pe de a]tă parte, 
el a arătat că politica externă ira
niană va fi conformă cu prevederile 
Constituției.

A urmat apoi ceremonia depunerii 
jurămintului parlamentarilor.

neva ii revine sarcina de a include 
acordul politic in statutul fondului 
comun si de a soluționa unele pro
bleme cu caracter tehnic si iuridic le
gate de structura fondului, de princi
piile de funcționare și corelațiile cu 
acordurile internaționale pe fiecare 
produs de bază in parte.

Potrivit observatorilor de presă, 
deși obstacolele existente nu sint in
surmontabile. depășirea lor reclamă 
în continuare eforturi deosebite si 
voință de înțelegere din partea tutu
ror statelor. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit reuniunea de la Geneva 
este considerată drept un important 
test in -perspectiva sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.. din 
august-septembrie 1980, consacrată 
noii ordini economice internaționale. 
Desigur, finalizarea negocierilor asu
pra fondului comun ar aduce o în
semnată contribuție la crearea unei 
atmosfere de încredere si cooperare 
internațională, la soluționarea altor 
probleme deosebit de grave care con
fruntă lumea de azi.

România, ea însăși tară in curs de 
dezvoltare, acordă o atenție deosebită 
așezării pe baze echitabile si stabile 
a comerțului cu materii prime, ca o 
componentă esențială a noii ordini 
economice mondiale. In acest sens, 
tara noastră se pronunță pentru sta
bilirea unui raport just, fundamentat 
economic. între preturile materiilor 
prime si cele ale produselor indus
triale. care să favorizeze dezvoltarea 
tarilor producătoare de materii prime 
și, în același timp, să asigure venituri 
raționale producătorilor industriali, să 
permită stimularea activității produc
tive in toate statele lumii. Aceste idei 
au călăuzit in permanentă activitatea 
depusă de tara noastră. împreună cu 
celelalte state membre ale „Grupului 
celor 77“, la O.N.U. și la diferite 
reuniuni internaționale, inclusiv ale 
U.N.C.T.A.D. Fără îndoială, solutio-’ 
narea justă si echitabilă a nroblemei 
materiilor prime, proces în • cadrul 
căruia reușita actualei reuniuni de la 
Geneva s-ar înscrie ca un ialon deo
sebit de util, ar corespunde interese
lor dezvoltării fiecărei națiuni, pro
gresului general.

Gh. CEHCELESCU

ILE DE PRESA
e scurt

I LA MOSCOVA au avut loc' con
vorbiri între Leonid Brejnev, se- 

j cretar general al C.C, al P.C.U.S.,
| președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., și Aii Nasser 
| Mohammed, secretar general al C.C. 

al Partidului Socialist Yemenit, 
I președintele Prezidiului Consiliului 

Suprem al Poporului, primul minis
tru al R. D. P. Yemen, aflat Ia

I Moscova intr-o vizită oficială de 
prietenie. S-a procedat la un schimb 

i de opinii în legătură cu colaborarea 
bilaterală in domeniile politic, eco-

I nomic și în alte sfere, precum și 
Iin probleme ale situației internațio

nale. A avut loc semnarea unor 
acorduri privind colaborarea econo
mică și tehnică între cele două

I părți.
i ÎNTREVEDERE LA HAVANA.
. Agenția A.D.N. informează că la 

Havana au avut loc, miercuri, con-
I vorbiri între Fidel Castro Ruz, 

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 

| Stat ăl Republicii Cuba, și Erich 
Honecker,' secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 

| de Stat al R.D. Germane, care con
duce o delegație de partid si de stat 
a R.D.G.. aflată în vizită oficială

I în Cuba.
PREȘEDINTELE S.U.A., Jimmy 

Carter, va efectua, in a doua jumă
tate a lunii iunie, vizite in Italia,
Iugoslavia, Spania și Portugalia, 
precum și la Vatican, și va partici
pa la reuniunea la nivel înalt a 
principalelor state occidentale in
dustrializate, programată să aibă loc 
la Veneția în zilele de 22 și 23 iu
nie a.c., a anunțat Casa Albă.

Reuniune în problemele 
cooperării tehnice intre 

țările in curs de dezvoltare
GENEVA 28 (Agerpres). — La 

Palatul -Națiunilor Unite din Geneva 
s-au deschis, sub egida Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
lucrările reuniunii consacrate eva
luării aplicării Planului de acțiune 
privind promovarea si realizarea 
cooperării tehnice intre țările in curs 
de dezvoltare (C.T.T.D.), adoptat de 
Conferința, de la Buenos Aires din 
1978.

La reuniune participă reprezentanți 
din aproximativ 130 de țări. între care 
și România.
' Conferința va dezbate, timp de o 

săptămină, aspecte legate de Întărirea 
cooperării tehnice intre țările în curs 
de dezvoltare, utilizarea mai eficientă 
a resurselor, capacităților si experi
enței de care dispun aceste state pen
tru accelerarea dezvoltării lor eco
nomice si sociale.

Conferință economică 
la nivel înalt a statelor 

din Africa de vest
LOME 28 (Agerpres). — La Lome 

au început lucrările reuniunii la. nivel 
înalt a Comunității economice a sta
telor din Africa de vest (C.E.D.E.A.O.), 
la care iau parte 15 șefi de stat și de 
guvern. Participant» vor dezbate pro
bleme de natură economică cu care 
sint confruntate in prezent aceste 
țări, datorate, in esență, stării de 
subdezvoltare moștenite din perioada 
de dominație colonială si asupra că
rora se repercutează nefavorabil difi
cultățile ce se, manifestă în economia 
mondială.

Discursul inaugurai al lucrărilor a 
fost rostit de șeful statului togolez. 
care este și președinte în exercițiu 
al organizației. Gnassingbe Eyadema.

Alegerile preliminare 
din S.U.A.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy. Carter a obținut 
în alegerile preliminare desfășurate, 
marți, in statele Kentucky. Arkansas, 
Idaho, Nevada, 66 din cei 95 de dele
gați in Convenția națională, demo
crată, desemnați in aceste scrutinuri 
locale. Principalul său adversar, se
natorul Edward Kennedy, a obținut 
20 de mandate.. în felul acesta, pre
cizează agenția U.P.I., șeful executi
vului american are asigurat pină 
acum sprijinul a 1 634 de delegați, iar 
senatorul Kennedy — 850 de delegați. 
Pentru a fi desemnat candidat oficial 
al Partidului Democrat in alegerile 
prezidențiale din luna noiembrie a.c. 
sint necesare voturile a 1 666 dele
gați.

Electoratul republican din Ken
tucky. Idaho și Nevada (in Arkansas 
nu s-au desfășurat preliminare re
publicane) a votat, in majoritate, 
pentru Reagan, care, după cum se 
știe, și-a asigurat deja majoritatea 
necesară de delegați in Convenția na
țională a propriului partid (1 057 — 
fată de 998 cit ii erau strict necesari 
pentru a deveni candidatul oficial al 
partidului în scrutinul prezidențial).

Imaginile de mai sus. transmise de agențiile internaționale de presă, reflectă grăitor brutalitatea cu care unitățile 
sud-coreene au reprimat rezistența populației din Kwangju. în timp ce tancurile regimului de la Seul patrulează pe 

străzi eu tunurile in poziție de tragere, militarii maltratează cu sălbăticie pe insurgenți
(Telefoto : Associated Press — Agerpres)

REBREANU ÎN TRADUCERE 
CEHA, in editura „Odeon" din Fra
ga a apărut romanul „Ion" de Li-, 
viu Rebreanu, in traducerea lui 
Zdenek Hrusa. Ediția include o 
prezentare a vieții și operei mare
lui scriitor român, purtind semnă
tura cunoscutei traducătoare și 
scriitoare Marie Kavkova.

CONVORBIRI CHINO—AMERI
CANE. La Washington au avut loc 
convorbiri între Harold Brown, mi
nistrul american al apărării, și Geng 
Biao, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, în legătură 
cu probleme internaționale de in
teres reciproc — informează agen
ția China Nouă.

HOTARÎKE A O.P.E.C. Miniștrii 
de finanțe din cele 13 state mem
bre ale Organizației Țărilor Expor
tatoare de Petrol (O.P.E.C.), reu
niți, marți, la Viena, au căzut de 
acord, în principiu, asupra majoră
rii de la 2,4 la 4 miliarde de dolari 
a resurselor financiare puse la dis
poziția „Fondului O.P.E.C.", desti
nat acordării de asistență financia
ră țărilor in curs de dezvoltare.

NAVA COSMICA „SOIUZ—36" S-A CUPLAT CU COMPLEXUL 
SPAȚIAL „SAL1UT—6" — „SOIUZ— 35“

MOSCOVA 28 (Agerpres). — In 
seara zilei de 27 mai, la ora 22,56, 
nava cosmică „Soiuz 36“ s-a cuplat 
pe orbită cu complexul spațial „Sa- 
liut-6“—„Soiuz-35“. După verifica
rea presurizării instalației de cu
plare. cosmonautul sovietic Valeri 
Kubasov și cercetătorul cosmonaut

Regimul de la Seul- în fata 
exploziei de minie populară
După ce a rezistat eroic timp de 

zece zile, orașul Kwangju a fost inva
dat marți de 18 000 de militari, care, 
sprijiniți de tancuri și care blindate 
— o concentrare de trupe similară 
-unor veritabile operațiuni de război — 
au reușit pînă la urmă să-și reinstau- 
reze controlul. In jurul clădirii guver
nului provincial, care devenise car
tierul gșneral al insurgenților, milita
rii au construit în grabă intărituri și 
adăposturi din saci de nisip, temin- 
du-se că, în orice moment, pozițiile 
lor ar putea fi din nou pierdute. Tri
misul special al agenției France 
Presse relatează că o parte din in
surgenți au reușit să străpungă ba
rajele armatei și s-au refugiat pe 
înălțimile din apropierea orașului.

Kwangju, important centru cu 
800 000 locuitori, capitala provinciei de 
sud. a devenit, astfel, simbolul revol
tei populare, care a cuprins, in ulti
mele săptămîni, întreg teritoriul Co
reei de sud. Forțele de represiune lo
cale au fost incapabile să stăvilească 
explozia mîniei populare, valul de ac
țiuni la care au luat parte aproape 
toți cetățenii orașului.

Flacăra revoltei populare a cuprins 
însă nu mai puțin de 16 localități și 
alte centre populate din Coreea de 
sud.’ „Tulburările din Coreea de sud 
sint cele mai grave după cele petre
cute in primăvara anului 1964“ (care 
au dus, după cum se știe, la răstur
narea dictatorului Li Sin Man) — 
aprecia ziarul elvețian „NEUE ZVR- 
CHER ZEITUNG" incă in primele 
zile ale desfășurării amplelor de
monstrații. Reacția autorităților este 
cunoscută. Sub pavăza de otel a 
tancurilor și carelor blindate, forțele 
de represiune au deschis focul împo
triva demopstranților, ucigind si ră
nind sute de oameni ; închisorile au 
devenit neincăpătoare. practic toți 
liderii opoziției au fost arestați, în 
timp ce legea marțială a fost extinsă 
pe întreg teritoriul Coreei de sud. 
Numai la Kwangju. 450 de persoane 
au căzut victime operațiunilor de „pa
cificare" ale armatei și poliției. Lupta 
de rezistență continuă însă cu aceeași 
înverșunare.

Regimul de la Seul nu mai este 
confruntat doar cu impotrivirea unei 
categorii sau alteia a populației, ci cu 
o revoltă avind caracter de masă. In 
șuvoiul marilor demonstrații din ulti
mele săptămîni s-au încadrat si au 
participat la lupte împreună cu stu
denții. muncitori, funcționari, intelec
tuali. reprezentanți ar clerului, alte 
pături și sectoare ale societății, care 
s-au ridicat împotriva privării de cele 
mai elementare drepturi democratice, 
a terorii devenite o practică curentă 
a poliției și armatei, a exploatării tot 
mai accentuate a oamenilor muncii 
(după datele oficiale existând în pre
zent 800 000 șomeri).

Și acum, ca și anuJ trecut, constată 
observatorii politici, pentru starea de 
spirit a populației este caracteristic 
faptul că fiecare manifestație sau ac
țiune de protest, oricit de localizată ar 
fi inițial, tinde să se transforme in
tr-o mișcare politică de masă — ex
presie a situației de criză a regimului 
de la Seul. In esență, obiectivele de 
luptă ale populației sint peste tot 
aceleași : libertate, democrație, reuni- 
ficarea pașnică a țării. Masele largi 
populare sud-coreene sint ferm ho- 
tărite să-și continue acțiunile pentru 
realizarea unor revendicări precise. 

ÎMlLNIRI LA TOKIO, Miercuri 1 
a avut loc o nouă rundă de con
vorbiri intre Hua Guofeng, pre- I 
mierul Consiliului de Stat al R. P. | 
Chineze, și Masayoshi Ohira, pri
mul ministru al Japoniei, consacra- 1 
tâ. după cum relevă agenția China I 
Nouă, relațiilor economice dintre 1 
cele două țări și unor probleme in- . 
ternaționale de interes comun. In 
aceeași zi, miniștrii de externe ai I 
celor două țâri, Huang Hua și 
Saburo Okita. au semnat un acord | 
de promovare si extindere a coope- | 
rării științifice și tehnologice dintre 
guvernele R. P. Chineze si Japo- ■ 
ulei.

IN PERSPECTIVA ALEGERILOR 
DIN BOLIVIA de la 29 iunie, I 
„Frontul Revoluționar de Stingă" 
(F.R.I.) a hotărit să se retragă 
din „Alianța Mișcării Naționa- i 
liste Revoluționare" (A.M.N.R.), I 
care l-a desemnat candidat la func- 1 
tia supremă pe fpstul președinte al . 
tării, Victor Paz Estenssoro. Pre
ședintele F.R.I.. Manuel Morales I 
Davila, a declarat că formațiunea 
sa a hotărit să se retragă din I 
A.M.N.R. deoarece programul elec
toral al alianței nu corespunde in
tereselor maselor largi populare bo- . 
liviene.

ATENTAT TERORIST ÎN 
ITALIA. Președintele Asociației 
ziariștilor din Lombardia. Walter | 
Tobagi, ziarist la „Corriere della 
Sera", a fost asasinat, miercuri, cu I 
focuri de armă. în plină stradă, la I 
Milano. Autorii atentatului au reu
șit să fugă.

Bertalan Farkas, cetățean al R. P. • 
Ungare, au, trecut la bordul stației 
„Saliut—6". Activitatea comună de 1 
cercetare in spațiu a celor două ■ 
echipaje reunite la bordul labora
torului spațial urmează să durei# 1 
șapte zile.

care includ anularea legii marțiale, 
abrogarea constituției, eliberarea ime
diată a tuturor celor arestați pentru 
opoziția lor față de măsurile antipopu
lare ale administrației, acordarea de 
libertăți democratice, redeschiderea 
universităților.

Intr-o încercare de a salva aparen
țele, guvernul lui Shin Hyon Kwâk a 
demisionat cu citeva zile în urmă, lo
cul acestuia fiind preluat de o echi
pă condusă de Park Choong-Hoon. în 
realitate, după cum transmit agențiile 
de presă, guvernul este condus din 
umbră de generalul Chun Du Hwan, 
șeful serviciilor secrete, „omul forte" 
al regimului și partizan necondiționat 
al fostului dictator Pak Cijan Hi, 
ucis cu citeva luni in urmă de. pro
priii săi adepți. Sub conducerea lui 
Chun, activitatea de reprimare a for
țelor democratice a luat proporții fără 
precedent, culminînd acum cu eveni
mentele de la Kwangju. Promisiunile 
vâgi de „liberalizare treptată" a vie
ții politice, formulate după dispariția 
lui Pak Cijan Hi, s-au dovedit astfel 
lipsite de orice fundament..

Numeroși observatori remarcă fap
tul că intensificarea represiunilor 
antipopulare ale regimului de ia Seul 
are loc în momentul cind la Panmun- 
jon se desfășoară întâlnirile de lucru 
între delegațiile R.P.D. Coreene si 
Coreei de sud pentru pregătirea con
tactelor intre premierii guvernelor 
celor două părți. Aceste întâlniri, după 
cum este știut, sint rezultatul repe
tatelor propuneri constructive' ale 
R.P.t). Coreene; care au în vedere 
realizarea marelui deziderat national 
al reunificării. patriei scindate , in 
mod artificial. Or. apare limpede că 
acțiunile represive ale autorităților 
sud-coreene sint de natură să creeze 
noi complicații și să primejduiască 
perspectiva înfăptuirii acestui dezide
rat. împărtășit de toți coreenii. In 
aceste condiții, subliniind poziția sa 
de principiu, potrivit căreia R.P.D. 
Coreene îi este străină orice, intenție 
de a se amesteca in treburile in*’ |e 
ale Coreei de sud, partea nj8 *'*co- 
reeană și-a reafirmat cu fermitate, in 
mod oficial, dorința de a continua 
eforturile perseverente și sincere pen
tru promovarea colaborării si unității 
dintre Nord și Sud, pentru accele
rarea reunificării pașnice a tării. In 
același timp, în semn de simpatie cu 
revendicările populației din Coreea de 
sud, zeci de mii de locuitori ai Phe
nianului au luat parte la o mare ma
nifestație de solidaritate.

întreaga desfășurare a evenimente
lor demonstrează că situația din 
Coreea de sud nu poate fi soluționată 
pe calea terorii militare, prin repri
marea populației. Chiar dacă rezisten
ța populației la Kwangju și in alte 
localități a fost temporar infrintă. 
cauzele reale ale revoltei rămin In
tacte. E un adevăr pe care l-a ilustrat 
cu prisosință eșecul tuturor regimu
rilor pej-indate la Seul. Numai satis
facerea revendicărilor legitime ale 
populației, ale opoziției democratice 
poate duce la normalizarea, situației 
din Coreea de sud. favorizind. în 
același timp, realizarea aspirațiilor 
arzătoare de reîntregire pașnică și 
democratică, de sine stătătoare a ță
rii. fără amestec din afară — ideal 
suprem al întregii națiuni coreene.
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