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S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL

SANTIAGO CARRILLO

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Marți, 26 mai, a avut loc, sub președinția
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, ședin
ța Comitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut și
aprobat un proiect de Hotărire privind îm
bunătățirea modului de organizare a între
cerii socialiste în întreprinderi, între persoa
ne, precum și între secții și ateliere și, de
asemenea, între unitățile economice, cen
tralele și institutele de cercetare și proiectare,
între consiliile populare, precum și între ju
dețe, pentru îndeplinirea și depășirea planu
lui național unic de dezvoltare economicosocială. Comitetul Politic Executiv a hotă rit
ca toate criteriile de întrecere să fie legate
mai organic de orientările privind realiza
rea unei noi calități în toate domeniile de
activitate, aplicarea noului mecanism economico-financiar, întărirea
autoconducerii
muncitorești și autogestiunii. Se au în ve
dere drept criterii de apreciere indicatori în
măsură să reflecte mai cuprinzător efortu
rile tuturor unităților, ale tuturor oamenilor
muncii pentru realizarea producției-marfă
vîndute și încasate și livrarea către fondul
pieței, reducerea costurilor la 1 000 lei pro
ducție, îndeplinirea producției nete, a pro
ducției fizice, reducerea rebuturilor, recupe
rarea resurselor materiale refolosibile, res
pectarea consumurilor specifice normate,
ridicarea calității tuturor produselor, înde
plinirea planului la export, creșterea bene
ficiilor, a productivității muncii, numărul
locuințelor date în folosință, desfacerea de
mărfuri prin comerțul socialist, livrarea la
fondul de stat a produselor agricole, vege
tale și animale prevăzute în plan, precum
și alte obiective economice importante.
Se stabilesc, de asemenea, indicatori de
bază specifici unor subramuri ale industriei,
iar în vederea asigurării unei mai bune
comparabilități între întreprinderi, la stabi
lirea rezultatelor întrecerii socialiste, se pre
vede divizarea unor subramuri industriale
de mare complexitate. Avindu-se in vedere
importanța activității centralelor în reali
zarea planului național unic de dezvoltare
economică și socială a țării, s-a stabilit ca
și acestea să participe la întrecerea socialis
tă și să candideze la clasificarea între frun
tașe pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului.
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca
Hotărîrea privind modul de organizare și
noile criterii de întrecere socialistă să fie
date publicității.
în continuare, Comitetul Politic Executiv
■ luat în discuție și a aprobat un raport
privind situația protecției muncii pe anul
1980.
Organele de partid și de stat, sindicatele
și ceilalți factori cu răspunderi in domeniul
protecției muncii au acționat pentru trans
punerea in viață a măsurilor adoptate de
Comitetul Politic Executiv privind întărirea
ordinii și disciplinei in producție, educarea
și instruirea personalului muncitor, îmbună
tățirea condițiilor de muncă și prevenirea
accidentelor. Au fost luate măsuri de îmbu
nătățire a organizării producției, asigurare
a asistenței tehnice în toate schimburile, re
actualizare și completare a normelor de pro
tecție a muncii. Pentru crearea unor condiții
corespunzătoare de muncă, unităților socia
liste le-au fost alocate, anul trecut, fonduri
în valoare de 2 355,7 milioane lei. Ansamblul
măsurilor luate a asigurat o diminuare a
accidentelor de muncă și, implicit, a numă
rului de zile-incapacitate de muncă.
Comitetul Politic Executiv a apreciat, tot
odată, că reducerea accidentelor nu este încă
în concordanță cu eforturile pe care partidul
și statul nostru le-au făcut și le fac pentru
dotarea economiei cu instalații și utilaje de
înalt nivel tehnic, modernizarea proceselor
de producție, perfecționarea organizării pro
ducției și muncii, îmbunătățirea calificării și
specializării personalului muncitor. Comite
tul Politic Executiv a trasat consiliilor de
conducere ale oamenilor muncii din între
prinderi și centrale, conducerilor ministere
lor, organelor de control ale Inspecției de
stat pentru protecția muncii, precum și or
ganizațiilor de partid, sindicale și de tineret
sarcina să acționeze cu toată hotărîrea pen
tru creșterea răspunderii în respectarea
strictă a normelor de protecție a muncii,
acordind mai multă atenție bunei organizări
a producției și muncii, întăririi ordinii și
disciplinei la fiecare loc de muncă, intensifi
cării controlului preventiv, gospodăririi ju
dicioase a fondurilor financiare prevăzute
în scopul îmbunătățirii condițiilor de mun
că, creșterii eficienței instructajului consa
crat protecției muncii și ridicării pregătirii
profesionale a personalului muncitor, in
clusiv a predării acestor probleme în între
gul sistem școlar. Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît ca raportul, îmbunătățit, să fie
dezbătut in Congresul consiliilor oamenilor
muncii, precum și în adunările generale din
întreprinderi din luna iulie.
Comitetul Politic Executiv a ascultat ra
portul privind preocuparea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru aplicarea hotăririlor Congresului al XII-lea și a indicațiilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu referi
toare la întărirea continuă a legăturilor par
tidului cu masele de oameni ai muncii, pen
tru atragerea acestora 4a conducerea vieții
politice, economice și sociale.

Comitetul Politic Executiv a constatat că
în practica organelor și organizațiilor de par
tid au fost încetățenite consultarea largă a
maselor, atragerea acestora la dezbaterea
proiectelor de legi și hotărîri, la elaborarea
măsurilor de îmbunătățire a activității în
cele mai diferite sfere ale vieții sociale, prin
forme cum sint : adunări populare, sesiuni
lărgite ale consiliilor populare, „tribuna de
mocrației", întîlniri ale deputaților cu alegă
torii, adunări cetățenești și altele. Aceasta a
determinat creșterea și mai puternică a în
crederii întregului popor în partid, consoli
darea continuă a legăturilor sale cu masele.
Comitetul Politic Executiv a trasat orga
nelor și organizațiilor de partid sarcina să
extindă formele și metodele care au dat
cele mai bune rezultate in consultarea ma
selor și unirea eforturilor lor în înfăptuirea
politicii partidului și statului, să întă
rească neîncetat legăturile activului de
partid, al organizațiilor de masă și ob
ștești cu oamenii muncii din întreprinderi,
de la sate, din toate domeniile, să extindă
practica întâlnirii periodice a organelor de
partid cu categorii cît mai largi de cetățeni.
S-a indicat, de asemenea, ca, periodic, orga
nele de partid să analizeze modul în care
se aplică hotăririle Congresului al XII-lea
al partidului privind consultarea permanen
tă a maselor în cele mai importante pro
bleme privind construcția socialistă în țara
noastră și să ia măsuri pentru continua
perfecționare a acestei deosebit de impor
tante laturi a activității lor.
întreaga activitate de partid trebuie să
se reflecte în modul cum fiecare colectiv
de oameni ai muncii îndeplinește prevede
rile planului pe acest an și pe întregul cin
cinal, acționează pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pentru pro
pășirea patriei și ridicarea nivelului de trai
al poporului.

★

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie a delega
ției române de partid și de stat, condusă
de secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, în Republica Socialistă
Cehoslovacă, efectuată la invitația secre
tarului general al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre;ședințele Republicii Socialiste Cehoslovace,
Gustav Husak, a Comitetului Central al
P.C. din Cehoslovacia și Guvernului R.S.
Cehoslovace.
Comitetul Politic Executiv a aprobat în
întregime și a dat o înaltă apreciere activi
tății desfășurate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de delegația română de partid și
de stat, rezultatelor întilnirilor și convorbi
rilor dintre cei doi conducători de partid și
de stat, care constituie o nouă și importantă
contribuție la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre partidele și țările noastre, în fo
losul și spre binele ambelor popoare, al în
tăririi unității țărilor socialiste și mișcării
comuniste și muncitorești internaționale, al
asigurării păcii și progresului social în
lume.
Comitetul Politic Executiv a relevat în
semnătatea deosebită a înțelegerilor conve
nite privind dezvoltarea continuă a conlu
crării dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Cehoslovacia, considerind că aceasta are un rol determinant
în extinderea relațiilor multilaterale româno-cehoslovace. A fost apreciată, totodată,
hotărîrea ambelor părți de a amplifica con
tactele dintre parlamentele, guvernele, mi
nisterele și alte instituții centrale și organi
zații de masă și obștești din cele două țări,
de a continua schimbul de informații și de
experiență în construcția socialistă.
Comitetul Politic Executiv a reliefat ma
rea importanță a semnării de către tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak a De
clarației comune, afirmîndu-și convingerea
că acest document va avea o profundă înriurire asupra evoluției în ansamblu a rela
țiilor româno-cehoslovace, va contribui la
întărirea și mai puternică a conlucrării rod
nice dintre cele două partide, țări și popoare.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
satisfacția față de semnarea Acordului-program privind direcțiile de bază ale dezvol
tării colaborării economice și tehnico-științifice pe termen lung dintre România și
Cehoslovacia, care prevede promovarea unor
forme superioare de conlucrare, în mod deo
sebit cooperarea și specializarea în produc
ție, în interesul satisfacerii, într-o măsură
sporită, a necesităților crescînde de materii
prime, combustibil, mașini și utilaje moder
ne ale celor două țări, precum și pe terțe
piețe.
A fost subliniată, de asemenea, însemnă
tatea schimbului de păreri dintre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak privind
situația internațională actuală, precum și în
legătură cu unele probleme ale mișcării co
muniste și muncitorești mondiale. Dialogul
la nivel înalt româno-cehoslovac a eviden
țiat îngrijorarea celor două țări față de
agravarea situației internaționale, ca urma
re a politicii imperialiste de forță, a inten
sificării cursei înarmărilor, reafirmînd voin
ța României și Cehoslovaciei de a acțipna
ferm pentru reluarea și consolidarea poli
ticii de destindere și colaborare pașnică,
pentru dezangajare militară și înfăptuirea

dezarmării, în primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru eliminarea folosirii forței în
relațiile internaționale și soluționarea pe
cale pașnică a litigiilor dintre state, pentru
întărirea păcii, independenței și securității
tuturor popoarelor. Comitetul Politic Execu
tiv dă o înaltă apreciere hotăririi celor
două țări de a milita pentru încheierea cu
succes a reuniunii de la Madrid, astfel incit
ea să ducă la înfăptuirea unitară a docu
mentelor semnate Ia Helsinki, la o înțelegere
privind convocarea conferinței consacrate
întăririi încrederii și dezarmării în Europa,
la asigurarea continuității procesului reu
niunilor general-europene. S-a relevat, de
asemenea, necesitatea opririi amplasării și
dezvoltării de noi rachete în Europa și or
ganizării, în acest scop, a unei conferințe
de dezarmare, precum și a trecerii Ia trata
tive.
Comitetul Politic Executiv consideră ca
fiind de o deosebită importanță hotărîrea
celor două țări de a acționa pentru întărirea
colaborării și solidarității țărilor socialiste,
a colaborării cu țările în curs de dezvoltare
și nealiniate, de a milita pentru recunoaște
rea dreptului inalienabil al fiecărui popor
de a-și alege liber, fără nici un amestec din
afară, calea proprie de dezvoltare, pentru
lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și
sărace, pentru edificarea unei noi ordini
economice internaționale.
Comitetul Politic Executiv a aprobat în în
tregime îrfțelegerile la care s-a ajuns în
timpul vizitei și a stabilit măsuri pentru tra
ducerea lor în viață, în scopul amplificării
relațiilor de prietenie și colaborare dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă
Cehoslovacă, în interesul celor două popoare,
al cauzei socialismului și progresului in
lume.
★
în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a prezentat o informare cu privire la vizita
oficială de prietenie efectuată în țara noas
tră de președintele Republicii Ghana, dr.
Hilla Limann.
Comitetul Politic Executiv a aprobat întru
totul rezultatele fructuoase ale convorbirilor
dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hilla
Limann, desfășurate într-o atmosferă de cal
dă prietenie, stimă și înțelegere reciprocă,
apreciind că ele reprezintă o contribuție de
seamă la întărirea continuă a colaborării
dintre România și Ghana, în interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii, cooperării
și înțelegerii intre națiuni. S-a subliniat că
rezultatele rodnice ale dialogului românoghanez la nivel înalt își găsesc o pregnantă
expresie în documentele încheiate, în înțele
gerile convenite între cei doi șefi de stat.
în acest sens, Comitetul Politic Executiv a
evidențiat importanța și semnificația Decla
rației comune, semnată de președinții
Nicolae Ceaușescu și Hilla Limann, care rea
firmă voința României și Ghanei de a extin
de și întări colaborarea atît pe plan bilate
ral, cît și în sfera vieții internaționale, pe
baza principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc. Totodată, a
fost reliefată însemnătatea acordurilor și
măsurilor stabilite pentru extinderea coope
rării — îndeosebi în domeniile agriculturii,
industriei extractive, petroliere, petrochi
mice, construcțiilor de mașini, industriei fo
restiere ș.a. — pentru intensificarea și di
versificarea legăturilor economice.
A fost apreciată, de asemenea, hotărirea
de a se spori contactele între partidele celor
două țări, precum și în domeniile științei,
învățămîntului, culturii și în alte sfere de ac
tivitate.
în același timp, Comitetul Politic Executiv
și-a manifestat deplinul acord față de con
cluziile Ia care au ajuns președinții Nicolae
Ceaușescu și Hilla Limann într-o serie de
probleme actuale ale vieții internaționale.
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat
profunda satisfacție pentru faptul că, în
timpul convorbirilor, cei doi șefi de stat au
dat glas dorinței României și Ghanei de a
conlucra tot mai strins pe arena mondială
pentru a contribui activ la diminuarea ten
siunii din viața internațională, la reluarea și
continuarea politicii de destindere, colabo
rare și respect al independenței naționale, la
soluționarea pe cale politică, prin tratative,
a stărilor de încordare și conflict, la realiza
rea dezarmării, în primul rind a dezarmării
nucleare, la lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice interna
ționale, la statornicirea unui climat de pace,
securitate, cooperare și înțelegere în Euro
pa, Africa și în întreaga lume, la înfăptuirea
năzuințelor de pace, independență și progres
ale tuturor popoarelor.
Aprobînd în unanimitate documentele și
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri
pentru înfăptuirea în bune condiții a obiec
tivelor de colaborare și cooperare prevăzute,
pentru dezvoltarea susținută a relațiilor româno-ghaneze, corespunzător dorinței și as
pirațiilor celor două țări și popoare.
★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme ale activității curente
de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, s-a întîlnit, marți, 26 mai,
cu tovarășul Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comunist
din Spania, care, la invitația secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, face o vizită priete
nească în țara noastră.
Cel doi conducători de partid și-au
exprimat deosebita satisfacție de a
se reîntîlni și de a avea un nou
schimb de păreri In probleme de in
teres comun.
în cadrul convorbirilor, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Santiago Car
rillo s-au informat reciproc asupra
activității și preocupărilor Partidului
Comunist Român și Partidului Co
munist din Spania, au analizat sta
diul și perspectivele relațiilor dintre
cele două partide și au examinat
unele aspecte actuale ale vieții poli
tice mondiale, ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.
Secretarul gjeneral al P.C.R. șl se
cretarul general al P.C.S. au subli
niat, cu plăcere; relațiile de strînsă
prietenie, solidaritate și colaborare
care s-au statornicit și se dezvoltă
intre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist din Spania. Tot
odată, a fost relevată hotărîrea am
belor părți de a amplifica continuu
raporturile dintre cele două partide
comuniste — bazate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc —
de a intensifica contactele, schimbu
rile de păreri dintre ele în proble
me majore ale luptei pentru socia
lism, pace și progres social.
S-a considerat că extinderea și aprofundarea conlucrării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Spania contribuie la în
tărirea legăturilor de prietenie tra
dițională dintre popoarele român și
spaniol, la promovarea colaborării
multilaterale dintre România și Spa
nia.
Abordînd aspecte esențiale ale ac
tualității politice internaționale, to
varășii Nicolae Ceaușescu și San
tiago Carrillo au evidențiat preocu
parea celor două partide față de de
teriorarea, în ultima vreme, a cli
matului politic mondial, datorită as

cuțirii contradicțiilor între diferite
state și grupări de state, accentuă
rii tendințelor de consolidare sau re
împărțire a sferelor de influență, per
petuării politicii de forță, dominație
și amestec în treburile altor popoare,
de încordare și război, intensificării
activității diferitelor cercuri fasciste,
neofasciste, rasiste, a acțiunilor în
dreptate împotriva libertăților și
drepturilor democratice ale clasei
muncitoare și altor categorii socia
le, sporirii propagandei anticomunis
te, care, Întotdeauna, au constituit un
act de diversiune, de spargere a uni
tății forțelor revoluționare, progre
siste. S-a arătat că toate acestea
creează și mențin pericole grave la
adresa independenței și securității po
poarelor, a păcii in Europa și in în
treaga lume.
S-a relevat, totodată, că in lume
se manifestă cu putere voința po
poarelor de a se pune capăt vechil
politici imperialiste de dominație și
dictat, de a trăi în deplină libertate
și independență, de a promova o pqlitică nouă de egalitate deplină intre
toate statele, de respect al suverani
tății fiecărui popor, al dreptului său
sacru de a-și făuri destinul așa cum
îl dorește, de a colabora în pace și
Înțelegere.
S-a apreciat că, în aceste condiții
deosebit de complexe, se impune, mai
mult ca oricînd, întărirea luptei po
poarelor, a forțelor revoluționare,
progresiste, înaintate de pretutindeni,
a opiniei publice pentru diminuarea
tensiunii în viața internațională, pen
tru reluarea și continuarea politicii
de destindere, colaborare și respect
al independenței naționale, pentru
soluționarea pe cale politică a stări
lor de încordare și conflict, a tutu
ror problemelor ce confruntă ome
nirea.
O atenție deosebită s-a acordat, în
cursul convorbirilor, problemelor re
feritoare la securitatea și cooperarea
europeană. în acest sens, tovarășii
Nicolae Ceaușescu șl Santiago Ca
rrillo au relevat necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru ca reuniu
nea de la Madrid să se încheie cu
rezultate constructive, pentru ca aceasta să ducă la înfăptuirea unitară
a documentelor semnate la Helsinki,

la dezvoltarea cooperării între țările
continentului, la o înțelegere privind
convocarea conferinței consacrate în
tăririi încrederii și dezarmării în Eu
ropa, la asigurarea continuității pro
cesului inițiat de Conferința de la
Helsinki. Totodată, s-a subliniat că
este necesar să se facă totul pentru
oprirea amplasării și desfășurării de
noi rachete nucleare pe continent,
pentru trecerea la tratative concrete
in acest scop.
Cei doi conducători de partid au
apreciat că obiectivul cel mai strin
gent al zilelor noastre este stoparea
cursei Înarmărilor — care apasă tot
mai greu pe umerii tuturor popoare
lor și creează un mare pericol la
adresa păcii — trecerea la dezarma
re, în primul rînd la dezarmare nu
cleară, reducerea cheltuielilor mili
tare și alocarea fondurilor astfel eco
nomisite în scopul dezvoltării economico-sociale proprii și al ajutorării
țărilor în curs de dezvoltare.
Tovarășii Nieolaa Ceaușescu fi
Santiago Carrillo «u reafirmat ho
tărirea Partidului Comunist Român
și Partidului Comunist din Spania de
a acționa pentru întărirea colaborării
și solidarității între partidele comu
niste și muncitorești. în acest cadru,
a fost evidențiată însemnătatea fău
ririi unității de tip nou între parti
dele comuniste și muncitorești, pe
baza principiilor egalității depline în
drepturi, respectării reciproce a au
tonomiei, a dreptului fiecărui partid
de a stabili propria linie politică,
strategia și tactica revoluționară, în
conformitate cu realitățile și condi
țiile specifice, istorice, naționale șl
sociale din țara respectivă.
Cei doi conducători de partid au
subliniat că desfășurarea cu succes a
luptei pentru destindere, dezarmare,
securitate și cooperare, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de pace, indepen
dență și progres ale popoarelor im
pune, ca o condiție importantă, în
tărirea conlucrării între partidele co
muniste, socialiste, social-democrate,
între toate forțele progresiste, antiimperialiste.
întîlnirea și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă pri
etenie tovărășească, de înțelegere și
respect reciproc.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ambasadorul Elveției
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, marți, pe Peter Erni, am

basadorul Elveției la București, în
vizită de rămas bun, în legătură cu
încheierea misiunii în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

45 de ani de la procesul militanților comuniști și antifasciști de la Brașov

O PAGINĂ EROICĂ DIN CRONICA
LUPTEI ANTIFASCISTE
Sint în istoria partidului nostru
comunist momente care au darul de
a lumina cu o intensitate deosebita
trăsături ale ansamblului existenței
și luptei sale : legătura strînsă cu
poporul, identificarea cu crezurile și

năzuințele sale cele mai fierbinți,
combativitatea revoluționară în lupta
pentru împlinirea dreptelor sale țe
luri. Recenta aniversare a șase de
cenii de la făurirea Partidului Co
munist Român a prilejuit rememo

31 mai 1936. între lozincile marii manifestații de la București — stingerea
proceselor intentate militanților antifasciști

rarea a numeroase asemenea mo
mente, o rememorare, desigur, suc
cintă, pentru că îndelungata sa is
torie însumează o imensă bogăție
de fapte și date, greu de cuprins
în citeva pagini aniversare.
Coincidența face ca in aceeași
lună de mai, a gloriosului jubileu
al partidului, să se împlinească 45
de ani de la unul din acele memo
rabile evenimente care au dat re
lief patriotismului fierbinte al comu
niștilor, consecvenței atitudinii lor
antifasciste, punînd în același timp
in lumină capacitatea partidului de
a forma cadre revoluționare, dărui
te trup și suflet cauzei comuniste,
capabile să înfrunte cu neînfricare
prigoana, să stea drept și demn în
fața nedreptății, a represiunii. In
acest proces s-a afirmat din nou
puternica personalitate de revolu
ționar și conducător comunist a
celui care astăzi se află la cîrma
destinelor națiunii noastre — to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In pagina a Ill-a publicăm o am
plă evocare a acelui proces incrustat
adine in memoria contemporanilor,
ca și in filele istoriei cu aura fap
telor nepieritoare.
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Perfecționarea organizării activității
nomice constituie una din preocupările majore
permanente ale conducerii partidului. îndeosebi
in perioada de după Congresul al IX-Iea al
partidului a fost elaborat un cadru legislativ
nou, dinamic, puternic ancorat în realitățile
noastre, menit să stimuleze inițiativa creatoare
și eforturile oamenilor muncii, să Întărească res
ponsabilitatea lor in afirmarea plenară a auto-

conducerii muncitorești și autogestiunii econo
mico-financiare, in așa fel ca întreaga activitate
economică să se desfășoare la nivelul cerințelor
dezvoltării economiei naționale.
Pe parcursul aplicării legilor, al funcționării
mecanismului economic, practica ridică o serie
de probleme cărora trebuie să Ii se dea răspuns,
o soluționare judicioasă, astfel incit In fiecare
întreprindere potențialul tehnic, resursele mate-

riale șl forțele umane de eare dispune să fia
valorificate superior, cu o înaltă eficientă, in
concordanță cu exigențele realizării noii calități
in intreaga activitate economică. „Scinteia" ișl
propune ca la rubrica pe care o inaugu
rează astăzi să fie inserate opinii, sugestii,
propuneri ale muncitorilor și specialiștilor pri
vind perfecționarea activității economice.

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI
mai activ folosit in autogestiunea intreprinderii
în transpunerea In viață a măsuri
lor privind noul mecanism economico-financiar un loc esențial îl de
ține bugetul de venituri și cheltuieli,
astfel conceput Incit să întărească
răspunderea organelor de conducere
colectivă și a colectivelor de oameni
ai muncii din unitățile economi
ce In autogospodărirea fructuoasă
a mijloacelor materiale și bănești
încredințate de societate spre ad
ministrare. în legătură cu aceas
ta, incă de la Plenara C.C. al
P.C.R. din 22—23 martie 1978, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia :
„Pe baza principiului autogestiunii
economieo-financiare, fiecare între
prindere și unitate economică va
trebui să-și Întocmească bugetul
propriu de venituri șl cheltuieli,
pornind de Ia necesitatea asigurării,
din activitatea proprie, atit a mijloa
celor financiare necesare, cit și a
creșterii rentabilității, a beneficiului".
Prin conținutul său, acest buget —
ce se întocmește de unitățile socia
liste din anul 1978 — este destinat
să reprezinte un instrument de pla
nificare rațională, de limitare la
strictul necesar a oricărui consum, a
oricărei cheltuieli și de stabilire a
rezultatelor financiare care să asigu
re, deopotrivă, acoperirea obligațiilor
fiecărei întreprinderi față de socie
tate și constituirea fondurilor proprii.
Dintre măsurile care s-au luat în
ultimii ani pentru îndeplinirea in
condiții optime a acestor funcții de
către bugetul de venituri și chel
tuieli menționăm : îmbunătățirea in
dicatorilor financiari existenți și in
troducerea unor indicatori noi, mal
adecvați, care corespund cadrului or
ganizatoric creat de aplicarea auto
gestiunii economico-financiare ; rațio
nalizarea structurii bugetului pentru
a servi tuturor etapelor de planifi
care financiară, inclusiv pentru ur
mărirea indicatorilor de plan și pen
tru prelucrarea automată a datelor ;
indicatorii financiari au la bază cal
cule de fundamentare ce trebuie să
asigure realitatea prevederilor, con
cordanța cu planul economic, mobi
lizarea resurselor interne în procesul

de planificare ; bugetul asigură echi
librul atit Intre veniturile și cheltuie
lile totale ale intreprinderii, cit și pe
flecare fond bănesc propriu in parte.
Ca urmare a măsurilor luate, bu
getul de venituri și cheltuieli a de
venit instrumentul unic de planificare
și urmărire a situației financiare a
unităților socialiste pe diverse trepte
organizatorice. Fără a subaprecia re
zultatele pozitive obținute, generate
de introducerea bugetului de venituri
și cheltuieli, totuși, așa cum se ela
borează in prezent, acesta nu răs
punde incă in totalitate destinației,
scopului intocmirii și utilizării, așa
cum au fost concepute de partid, in
legătură cu aceasta, la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R. din
29—30 mai 1980, tovarășul Nicolae
Ceaușescu arăta : „Trebuie să înțe
legem că bugetele de venituri și chel
tuieli nu sint ceva formal, ci un
mijloc prin care conducerea fiecărei
întreprinderi, adunarea generală a
oamenilor muncii pot acționa pentru
a obține maximum de eficiență eco
nomică, o reducere substanțială a
cheltuielilor materiale și de produc
ție, creșterea substanțială a produc
ției nete, a beneficiilor, a rentabili
tății in general...".
Așadar, bugetul de venituri și chel
tuieli nu trebuie să se rezume la a
fi utilizat ca plan financiar ; el tre
buie să devină un instrument concret
de conducere operativă și reglare a
activităților economice. Or, această
funcție, deosebit de importantă, a
utilizării bugetului de venituri și
cheltuieli ca mijloc de exercitare a
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești este în mare măsură suba
preciată. Structura bugetului, așa
cum este ea realizată în condițiile ac
tuale, este subordonată cerințelor uti
lizării lui ca plan financiar. Defalcarea indicatorilor bugetului din formu
larele tipizate utilizate in prezent pe
fabrici, secții, ateliere, formații de
lucru, centre de responsabilitate este
practic imposibilă. Simpla cercetare
a conținutului bugetului de venituri
și cheltuieli și a documentelor-anexă
pune în evidență cu pregnanță acest

lucru. Cu unele mici excepții, toți
indicatorii machetei bugetului, prin
natura lor, se pot determina numai
la nivel de întreprindere. Exemple
concludente in acest sens sînt toți
indicatorii fondurilor proprii (formate
numai la nivel de întreprindere), ai
vărsămintelor la buget, ai restituirii
fondurilor avansate de societate. De
asemenea, documentele anexe au o
structură aplicabilă numai la nivelul
întreprinderii, care este pusă in evi
dență de însăși denumirea lor —
planul de venituri și cheltuieli pri
vind fondul pentru acțiuni sociale,
privind cheltuielile care se suportă
din rezultatele financiare, planul de
finanțare și creditare a investițiilor
ș.a.
Necesitatea logică care se desprinde
este aceea de a se căuta soluții pen
tru ca bugetul de venituri și chel
tuieli să răspundă cerințelor practice
ale autogestiunii Ia nivelul fiecărei
verigi organizatorice — secție, atelier,
formație de lucru — reflectînd, in
funcție de specificul activității, ra
portul dintre rezultatele obținute,
concretizate în producție, și cheltuie
lile efectuate, structurate în funcție
de natura și destinația lor economică.
Bugetul unui „centru de responsabi
litate" — secție, atelier ș.a. — trebuie
să permită stabilirea exactă a sarci
nilor și responsabilităților pe fiecare
om al muncii, pentru ca atit răspun
derea, cit și cointeresarea materială
să funcționeze eficient. Practica
demonstrează că indicatorii stabiliți
pentru intervale de un trimestru sint
ineficienți pentru conducerea opera
tivă. De aceea a devenit necesară
elaborarea de bugete pe luni, cu defalcare pe decade pentru urmărirea
ritmicității indeplinirii sarcinilor.
Sarcinile ce revin fiecăruia trebuie
să fie clar exprimate, afișate la loc
vizibil, iar urmărirea realizării lor
să se facă continuu, luîndu-se măsuri
imediate pentru remedierea oricărei
deficiențe.
De bună seamă, indicatorii bugetu
lui fiecărui „centru de responsabi
litate" n-ar putea și nici n-ar trebui
să reprezinte o defalcare a indicato-

Risipa... îngăduinței
i

Fotocronica „Scînteii“ intr-un depozit de fier vechi
din Craiova
Am început Investigația noastră
ținind seama de observațiile critice
făcute in urmă cu aproape un an
de zile într-o plenară cu activul de
partid din unitățile economice ale
județului Dolj. Se arăta cu acel
prilej că multe Întreprinderi indus
triale si unități agricole nu respectă
prevederile Decretului Consiliului
de Stat cu privire la recuperarea
și valorificarea materialelor refolosibile. ceea ce — evident — atrăgea
după șine Importante pagube mate
riale. Ce s-a făcut intre timp ? Ce
măsuri au fost luate pentru întro
narea unei discipline ferme In ce
privește gospodărirea si valorifi
carea fierului vechi, a materialelor
refolosibile ? înainte de orice co
mentariu să dăm cuvîntul faptelor.
lată-ne, așadar, urmărind timp
de două zile activitatea la unul din
punctele de colectare a fierului
vechi din municipiul Craiova, denu
mit „Rampa militară", care aparține
întreprinderii pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolosi
bile din județul Dolj. Intimplarea
a făcut ca in această perioadă să
vină numai 14 autovehicule, care
au adus circa 50 tone de metal. Ce
fel de metal 7 Greu de spus, pentru
că, de data aceasta, deloc Intîmplător după cum vom vedea, in toate
cele 14 autovehicule metalele nu
erau sortate, fierul vechi era ames
tecat cu zinc, plumb, aluminiu,
cupru ș.a. (fotografia de sus). In
plus, mal toate încărcăturile cu
prindeau motoare si subansamble
nedezmembrate, piese care puteau
fi recondiționate si folosite în
continuare. Iată șl citeva din unită
țile furnizoare: întreprinderile de
metal-lemn, de mecanizare și
transport forestier, de reparații
auto — toate din Craiova, stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii din
Scgarcea. Murgași, Calopăr, Amărăști.
Dar dacă așa înțeleg să „respecte"
prevederile legale cu privire la
recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile unele unităti
industriale și agricole din județul
Dolj, această stare de lucruri este
Încurajată și de conducerea centru
lui de colectare. Facem această
afirmație intrucît, dacă așa se pre
zintă fierul vechi expediat de uni
tățile furnizoare situația nu este
cu nimic mai bună nici în incinta
depozitului. Aici, circa 5 000 tone de
fier vechi sint aruncate in noroi,
amestecate cu pămînt si tot felul de
metale neferoase, rugina făcind
ravagii (fotografia din stingă, jos).
împreună cu tehnicianul Viorel
Șodolea, șeful centrului de colec
tare. facem un tur de orizont prin
depozit. Conducte cu diametre mari
(fotografia din dreapta, jos), care
ar putea fi folosite la diferite lu
crări de canalizare sau la amena
jarea unor subtraversări, au fost

rilor bugetului de venituri și chel
tuieli al intreprinderii. Conținutul lor
ar trebui să exprime insă in mod clar
contribuția fiecărui microcolectiv la
îndeplinirea sarcinilor de pian ale
unității, influența pozitivă șau nega
tivă asupra eficienței de ansamblu.
Dacă o serie întreagă de procese de
formare a fondurilor nu s-ar reflecta
in aceste bugete, prin natura lor ele
formindu-se numai la nivelul întregii
unități, In schimb la nivelul „centre
lor de responsabilitate" s-ar putea
exprima laturi importante ale efi
cienței, cum sînt gradul de refolosire
a materialelor rezultate din procesul
de producție, reducerea pierderilor
din rebuturi ș.a.
Intrucît bugetul de venituri și chel
tuieli este un instrument de înfăp
tuire a autogestiunii, ar fi ineficien
tă stabilirea unei structuri tipizate,
obligatorii pentru toate „centrele de
responsabilitate" din interiorul intre
prinderii, cu atît mai mult cu cît o
asemenea structură n-ar putea să
surprindă aspectele specifice muncii
fiecărui colectiv. Stabilirea indicato
rilor din fiecare buget cu sferă de
acțiune în interiorul unei unități so
cialiste trebuie să fie o sarcină a
organelor de conducere colectivă a
acesteia, respectiv a consiliilor oame
nilor muncii. Această autonomie in
stabilirea indicatorilor ar permite re
flectarea directă a specificului rezul
tatelor și efortului necesar pentru ex
primarea eficienței la fiecare loc de
muncă. Elaborarea de bugete „model"
pe secții, ateliere, formații de lucru,
de instructaje cu cadre de speciali
tate, ca și obligativitatea stabilirii
răspunderilor ce revin fiecăruia sînt
acțiuni ce ar veni în ajutorul utili
zării practice a bugetelor ca instru
mente de conducere operativă.
La înlăturarea viziunii unilaterale
asupra bugetului de venituri și chel
tuieli — considerat instrument de
planificare, evidență și raportare sta
tistică a rezultatelor financiare —
pot. contribui și alte acțiuni. Astfel,
actualii indicatori ai bugetului de
venituri și cheltuieli pot fi îmbună
tățiți pentru ca nu numai cei ce-i
elaborează direct, ci și consiliile oa
menilor muncii, fiecare om al muncii
din colectivul respectiv să-și poată
face o imagine clară asupra eficien,ței activității desfășurate. Or, bugetul
în condițiile actuale are numai indi
catori în mărime absolută, care nu
sint suficient de concludent! pentru
țxprimțărea eficienței, ca de exemplu
volumul beneficiului, al fondurilor/
proprii, al vărsămintelor la buget.
Mai mult, bugetul de venituri și
cheltuieli nu cuprinde toate datele
care să permită calculul unor indica
tori relativi de cea mai mare impor
tanță, cum sint beneficiul și produc
ția netă la 1 000 lei fonduri fire ș.a.
O mai bună înțelegere a corelării
funcțiilor bugetului de instrument de
planificare financiară și de asigurare
a echilibrului financiar cu acelea de
instrumente de conducere operativă,
de stabilire a răspunderilor și rezul
tatelor, de înfăptuire practică a auto
conducerii pe fiecare verigă organi
zatorică, precum și utilizarea unor
indicatori
concludenți,
accesibili
poate asigura creșterea considerabilă
a contribuției acestuia la intârlrea
autogestiunii economico-financiare a
întreprinderilor, in spiritul inaltelor
exigențe formulate de secretarul ge
neral al partidului și in strînsă con
cordanță cu interfescle fiecărui colectiv și ale economiei naționale in
ansamblu.

Conf. dr. Maria COJOCARU
trimise la fier vechi de conducerea
atelierului de țevi sudate din co
muna Dăbuleni. Iar aici, fără ca
nimeni să-și pună cel puțin între
barea de ce se risipesc asemenea
valori materiale (întreprinderea- se
numește doar de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosi
bile), conductele au fost aruncate
la grămada cu fier vechi. Depistăm
și un motor nedezmembrat de trac
tor, expediat de S.M.A. Segarcea,
care probabil a rezolvat în mod
definitiv problema pieselor de
schimb. In apropiere, grămezi de
șpan amestecate cu rulmenți noi, o
autoclavă in stare destul de bună,
diferite subansamble și piese ames
tecate cu pămint și noroi.
Avem insă și o altă surpriză.
Vagoanele care urmează să fie
trimise spre oțelării sint Incăreate
cu fier vechi amestecat cu metale
neferoase. De ce se primește flerul
vechi nesortat si, îndeosebi, cum de
este posibil ca din depozit metalele
feroase să fie expediate amestecate
cu cele neferoase 7
— Să știți că față de anul trecut
situația s-a mai îmbunătătit, ne
răspunde tovarășul V. Șodolea. In
cea mai mare parte, materialele
vin sortate, tăiate la dimensiuni
corespunzătoare.
— Totuși, timp de două zile.
unitățile au expediat numai mate
riale nesortate si nu ati returnat
nici un autovehicul. De ce 7
— Oamenii vin de la distante
mari, consumă carburanți, uzează
mașinile. Nu ne vine să-i trimitem
înapoi.
— Dacă slnteti atit de îngăduitori
cu alții ar trebui să sortați fierul
vechi In depozit și nu să-1 expediați amestecat la oțelării. Nu ati
primit nici o reclamatie oină acum?
— Ba da, de la „Neferal". de la
„Otelul roșu"...

— Cite amenzi ati dat celor care
încalcă legea și nu sortează fierul
vechi 7
— Eu nu am acest drept.
Intr-adevăr. acest
drept
11
are
tovarășul
Șerban
Geor
gescu. șeful biroului colectări din
cadrul I.J.R.V.M.R. Dolj, prezent la
discuție :
— N-am amendat pe nimeni, ne
răspunde interlocutorul. Amenda e
prea mare, de la 3 000 la 8 000 lei.
Te gîndești la om. Ne-am rezumat
la procese verbale de atenționare
către unele unităti. precum între
prinderile „Electroputere". de trac
toare și mașini agricole, de prefa
bricate din beton...
— Și au avut vreun efect 7
— Nu prea...
— Atunci 7
— Pentru noi, situația este convenabilă intr-un anumit sens : ne
realizăm planul, ii depășim. tacasăm integral retribuțiile. Dacă am
tot returna transporturile necores
punzătoare nu ne-am mai achita
de obligațiile ce ne revin.
Iată o optică cel puțin ciudată :
dacă își face planul, conducerea
I.J.R.V.M.R. Dolj ajunge nu numai
să încurajeze încălcarea legii, dar o
încalcă chiar ea însăși. In felul
acesta, unitățile economice pot
chiar ajunge la concluzia că au
voie să expedieze fierul vechi cum
le vine la îndemînă. „Generozitatea"
lucrătorilor de la I.J.R.V.M.R. Dolj
are. prin urmare, efecte dintre cele
mai nedorite. Oare chiar să nu se
fi înțeles necesitatea respectării
stricte a prevederilor legale 7 O
întrebare al cărei răspuns îl astepprin fapte.

Ion TEODOR
Nicolae PETOEESCU
Foto : Dan Stănescu
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ACORDUL GLOBAL
și calitatea muncii mecanizatorilor
Una din direcțiile fundamentale In
lat pe baza tarifelor la tona de pro
cu atît cîștigul lor lunar va ti mai
care trebuie să se acționeze pentru
dus. Să-1 luăm, de pildă, pe meca
mare. Este adevărat că o vină mare
dezvoltarea agriculturii, în confor
nizatorul Ion D. Petre. El are fixată
pentru cele săvîrșite de mecanizamitate cu hotărîrile conducerii parti
o normă, la prășit, de 14 hectare pe
torii de la Fundulea o poartă șeful
dului nostru, cu indicațiile secreta
zi pentru care i se cuvine un cîștig
de fermă respectiv, care nu a asigu
rului general, tovarășul Nicolae
de 150 lei și primește acum 80 la
rat un control riguros al muncii. Dar
Ceaușescu, este aplicarea In toate
sută, respectiv 120 lei, restul consti
oare poate fi socotit ca eficient un
sectoarele producției agricole și la
tuind garanția realizării planului.
sistem care dă rezultate numai pe
toate lucrările a unui sistem de re
Nerespectînd indicațiile cu privire la
bază de îndemnuri, numai dacă existribuire care să cointereseze pe fie
viteza de lucru, el a prășit in ziua
tă cineva să vegheze cum muncesc
care mecanizator și cooperator, pe
respectivă 19 hectare, cîștigind 206
alții 7
fiecare lucrător în realizarea unor
lei, din care i se plătește acum 80 la
Știm că, abordînd această chestiune,
producții cît mai mari. Este cunos
sută, respectiv 165 lei. Deci, după ce
s-ar putea contraargumenta că adu
cut faptul că principala formă de
că a lucrat prost și a făcut atita pa
cem în discuție tocmai munca, modul
organizare și retribuire a muncii în
gubă cooperativei, el are de pe acum
în care își realizează cîștigul omul cu
agricultura noastră o constituie acor
asigurat un venit mai mare decit
cel mai Însemnat rol in agricultura
dul global. Cu privire la mecaniza
dacă muncea corect, cu răspundere,
noastră. Să fim bine înțeleși. Obser
tori, în ultimul timp au fost luate o
și asigura în acest fel condiții pen
vațiile de față nu se îndreaptă îm
serie de măsuri menite să ducă la
tru obținerea unor recolte bogate.
potriva cîștigurilor mari pe care le
integrarea
tot
pot realiza meca
mai bună a lor
nizatorii, dimpo
în activitatea utrivă,
pledează
nităților agricole
pentru
cîștiguri
Cum poate fi legat mai puternic cîștigul și mai mari,
pe care le ser
neli
vesc, la legarea
mitate, dar pe o
mecanizatorilor
de
nivelul
producției
realizate
?
cîștigurilor aces
bază reală, carp
tora de recoltele
să corespundă ni
obținute pe su
velului
produc
prafețele lucrate.
ției agricole. DeReprezintă cu
adevărat aceste
Iar la sfîrșitul anului, la bilanț, cînd
sigur, nu este ușor a găsi și
măsuri care s-au luat pentru perse va constata că pe sola lucrată de
pune în aplicare; un sistem de
fecționarea sistemului de cointeresa
el nu s-a realizat nici 80 la sută din
cointeresare care ta
în actuala for
re a mecanizatorilor ceea ce trebuie
producția planificată, practic nu va
mă de conlucrare să asigure o re
să însemne un sistem eficient de
pierde nimic cu toate că i s-a reținut
lație perfectă între munca depusă de
cointeresare 7 Un sistem care să-1
20 la sută.
fiecare om și veniturile ce i se cuvin
determine pe mecanizator să lucreze
pentru
efortul depus. Mulți oameni,
Acest caz, prin consecințele sale
în așa fel încît să producă mai mult,
între care Ștefan Pocs, directorul
asupra producției agricole, aduce in
mai eficient 7 în locul unor alte
S.M.A. Săcuieni-Bihor, un om cu
discuție însuși modul în care se rea
considerații generale, să ne referim
lizează ta practică integrarea meca- . un vechi Stat de serviciu în agriCui.
‘
' -SvrtS*
....... ‘
ia Țapte.
.
tuia nurlia.
pensie ua
nizateffljâr . în activitatea unităților
twa
noast.rft, bhu
silit uu
de părere
că ujuio foririă
posibila,
m'af
apropiată
de
ieea
împreună cu taginerul-șef ai coo
agricole, răspunderea pe care trebuie
ce este necesar și ar fi eficienți ar
perativei din Fundulea, Tiberiu Cissă o aibă în realizarea recoltelor sta
constitui-o retribuirea tuturor celor
mariu, am mers pe urmele mecani
bilite. El ridică cerința de a se găsi,
care participă la realizarea produczatorilor Ion D. Petre și Gheorghe
cît mai urgent cu putință, forma or
ției agrlcole pe bază de tarife
Nica, care prășeau într-o solă cu po
ganizatorica și de cointeresare care
fixe, la tona de produs, incerumb. Circa 15—20 la sută din plante
să stimuleze pe fiecare mecanizator
pind de la mecanizator și cooperator
erau tăiate sau strivite din cauza viîn sporirea recoltelor la hectar, iar
tezei prea mari cu care mergeau
__ „__
pină la director sau președintele coo
retribuirea lui să fie legată nemijlo
tractoarele. întrebați dacă sînt concit de cantitățile obținute la hectar.
perativei agricole. Desigur, este doar
știenți de paguba pe care o fac, ne
Desigur, trecerea la forma de orga
un punct de vedere. Pot fi luate in
răspund că ei lucrează să ciștige. Iar
nizare pe formații mari de mecani
considerare și altele. Important este
cîștigul lor se măsoară acum în hec
zare a căror activitate este subordo
să se ajungă la un sistem pe cît de
tare prășite. Cît privește producția,
nată direct șefului de fermă, repre
simplu pe atît de eficient. Un sistem
rămine să se vadă la toamnă. „Dacă
zintă un element pozitiv. Realitățile
prin care mecanizatorul, de exemplu,
iese, e foarte bine, dacă nu, așa-i in
din teren (exemplul de la Fundulea
agricultură".
să știe încă de la începutul anului
constituie o dovadă ta acest sens)
cite tone trebuie să obțină la hec
Această explicație bizară pornește
demonstrează insă că aceste intenții
tarul de porumb și că pentru fiecare
bune nu rezolvă integral fondul
de la o situație reală. Teoretic, cei
tonă va primi, să zicem 20 de lei.
doi mecanizatori, pentru abaterile
problemei. In prezent, ta ciuda
sarcinilor concrete ce le sînt stabi
Dacă lucrează 100 hectare și realilor vor fi penalizați cu cel mult 20
lite prin planul comun al fermei și
la sută din cîștigurile ce li se cuvin,
zează 500 tone va cîștiga 10 000 le',
al stațiunii pentru mecanizarea agri
pentru 700 tone — 14 000 lei ș.a.m.d.
dacă ferma respectivă nu își va rea
culturii, pe mecanizatori îi interesea
liza producțiile planificate. In reali
Aceasta ar putea însemna pe deplin
ză — în primul rînd — să execute
munca în acord global și numai așa
tate însă, din această penalizare pen
zilnic un volum cît mai mare de lu
s-ar putea renunța la fel de fel de
tru munca de proastă calitate, s-ar
artificii contabile.
putea ca ei să se aleagă chiar cu un
crări, convinși fiind că cu cît vor ara
Iosif POP
sau vor semăna mai multe hectare
cîștig suplimentar față de cel calcu-

AȘ DORI SĂ CULTIV Șl EU LEGUME.

CE TREBUIE SĂ FAC?"
Mai întîi am „cules" citeva date
ca... ziarist, La direcțiile și unitățile
de specialitate ale Consiliului popu
lar al municipiului București am
fost informat că s-a depus o amplă
muncă de organizare pentru extin
derea suprafețelor de pe terenurile
virane și din curțile cetățenilor, cul
tivate cu legume. Am aflat că s-a
făcut o inventariere amănunțită a
tuturor terenurilor potrivite pentru
cultura legumelor, rezultînd creșterea suprafețelor la aproape 200
hectare — de circa trei ori mai
..
mari decit în urmă cu un an. Sint
date care vorbesc de la sine despre
modul responsabil in care au în
țeles edilii Capitalei să traducă in
viață o importantă sarcină a lor,
despre șansele ca măsurile luate să
se soldeze cu rezultate vizibile pe
piață, ca și în cămările locuitorilor.
După aceea m-am transpus în
ipostaza bucureșteanului care do
rește să cultive legume. Am încer
cat să obțin cele necesare. Consta
tările sînt, inerent, parțiale. Ele nu
umbresc progresul real obținut în
dezvoltarea „legumiculturii urbane",
dar au valabilitatea și interesul lor,
desigur cu o arie mult mai largă.
Cu atît mai mult cu cît, potrivit
informațiilor de care dispunem, pro
blemele constatate se intilnesc in
numeroase orașe ale țării. Iată con
statările pe „capitole" :

I)
OBȚINEREA TERENULUI.
„Testul"* respectiv a fost început,
de fapt, cu un an in urmă. La data
de 6 mai 1980 am depus la Consi
liul popular al sectorului 5 o cerere
prin care solicitam să mi se închi
rieze un teren. Nu mi s-a răspuns.
Iată-mă. după un an, la sediul con
siliului. Portarul mă îndrumă la
biroul nr. 19 de la etajul 2.
Un funcționar care tocmai termi
nase de răsfoit un ziar ridică pri
virea :
— Teren 7 Mergi alături Ia șefa,
la tovarășa Dănciulescu.
Cu basca mototol în mînă șl cu
privirea smerită mă adresez șefei :
— Aș dori un teren...
— Ce teren, tovarășe 7 Acum se

vine după teren ? E tirziu. Trebuia
să vii dumneata din iarnă ; ba chiar
din toamnă.
Scot din buzunar bonul cu numă
rul de înregistrare al cererii (nr.
4 500) din data de 6 mai 1980. Puțin
derutată la vederea hîrtiei, interlocutoarea își revine repede, conținuînd de această dată pe un ton
conciliant :
— Nu aveți șl dv. o relație 7 Nu
cunoașteți vreun deputat sau pe
cineva din comitetele de cetățeni 7
Să vă recomande terenul și apoi
veniți la noi, la primărie.

găsesc doar 10—15 sortimente, ta
une)e magazine n-am găsit semințe
de morcovi, castraveți, gogoșari, la
altele de dovlecei, țelină, pepeni,
salată, ridichi.
Dacă unele sortimente de semințe
lipsesc din magazine (în timp ce
prisosesc în depozite) ele pot fi Insă
intîlnite pe tarabe ; precupeții din
piețe le comercializează la prețuri de
speculă. In piețele „Obor" și „Ilie
Pintilie" am numărat nu mai puțin
de 26 asemenea comercianți care
vindeau — iar cetățenii nu aveau ce
face și cumpărau — semințe la

CITEVA CONSTATĂRI PRIVIND PROBLEMELE CONCRETE
ALE UNUI LEGUMICULTOR DE LA ORAȘ
Ies șl, la același etaj, dar cu
trei camere la dreapta, mă adresez —
de această dată în calitate de ziarist
— secretarului consiliului popular,
tovarășul Nicolae Voinea :
— Aveți o evidentă exactă a tere
nurilor disponibile ce pot fi date
spre cultivare cetățenilor 7
— Desigur, e la tovarășa Dănclulescu.
— Și cum procedează cetățeanul
care dorește să primească un ase
menea teren 7
— Foarte simplu : vine la noi și,
în baza unei cereri, i se reparti
zează suprafața solicitată.
Fără alte comentarii.
2) SEMINȚELE. In calitate de re
porter am vizitat depozitul central
al întreprinderii pentru valorifica
rea semințelor de legume și a ma
terialului săditor de unde se apro
vizionează cele patru magazine de
specialitate din Capitală. încăperile
erau pline cu zeci de sortimente.
Șefa contabilă a întreprinderii, to
varășa Elena Manolache, ne-a asi
gurat că „unitatea este în măsură
să onoreze — exceptînd trei specii
— toate solicitările populației".
în calitate de „cumpărător" am
pornit prin magazine. Aici, surpriză ;

preturi de 10 (zece) ori mai mari
decit cele legale. Bunăoară, în piața
„Obor" semințele de salată se vînd
cu un leu lingurița (ceea ce revine
— așa cum ne-am convins în urma
unei măsurători pe un cîntar far
maceutic — la 500 lei kilogramul), in
timp ce aceleași semințe costă ta
magazine (atunci cînd se găsesc)
doar 45 de lei kilogramul.
3). UNDE SINT RĂSADURILE ȘI
ARACII ? La acest capitol n-a fost
nevoie de prea mult „incognito".
Oricine vede și poate vedea că, prin
unitățile comerțului de stat, nu se
găsesc răsaduri. Iar araci, nici atît.
Am trecut deci la ipostaza de repor
ter și am solicitat relații tovarășu
lui Ion Albulescu, directorul Trus
tului horticulturii din Capitală :
— Avem pregătite mal multe mi
lioane de răsaduri de roșii, ardei
și alte legume. Din păcate, nu este
încă rezolvată comercializarea răsa
durilor. Vînzătorii din magazinele
I.L.F. se feresc de răsaduri. Sînt
produse extrem de perisabile. Poate
soluția cea mai eficientă ar fi să
livrăm răsadurile direct populației,
prin comitetele de cetățeni, pe car
tiere...

— Care ește situația aracilor 7 Sînt
culturi care nu pot crește fără
araci.
— Dispunem de cantități sufi
ciente de araci, dar nu este încă re
zolvată
problema comercializării
lor. Prin ce magazine să-i vindem :
prin unitățile I.L.F., prin depozitele
de lemne sau prin alte unități 7
4) ...DAR UNELTELE DE GRADINARIE 7 De la tovarășul Ion Dumitrache, directorul adjunct al în
treprinderii comerciale cu ridicata
pentru produse metalo-chimice —
I.C.R.M. București, aflăm că în acest
an depozitele au fost aprovizionate
cu cantități mult sporite de unelte
— cu 30 pînă la peste 100 la sută
in plus față de anul 1980. Totuși,
necesarul nu este acoperit integral
la trei articole importante : săpăligl, hîrlețe și foarfeci. „întreprin
derile producătoare, «Precizia» —
București, «11 Iunie» — Galați și
«Inox» — București — ne relatează
interlocutorul — ne promit mereu
mărirea producției, dar ne alegem
doar cu promisiunile".
In postura de cumpărător am um
blat prin 19 magazine „Tehnometal".
Exceptînd magazinul de specialitate
din Piața Sf. Gheorghe (deschis re
cent) și unitatea de fierărie-chimicale din Berceni, care dispuneau de
toate mărfurile existente în depozit,
In rest lipseau ba uneltele agricole,
ba cozile pentru unelte, ba îngrășămintele.
...Activitatea în legumicultura este
în toi. Supunînd atenției celor în
drept rîndurile de fată — ca și
.
factorilor de resort din toate orașele
țării, unde, repetăm, ar fi utile asemenea investigații — așteptăm ca,
prin soluționarea operativă a proble
melor, inclusiv asigurarea unor bro
șuri cu sfaturi utile de specialitate,
legumicultorii amatori să-și poată
continua munca in condiții cît mai
eficiente, Pentru ca tot mai mulți
cetățeni să-și poată asigura din
necesarul
de
grădinile proprii
legume.

Mihai IONESCU
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O PAGINĂ EROICĂ DIN CRONICA LUPTEI ANTIFASCISTE
Tineri revoluționari visau
și luptau pentru libertatea

și demnitatea patriei
...27 mai 1936. Pe străzile
Brașovului trece. îndreptindu-se spre clădirea Tri
bunalului militar al Consi
liului de război al Corpului
V Armată din Brașov, un
grup de tineri arestați. La
miini au lanțuri. In lături,
în față și in spate
merg, purtînd armele in
cumpănire, jandarmii. Fără
îndoială, putea gîndi un
trecător în necunoștință
de cauză, arestații trebuie
să fie deosgbit de pericu
loși dacă transportarea lor
de la închisoare la tribunal
reclama atare severe mă
suri de siguranță.
Cel puțin două semne de
întrebare se ridicau însă
chiar și pentru un asetnenea martor neavizat al tre
cerii convoiului. în primul
rind. toți' arestații erau
tineri, mulți chiar foarte
tineri, Pe chipurile lor,
supte de neodihnă, nu se
putea citi nici ură, nici
dușmănie. Erau calmi, si
guri de ei, liniștiți. în al
doilea rind, numeroși cetățeni din Brașov — deși
arestații nu erau din localitate — îi salutau, făcîndu-le semne prietenești,
îndemnîndu-i „Fiți tari,
fiți curajoși, să vă apărați
cu demnitate 1“
...Dar, iată, convoiul a
pătruns în clădirea Tribu
nalului militar. Un edifi
ciu masiv, greoi, rece. în
sala procesului, chiar in
față, se află completul de
judecată, acuzatorul public
(comisarul regal), apărăto
rii acuzaților. Trei rînduri
de bănci de lemn sint goa
le. Pe băncile următoare se
așază acuzații. în fine, in
fundul sălii sint locuri pen
tru public, de care insă nu
aveau să beneficieze decit'

foarte puțini. La uși păzesc
soldați inarmați.
Este ora 9. Se face ape
lul acuzaților și se citește
ordonanța definitivă de dare
in judecată. S-au reținut
impotriva grupului de ti
neri nici mai mult, nici
mai puțin decit 154 de „ca
pete de acuzare". Tinerii
sint calificați drept „duș
mani temuți" ai ordinii so
ciale, acuzați de „complot"
impotriva „siguranței sta
tului". Cele mai multe și
mai grave acuzații il pri
veau pe acuzatul Nicolae
Ceaușescu. Un tinăr care
pășise pragul celor IE ani
de viață (îi împlinise la
26 ianuarie 1936) in beciu
rile jandarmeriilor, maltra
tat și schingiuit...
De ce erau socotiți „pe
riculoși" acei tineri ? Pen
tru că făceau parte din
rîndurile partidului comu
nist, ale mișcării antifas
ciste, pentru că luptau im
potriva unei ordini sociale
nedrepte, împotriva unei
lumi strîmbe, în care cei ce
făureau, cu brațele și cu
mintea, toate bunurile ma
teriale și spirituale erau
frustrați de roadele muncii
lor. Erau socotiți „dușmani
de temut" pentru că, adine
pătrunși de justețea cauzei
lor, de încrederea intr-un
viitor mai bun, erau dirji
și neinfricați, nu-i speriau
nici riscurile, nici prigoni
rile — mai tari chiar decit
baionetele jandarmilor, de
cit întunericul beciurilor
polițienești fiind atașamen
tul lor nezdruncinat față
de idealurile dreptății și li
bertății sociale, convinge
rea lor că drumul ales va
duce, in pofida oricăror
obstacole și greutăți, la vii
torul năzuit.
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in fața pericolului fascist
O secvență dintre foarte
multele asemănătoare de
rulate în acei ani. Ilustrind
cu putere un mare adevăr:
partidul nostru comunist
și-a asumat cel dinții sar
cina de a transforma sta
rea de spirit antifascistă a
poporului român intr-o
mișcare politică de anver
gură capabilă să bareze as
censiunea fascismului spre
pirghiile de decizie ale ță
rii ; ilustrind consecvența
unei atitudini, a unei con
duite
politice
realiste,
adecvate nevoilor reale ale
țării. Căci, incă din primii
ani interbelici, cind gru
puri de extremă dreaptă
încercau, imitind practici
din alte țări, să impună in
climatul românesc violența
politică, asasinatul, teroa
rea, partidul a fost glasul
lucid care a avertizat asu
pra periculozității unor ase
menea practici, chemind
poporul, clasa muncitoare
în primul rînd, să dea o ri
postă fermă forțelor extre
miste. Cu deosebire după
instaurarea hitlerismului la
putere în Germania, act ce
a încurajat organizațiile
fasciste de la noi, partidul
comunist s-a aflat mereu
in avanposturile luptei
antifasciste. Demascînd de
magogia sloganurilor legio
narilor și dezvăluindu-le
adevăratul chip de agen
tură deschisă a lui Hitler
in România, de instrument
de destabilizare politică,
de diminuare a forței de
rezistență și a capacității
de apărare a țării. Mobilizind, în pofida ilegalității
în pare era nevoit să
activeze, poporul român,
în spiritul eroicelor sale
tradiții de luptă pentru
libertate, la acțiune anttfascistă hotărîtă.
Sub conducerea partidului. muncitorimea Griviței
a Înscris astfel In istorie
cea dinții mare bătălie pro
letară din Europa după in
staurarea nazismului la pu
tere in Germania, arătînd
lumii că aici, în România,
stăteau de veghe în apă
rarea democrației și păcii'
brațe puternice și conștiin-

țe oțelite. Sub conducerea
partidului, începînd chiar
cu vara anului 1933, s-au
făurit pe întreg cuprinsul
țăfii structurile organizato
rice ale unei ample miș
Procesul de la Brașov reflectat în presa vremii
cări antifasciste, ce a înre
gimentat in( rîndurile sale
mii și mii de muncitori,
conspirative și întruniri, se
nuarie 1936. in cursul unei
și antifascist, cunoscut de
țărani, intelectuali, mese
arborează steaguri roșii pe
intilniri conspirative de la
mult timp ca atare de că
riași, funcțională. Semn că
coșuri
de
fabrici,
se
rostesc
Ulmi
(județul
Dîmbovița)
tre org«nele Siguranței și
lecția „Griviței" era vie —
discursuri potrivnice orsă aresteze pe tînârul mili
ale Justiției".
atenția partidului s-a în
de stat burgheze, sint
tant și pe tovarășii săi.
Trebuie să recunoaștem
dreptat cu deosebire către . dinii
răspindite manifeste Și
Ulterior, ca urmare a des
că — deși neîndoielnic nu
marile concentrări de for
broșuri
comuniste
—
nucinderilor efectuate de jan
aceasta era intenția orga
țe muncitorești ale țării pe
mai cele confiscate de jannelor represive — cu greu
darmi în alte localități
care le reprezentau zonele
s-ar putea realiza mai
darmi însumînd peste 80 de
petroliere din județ au
miniere și petroliere, ma
exact, mai grăitor, in atit
rile întreprinderi metalur
titluri. O activitate care
fost făcute noi arestări. Mide puține cuvinte, portre
gice, detașamentul ceferiș
trezește o serioasă îngrijo
litanților comuniști și utetul unei tinereți revoluțio
tilor etc. Iar in acest con
rare in rindul autorităților, ciști arestați avea să li se
nare exemplare. Da, era
text, spre tineretul munci locale ; în cele din urmă,
însceneze
apoi
procesul
de
„de mult timp" un „mem
toresc ce-și dovedise de
jandarmii
reușesc,
la
15
iala
Brașov.
bru activ" al partidului co
atîtea ori pină atunci vi
munist.
Căci incă de la o
guroasele resurse de elan
virstă fragedă își alesese
și combativitate revoluțio
sigur drumul vieții sale.
nară. De aceea, anii
Pentru că adusese in sluj
1934—1935 au fost un răs
ba cauzei o neistovită ener
timp de susținute eforturi
gie și putere de muncă,
depuse și pentru întărirea
dirzenie și curaj plămădite
organizațiilor uteciste in
din durerile și suferințele
mediul tinerilor lucrători
multelor generații de tru
din principalele centre in
ditori ai ogoarelor din stir
dustriale.
pea cărora se trăgea. Da,
Tocmai In virtutea înera un „bun propagandist
semnătății acordate unor
comunist și antifascist".
asemenea zone, conducerea
Pentru că aproape fiindu-i
organizației comuniste de
...Dar să ne întoarcem în
— în anul 1933, cu adre
nevoile și speranțele celor
tineret, la indicația parti
sa nr. 109 592 a fost înain
sala tribunalului. „Capete
mulți, pentru că pătruns de
dului, a încredințat in
lor de acuzare" împo
tat Parchetului Tribunalu
acel dor de care răposaseră
toamna anului 1935 sarcina
triva tovarășului Nicolae
lui Ilfov pentru acte de
și moșii și strămoșii, îm
de secretar al Comitetului
Ceaușescu aveau să li se sabotaj și îndemn la gre
plinit în chiar anul cind se
regional Prahova al
vă, făcute printre lucrăadauge circumstanțe agra
născuse — unitatea națio
U.T.C. tovarășului Nicolae
tori...
vante. Căci înțelegind că
nală — nu avea nevoie de
Ceaușescu. O alegere care,
aveau in față un valoros
cuvinte meșteșugite spre a
— în cursul lunii iunie
prin ea însăși, semnifica
militant comunist, autori
le înfățișa, ele izvorind fi
1934 a fost arestat (...) de
recunoașterea calităților de
tățile
au
solicitat
forurilor
resc din minte și din inimă.
către Consiliul de război al
militant revoluționar ale
centrale
date
suplimentare
Avea forță de convingere,
Corpului I Armată Craiova,
tinărulul de 17 ani și ju
privind activitatea anteri
patosul tineresc fiind du
avind asupra sa un număr
mătate. O alegere care s-a
oară a acestuia. Iată ce se
blat de judecată matură și
de 22 de liste de subscrip
dovedit pe deplin îndreptă
de o remarcabilă capacita
putea citi intr-un raport
ție și proteste semnate de
țită. Căci în scurt timp, in
te de discernămint politic.
trimis de Prefectura Poli
membrii organizațiilor co
orașele și satele județelor
ției Capitalei :
Tocmai de aceea, cind nu
muniste din Capitală, el
Dîmbovița și Prahova, in
împlinise încă 16 ani, a fost
fiind trimis ca delegat al
„Nicolae Ceaușescu. fiul
pofida stării de asediu, se
desemnat
de către partid
organizațiilor
comuniste
lui Andruța și Alexandra
organizează noi nuclee ale
in conducerea Comitetului
din București la Craiova
Ceaușescu, plugari din co
tineretului comunist, se
Național Antifascist, ca re
pentru a face declarații fa
creează filiale locale ale
muna Scornicești-Olt, figu
prezentant al tineretu
vorabile ceferiștilor impli
Blocului pentru apărarea
rează in cazierul Direcției
cați in rebeliunea de la lui muncitoresc din Ca
libertăților democratice —
Generale a Poliției ca unul
Atelierele Grivița și fiind pitală. Apoi delegat al
oreanizație legală de masă
militează
in
mișcarea
ce
înaintat cu acte de anchetă muncitorimii bucureștene
făurită în acei ani de
comunistă
încă
de
la
vîrsta
la procesul de la Craio
Parchetului
Tribunalului
partidul comunist in ve
Dolj...
va, purtînd asupra sa liste
de 14 ani, fiind arestat și
derea realizării Frontului
le cu semnături de pro
— în anul 1934 a fost
judecat in mai multe rînPopular Antifascist. Se des
arestat de Prefectura Poli test împotriva condamnării
fășoară numeroase ședințe
duri după cum urmează :
fruntașilor luptelor revolu
ției Municipiului București
și înaintat Consiliului de ționare din ianuarie-februarie 1933. Apoi — in■ Război al Corpului II de
Armată pentru răspindire structor pentru Oltenia al
Uniunii Tineretului Comude manifeste revoluționare,
nist, acționînd pentru acomuniste".
tineretului la lup
Pe baza acestor date, a tragerea
revoluționară, pentru
acțiunilor desfășurate in ta
anihilarea
propagandei le
județele Prahova și Dîmbo
ce căuta să prindă
vița, procurorul regal, in gionare
în mrejele sloganurilor sale
ordonanța de dare in jude
demagogice tineretul ță
cată, l-a caracterizat pe
rii. Și, în fine, începînd din
tovarășul Nicolae Ceaușescu toamna anului 1935 — se
drept „membru activ și cretar al Comitetului regio
nal Prahova al U.T.C.
bun propagandist comunist

Nicolae Ceaușescu—

„membru activ al partidului

și bun propagandist

comunist"

„Am înțeles

că nu ne apăram pe noi
ti partidul, idealul comunist"

Clădirea Tribunalului în care s-a judecat procesul

Era limpede, în lumina
acestor date, că procesul
nu urmărea doar condam
narea unor persoane, ci
punerea sub acuzare a în
seși ideii comuniste, a par
tidului comunist. Adică, să
se arate opiniei publice,
prin rușinoase mistificări,
că asemenea idei erau în

dreptate în contra tării, că
erau străine de marile as
pirații ale națiunii. Planuri
care aveau să fie însă de
jucate.
Cum a reușit acel riiănunchi de tineri să arate
că ei. „acuzații", vorbeau
de drept și de fapt în nu
mele poporului, că gînduri-

le și actele lor dădeau cu
vintelor de țară și neam,
de libertate și unitate
sensul cel mai profund și
mai nobil 7 Cum au reușit
ei să dovedească faptul că.
10vindu-se în partidul co
munist, erau lovite înseși
capacitatea de rezistență a
țării, forța ei de apărare
intr-un moment. în care se
impunea stringerea între
gii națiuni intr-un unic și
tare mănunchi pentru, apă
rarea legitimelor ei înfăp
tuiri ? Aflăm revelatoare
amănunte in acest sens din
convorbirile cu doi dintre
cei implicați în proces.
„în lunile care au prece
dat . procesul, grupul nos
tru de tineri a avut posi
bilitatea să stabilească o li
nie de conduită clară — ne
spune tovarășul Ion Stănescu. Adică să rezistăm
mai întîi cu dirzenie orică
ror maltratări și schingiu
iri, să ne purtăm cu dem
nitate. Apoi, să transfor
măm procesul intr-un act
de acuzare a regimului, a
justiției de clasă, să ară
tăm miopia politică a celor
care loveau in partidul co
munist. Cel care a contri
buit cu vorba și cu fapta
sa, cu întreaga lui atitudi
ne la puternica sudare su
fletească a micului nostru
grup, la întărirea hotărîrii
sale de luptă a fost tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Rezistînd cu tărie maltrată
rilor — o bună bucată de
timp jandarmii nu i-au
putut afla nici numele —
el a fost in permanență o
pildă de curaj, un exemplu
de conduită pentru noi. Iar
in momente.le în care avea
posibilitatea să se întîlnească sau să comunice cu
grupul, tovarășul Nicolae
Ceaușescu ne-a făcut să
ințelegem că nu pe noi, ca
persoane, urma să ne
apărăm, ci o idee înaltă —
ideea și idealurile comu
niste. organizația revolu
ționară — Partidul Comu
nist Român. în fața acestei
datorii s-au dovedit a fi
neputincioase și amenință
rile și schingiuirile jan
darmilor".
Și intr-adevăr, demni și
hotărîți s-au prezentat cei
21 de tineri la proces.
„Completul de judecată
— iși amintește tovarășul
Gheorghe Duinitraohe —
se aștepta să aibă iii față
niște acuzați timorați, spă
șiți, gata să cerșească cle
mență. Or, chiar din prima
clipă s-a văzut că nu. reu
șiseră să ne înfricoșeze, că
stăteam demni în fața lor,
răspunzînd și combătind
neșovăitori orice acuzație.
Așa cum sg stabilise în
prealabil și cum ne indica
se tovarășul Nicolae
Ceaușescu trebuia să de
monstrăm nu numai nete
meinicia acuzațiilor, ci și
faptul că asupra noastră se
exercitaseră presiuni mora
le, că fuseserăm bătuți și
schingiuiți ; dar mai pre
sus de toate trebuia să
arătăm că noi aparțineam

cel mai hotărît și mai com
bativ. Judecata sa matură,
forța argumentelor sale
i-au pus de multe ori în
dificultate pe acuzatori, au
dat curaj thartorilor noștri
să dezvăluie adevăratele
stări de lucruri din orașe și
sate ; prin glasul său au
răsunat cel mai convingă
tor țelurile luptei partidu
lui, comandamentele an
tifasciste ale acelui mo
ment. Este și motivul pen
tru care completul de ju
decată a căutat prilejul să
se debaraseze de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și să ne
lase fără conducător. Prile
jul s-a ivit la 30 mai, cind
unul dintre tinerii implicați
în proces, fiind învinuit
de «ultragierea» completu
lui de judecată, a fost pe
depsit cu 15 zile închisoa
re. S-a ridicat, primul, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
declarind că acuzații se so
lidarizează cu acesta. Adăugind : «Nu aveți dreptul
să ne judecați. Completul
de judecată nu reprezintă
voința poporului ca să ne
judece pe noi, faptele noas
tre nu contravin intereselor
poporului, nu pot fi încri
minate ca atare». După un
simulacru de judecată, a
fost condamnat pe loc la 6
luni închisoare șl îndepăr
tat definitiv din sala pro
cesului. ,
Cu toate insistentele avocaților apărării, tovarășul
Ceaușescu nu a mai fost
adus la proces decit în ulti
ma zi, cind ni se anunțau
sentințele. I s-a dat atunci,
potrivit procedurii, cuvintul ; în sală au răsunat
vorbele sale — aspru rechi
zitoriu la adresa politicii
guvernanților față de tînăra generație. A vorbit des
pre visurile șl speranțele
tineretului, despre imposi
bilitatea îndeplinirii lor în
condițiile regimului, bur
ghez. întrerupt, amenințat,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
nu s-a lăsat intimidat, făcind astfel larg cunoscută
poziția partidului in aceas
tă problemă".
...5 iunie 1936. Se anunță
sentințele. Sint deosebit de
grele. Au fost condamnați
14 militanți la pedepse care
totalizau 14 ani de închi
soare, 280 000 lei amendă și
45 de ani de interdicție po
litică. Ilustrind rolul prin
cipal alt«!var4suiuiNi<X)l(Pis
Ceaușescu' în proces, tînărul revoluționar a primit
cea mai grea dintre pe
depse : 2 ani închisoare,
2 000 lei amendă și 1 an do
miciliu obligatoriu. S-au
adăugat cele 6 luni hotărite
în ziua de 30 mai. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a
fost singurul căruia nu i
s-au scăzut din pedeapsă
și cele aproape 5 luni pe
trecute in beciurile jandar
meriei din Ulmi și Tîrgoviște, cumulîndu-se astfel
o pedeapsă privativă de li
bertate de aproape trei ani
de zile. Au urmat ani de
detenție la Doftana, fapt
prin el însuși semnificativ,
știut fiind că aceasta era o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în anul procesului de la
Brașov
rul, proporția și împrăștierea proceselor antifasciste
in toate colțurile țării do
vedesc cit dc impunător
este antifascismul in pătu
rile populare românești, cit
de vie și de neînfricată do
rința de luptă impotriva
tendințelor hitlero-fasciste;
sintem deci in asentimen
tul marii mulțimi cind ce
rem stingerea proceselor
antifasciste, amnistie pen
tru antifasciști".
Continuînd să-și infor
meze cititorii despre pro
ces, aceeași publicație pu
nea in relief ținuta mora
lă de înaltă frumusețe a
,acuzaților. în pritpqj. jțind,,,,
«•'tovarășului N'icolae'
Ceaușescu, subliniind că,
deși era foarte tînăr, aces
ta avea o bogată experien
ță de luptător revoluționar,
ceea ce și explică faptul că
autoritățile au adoptat față
de el atitudinea cea mai
dură. „Fiu de țăran, ieșit
din popor, acest tinerel in
trat iii viață la o virstă fra
gedă, incepe să știe că tre
buie să vreie. Și își reven
dică mereu ale lui vreri.
Ieri la București, la Craio
va, apoi la Ploiești și in
Valea Prahovei își spunea
tovarășilor de lucru ale lui
și ale lor dureri, ale lui și
ale lor dorințe (...) De aceea în cursul dezbaterilor

-Aaaittul CeausDeou
luourești
'
Va8.le
Hr.3,«sie culpabil ie faptul
infracțiune
ie legea p&ntrr fepr narea unjr noi infracțiuni
*
rd Ster publice,prin aceea c« în ziua ie 15 Ianuarie W36.ou,
buni stanța și i atențiune frauduloasă a- păstrat asupra Iui«
îrosun elandesti ne 1 neendi are.

In facsimil, extrase din ordonanța de dare in Judecată

unui partid al pămîntului
acesta, că el nu avea țel
mai înalt decit pacea și
bunăstarea acestei țări.
Și astăzi, după 45 de ani,
cînd evoc atmosfera acelor
zile, sînt impresionat de
faptul că cel care era mai
tinăr dintre noi — tovarășul
Nicolae Ceaușescu — a fost

închisoare disciplinară, cu
un regim ce urmărea dis
trugerea fizică și morală a
deținuților. Au fost ani de
noi încercări, în cursul că
rora tinărul militant avea
să se călească și mai puter
nic, ieșind mai pregătit,
mai hotărît pentru lupta
cea mare.

Un proces intrat in istorie
...27 mai — 5 iunie 1936.
Zece zile în care, așa cum
depun mărturie documen
tele de epocă și ziarele vre
mii, Brașovul a fost unul
din centrele care a polari
zat atenția opiniei publice
din țară. Pe adresa tribu
nalului au sosit moțiuni și
scrisori de protest, cerind
punerea in libertate a. tine
rilor judecați aici. Organi
zația brașoveană a partidu
lui comunist a răspindit
prin oraș fluturași pur
tînd înscrisă o revendicare
cu o mare audiență în acel
rqoment : „Ne solidarizăm
cu luptătorii antifasciști din
proces. Cerem eliberarea
lor și demascarea schin
giuitorilor". într-un mani
fest editat de C.C. al
P.C.R., apreciindu-se atitu
dinea dirză a celor jude
cați, se scria : „La Brașov,
muncitorii petroliști din
Valea Prahovei și județul
Dîmbovița au fost condam
nați pentru că au luptat
pentru piine și libertate".
Ziare de mare tiraj și re
cunoscut prestigiu public —
„Dimineața", „Cuvintul li-

ber", „Gazeta de Transil
vania", „Arena", „Zorile"
— și-au trimis corespon
denți spre a urmări și
relata zilnic desfășurarea
procesului.
în numărul său din 31
mai 1936 „Arena" descifra,
astfel, adevărata semnifi
cație a procesului de la
Brașov : „Nici muncitorii
petroliști din Prahova și
Dîmbovița nu sint mai pu
țin prigoniți și oropsiți.
Nici lupta lor pentru o pii
ne mai puțin amară, mai
puțin udă de lacrimi și sin
ge, pentru libertăți cetă
țenești și pentru a scăpa de
stările excepționale, cu
care guvernul gratifică cu
o dilecțiune particulară, nu
scapă de urgia guvernului".
Arătînd că și acești mun
citori au asigurat victoria
Frontului popular în ale
gerile comunale din Plo
iești, ziarul apreciază că
răsplata pentru toate aces
tea n-a întirziat : „In fața
Consiliului de război de la
Brașov se află 19 petroliști
in frunte cu Ionescu, Anto
nescu și Ceaușescu. Numă-

I

și pentru motive considera
te de Consiliu drept ultraj,
tinărul Ceaușescu este con
damnat la 6 luni, in afară
de lunga prevenție șl sen
tința pe care o va da ono
ratul Consiliu la sfirșitul
procesului celor 21 de an
tifasciști din Valea Praho
vei care se judecă la Bra
șov".
Multe ziare au făcut o
semnificativă paralelă in
tre clemența judecătorilor
din procesul intentat pro
fanatorilor memoriei fostu
lui prim-ministru I. G. Du
ca, care pentru fapta lor
au primit o lună de Închi
soare, și intransigența com
pletului de judecată de la
Brașov, care, pentru un așazis „ultragiu", a aplicat o
pedeapsă de 6 luni închi
soare tînărului comunist
Nicolae Ceaușescu. Cu în
dreptățit temei scria „Scînteia" ilegală : „La Brașov
se desfășoară un proces
care constituie cea mai
mare bătaie de joc adresa
tă poporului muncitor".

★
Curajul și dîrzenia tine
rilor acuzați, largul ecou în
opinia publică din țară și
de peste hotare au înscris
procesul de la Brașov cu
litere roșii în istoria lup
tei antifasciste, revoluțio
nare din țara noastră. Pro
cesul de aici, ca și cele
desfășurate in alte orașe
ale țării, a sporit prestigiul
politic al partidului comu-

nist, arătînd țării că, asUmindu-și istorica misiune
de a conduce poporul pe
calea transformării revolu
ționare a societății, parti
dul nu numai că avea un
țel limpede, înălțător, ci
avea și forța de a asigura
izbinda lui, că formase mi
litanți de mare valoare, cu
convingeri
revoluționare
ferme, profund devotați
cauzei sale.
Au fost condamnări as
pre atunci la Brașov. Cei
mai buni dintre tinerii de
acolo au luat calea temni
țelor. Dar n-a fost în za
dar. Și dacă oricare din
tre cei de atunqi. și-ar ra.porța 'șiiNAMfilff
priva
țiunile indurate la chipul
țării, la viața oamenilor
de astăzi, cu justificată
mîndrie ar putea rosti : Da,
a meritat să fie date acele
bătălii. Da. a meritat să fie
făcute acele sacrificii. Da.
a meritat să fii ostaș al
unui partid al demnității,
al unui partid identificat
ca nici un altul cu speran
țele și visurile acestui po
por. al unui partid cu o
limpede conștiință a viito
rului. cutezător și adine în
crezător in victorie.
Da, a meritat 1 Prin ea
însăși o asemenea afirma
ție, rostită acum, la scurt
timp după ce țara a săr
bătorit șase decenii de existență și luptă ale parti
dului comunist, dobindește
înțelesuri și semnificații
mai profunde. între aces
tea. numim acum, cind evo
căm dîrzenia și eroismul
militanților antifasciști în
fața completului de judeca
tă de la Brașov, faptul că
idealurile care i-au însu
flețit și din care s-au nu
trit convingerile ce le-au
dat tăria tinerilor revolu
ționari să înfrunte cu dem
nitate și bărbăție represa
liile și teroarea temnițelor
și-au găsit azi o deplină
împlinire. România socia
listă este o tară în care
unic proprietar al tuturor
mijloacelor de producție,
singur stăpîn pe roadele
muncii sale, făurar cuteză
tor al destinului său, al
prezentului și viitorului
său este poporul muncitor.
România este, astăzi, o țară
a demnității, a muțjcii în
frățite, a unlțătii de gind,
de simțire și de faptă a
tuturor fiMOr «ăl.
Da, a meritat ! Acele
jertfe, acele sacrificii, acele
splendide lecții de eroism
susținute la supremul exa
men al istoriei au aat ro
dul năzuit. O afirmație
care dă, deopotrivă, glas
mindriei fiecăruia dintre
noi că, in neintrerupta sa
ascensiune spre noi culmi
de progres și bunăstare,
poporul român are in frun
te un partid încercat, călit
în atîtea aspre încercări,
un cîrmaci Înțelept și vi
zionar, erou al atitor eve
nimente înscrise cu litere
nepieritoare in istoria pa
triei și partidului —. tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Omul politic, revoluționarul
comunist care s-a identifi
cat pilduitor cu visurile și
speranțele neamului său ;
conducătorul in jurul că
ruia, ca o singură ființă,
s-a unit întreaga noastră
națiune, cu ferma hotărire
de a da o nouă strălucire
visului visat de inaintași,
gindului hrănit prin dece
nii de luptă cu eroice
jertfe, de a da României,
la trecutu-i mare, mare
viitor.
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Ce învafă și ce ar trebui să învefe elevii
i
la orele de practică

FAPTUL-1
DIVERS
i
I

ale hărniciei
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I
I

Onița Cîrcu și Onișor Circu.
Soț și soție. O familie de oa
meni gospodari din Bistrița. Ograda și-au transformat-o intr-o
veritabilă — și foarte rentabilă
— crescătorie de pui. Un fost
grajd, o șură și un finar adă
postesc, pe fiecare serie, circa
1 500 de pui hrăniți șt crescuți
după toate regulile agrozooteh
nicii și ale chibzuinței gospodă
rești. Cind puii ating, fiecare,
greutatea de circa 1,3 kilograme,
Onița și Onișor ii livrează statu
lui, potrivit contractelor înche
iate. Anul trecut au livrat 5 009,
cifră pe care Onița și Onișor
și-au propus s-o depășească irt
’81. in prezent, ei pregătesc o
nouă „șarjă" de pui pentru fri
gare. Și cum in piețe a apărut
și usturoiul verde...

| Lecție de omenie
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O subingineră de la între
prinderea de talpă și încălță
minte din cauciuc Drăgășani a
fost internată in stare gravă la
spitalul din localitate. Fetița sa,
in virstă de 7 ani, rămăsese
singură acasă. Dar iată că una
din colegele mamei sale, tot
subingineră, Elena Lupu, a ve
nit cit a putut mai repede sd-i
poarte de grijă. Și a ingrijit-o
pe fetiță o săptămină întreagă.
O săptămină pe care și-a „rup
t-o" din concediul său legal de
odihnă din acest an. Acum, fe
tița a fost luată in ocrotire și
îngrijire chiar de învățătoarea
sa, Paula Denițoiu, care conti
nuă s-o învețe nu numai taine
le citirii și aritmeticii, ci și lec
ția de omenie începută de cole
ga mamei sale.

Bieții porumbei...
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La Timișoara — și nu numai
la Timișoara — te intimpină, in
citeva din oazele mai liniștite
ale orașului, stoluri de porum
bei, care s-au obișnuit atit de
mult cu oamenii-oameni, incit
nu mai fug din calea lor. O asemenea imagine oferă și Bule
vardul Tinereții din Timișoara.
Dimineața, in timp ce mai mulți
porumbei se aflau pe asfattul
bulevardului, reintilnîndu-se, ca
de obicei, cu trecătorii, spre ei
s-a îndreptat, ca un bolid, un
autoturism. Deși avea loc sufi
cient spre a-i ocoli sau putea
să reducă viteza, insul de la vo
lan a apăsat pe accelerator și a
trecut val-vlrtej printre porum
bei, care - s-au zburătăcit care
încotro. Dar nu toți. Cițiva au
fost striviți sub roțile
șinii...
Grăbitule de la volan, ce
ți-au făcut porumbeii ?

I
I Au cîștigat
I nefumâtorii
Intr-o notă publicată in
I fășurarea
brica noastră semnalam
unui concurs de edu
cație sanitară cu tema :; „Turr"‘~
sau sănătatea. Alegeți!“.
I tunul
Concurs inițiat de Comitetul
județean Galați de Cruce
I șie........
....... , sintem
____
acum
Revenind,
măsură să vă informăm
acțiunii nu s-a risipit
I efectul
ca... fumul de țigară. Și aceasta,
nu mimai datorită premianților, ci și a unui număr mare
spectatori, care s-au declarat
I decategoric
impotriva fumatului.
Și nu numai in vorbe, ci și in
de toate zilele I
I viața
Așadar, un concurs nu numai
cu premii pentru ciștigători, ci
cu un... ciștig la capitolul
I șinefumători.
I „Generos"
I șantier!
Unul dintre veteranii cores
pondenților voluntari ai ziarului
I Rin.
nostru, Gheorghe Ispășoiu, din
Vilcea, ne semnalează fap
tul că, pe lingă blocurile N 10,
N 11, N 12, ca și pe strada Rap
I sodia
din apropiere, locatarii
și-au împrejmuit imobilele cu
gărdulețe
fier-beton de di
I ferite forme,din înălțimi,
lungimi.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De unde atita fier-beton? De
unde, dacă nu de pe șantierul
construcții din apropiere,
unde poți să iei ce vrei și
nu vrei ?!?
întrebarea l-a inspirat și
semnatarul corespondenței, care
încearcă să-i dea răspuns in
versuri: „Cu atita fier-beton /
Mal făceam și-un stadion / Că
nu-i fier căzut din cer, / Ci
tras din șantier".

Cascadorie ?
S-a întîmplat pe șoseaua
ceni-București. Celor care
aliat, intîmplător, la fața locului nu le venea să-și creadă ochilor : „Ce-o fi vrut să facă,
frățioare, cascadorie?", se între
ba unul.
Motocicleta 46-IF-3615 rămă
sese răsturnată in locul de unde
conducătorul acesteia, Nicolae
Marin, fusese ridicat și trans
portat de urgență la spital. Cu
toată intervenția medicilor, n-a
mai putut fi salvat.
Cauza : viteza. Un nou tribut
plătit excesului de viteză, care
l-a făcut pe N. M. să piardă
controlul ghidonului. Acul vite
zometrului rămăsese blocat
110 kilometri pe oră !
Rubricâ realizată de
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiE^J

„Fiul meu este in clasa a XII-a și
în vederea pregătirii pentru bacalau
reat desfășoară o practică formală :
proiectul i-1 face un tehnician care ii
ia 800 lei, iar partea practică un
muncitor pentru suma de 500 lei. Mă
întreb : oare școala nu cere ca pro
iectele să fie făcute de elevi ?“.
Așa începe o scrisoare sosită de
curind pe adresa redacției noastre
sub semnătura unui muncitor din
Moreni, județul Dîmbovița, iar între
barea generează, firesc, și alte între
bări : cum e posibil ca eforturi for
mative desfășurate aproape 12 ani să
eșueze în asemenea procedee — fie
ele și excepții — situate la antipodul
educației ? La o asemenea întrebare
își propune să răspundă — fie și
parțial — ancheta de față.

Grafice frumos colorate și
nedorita lor inexactitate. prl*
mul argument care, la Moreni, ți se
oferă in sprijinul bunei organizări a
practicii elevilor din clasa a XII-a
in uzine, consacrată inclusiv întocmi
rii proiectului de diplomă, sint grafi
cele alcătuite „de comun acord".
Le-am văzut deopotrivă la comitetul
orășenesc de partid, in cancelaria Li
ceului industrial nr. 1, în birourile
P.I.R. de la întreprinderea mecanică
de utilaj tehnologic (I.M.U.T.) și de
la „Automecanica". Execuția lor este
ireproșabilă! Și totuși... în zilele an
chetei noastre, 48 de elevi din clasele
a XII-a A, B și D figurau in graficul
liceului amintit ca fiind in practică
la I.M.U.T. Aceeași concluzie se des
prinde și din graficul I.M.U.T. Nu
mai că nici in liceu, nici in uzină,
nici in altă parte nimeni nu știe
precis în ce secții se află acești elevi,
dacă, ce, cum și sub îndrumarea cui
lucrează, ce sarcini de producție li
s-au încredințat și, ca urmare, ce
concluzii se desprind din activitatea
lor acum, și nu după încheierea
practicii, cînd învățămintele, oricit de
dure, lor înșile nu le mai pot fi de
nici un folos.
Lipsind aceste informații, am hotărit să le suplinim prin discuții cu
practicanții. însoțiți de subinginerul
Cornel Grozoiu, am mers din secție
in secție și din atelier în atelier.
N-am reușit să „depistăm" decit 13
elevi, despre a căror „activitate prac
tică" vom aminti ceva mai jos. Pînă
atunci să reținem că, în ziua respec
tivă, nu numai in secțiile și atelie
rele pe unde am trecut, dar nici la

sediul comitetului de partid al uzinei
și nici la biroul P.I.R. nimeni nu
știa unde se află și cu ce se ocupă
ceilalți 35 de elevi din clasa a XII-a
a Liceului industrial nr. 1 ; nimeni
nu văzuse vreun cadru didactic în
soțitor ; nimeni nu știa ce obligații
concrete, incluse eventual într-o nor
mă de practică, au elevii și cum pot
fi îndeplinite etc.
— Cum se explică și de ce se per
petuează — la nesfirșit, cum dv. în
șivă ne spuneți — asemenea caren
țe care, de fapt, fac ca practica ele
vilor să fie păgubitoare, prin aceea
Că le cultivă tinerilor convingerea fa
tală că muncă se cheamă și atunci

tea repara ?“. Nu, n-avea nici o idee.
„Intră in tema proiectului tău de
diplomă ?“. Nu. nu intra. „Dacă prac
tica va continua tot așa, ce vei
face
„?“.
Răspunsul întrebării din urmă nu
ne surprinde. Doar în termeni ase
mănători, cu privire la perspectivele
organizării practicii elevilor, ni se
vorbise atit în uzine, cit și in liceu.
Acesta din urmă, de pildă, n-a luat
niciodată in analiză și, practic, nu
cunoaște evoluția concret individua
lizată a absolvenților unei promoții,
pentru ca, in raport de concluziile
desprinse inclusiv din activitatea
postliceală a fiecărui tînăr, să-și

ANCHETA ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
cînd, de fapt, nu muncești în nici un
chip ?
— E limpede că atita vreme cît ele
vii nu sînt însoțiți de profesori, de
maiștri-instructori și vin la noi fără
un program anume și fără, cel puțin,
o întilnire prealabilă, bine organiza
tă, între conducerile de școli și cele
din uzine, practica nu poate fi rod
nică — ne-a spus Gheorghe Anghelache, secretarul comitetului de
partid din I.M.U.T. Astăzi, o meserie
nu se mai „fură", ca altădată, din
priviri. Trebuie S-o însușești lucrind
zi de zi.

Cînd 12 elevi lucrează
la... o garnitură este limPede câ
meseria nu poate fi însușită cum tre
buie. Cei dinții convinși de acest adevăr erau protagoniștii înșiși, elevi
ai clasei a XII-a B (profil mecanic!)
pe care l-am găsit în secția de mon
taj, de la I.M.U.T., tasînd azbest din
care cîte unul tăia o garnitură, sub
privirile însoțite uneori de scurte
urale ale celorlalți. Ca la o întrecere
de popice. Nu existau nici norme,
nici îndrumător de practică, nici do
cumentație tehnică și nici cel puțin
nu li se explicase amănunțit unde
vor fi folosite asemenea garnituri. Și,
totuși, ei aveau „noroc" față de cel
de-al 13-lea prezent la practică, elev
în clasa a XII-a D, care, într-un
atelier de prelucrări prin așchiere, de
două zile privea la un strung aflat
în reparație. „Cel puțin ai o idee
despre ce-i lipsește și cum s-ar pu-

poată perfecționa programul anual de
practică. Nu e, desigur, un caz izo
lat. Dar dacă acest liceu, ca multe
altele, trăiește intr-un prezent nede
finit, cele două uzine se arată a fi
prizonierele unei perspective și mai
aproximative : practica elevilor este
pusă in discuție numai atunci cînd,
analizindu-se în C.O.M. cazurile de
neindeplinire a normelor propriilor
angajați, se constată, cu surprindere,
că cei mai mulți dintre aceștia sint
foști elevi, practicanți de altădată ai
uzinei. Așa se face că in vreme ce
liceele solicită locuri adecvate de
practică, uzinele condiționează satis
facerea cererii de primirea unor ab
solvenți mai bine pregătiți, ca și cum
cele două aspecte n-ar fi corelative,
în virtutea acestei situații, la între
prinderea „Automecanica", de pildă,
absența din atelierul de producție,
recent amenajat aici, a elevilor cla
sei a XII-a era aproape stimulată,
numai și numai pentru ca baza ma
terială existentă să poată fi utilizată
pentru pregătirea ucenicilor la locul
de muncă, deocamdată mai siguri în
privința productivității.
Nu o dată soluționarea acestor
contradicții este îngreunată și de un
anume cult al procentelor statistice.
Solicitat să-și spună părerea asupra
„activității" celor 12 practicanți, elevi
din clasa a XII-a B, șeful secției
amintite, ing. Ilie Dumitrache, ne-a
declarat : Nu știu nici cine și nici de
ce i-a adus pe acești elevi in secția
mea. Nimeni nu m-a întrebat nici
unde, nici ce-ar putea lucra și

cel puțin, dacă aici mai sint locuri șl
mașini disponibile.
— Dar atunci de ce-i primiți totuși
la practică ?
_ Ce să“ le
‘ facem
-? • ■ să
Trebuie
figureze că lucrează undeva. Altfel
nu mai promovează.
De ce să „figureze" ? De ce să ne
amăgim cu iluzia că .programul
_
de
practică în uzină merge, cind de fapt
el nu există ?

Stimularea creativității
prin tragere la sorți ? Intrebă_
rile ar trebui să solicite din plin pu
terea de creație, originalitatea, cu
rajul deciziei optime și, în ultimă
analiză, răspunderea conducerilor de
școli, a tuturor cadrelor didactice. Din
păcate, aceste! imperative, pe cit sint
de frecvent citate in informările școIare, pe atit sint de ignorate. Și,
drept consecință, nu numai la Liceu]
industrial nr. 1 din Moreni, ci și la
alte licee din județ repartizarea temelor proiectelor de diplomă s-a
efectuat, nici mai mult nici mai pu
țin. decit... prin tragere la sorți ! Dar,
oare, nu și pe această cale este sti
mulată indiferenta elevilor față de
propria lor pregătire ? Și nu-i îm
pingem astfel spre „coautori" ? Apoi
uzinele să nu aibă nici o temă de
propus ? Dar inspectoratele școlare?
Cum se achită ele de răspundere ?
Sigur, un răspuns concret nu poate
fi formulat decit pentru fiecare caz
in parte. O precizare se impune to
tuși : nu o dată, in dorința de a evi
denția eforturile, uneori cu adevărat
remarcabile, desfășurate inclusiv
pentru buna organizare a practicii,
sint scoase în evidență școlile cu
cele mai bune rezultate, cam aceleași
de la un an la altul, inclusiv cu pri
lejul vizitelor și schimburilor de ex
periență. Sînt însă tot mai rar și mai
în fugă înfățișate unitățile cu „pro
bleme", lăsate cel mai adesea „să se
descurce" singure. Din cele 17 pa
gini, cit însumează, de pildă, infor
marea Inspectoratului școlar jude
țean Dîmbovița privind activitatea
instructiv-educativă desfășurată pe
trimestrul al II-lea al anului 1980—
1981, referirile la activitatea produc
tivă nu depășesc 20 de riiiduri. Și
acestea, bineînțeles, formulate in
fugă și „in general". Să fie „cultul
generalităților" o fatalitate pentru
practica elevilor din învățămintul
liceal ?

Mihai IORDANESCU

UN FILM POETIC*)
Titlul acestui film,
producție a Casei de
filme numărul patru,
este, fără îndoială, em
blematic pentru Fănuș
Neagu (autor al sce
nariului, împreună cu
Vintilă Ornaru). El
, sugerează
imaginea
fericirii greu de găsit,
dar atinse ; a bucuriei
la care trebuie să re
nunți dacă ai primit-o
in dar, a împlinirii ce
se învecinează și chiar
solicită sacrificiul. Mai
semnificativă decît această metaforă ini
țială a filmului este
cea cu care el se ter
mină — sugestie a
unui timp ce „se duce
ca vîntul", făcind loc
altuia, mai generos.
Scenariștii refac — dintr-un unghi pronunțat
poetic și simbolic, cu
evidente eforturi de obiectivare epică a unei
vocații marcat lirice '
— citeva momente
concludente ale unui
timp istoric bogat in
semnificații : perioada
din preajma actului
istoric de la 23 August
1944. Pentru a fixa acest timp, „Punga cu
libelule" iși propune
recrearea realităților
specifice ale lumii
unui mare port de la
Dunăre.
Cunoaștem mai Intîi ambianța unui res
taurant de lux. Dedu
cem dispoziția cliențiior nu atit după
marca vinurilor, cît
•) „Punga cu libe
lule" : Scenariu —
Fănuș Neagu, Vintilă
Ornaru ; regia — Manole Marcus.

după cea a „artei" (de
cabaret) pe care o con
sumă cu aviditate, în
tr-o stare de transă și
hipnoză a rațiunii ;
după realitățile pe
care programul de bar
le sugerează și, mai
ales, după iluziile pe
care le intreține. Ve
dem zbaterea dispe
rată, dementă a „pa
iaței" și vedem alături
de mișcările dezordo
nate și patetice ale acesteia pe acompaniatoarea pianistă, per
fect model al calmu
lui și inconștienței —
ceea ce ne sugerează
uriașele discrepanțe de
înțelegere, de conști
ință, de atitudine. Ur
mărim un dans apaș
ce traduce, in mic, re
lații de forță și pose
siune, mult mai vio
lente și mai grave de
cît cele la scara cu
plului. în evocarea acestor scene de viață
intră, uneori, cam prea
mult senzațional, un
pitoresc strident co
lorat. Este adevărat
că prin intermediul
lor contemplăm o lume
crepusculară.
miste
rioasă,
enigmatică,
stranie, „nebună" și
„pierdută", teribil, de
artificializată. Istoria
va întrerupe acest
„bal al manechinelor"
jn chip violent (imâginea frapierei răsturnate și spectacolul flăcărilor dezlănțuite de
la Antrepozit).
Cum spuneam, reproducerea formelor
artistice
dominante
sau gustului epocii
este tot o oglindă a
stării de disperare,
zbatere, derută,

siuni violente, artifi
ciu enorm și minciună
in care se complăceau
cei bogați. ocupant ii.
Iar recreerea acestei
arte și acestei stări
specifice : drumul „re
tro" parcurs in culori
și tonalități intense și
contrastante, în regjstru expresionist (cind
parodiat, cind asimi
lat), cu nu puține efec
te de marcată teatralitate — constituie
unul
din
efectele
originale ale filmu
lui realizat de regizorul Manole Marcus șl operatorul Nicu
Stan. (Muzica George
Grigoriu, montajul Adriana Ionescu, sune
tul ing. Bujor Suru).
Pătrundem apoi in
ambianța unei cîrciumi
de pe „celălalt mal"
cu sălbatice „păsări de
baltă", obsedate să
schimbe dintr-o lovi
tură roata norocului.
Imaginile filmului ne
poartă într-o ambian
ță in care practicarea
viciului este mai ief
tină, dar la fel de tris
tă, in care oficiante
sînt niște fete pierdute
fără mister, cu brațe
rahitice și fețe răvă
șite de mizerie, o mi
zerie pe care farduri
le groase n-au cum s-o
ascundă. Este lumea
din care vrea să
se
smulgă
Dincă
(Gheorghe Visu), pes
cuitor în ape tul
buri, „fante de ma
hala" și colaborator al
siguranței. Și acesta
este un alt pian al
tabloului
social și
de
moravuri
din
„Punga cu libelule"
realizat, de asemenea,

în nenumărate localități ale ța- ordin casnic, sfaturi culinare
rii și la Cîmpina aportul femeilor la cunoașterea prevederilor legale care
buna gospodărire a orașului este in- ocrotesc femeia-mamă. Pentru a veni
contestabil. în această primăvară ele în sprijinul tinerelor mame, de pildă,
au fost „sufletul" cultivării terenu se organizează întilniri cu medici, cu
rilor libere, incit, practic, nu este alte cadre sanitare — in timpul că
curte fără grădiniță de legume, stra rora se află lucruri necesare menți
dă fără parfumul florilor. Comisiile nerii propriei sănătăți și a copilului.
de femei din cartiere sînt antrenate
într-o întrecere lansată de ele. sub
titlul „Să gospodărim cit mai bine
și să înfrumusețăm casa în care lo
cuim !“. Nu există acțiune gospodă
rească, indiferent dacă este organi
zată de primărie, de organizațiile
democrației șt unității socialiste, de
comitetele de cetățeni, la care să nu
fie prezente sute și sute de femei.
Care este totuși rolul specific al
femeilor din cartiere in activitatea
obștească 7
Răspunsul, desigur, nu poate fi li
mitat, presupune o multitudine de
aspecte, dar din bogata și diversa
activitate a femeilor se detașează,
prin specific, acțiunile vizînd parti
ciparea femeii ca mamă, ca educa
toare a tinerei generații. Comisiile de
femei din cartiere pun experiența întrucit complexitatea problemelor
activului lor, în acest atit de im sporește odată cu vîrsta copiilor, se
portant domeniu, la îndemîna celor bucură de audientă și acțiunea „Co
care au nevoie de ea, înlesnesc răs pilul de azi, cetățeanul de mîine" ;
punsuri la întrebările care le preo pe baza unor aspecte privind activi
cupă pe tinere, îndeosebi in legătură tatea și comportamentul școlarilor,
cu consolidarea familiei, cu delicate sînt puse în discuția mamelor anu
le probleme ale „profesiunii" de mite fapte, în ideea prevenirii orică
mamă. Fără a constitui o formă de ror abateri în rindul minorilor. Cu
imixtiune în treburile familiei, „Sfa aceeași dăruire comisiile de femei
tul tinerilor căsătoriți" este un cadru au întreprins un șir de acțiuni inclupropice pentru tinerele gospodine de zînd copiii din instituțiile de ocrotire.
Exemplele culese din activitatea
a afla de la femeile mai virstnice o
sumedenie de îndrumări utile, su practică a comisiilor de femei din
gestii — de la recomandări de ordin cartiere pledează pentru creșterea apsihologic la buna gospodărire a cestui rol specific și în alte direcții
^bugetului familiei și la probleme de decît cele intrate in tradiție și, une-

Expoziția retrospectivă
Micaela Eleutheriade
O nouă expoziție re
trospectivă — aceea a
pictoriței
octogenare
Micaela Eleutheriade
— vine să întregească
suita manifestărilor de
reală calitate artistică
prin care Muzeul de
artă al Republicii So
cialiste România ur
mărește să omagieze
creația unora dintre
cei mai reprezentativi
artiști contemporani,
De mai mult de
cinci decenii cite au
trecut de la primele
sale manifestări personale, Micaela Eleutheriade este o pre
zență constantă, activă
în contextul picturii
românești. O prezență
remarcată cu entu
ziasm de Nicolae Tonitza în 1926, elogios
apreciată apoi in ma
joritatea exegezelor ce
i-au fost consacrate.
Riguros selecționate
din toate etapele acti
vității artistei, cu un
accent special asupra
donației pe care pic
torița a făcut-o in
1968 Muzeului de artă,
expoziția de acum vine
să ateste calitățile unei
creații legate de rea
litățile și spiritualita
tea culturii românești.
Sint calități care țin
de consecventa, de
statornica preocupare
de a respecta sensul și
finalitatea picturii, de
a generaliza ipostaza
creatoare într-o per
manență productivă și
nu de a o limita la
faze și momente deo
sebite.
O temeinică pregă
tire profesională, în
cepută in țară și con
tinuată la Paris în ate
lierul pictorului Bissiere de la Academia
Ranson, o lentă acu
mulare și sedimentare
a unor elemente de
limbaj pe care le-a
desprins din pictura
lui Cezanne sau Bra
que, din desenul lui
Matisse, Dufy sau
Marquet au contribuit
la formarea și desăvirșirea acestei persona
lități artistice care aparține, așa după cum
pe bună dreptate s-a
remarcat, „strălucitei
pleiade de pictorițe afirmate in perioada
interbelică".
Pictura Micaelei Eleutheriade s-a im
pus ani de-a rindul

■

•

Măriuca (1948)

prin statornica preo
cupare de a traduce,
în limbajul formelor
și al culorilor, o supe
rioară înțelegere, o
apropiere plină de
sensibilitate și căldură
față de oamenii și
locurile străbătute, de
a fixa, mai ales în na
turile statice, momen
te de lirism delicat, de
a compune imagini re
marcabile prin expri
marea concisă, moder
nă, refractară reto
rismului.
Adevărat memorial
de călătorie, peisajele
din Europa, din nor
dul Africii, din Europa
Centrală, ca și peisa
jele pictate in țară (in
București. Ploiești, in
zona dealurilor din
jurul Slănicului sau
pe litoralul Mării Ne
gre) au la bază expe
riența directă a natu
rii. cunoașterea ei
imediată. Precizia și
laconismul desenului,
liniile viguroase ale acestor peisaje exprimă
un talent sigur pe mij
loacele sale, echilibrat
și sobru. Există in toa
te aceste imagini și in

fiecare în parte un
ritm al ansamblului
care, multiplicindu-se,
ordonează fiecare de
taliu. Un ritm care —
atit in peisajele, cit și
în. naturile statice ex
puse acum — accen
tuează impresia unei
apartenențe active in
tre elementele fiecărei
lucrări in parte.
Echilibrul și propor
ția formelor, armoniile
surdinizate aie culori
lor puse pe suprafețe
largi, lumina calmă
tulburată de accente
cromatice mai ferme.
individualizează aceas
tă pictură care, mai
presus de orice, păs
trează sunetul grav al
sentimentului poetic.
Cu generozitate senină
și instinctivă, Micaela
Eleutheriade a creat
lucrări care, acum, in
momentul acestei re
trospective pline de
semnificații pe planul
confirmării unei au
tentice vocații artisti
ce, se impun prin sim
plitatea și rafinamen
tul rostirii.

Marina PREUTU

VIITORUL SOCIAL"
numerele 1, 2/1981

de Manole Marcus cu
vocația mizanscenei, cu
o bogată inventivitate
a detaliilor de joc, și
cu talentul fructificării
lor vizuale, cinema
tografice. Citeva sec
vențe (puține totuși
în economia filmului,
a semnificațiilor lui,
a mizei lui majore)
evocă acțiunile unui
grup de comuniști ile
galiști, aceștia Jbameni
ai certitudinii și cal
mului, ce luptă pentru
a da nobilului sens în
care cred — realitate.
Și Emilia, și Matei, și
Pavelescu, și comunis
tul aflat in detenție
furnizează informații
frontului antihitlerist,
organizează și susțin
acțiuni de sabotare a
mașinii de război ger
mane. în evocarea acestor aspecte, autorii
propun o tratare mai
marcat realistă, ceea
ce nu înseamnă că fil
trul poetic nu se face
remarcat și aici. Sec
vențele vîslitului tă
cut, calculat, dirz, cu-

rajos, energic suge
rează un simbol al
drumului aspru, dar
ferm spre un liman al
echilibrului și rațiunii.
Relativ bogat epic,
colorat, la propriu și la
figurat, cu o galerie
umană diversă și pi
torească, „Punga cu
libelule" impune mai
ales prin atmosferă.
La Închegarea unor
stări tensionate contri
buie și cultivarea con
trastelor (prin montaj
și cu ajutorul muzicii
lui George Grigoriu) și
o anume știință a dila
tării timpului ori com
primării lui. Gustul
pentru un anume sen
zațional fiind evident,
verosimilitatea
unor
personaje și a unora
dintre situații, ca și va
loarea lor reprezenta
tivă devin cel' ,puțin
discutabile. în general,
filmul se înfățișează
ca o schiță executată
cu simțul adecvării și
cu virtuozitatea ilus
trării unui stil — o
schiță
anunță

ori, in rutină. Bunăoară, in Cîmpina,
ca și in alte părți, sint numeroase fa
miliile în care ambii părinți mun
cesc. Și, desigur, nu în toate aceste
familii există bunici sau alte per
soane care să supravegheze școlarii
rămași acasă, să aibă grija ca ei să-și
petreacă într-un mod corespunzător,

doar teme demne de
adincit cu o mai mare
pătrundere și comple
xitate.
Distribuția fiind, în
genere, inspirat sta
bilită de regizor și re
marcabil onorată de
actori, dorim sâ atra
gem atenția, în mod
deosebit, asupra ex
traordinarei compozi
ții pe care o realizea
ză Victor Rebengiuc
în von Klaas.
Fără a atinge per
formanțe artistice de
talia celebrelor pagini
de proză ori a „Acto
rului și sălbaticii", fil
mul la care ne-am re
ferit vădește — odată
cu efortul diversifică
rii tematice și al abor
dării unor subiecte in
spirate de istorie și de
lupta comuniștilor —
universul propriu și
amprenta
stilistică,
specifice
scriitorului
Fănuș Neagu și regi
zorului Manole Mar
cus.

Natalia STANCU

— Firește, acolo unde sînt 70 de
copii mici nimic nu prisosește. Da
rurile femeilor sînt utile. Și prăjitu
rile, și îmbrăcămintea pe care le
aduc membrele comisiei de femei,
rod al îndemînării lor, sînt totdeauna
binevenite, deși fondurile pe care ni
le alocă statul sint Îndestulătoare.

LA CÎMPINA

Comisiile de femei pot desfășura o activitate
mai diversă și mai cuprinzătoare
util și supravegheat timpul liber. O
femeie cu mult suflet, Eufrosina Pastramă, nu cu puține îndatoriri in
propria familie și pe plan obștesc, a
avut însă o fericită inițiativă : orga
nizează serbări, adică „pune in
scenă" spectacole cu copiii din car
tier. „Cu toate că este cunoscută, pil
da ei nu proliferează" — își împărtă
șește regretul tovarășul Ion Negrea,
vicepreședinte al consiliului popular
orășenesc.
Un foarte grăitor argument în fa
voarea căutării acelor domenii in
care contribuția femeilor este de ne
înlocuit ni l-a furnizat vizita la Casa
de copii preșcolari nr. 1.

Nu le lipsește nimic copiilor „noș
tri" : au hrană. îmbrăcăminte, jucă
rii. Dar oricit de mare ar fi efortul
financiar al statului, numărul perso
nalului nu poate asigura o mamă. în
sensul de o educatoare, fiecărui co
pil, spunea educatoarea Ana Tomescu. Preluînd. din cînd in cind. pentru
citeva ceasuri sau pentru o zi. acest
rol, membrele comisiilor, ca și alte
femei cu tragere de inimă, ne-ar acorda un neprețuit ajutor.
Bineînțeles, cîmpul activității co
misiilor de femei poate fi considera
bil extins. Aceasta presupune insă atragerea unui număr mai mare de
femei în jurul acestor comisii.

Incepind cu acest an, „Viitorul
social" — revistă de sociologie și
științe politice — se prezintă citito
rului într-o nouă formulă grafică.
Concomitent, numărul de apariții
anuale a crescut de la 4 la 6. în le
gătură cu preocupările de îmbună
tățire a conținutului acestei publi
cații, așa cum se observă în numerele
1 și 2 pe acest an, prof, univ. dr.
Ion lordăchel,
redactorul șef al
revistei „Viitorul social", ne-a de
clarat : „Sporirea numărului de apariții anuale urmărește ca publi
cația să se conecteze mai rapid la
diferite preocupări și probleme ac
tuale în legătură cu care cititorul'
dorește informații. De o atenție pri
oritară se bucură cercetările con
crete asupra unor procese economico-sociale caracteristice etapei ac
tuale, care să furnizeze material,
date și informații utile factorilor
de decizie. Sînt concludente în acest sens articolele publicate in pri
mele două numere privind evoluția
calității vieții în țara noastră, dez-

voltarea unor localități de la sta
diul semiurban la cel urban, califi
carea și integrarea forței de muncă
in intreprinderi ale industriei ușoa
re, integrarea socioprofesională a
tinerilor, calificarea forței de mun
că prin școli agroindustriale.
în noua sa formă, revista acordă
o importanță mult mai mare dez
baterii diferitelor probleme teoreti
ce, ridicate fie de dezvoltarea economico-socială a țării noastre, de
perfecționarea structurilor sale, fie
de evoluția lumii contemporane,
rubricile „Comentarii", „Viața ști
ințifică", „Perspectivele dezvoltării
sociale — teorii, modele, ideologii"
fiind consacrate acestui scop.
întrucit problemele de ordin me
todologic joacă un mare rol in ceea
ce privește sporirea calității cerce
tărilor. a consistentei concluziilor,
în cuprinsul revistei vă fi sporită
ponderea studiilor cu acest profil".

D. PAUL

Dezbatere științifica
Institutul de științe politice și de
studiere a problemei naționale al
Academiei „Ștefan Gheorghiu" a
organizat, in colaborare cu revista
„Viitorul social", o dezbatere științifică pe tema
,,Suveranitatea și
independența națională
epoca

— Cind ne intilnim la cite o ședin
ță sau la vreo acțiune practică și ne
uităm in jur vedem aceleași, mereu
aceleași figuri. Sînt concitadine nu
tocmai tinere, cu multă bunăvoință,
dar nu întotdeauna și cu destulă pu
tere. Din păcate, ne spunea preșe
dinta unei cbmisii, tinerele nu prea
răspund la chemările noastre. Ne
primesc politicos, dar... ne cam- re
fuză — „nu mă simt prea bine", „sint
foarte obosită" și alte asemenea
„motivări" adresate de niște persoa
ne în floarea vîrstei unor femei care
ele ar avea tot dreptul la odihnă. Un
exemplu : în cadrul acțiunilor noas
tre confecționăm, din cupoane, îmbrăcămințe pentru copiii din insti
tuțiile de ocrotire. O tînără s-a an
gajat că va confecționa patru rochițe,
dar cînd m-am dus să le iau mi-a
înapoiat materialul neatins. „Nu am
avut timp", s-a scuzat ea, candid. A
trebuit să fac o „noapte albă" pen
tru ca totul să fie așa cum ne-am
angajat. îmi pare rău că trebuie să
o spun, dar nu timpul îi lipsea, ci
bunăvoința. Femeia la care mă refer,
și mai sînt și altele ca ea, coase cu
spor, dar... pe bani. Pentru patru ro
chițe însă nu și-a putut face timp.
Și totuși, stăruința in acțiunile
care să facă apel nu numai la spiri
tul gospodăresc și puterea de muncă
a femeii, ci și la sensibilitatea, la
inteligența ei, ar putea fi „cheia" ca
pabilă să deschidă comisiilor de fe
mei mai multe uși, ar atrage în ju
rul unor activități interesante, dătă
toare de satisfacții, un număr mai
mare de femei din rîndul celor care,
deocamdată, mai stau de-o parte.

Rodica ȘERBAN

contemporană. Socialismul și suvera
nitatea".
Participanții au pus în lumină
permanența conceptelor de independență și suveranitate în gîndirea
progresistă românească și practica
revoluționară a partidului nostru,
contribuția remarcabilă a României,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la
afirmarea suveranității ca principiu
al relațiilor dintre state, acțiunile
consecvente ale țării noastre pe plan
politico-diplomatic pentru statorni
cirea unor raporturi noi între toată
țările lumii, întemeiate pe principiile
moralei și dreptului internațional.

Apariții în Editura
Academiei
Tn Editura Academiei au văzut
recent lumina tiparului noi și intere
sante lucrări. Este vorba despre vo
lumul I din „Istoria dreptului româ
nesc" (sub coordonarea prof. univ. dr.
loan Ceterchi) ; „Din cronica relați
ilor româno-ungare in secolele XIII—XIV" de Maria Holban și „Capita
lul străin in societățile anonime din
România și perioada interbelică" de
Constanța Bogdan și Adrian Platon.
A apărut, de asemenea, volumul al
IV-lea din „Micul atlas lingvistic
român", întocmit de Institutul de
lingvistică și istorie literară al Uni
versității „Babeș-Bolyai" din ClujNapoca, reunind nu mai puțin de 400
de hărți interpretative, care atestă
unitatea morfologică și lexicală a
limbii române la nord șj la sud de
Dunăre.
De un deosebit interes pentru spe
cialiști și publicul cititor se anunță
a fi și „Consumul populației în Repu
blica Socialistă România", studiu
elaborat de un colectiv al Institutului
central de cercetări economice, sub
coordonarea lui Grigore Vâlceanu.
Lucrarea abordează problemele fun
damentale ale necesității unui con
sum rațional, pe baze științifice, in
principalele sale componente : ali
mentație,
vestimentație,
habitat,
transport, sănătate și igienă, instruire
și petrecere a timpului liber,
(Agerpre»)
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Tovarășului AARNE SAARINEN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Partidului Comunist Finlandez

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Parti
dului Comunist Finlandez, vă adresez cele mai calde felicitări și urări de
noi succese in activitatea de viitor.
îmi exprim convingerea că bunele relații dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Finlandez se vor dezvolta continuu, spre binele
ambelor noastre partide și popoare, al cauzei socialismului, păcii, destinderii,
securității și colaborării în JEuropa și in întreaga lume.

Excelență,
Cu ocazia încheierii vizitei mele In România, tmî face o mare plăcere
să vă transmit, în numele meu și al delegației care m-a însoțit în vizita efec
tuată în frumoasa dumneavoastră țară, expresia celei mai sincere satisfacții
pentru minunata primire pe care dumneavoastră și guvernul dumneavoastră
ne-ați oferit-o.
Sîntem, de asemenea, foarte mîndri să ducem cu noi plăcuta amintire
a ospitalității arătate de poporul român in timpul șederii noastre de trei zile.
Eu și delegația ghaneză am constatat cu plăcere în timpul acestei vizite
dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre in toate
domeniile și nu avem nici o îndoială că aceasta va continua spre satisfacția
reciprocă a României și Ghanei, în interesul păcii mondiale.
Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări pentru fericirea
dumneavoastră personală, pentru progresul continuu, prosperitatea și feri
cirea poporului român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Convorbiri economice româno-elvețiene
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a pri
mit, marți dimineața, pe Raymond
Probst, secretar de stat în Departa
mentul federal al afacerilor externe
al Elveției.
Cu acest prilej s-a efectuat un
schimb de vederi asupra relațiilor economice româno-elvețiene, manifestindu-se dorința de a se acționa in
continuare pentru identificarea de
noi căi și forme de cooperare re
ciproc avantajoasă în diverse dome
nii de interes comun, pentru ampli
ficarea schimburilor comerciale bila
terale.

★

Marți, ministrul afacerilor externe,
tovarășul Ștefan Andrei, a primit pe
Raymond Probst, secretar de stat in
Departamentul Federal al Afacerilor
Externe al Confederației Elvețiene.
In timpul întrevederii au fost sub
liniate bunele relații de colaborare
dintre România și Elveția, care au
«. inoscut în ultimii ani o evoluție
pozitivă și au fost discutate o serie
de măsuri în vederea extinderii lor.
De asemenea, a fost efectuat un
schimb de păreri cu privire la unele
probleme internaționale actuale.

Dr. HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana

La convorbire a participat Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului
afacerilor externe.

★

Intre 23 și 25 mal au avut loc, Ia
București, convorbiri între Aurel
Duma, ministru secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, și
Raymond Probst, secretar de stat in
Departamentul Federal al Afacerilor
Externe al Elveției.
Desfășurate intr-o atmosferă cor
dială. discuțiile au prilejuit exami
narea stadiului actual de dezvoltare
a relațiilor româno-elvețiene, precum
și definirea unor noi posibilități care
să ducă la extinderea și dinamizarea
schimburilor comerciale, la intensifi
carea cooperării economice.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere mesajul de prietenie pe care Excelența
Voastră a binevoit să mi-1 trimită cu ocazia centenarului nașterii lui Atattlrk.
Sensibilitatea cu care v-ați .exprimat sentimentele față de întemeietorul
Turciei moderne m-a impresionat profund.
Dezvoltarea relațiilor de prietenie și de cooperare cu țările vecine era
unul din principiile politicii externe a lui AtatUrk. tn acest context, ■ el a
acordat o mare importanță dezvoltării bunelor relații intre Turcia și România
și s-a străduit să contribuie la spiritul de colaborare și pace in regiunea
balcanică.
Mulțumind Excelenței Voastre, în numele națiunii turce și al meu
personal, pentru mesajul dumneavoastră de felicitare. îmi face o deosebită
plăcere să transmit poporului român și Excelenței Voastre cele mai bune
urări de succes și fericire.

KENAN EVREN

★

La întrevederi și convorbiri a fost
prezent Peter Erni, ambasadorul El
veției la București.
In timpul șederii In țara noastră,
oaspetele elvețian a prezentat, la
Asociația de drept internațional și
relații internaționale, o expunere cu
tema „Elveția și bunele oficii".
(Agerpres)

Șef de stat al Republicii Turcia

tolevskl. Premieră pe țară. (Pro
ducție a studiourilor sovietice)
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

tV

PROGRAMUL I
PROGRAMUL l

16,00 Fotbal : Dinamo — y.c. Argeș.
(Transmisiune directă de la Bucu
rești). In pauză : Publicitate
18,00 Teleșcoală
18.25 Mult e dulce șl frumoasă limba
ce-o vorbim...
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Omul șl sănătatea : Ce trebuie să
știm despre cura balneară
20,10 Fapte de eroi ai muncii și vieții so
cialiste,
20,35 Teleclnemateca : Ciclul : „Mari ac
tori". 26 de zile din viața Iul Dos-

Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Numai în perioada care a tre
cut din acest an, la Combinatul
siderurgic din Galați s-a realizat o
producție de fontă care depășește
întreaga producție de fontă a țării
din anul 1965 I Dată la care nu
intraseră încă în funcțiune furnalele
și oțelăriile Galațiului...
■ La Combinatul de prelucrare
a lemnului Rimnicu Vîlcea se reali
zează noi tipuri de piese de mo
bilier cu elemente decorative. Nou
tatea acestor produse constă in
aceea că ele se realizează pe baza
unei tehnologii originale concepută
de specialiștii combinatului din...
așchii de lemn și resturi de furnire.
■ Țăranii cooperatori din Luncavița, județul Tulcea, au livrat pie
țelor primele cantități de cartofi
extratimpurii. Producția obținută la
hectar este cu 2 000 kg peste plan.
In curind vor livra și roșii extra
timpurii. Ca și veniturile, care le
sporesc avuția obștii.
■ Complet renovată șl dotată
corespunzător pentru cazare și efec
tuarea curelor balneare, stațiunea
de la Strunga, județul lași, și-a
reînceput activitatea cu un număr
. orit de solicitanți pe fiecare serie.
■ In unele magazine de produ
se industriale din Piatra Neamț
mărfurile se vînd fără nici un am
balaj. Mergi cu ele pe stradă... la
vedere.
■ Un colectiv de specialiști de
la Institutul de cercetări pentru
auxiliari organici din Mediaș a pus
la punct tehnologia producerii unui
nou adeziv de excepțională calitate
pentru lipirea metalelor. Rezistența
sa la efort este apropiată de cea
a sudurii. Noul adeziv are largi
utilizări în industrie și duce la eli
minarea importurilor.
■ Strungarul Dumitru Micu de la
Stația de transport și reparații auto
din Petroșani a confecționat o pre
să de ștanțat șaibe din tablă de
cupru, necesare asigurării etanșei
tății instalațiilor de alimentare la
motoare diesel. Noul dispozitiv are
productivitate de șapte ori mai

ARGEȘ • Cu prilejul împli
nirii unui deceniu de muncă și
realizări, Casa de cultură a sin
dicatelor din Pitești a organizat
pe scena proprie și pe scenele
altor lăcașuri de cultură din
municipiu un ciclu de manifes
tări cultural-artistice și politice.
S-a vernisat o expoziție de pic
tură cu lucrări realizate de
Georgeta Florescu Vasile. iar
formația proprie de teatru a
prezentat piesa „Paradis de oca
zie" de Tudor Popescu. (Gheor
ghe Cirstea).
BIHOR • Un colectiv al tea
trului din Oradea s-a întors re
cent dintr-un turneu întreprins,
timp de o săptămînă, la Atena,
cu piesa „O scrisoare pierdută"
de I.L. Caragiale. Manifestarea
se înscrie în cadrul schimbului

• INSTALAȚIE
DE
STOCARE A ENERGIEI
ELECTRICE. Specialiștii Uni
versității Wisconsin din S.U.A.
au pus la punct o Instalație ex
perimentală de stocare a ener
giei electrice intr-un solenoid
circular supraconductibil. Este
vorba de o bobină uriașă de
peste 100 m diametru, care va
fi instalată intr-un tunel special
forat în munți. Cu ajutorul
unor instalații de refrigerare cu
heliu lichid, in interiorul bobi
nei se va putea menține o tem
peratură apropiată de zero ab
solut (minus 273 grade Celsius).
Importanța acestei metode de
stocare constă în faptul că in
bobină energia electrică nu se
transformă în altă formă de

mare decit prin vechiul procedeu,
elimină pierderile de metal și se
economisește o importantă cantita
te de energie electrică.
K Cîteva din constatările unui
control la blocul nr. 135 din an
samblul de locuințe Parcul Tinere
tului din Botoșani : uși și ferestre
sparte, chiuvete sfărîmate, instalații
sanitare defecte. Plus locatari ne
gospodari.
■ Pornind de la faptul că după
prelucrarea „la verde" a inului in
snopi rămineau cantități însemnate
de semințe, care erau arse, specia
liștii de la întreprinderea inului din
Joseni, județul Harghita, au con
ceput și realizat, din materiale refolosibiie, o Instalație care recupe
rează aceste semințe. Semințe care
sînt livrate fabricilor pentru extra
gerea uleiului de in.
■ In preajma noilor clădiri ale
gării și autogărll din Bistrița au
fost deschise numeroase unități co
merciale la parterul blocurilor de
locuințe. Moderne și bine aprovi
zionate, ele se constituie într-un
nou centru comercial al munici
piului.
,
■ Dialog surprins la unitatea de
legume de la magazinul „Record"
din cartierul „Mureșani" din Tg.
Mureș : „Aveți garoafe ?” „Avem,
dar de la trei garoafe în sus tre
buie să luați și un kilogram de
castraveți. V-aș da șl ceapă, dar
nu am decît păstîrnac".
■ Peste 100 de lucrători de la
unitățile socialiste din Odoreu, ju
dețul Satu Mare, au luat inițiativa
ca în timpul lor liber să vină in
sprijinul cooperativei agricole, prip
efectuarea lucrărilor de întreținere
a sfeclei de zahăr de pe 20 de hec
tare. O inițiativă care poate să ro
dească și în alte părți,
■ In comuna Bivolari, județul
lași, funcționează o fermă sericico
lă care aduce anual venituri de
peste 6 milioane lei. Printre duzi se
cultivă fasole, cartofi și alte legu
me care „rotunjesc" milioanele gos
podarilor. .

cultural cu teatrul „Poreia" din
capitala greacă, sub egida Ca
sei prieteniei eleno-române din
Atena. (Al. Peti).
BISTRIȚA-N ASAUD • Pe
scena Casei municipale de cul
tură din Bistrița au fost pre
zente in etapa interjudețeană a
Festivalului național „Cintarea
României" 40 de formații mu
zicale și coregrafice. Pentru
faza finală juriul a promovat
33 dintre ele • Comuna Tiha
Bîrgăului a fost în acest an
gazda „Alaiului nunților de pe
Birgău". Intr-un pitoresc peisaj
natural, artiștii amatori de la
căminul cultural Mureșenii Birgăului au rememorat „Nunta de
acum 100 de ani". (Gh. Crișan).
BACĂU • Biblioteca județea
nă din Bacău găzduiește intre

energie. Potrivit specialiștilor de
la Wisconsin, metoda este deo
sebit de eficientă — randamen
tul instalației va fi de 95 la
sută. Se știe că stocarea ener
giei electrice este foarte impor
tantă în condițiile surselor ener
getice netradiționale — eoliană,
solară, maremotrică. Specialiștii
de la Wisconsin susțin că in pe
rioada 1984—1987 in laboratorul
universității va fi realizată o
astfel de instalație capabilă să
stocheze energie electrică Insumind 100 MWh.

• CLĂDIRI CU GEO
METRIE VARIABILĂ. Arhltectul britanic Cedrid Price este
autorul unei adevărate revoluții
în, construcții. El a elaborat o
metodă in vederea construirii

19,00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil. Peripeții
de vacanță. (Reluarea episodului 2)
19,50 Cintece de voie bună
20,10 Buletinul rutier al capitalei
20.25 Muzică de cameră
20,55 Din țările socialiste • R.P.D. Co
reeană. Amplu program de dezvol
tare social-economică • R.S.F. Iu
goslavia. Complexe agroindustri
ale
21,15 Moștenire pentru viitor. O Înaltă
conștiință a datoriei țață de lite
ratura română : G. Ibrălleanu
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

ICronica
Tovarășul Nicolae Constantin, vlceprim-ministru al guvernului, a
primit in cursul zilei de marți
delegația de tineret din Republica
Zimbabwe, condusă de Ernest Kadungure, ministrul tineretului, spor
turilor și recreării.
Cu acest prilej a fost evidențiat
cursul continuu ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare, dorința
reciprocă de adincire și diversificare
a acestora.
în cadrul vizitei, delegația a mai
avut convorbiri la Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R., Comitetul Cen
tral al U.T.C., Ministerul Educației
și învățâmîntului. Consiliul Național
pentru Educație Fizică și Sport și a
vizitat obiective economice, socialculturale și sportive din Capitală și
din județul Argeș.

★
Marți a fost semnat Protocolul
celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-mexicane de coopera
re economică, ale cărei lucrări s-au
desfășurat la București.
Documentul, care cuprinde măsuri
vizind intensificarea schimburilor co
merciale și extinderea cooperării in
construcția de mașini, in industriile
chimică, farmaceutică șl petrochimi
ca, in agricultură și in alte domenii,
a fost semnat de Doina Ardare, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, si Manuel Armendariz, direc
tor general adjunct al Institutului
mexican pentru comerț exterior.
De asemenea, Ion Constantinescu,
președintele Camerei de comerț și
industrie, și Manuel Armendariz au
semnat un program de lucru in ca
drul Acordului de colaborare existent
intre Camera de comerț și industrie
și Institutul mexican pentru comerț
exterior privind realizarea de acțiuni
specifice activității celor două insti
tuții.
*
Cu ocazia sărbătoririi Zilei elibe
rării Africii, ambasadorii africani acreditați in țara noastră au oferit,
marți, o recepție.
Au participat Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, Constantin Oancea, adjunct al
ministrului afacerilor externe, Ion
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți
ai vieții cultural-științifice din țara
noastră.
i
Au fost de față șefi de misiuni

zilei
diplomatice acreditați în țara noas
tră.

★

Marți după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socialis
te România, Ștefan Andrei, a primit
pe noul ambasador al Republicii In
dia, Kahwar Gajendra Singh, cu pri
lejul apropiatei prezentări a scrisori
lor de acreditare.

★

Ansamblul național de cintece și
dansuri din Republica Irak, care în
treprinde un turneu in țara noastră
in cadrul programului de schimburi
culturale româno-irakian, a prezen
tat, marți seara, in sala „Rapsodia
română" din Capitală un spectacol
de gală.
La spectacol au asistat Aurel Duca,
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, loan Botar, secretarul Institutului român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de artă
și cultură.
Au fost prezenți Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Republicii Irak la
București, membri ai ambasadei.

★

La întreprinderea „Tehnoton" din
Iași a avut loc, în cursul dimineții de
marți, 28 mai, o festivitate prilejuită
de livrarea celui de-al 750 000-lea
aparat de radio in Republica Demo
crată Germană. La festivitate au
participat reprezentanți ai organelor
locale de partid și de stat, ai între
prinderii de comerț exterior „Electronum", muncitori și specialiști, ca
dre de conducere de la unitatea
ieșeană. Au fost de față membri ai
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești, reprezentanți ai firmei „Heim
Electric". Au rostit alocuțiuni Emil
Uncheșel, directorul întreprinderii
„Tehnoton", și Helmut Kindler, con
silier comercial la Ambasada R.D.G.

★

în zilele de 25—28 mai, la ClujNapoca s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a V-a ediții a „Zilelor românofranceze de stomatologie și chirurgie
maxilo-facială". După ședința de
deschidere au rostit alocuțiuni prof,
dr. Doina Cosma, președinte al comi
tetului de organizare, prof. dr. Ion
Baciu, rectorul Institutului clujean
de medicină și farmacie, prof. dr.
II. Cadenat. președinte de onoare al
comitetului de organizare, președin
tele Asociației profesorilor de stoma
tologie din Franța, prof. dr. Valerian
Popescu și prof. dr. Lucian Ene, pre
ședintele Societății de stomatologie.
(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipa de junioare a României
a cîștig'at titlul european la popice
VIENA 28 (Agerpres). — în ca
drul campionatelor europene de
popice pentru juniori de la Viena, echipa României (junioare) a
repurtat un frumos succes cucerind
titlul continental cu 2 453 p.d. Echi
pa a avut următoarea componență :
Maria Zsizsik, Ioana Dogaru, Ibolya
Mathe, Nineta Badea, Minela Dan și

Olga Pslhas. Pe locurile următoare
s-au clasat selecționatele R. F. Ger
mania — (2 415) și Ungariei — (2 381).
La juniori, titlul de campioană a fost
cîștigat de R. F. Germania cu 5 314
p.d., urmată de Iugoslavia 5 282
(medalie de argint) și România —
5185 (medalie de bronz). întrecerile
continuă cu probele de perechi.

11—13 iunie, în județul Hunedoara

„Raliul Dunării-Dacia", la automobilism

O.N.T. Litoral și „I.G.A.L." —
Asociația internațională a alergăto
rilor veterani de cursă lungă din
Wupertal (R.F. Germania), cu spri
jinul Consiliului județean Constanța
pentru educație fizică și sport orga
nizează, la Mamaia, in zilele de 30
și 31 mai, concursul european al alergătorilor veterani de cursă lungă.
La întreceri, care se vor desfășura
pe 11 categorii de vîrstă, s-au înscris
pînă în prezent aproape 1000 de
concurenți intre 30 și ...91 ani (!)
din : Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, Franța,
R. F. Germania, R. D. Germană, Iu
goslavia, Olanda, Polonia și Româ
nia ; in afară de concurs participă și
alergători din Japonia și Liban.
Simbătă, 30 mai, se va desfășura
proba de 10 km, la care, datorită

numărului mare de concurenți, se
vor da două starturi : primul la ora
14,30, iar al doilea la ora 15,30.
Duminică, de la ora 7, se dispută
proba de maraton (42,195 km), iar la
ora 8 vor porni in cursă atleții în
scriși in proba de 25 km.
La acest concurs, de o certă am
ploare, participă tn calitate de con
curent și președintele I.G.A.L., Ar
thur Lambert, in vîrstă de 90 de ani.
Secretariatul concursului, la care
se mai pot face înscrieri pînă vineri
inclusiv, funcționează la hotelul
Amiral din Mamaia, telefon 311 35.
Festivitatea de premiere va avea
loc duminică, la ora 17.30, in fața
hotelului Internațional din aceeași
stațiune.
(Agerpres)

Cea de-a XVl-a ediție a „Raliului
Dunării — Dacia", întrecere automo
bilistică internațională ciontind ca
etapă în campionatul european, în
campionatul balcanic și în competiția
dotată cu „Cupa păcii și prieteniei",
se va desfășura, ca și anul trecut,
pe teritoriul județului Hunedoara, in
organizarea Automobil Clubului Ro
mân prin federația sa de spepialifeite, cu sprijinul Consiliului popular
al județului Hunedoara. Consiliului
popular ai municipiului Deva. Cen
tralei industriale de autoturisme,
Combinatului siderurgic Hunedoara și
Centralei de transporturi auto.
Lungimea traseului (1 052 km), nu
mărul de probe speciale (36), carac
teristicile drumului (asfalt, macadam,
nemodernizat) forma de bucle a tra
seului (cu parcurgerea lor de mai
multe ori) și cu un centru de regru
pare (Deva) constituie elemente care
situează „Raliul Dunării — Dacia"
între concursurile automobilistice
moderne, din aceste puncte de vedere
încadrîndu-se chiar între raliurile cu
coeficient 3. De altfel, se cuvine
subliniat faptul că, de data aceasta,
organizatorii speră să asigure și cele
lalte condiții pentru ca forul automo
bilistic internațional să aprobe trece
rea „Raliului Dunării — Dacia" in
rîndul raliuriior cu „3 stele".
Pregătirile organizatorilor, ca și
cele ale automobiliștilor se află in
plină desfășurare. Pînă acum, la se
cretariatul concursului — ne spunea
directorul cursei, Radu Dobrescu —
au sosit înscrieri din Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia,
R.F. Germania,
Italia, Iugoslavia, Polonia, Suedia,
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. Pe lista
participanților de peste hotare se află
nume de. piloți prioritari, de notorie
tate în automobilismul internațional,
ca maghiarul Attila Ferjancz, austria
cul Ferry Osterer, polonezul Blazej
Krupa, vest-germanul Erhard Brietenbach, bulgarul Ilia Ciubrikov etc.
Cum Înscrierile sînt încă în curs (se
vor inchide la 1 iunie), este așteptată
confirmarea de participare și a altor

27 mal — 2 iunie „Zilele cărții
pentru copii" — amplă mani
festare cultural-artistică prile
juită de sărbătorirea Zilei inter
naționale pentru apărarea co

lej a avut Ioc simpozionul
„Lupta pentru unitate — coor
donată majoră a poporului ro
mân", susținut de istorici din
țară. (Dan Plăeșu).
TIMIȘ. • La Opera Română
din Timișoara a fost prezentată
în premieră absolută o nouă
creație lirică originală : opera
„Vlad Țepeș". Muzica și libre
tul aparțin
compozitorului
Gheorghe Dumitrescu, o Sub egida comitetului județean de
cultură și educație socialistă și
a centrului de îndrumare a
creației populare și a mișcării
artistice de amatori a văzut lu
mina tiparului un volum de . poe
zii, reportaje și teatru scurt sem
nate de membrii cenaclului li
terar din comuna Variaș. (Cezar
Ioana).

DÎMBOVIȚA • Dansatorii din
comuna Cojasca (Dîmbovița) au
fost răsplătiți cu ropote de
aplauze la faza interjudețeană a
formațiilor muzical-coregrafice
din cadrul Festivalului național
„Cintarea României". Vîrstă dan
satorilor : intre 65 și 80 de ani.
(Gh. Manea).
SĂLAJ • tn municipiul Za
lău a avut loc spectacolul fes
tiv „Cîntăm bucuria muncii" de
dicat fruntașilor în ihtrecerea socialistă pe cincinalul
1976—1980. Spectatoriț, oameni
ai muncii din industria județu
lui, au aplaudat nu numai ar
tiștii din intreprinderile pro
prii, ci și pe colegii lor care au
reușit să se mențină timp de
cinci ani în fruntea întrecerii.
(loan Mureșan).

Azi, în divizia A la fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal
programează astăzi meciurile celei
de-a 29-a etape. In Capitală se vor
desfășura două partide : Dinamo —•
F.C. Argeș (stadion Dinamo, ora 16.
Meciul va fi televizat) și Progresul
Vulcan — Politehnica Timișoara
(stadion Progresul). Iată celelalte
partide ale etapei : F.C. Olt — Spor
tul studențesc ; S.C. Bacău — F.C.

Baia Mare ; F.C.M. Brașov — Steaua;
Chimia Rm. Vilcea — F.C.M. Galați;
Jiul — Universitatea Cluj-Napoca ;
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Iași
și Corvinul Hunedoara — Universi
tatea Craiova. Cu excepția jocului
Dinamo — F.C. Argeș care începe la
ora 16, toate întîlnirile sint progra
mate de la ora 18.

LA CONSTANȚA :

Un concurs internațional inedit

pilului. Sint organizate lntilniri
cu scriitorii, audiții de basme,
recitaluri de poezie patriotică,
vizionări de filme,
programe
artistice, expoziții de cărți și
desene etc. (Gheorghe Baltă).
GALAȚI • în comuna Costache Negri s-au desfășurat tra
diționalele „întîlniri de la Mînjina", locul unor importante re
uniuni pașoptiste. Cu acest pri

unor edificii a căror formă poa
te fi modificată „din mers".
Elementul de bază îl constituie
un monolit de beton de 4 mc.
Cu ajutorul a 150 asemenea monoliți se creează o structură al
cărei plan este introdus în me
moria unui computer. Structura
poate să fie modificată în func
ție de dorința beneficiarului.
Este suficient ca beneficiarul
să indice unui programator ce
nouă formă dorește să fie dată
cutărei sau ' cutărei camere,
birou, atelier etc. Programatorul
calculează imediat noul aranja
ment și transmite planul ope
ratorului unei macarale, care,
de asemenea, este programată
să intre imediat in acțiune.
Edificiul cu geometrie variabilă
este așezat pe o fundație de be
ton și oțel.
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• APARAT PENTRU
ARDEREA MASEI VEGE
TALE. In condițiile cînd folo

fel reglat incit numai gazele pu
ternic încălzite, intre 900—1 200
de grade, sînt indreptate spre
cazan.

sirea păcurei pentru încălzirea
centrală devine tot mâi scum
pă, deosebit de util se dovedeș
te a fi aparatul realizat de con
structorii suedezi în vederea
combustiei scoarței de copaci,
vreascurilor, rumegușului sau a
buștenilor verzi. Aparatul, care
se poate adapta oricărui cazan
al unui sistem de încălzire cen
trală, se compune dintr-un re
zervor cu capacitatea de 500 de
litri și un arzător. El este ast

• IN AJUTORUL ME
TEOROLOGILOR, Dispo
zitivul din imagine denumit sodar, realizare a cercetătorilor
francezi, este menit să vină in
ajutorul meteorologilor, e! pu
țind măsura viteza vintului la
altitudini pină la 1 500 de metri.
Sodarul este, de fapt, o antenă
cilindrică care emite semnaie
acustice recepționind ecoul acestora — așa cum se petrec

echipaje cu reputație
in raliurile
europene.
Automobiliștii noștri și mașina ro
manească „Dacia 1 300“ au de trecut
din nou un sever examen (să sperăm
oă-1 vor trece cu bine!), pe un
traseu dificil și in compania unor
piloți repuțați. După antrenamentele
din primele zile ale lunii viitoare, fe
derația romană de specialitate ur
mează a definitiva echipa reprezen
tativă, în. pfegăti're,' cu' șanse aproxi
mativ egale penttli a ti titularizate?
se află echipajele piteștene L. Baiint
— C. Zărnescu, Gh. (Jrdea — C. Țiț,
Șt. Vasile — M. Panaite, Nicu Grigoraș — Ov. Scobai. precum si
M. Ilioaie — P. Geantă (I.N.iîI.T. —
București), M. Bucur — C. Simeanu
(I.P.A. — Sibiu). Eugen Ionescu
Cristea —• T. Bucătaru (Unirea Tri
color București), L. Popa — M. Zaharia (Nicolina — Iași), M. Mureșan
— M. Avram (Șoimii — Cluj), E.
Pauliuc — P. Crețu (Cetate — Deva).
în ce privește „Dacia 1 300“ —
apreciată, intre altele, in „Turul
Europei" din anii trecuți — vom avea
de urmărit acum capacitatea ei intr-o
confruntare cu mașini ca Porsche
Carrera, Opel Ascona, Ford Escort,
Renault 5 Alpine, VW Sciroccu,
Toyota Starlet, B.M.W. 2002, Skoda
130 R.S. etc.
Startul — 11 iunie, ora 19. din
Deva ; sosirea — 13 iunie, ora 8, la
Deva.

I. DC’MITRIU
Joi, 28 mai, de la ora 10, la Mu
zeul tehnic din Capitală, str. Candiano Popescu nr. 2 (Parcul Liber
tății) va avea loc simpozionul „Evo
luția auto in România" și „Din isto
ricul automobilului". Cu acest prilej,
spectatorii
bucureșteni vor pu
tea urmări pe traseul Parcul Liber
tății — Sala Polivalentă o paradă a
mașinilor de epocă.

în cîteva rînduri
• în campionatele internaționale
de tenis ale Franței de la Paris, in
tr-o partidă contind pentru primul
tur al probei de simplu bărbați, Ilie
Năstase l-a invins in trei seturi cu
6—2. 6—4, 7—5 pe Eliot Teltscher
(S.U.A.).
• In turneul feminin de șah de la
Piotrkow Tribunalski, după 5 runde
conduce maestra poloneză Grazina
Szmacinsak — 4 puncte, urmată de
Erenska (Polonia) 3,5 puncte (1), Ma
rina Pogorevici (România) 2,5 puncte
(1), Karakas (Ungaria), Jicmun
(România) 2,5 puncte etc. In runda a
5-a. Pogorevici, cu piesele negre, a
remizat cu Eva Karakas, in timp ce
Jicman a pierdut la Erenska.
• Astă seară, pe stadionul „Parc
des Princes" din Paris, se va desfă
șura cea de-a 26;a finală a ...Cupei
campionilor europeni" la fotbal, in
tre echipele Real Madrid șl F.C. Li
verpool. în această competiție, Real
Madrid deține recordul cu 6 trofee
(1956, 1957, 1958, 1959, 1960 și 1966),
iar F.C. Liverpool a cucerit „C.C.E."
de două ori. (în 1977 și 1978).

lucrurile cu un radar obișnuit.
El poate sluji și la detectarea
poluării atmosferice. înregistra
modificările climatice provocate
de implantarea unor complexe
industriale etc.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colaborare
In domeniul statisticii
La București au Început, marți, lu
crările ședinței a 37-a a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul statisticii. Cu acest
prilej tovarășul Nicolae Constantin,
viceprim-mlnistru,
reprezentantul
permanent al Republicii Socialiste
România in C.A.E.R., a salutat, in
numele Guvernului Republicii Socia
liste România, delegațiile partici
pante.
La ședință îau parte delegații din
țările membre ale C.A.E.R. și
R. S. F. Iugoslavia.

Consfătuire
interjudețeană
Ieri s-au deschis la Baia Mare
lucrările unei consfătuiri interjudețene pe tema „Forme și mijloace ale
muncii politice educative și culturalștiințifice, folosite de organele și
organizațiile de partid, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, pentru
formarea omului nou în rîndul per
sonalului sanitar". Organizată sub
egida secției de propagandă a Corni'»
tetului Central al partidului și găz
duită de Comitetul județean de
partid Maramureș, consfătuirea oferă
participanților un complex program
informativ și de documentare, fiind
prima în acest domeniu îmbinată cu
un schimb de experiență.
La lucrări participă secretari și
secretari adjuncți cu probleme de
propagandă ai comitetelor de partid,
președinți ai comitetelor sindicatelor,
directori de unități spitalicești, acti
viști de partid, de ștat șl ai organi
zației de tineret, cadre medicosanitare din județele Alba, Arad,
Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj,
Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj și
Maramureș.
în prima zi a lucrărilor, participanții la consfătuire au efectuat o
vizită la spitalul județean — unitate
care a cucerit pentru a doua oară
intr-un cincinal locul I pe țară —
unde li s-au prezentat rezultatele
obținute in activitatea politico-educativă, punctele de documentare, ex
poziții de artă plastică și artă foto
grafică realizate in cadrul Festivalu
lui „Cintarea României", de către
personalul medico-sanitar, precum
și diverse secții spitalicești. Au fost
vizionate, de asemenea, citeva filme
de educație sanitară realizate de ci
neaștii amatori și care sint folosite
in munca politico-educativă, precum
și expoziția de tipărituri aparțlnind
județelor participante. Consfătuirea
continuă, azi, cu dezbaterile la tema
anunțată. (Gh. Susa).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28,
ÎJ și 30 njai. In țară : \ reffle călduroasă,
ijldeasebi in primu, paițe .a intervalului.
Geriil va’f! vartabttp tnal rtitrlt senin in
sltdul șt esftui țâr-ii. Pe «WoUri, In re
giunile vestice vor Cădea ploi sub for
mă de averse însoțite de descărcări
electrice șl Izolat de grindină. Vlntul va
sufla slab plnă la moderat, cu unele
intensificări in vestul țării și la munte,
predominind din vest și sud-veșt. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între
8 și 18 grade, iar cele maxime Intre 22
șl 30 de grade, pe alocuii mai ridicate
la început. In București t Vremea se
menține frumoasă șl călduroasă. în
deosebi in prima parte a intervalului.
Cerul va 11 variabil, mai mult senin în
primele zile. Vint slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor oscila între
10 și 12 grade, iar cele maxime între 23
și 30 de grade. (Ileana Mihăilă. meteo
rolog de serviciu),

Duminică, 31 mal

TRAGERE SPECIALA
PRONOEXPRES
Pentru a doua oară in acest
an, Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumi
nică 31 mai o tragere specială
Pronoexpres. în cadrul a șase
extrageri in trei faze, cu un to
tal de 38 numere, participanții
au șanse multiple de a obține
autoturisme „Dacia 1 300“ și
„Skoda 120 L“, ciștiguri in bani
(sume variabile și fixe, începind
cu cele de 50 000 lei) și excursii
în R. S. Cehoslovacă sau R. D.
Germană. La faza a doua, care
cuprinde două extrageri, se
atribuie ciștiguri din fond spe
cial variantelor cu cinci și pa
tru numere din totalul de zece
extrase. De asemenea, la faza a
treia, constind din două extra
geri a cite opt numere, se atri
buie ciștiguri și variantelor cu
patru . Și cinci numere din tota
lul de 16 extrase. Costul bilete
lor este de 6 sau 25 lei varianta
simplă, acestea din urmă avind
drept de ciștiguri la toate ex
tragerile. Se poate juca și în
cotă de 25 la sută. Variantele
combinate și combinațiile „cap
de pod" dau posibilitatea de a
obține sulte de ciștiguri la mai
multe categorii.

de data aceasta peștele cel mic
„Înghite" pe cel mare. Numai
omul rămine Insensibil la efec
tele acestei puternice otrăvL
Biochimiștii caută să sintetizeze
această substanță pentru a veni
in ajutorul înotătorilor subacva
tici primejduiți de rechini.

• „ARMĂ" EFICACE
ÎMPOTRIVA
RECHINI
LOR. Un biolog american a

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICA. în apropierea

descoperit că un peștișor care
trăiește in Marea Roșie fa
brică o otravă extrem de vio
lentă, care, chiar diluată de cinci
mii de ori in apa mării, acțio
nează in numai citeva clipe asupra sistemului nervos al ma
jorității reprezentanților faunei
marine. Otrava poate paraliza
mușchii care pun in mișcare ma
xilarele rechinilor. Cum s-ar zice,
inversîndu-se cunoscutul dicton,

localității Acquila din Italia
centrală, arheologii au descope
rit rămășițele unui oraș antic
amintit in cronici sub numele
de Aminternum. Acesta a fost
un important centru economic
și Cultural, dar, sub un torent
de noroi care a acoperit clădi
rile, a pierit. Geologii au scos
la iveală citeva case dărimate ți
au stabilit hotarele orsfșulul.

Un puternic impuls pentru întărirea conlucrării
româno-ghaneze, o contribuție marcantă la
promovarea cauzei libertății, independenței și păcii
In evoluția relațiilor de prietenie
și colaborare româno-ghaneze, zilele
acestea a avut loc un eveniment cu
profunde semnificații : la invitația
președintelui Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Ghana, dr.
Hilla Limann, a întreprins o vizită
oficială in țara noastră, vizită care a
prilejuit o puternică afirmare a do
rinței celor două popoare de a da
noi dimensiuni conlucrării lor re
ciproc avantajoase. Acest fapt și-a
găsit reflectarea în Declarația comu
nă și in celelalte documente semnate
la 25 mai, al căror conținut bogat —
adevărat program de acțiune pe ter
men lung — este salutat cu deosebită
satisfacție de opinia publică din țara
noastră. Fără îndoială, rezultatele
dialogului la nivel înalt recent în
cheiat constituie un nou exemplu
eSificator al statorniciei cu care par
tidul și statul nostru acționează in
vederea strîngerii legăturilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare mili
tantă cu țările africane, cu țările in
curs de dezvoltare în general — una
din orientările de bază ale politicii
externe_a României socialiste, reafir
mată cu fermitate de Congresul al
XII-lea al P.C.R.
Așa cum se știe, relațiile românoghaneze înregistrează, de mai multi
ani, un curs ascendent, la aceasta aducîndu-șl o contribuție deosebită
vizita efectuată în Ghana de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în fe
bruarie 1977. Importantele documente
semnate cu acel prilej, ca și cele ul
terioare, au creat un cadru adecvat
adincirii conlucrării pe cele mai di
verse planuri, contribuind la apro
pierea și înțelegerea dintre cele două
țări și popoare. O dezvoltare conti
nuă a cunoscut și cunoaște colabora
rea economică, tehnico-științifică și
culturală. Au fost inițiate o serie de
acțiuni de cooperare reciproc avan
tajoasă, un exemplu elocvent consțituindu-1, în această privință, con
struirea în comun a liniei de asam
blare a tractoarelor de la Nsawam.
Ținind seama de aceste evoluții
pozitive.
președintele
NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia la începutul
noului dialog la nivel înalt : „Doresc
ca, în cursul acestei vizite, să găsim
noi căi și modalități de a intări in
continuare colaborarea multilaterală
dintre țările noastre. în această pri
vință, considerăm că există largi po
sibilități de a dezvolta cooperarea in
domeniile agriculturii, industriei ex
tractive, petroliere, petrochimice,
construcțiilor de mașini, industriei
forestiere șl in alte domenii de in
teres comun — in scopul valorificării
mai bune a resurselor naționale
ale ambelor țări, al accelerării pro
gresului economic și social al popoa
relor noastre".

internațional
agricol
de la Novi Sad

Tîrgul

Distincții acordate
tractoarelor românești
BELGRAD 26 (Agerpres) — In
cadrul Tirgului internațional a-

gricol de la Novi Sad, tractoa
rele românești expuse au repur
tat un succes deosebit. Ca semn
al înaltei aprecieri de care se
bucură acest produs al industriei
românești constructoare de ma
șini, la tirg a avut loc o festivi
tate dedicată împlinirii a zece
ani de la livrarea primelor trac
toare românești pe piața iu
goslavă. In prezența a numeroși
participanți, a fost anunțată
acordarea Diplomei de onoare
întreprinderii de tractoare din
Brașov și Întreprinderii româ
nești de comerț exterior „Uni
versal Tractor".

Reuniune internațională

la Salisbury cu tema :

La rîndul său, președintele HILLA
LIMANN, elogiind in mod deosebit
„energia, uimitoarea personalitate,
profunzimea gindirii șl ideilor" pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, ca și
„capacitatea bravului popor român",
declara : „in România avem un prie
ten pe care ne putem bizui oricind.
Sintem încredințați că împreună vom
întări pe mai departe aceste fericite
și indestructibile legături prietenești
spre avantajul și beneficiul nostru
reciproc".
Desfășurate sub asemenea auspicii
favorabile, convorbirile de la Bucu
rești au prilejuit o amplă trecere în
revistă a stadiului relațiilor bilatera
le, concretizindu-se prin încheierea
unui șir de Înțelegeri menite să asi
gure dezvoltarea susținută a conlu
crării româno-ghaneze pe baze sta
bile și de lungă durată. Este vorba
de Acordul general de cooperare economică și tehnică pe termen lung
și de înțelegerea cu privire la coo
perarea în domeniul agriculturii. O
semnificație deosebită are hotărirea
celor două țări, relevată în Declara
ția comună, de a continua contactele
dintre organismele guvernamentale,
partidele politice, organizațiile de
masă și obștești, instituțiile sociale
din România și din Ghana cu con
vingerea că aceasta va contribui la
mai buna cunoaștere reciprocă a
celor două popoare, care nutresc
unul față de celălalt calde sentimen
te de stimă și considerație.
în cadrul convorbirilor, un loc
important l-a ocupat schimbul de
păreri în problemele vieții interna
ționale. Evidențiind mutațiile și pre
facerile revoluționare ce au loc în
lume, ca urmare a luptei popoarelor
pentru libertate și progres, cei doi
președinți au relevat preocuparea
României și Ghanei față de deterio
rarea, in ultima vreme, a climatului
politic mondial, apreciind că este
imperios necesar ca forțele înaintate
de pretutindeni să acționeze cu cea
mai mare energie pentru împiedica
rea înrăutățirii în continuare a situa
ției internaționale, pentru reluarea și
continuarea politicii de destindere,
independență națională și pace. In
acest sens. Declarația comună pro
clamă necesitatea respectării de că
tre toate statele a principiilor de
plinei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne,
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, a dreptului legitim al
fiecărui popor de a-și alege liber ca
lea dezvoltării sale economice și so
ciale — principii fundamentale ale
edificării unei lumi a justiției și
echității.
Situate In zone geografice diferite.
România și Ghana au abordat în ca

drul dialogului la nivel tnalt șt o
serie de probleme specifice ale re
giunilor respective. S-a subliniat,
astfel, Însemnătatea deosebită a fău
ririi securității și cooperării în Eu
ropa, ca una din problemele esențiale
ale păcii și destinderii In epoca
noastră, a cărei rezolvare ar exerci
ta o influență pozitivă asupra păcii
șl înțelegerii in întreaga lume.
în ce privește situația din Africa,
continent care este martor al unor
profunde prefaceri revoluționare, al
unei lupte hotărîte pentru lichidarea
ultimelor vestigii ale colonialismului,
dialogul la nivel înalt de la Bucu
rești a prilejuit, concomitent cu ex
primarea satisfacției pentru victoria
strălucită obținută de poporul Zim
babwe, reafirmarea deplinei solidari
tăți a României și Ghanei cu po
poarele din Namibia și Republica
Sud-Africană în lupta lor împotriva
opresiunii rasiste, pentru libertate.
Cei doi președinți s-au pronunțat,
totodată, pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre țările conti
nentului pe cale pașnică, prin nego
cieri între părțile interesate, pentru
întărirea unității și solidarității
africane.
Pornind de la Interesele comune
și pozițiile lor identice sau apropia
te asupra problemelor internaționale,
România și Ghana și-au exprimat
dorința de a intensifica consultările
și conlucrarea în cadrul O.N.U. și al
altor organizații și organisme inter
naționale, inclusiv în cadrul „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării de neali
niere, pentru a contribui la rezolva
rea justă, democratică a probleme
lor cu care este confruntată omeni
rea. In acest sens, o deosebită însem
nătate prezintă reafirmarea hotărîrii
celor două țări prin glasul reprezen
tanților lor cei mai autorizați de a-și
aduce contribuția la stingerea foca
relor de tensiune și conflict din di
ferite părți ale globului, la înfăp
tuirea dezarmării, și în primul rind
la interzicerea armelor nucleare, la
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, care să pună ca
păt relațiilor inechitabile dintre ță
rile sărace și cele bogate.
Prin rezultatele sale de ansamblu,
vizita în țara noastră a președinte
lui Republicii Ghana, convorbirile
fructuoase dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu și președintele Hilla Li
mann se înscriu, fără îndoială, ca un
aport de majoră importanță la ex
tinderea puternică a relațiilor de
prietenie și colaborare reciproc avan
tajoasă româno-ghaneze, la promo
varea măreței cauze a libertății, in
dependenței, progresului și păcii în
întreaga lume.

Nicolae N. LUPU

Apel la eliminarea definitiva
a apartheidului
PARIS 26 (Agerpres). — Luînd
cuvintul la adunarea festivă, organi
zată la Paris cu prilejul „Zilei elibe
rării Africii", în cadrul Conferinței
internaționale privind sancțiunile îm
potriva Republicii Sud-Africane, se
cretarul general al O.N.U., Kurt
Waldheim, a declarat că întrea
ga lume trebuie să-și sporească efor
turile pentru eliminarea definitivă a
apartheidului. Referindu-se la pro
blemele actuale ale Africii, el a sub
liniat faptul că țările din această
zonă a lumii trebuie să obțină o vic
torie tot atit de importantă ca și eli-

berarea continentului : învingerea să
răciei, ignoranței și maladiilor.
Totodată, secretarul general al
O.N.U. a arătat că rezoluția 435 a
Consiliului de Securitate trebuie să
rămînă baza oricărei reglementări a
problemei Namibiei, menționînd că
din cauza poziției adoptate de re
gimul minoritar de la Pretoria pro
cesul spre independență al acestui
teritoriu se află în impas. Se impun
eforturi din partea tuturor țărilor
lumii pentru că omenirea nu poate
și nu trebuie să tolereze ca un popor
întreg să fie lipsit de drepturile sale
din cauza rasei sau a culorii.

Acțiuni provocatoare ale regimului de la Pretoria
LUANDA 26 (Agerpres). — Trupe
ale regimului minoritar rasist de la
Pretoria, acționînd de pe teritoriul
ocupat ilegal al Namibiei, continuă
provocările armate împotriva Repu
blicii Populare Angola — se arată
într-o declarație a Ministerului an
golez al Apărării, difuzată la Luan
da. Numai in luna aprilie anul aces
ta, se spune în declarație, forțele

militare sud-africane au săvirșit 86
de acte de agresiune, iar aviația mi
litară a violat în 70 de cazuri spa
țiul aerian angolez.
Ministerul angolez al Apărării, aducind la cunoștința opiniei publice
internaționale aceste acțiuni provoca
toare, adresează un apel la solidari
tate cu lupta poporului angolez în
apărarea suveranității și integrității
sale teritoriale.

„Eliberarea și dezvoltarea**
Independența politică dobîndită de
statele africane trebuie să fie con
solidată de independenta economică
și culturală a popoarelor continentu
lui, a declarat președintele Republi
cii Zimbabwe, Canaan Banana, la
deschiderea reuniunii internaționale
de la Salisbury avînd ca temă
„Eliberarea și dezvoltarea".
Vorbitorul a evidențiat necesitatea
dezvoltării invățămintului de toate
gradele în țările africane, ca unul
din principalele instrumente pentru
formarea de cadre naționale.

In sprijinul decolonizării
informației
COLOMBO 26 (Agerpres) — La
Colombo s-au deschis lucrările unei
conferințe a reprezentanților din do
meniul informării in masă din 11 țări
din sudul Asiei. Luind cuvintul in
cadrul ședinței inaugurale, ministrul
srilankez al informațiilor, Ananda
Tissa de Alwis, a lansat un apel pen
tru intensificarea eforturilor destinate
decolonizării in domeniul informațio
nal, pentru extinderea și diversifica
rea relațiilor de colaborare intre ță
rile participante.

Demisia guvernului italian
ROMA 26 (Agerpres). — Coaliția
guvernamentală condusă de premierul
Arnaldo Forlani a demisionat marți,
la sfirșitul unei reuniuni extraordi
nare a cabinetului italian. Hotărirea
în acest sehs, relevă agenția A.N.S.A.,
a urmat difuzării unor informații
privind participarea a trei membri ai
cabinetului la organizația masonică
„P-2“ (Propaganda-2), „acuzată de
magistratura italiană de amestec în
treburile statului șl avînd ca scop
distrugerea ordinii constituționale
prin acțiuni politice, economice și
de altă natură". Partidul Socia
list, membru al coaliției, șl-a ex
primat dezacordul față de simpla

CU ȘI FARA

înlocuire de către premier a celor
trei miniștri, astfel incit guvernul a
demisionat în ansamblul său.
Președintele republicii, Alessandro
Pertini, a cerut guvernului să ră
mînă în funcțiune pentru girarea
problemelor curente pină la soluțio
narea crizei politice. Șeful statului
și-a început în aceeași zi consultările
cu personalitățile politice în vederea
depășirii crizei de guvern.
Guvernul Forlani a fost constituit
la 18 octombrie 1980, pe baza unei
formule de coaliție cvadripartită, grupind miniștri democrat-creștini, so
cialiști, socialist-democratici și repu
blicani.

comentării

„Wilhelm Teii", în versiune contemporană

O situație absurdă:
— în timp ce, din lipsă de
fonduri, probleme acute
ale omenirii rămin nere
zolvate,
— cheltuielile pentru înar
mare au ajuns la 550 mi
liarde dolari anual
In prezent, în lume cheltuielile pen
tru înarmare au atins nivelul de
550 miliarde dolari, ceea ce înseamnă
aproximativ un milion dolari pe
minut, a declarat Frank Barnaby,
directorul Institutului internațional
de cercetări pentru pace din Stock
holm (S.I.P.R.I.). El a arătat, de
asemenea, că se constată o tendință
de escaladare a cheltuielilor militare
și este posibil ca numai în Statele
Unite fondurile destinate înarmării să
sporească, în următorii cinci ani, cu
40 la sută față de nivelul actual.

Potrivit datelor dezvăluite in cursul unui recent seminar asupra
dezarmării, ținut la Ciudad de Mexico, la ora actuală există in lume
intre 40 000 și 50 000 de arme atomice — dintre care unele de mii de ori
mai puternice declt bomba de la Hiroshima — suficiente pentru a distruge
de mai multe ori întreaga populație a globului.

Suveranul Malayeziei l-a primit pe
ambasadorul României
KUALA LUMPUR 26 (Agerpres).
— Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, au fost transmi
se un salut cordial, urări de sănăta
te și fericire personală maiestății sale
sultan Haji Ahmad Shah Ibni AlMahrum Sultan Abu Bakar, suvera
nul Malayeziei, Iar poporului malaiezian prieten urări de pace șl pros
peritate.
Exprimlnd mulțumiri pentru mesa
jul primit, suveranul Malayeziei a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele mai bune

urări de fericire personală, iar po
porului român urări de bunăstare,
pace și progres.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit
de primirea noului ambasador al
țării noastre la Kuala Lumpur, Ion
Cotoț, cu ocazia prezentării scrisori
lor de acreditare.
în cadrul Întrevederii a fost apre
ciată pozitiv evoluția ascendentă a
relațiilor româno-malaieziene, reafirmîndu-se dorința ambelor părți de
a dezvolta In continuare colaborarea
bilaterală pe multiple planuri.

îndeplinirea cu succes a unui amplu program

de cercetări la bordul complexului orbital
Cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Viktor
Savinîh au revenit pe Pămînt
MOSCOVA 26 (Agerpres) — Marți
la ora 16,38 (ora Moscovei), după în
deplinirea unui amplu program de
cercetări tehnologice și științifice la
bordul complexului orbital „Saliut 6"
— „Soiuz", cosmonauții sovietici Vla
dimir Kovalionok și Viktor Savinih
au revenit pe Pămint — transmite
agenția T.A.S.S. Aparatul de coborire
al navei „Soiuz T-4", avindu-i la bord
pe cei doi cosmonauți, a aterizat la
125 km est de orașul Djezkazgan.
In cursul zborului, care a început
la 12 martie, ei au îndeplinit, după
cuplarea, la 13 martie, a navei „Soiuz
T-4" cu complexul orbital „Saliut 6"
— „Progress 12", un amplu program
de cercetări științifice, tehnologice și
medicobiologice. La bordul stației
„Saliut 6", plasată pe orbită la 29
septembrie 1977, au fost realizate
programele a cinci misiuni orbitale de
bază și a 11 expediții cosmice.
Complexul orbital științific „Saliut
6“ — „Soiuz T-4" a găzduit echipajul

comun româno-sovietic format din
Dumitru Prunariu, cosmonaut-cercetător, și Leonid Popov, pilot-cosmo
naut, care a efectuat cu succes un
complex program de cercetări știin
țifice, tehnologice și medicobiologice.
In intervalul evoluției in Cosmos a
stației „Saliut 6“ a fost experimenta
tă nava de transporturi perfecționată
„Soiuz T“. Complexele pilotate au
fost aprovizionate cu ajutorul navelor
' de transport de tip „Progress".
Cu prilejul încheierii cu succes a
programului, C.C. al P.C.U.S., Prezi
diul Sovietului Suprem șl Guvernul
U.R.S.S. au adresat un mesaj de feli
citare oamenilor de știință, construc
torilor,
inginerilor,
tehnicienilor,
muncitorilor, cosmonauților, tuturor
acelora care au participat la pregăti
rea și efectuarea zborurilor cosmice
pe complexul „Saliut 6“ — „Soiuz" și
a zborurilor cu echipaje comune in
ternaționale în cadrul programului
„Intercosmos".

Sesiunea Consiliului Mondial al Alimentației
BELGRAD 26 (Agerpres). — In
orașul iugoslav Novi Sad au început
lucrările celei de-a Vil-a sesiuni
anuale a Consiliului Mondial al Ali
mentației.
In cursul celor cinci zile, cit
urmează să dureze dezbaterile, participanții vor examina probleme ac

Intilnire la nivel înalt
a Consiliului de cooperare
al Golfului
ABU DHABI 26 (Agerpres). — In
capitala Emiratelor Arabe Unite au
luat sfîrșit lucrările reuniunii la ni
vel Înalt a Consiliului de co'operare
al Golfului. Au luat parte șefii de
stat ai Arabiei Saudite, Kuweitului,
Emiratelor Arabe Unite. Qatarului,
Băhfeinului și Omanului.
In comunicatul final dat publicită
ții, părțile se pronunță pentru întări
rea cooperării economice între ele șl
formarea, in acest scop, a șapte co
mitete specializate. Se menționează,
între altele, necesitatea creării de în
treprinderi comune, îndeosebi în sec
toarele petrochimic, agroalimentar șl
al construcțiilor. Se proiectează, de
asemenea, reducerea barierelor va
male în vederea facilitării schim
burilor comerciale și a efectuării de
investiții financiare.
In document se cere evacuarea ba
zelor militare străine din zona Gol
fului, menționîndu-se că sarcina asi
gurării securității acestei regiuni re
vine numai popoarelor și statelor re
giunii.
De asemenea, comunicatul relevă
că o soluționare justă a problemei
Orientului Mijlociu trebuie să asi
gure poporului palestinian realizarea
drepturilor, sale legitime, îndeosebi
de a-și făuri un stat independent

tuale legate de producția, distri
buirea și comercializarea produselor
alimentare în lume, de colaborarea
interstatală in acest domeniu și vor
elabora, totodată, liniile directoare
ale strategiei internaționale pentru
cel de-al treilea deceniu de dezvol
tare al Națiunilor Unite.

Congresul Partidului Popular Revoluționar
Mongol
ULAN BATOR 26 (Agerpres). —
La 26 mai, la Ulan Bator, s-au des
chis lucrările Congresului al XVIIIlea al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. Participă peste 800
de delegați, reprezentînd organizațiile
de partid din întreaga țară.
In sala congresului sînt prezente
delegațiile unor partide comuniste și
muncitorești de peste hotare. Din
partea Partidului Comunist Român
participă o delegație condusă de
tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Ordinea de zi a congresului cu
prinde dezbateri pe marginea Rapor
tului Comitetului Central la Con
gresul al XVIII-lea al P.P.R.M. șl
sarcinile pentru anii viitori. Rapor
tului Comisiei Centrale de Revizie,
a Direcțiilor principale ale dezvoltă
rii economiei naționale și culturii
ale R.P.M. pe anii 1981—1985, pre
cum și alegerea organelor de condu
cere.
Raportul Comitetului Central al
P.P.R.M. a fost prezentat de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al
C.C. al P.P.R.M.

Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.
BELGRAD 26 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc, la 25 mai, ședința
Prezidiului Comitetului Central al
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,
in cadrul căreia Dobroslav Ciulafici
a fost ales secretarul Prezidiului

C.C. al U.C.I. — informează agenția
Taniug. Prezidiul — adaugă agenția
citată — a adus mulțumiri lui Dușan
Dragosavaț pentru îndeplinirea cil
succes a acestei funcții in ultimii
doi ani.

CU PRILEJUL „ZILEI TINERETULUI"

FESTIVITATEA CENTRALĂ DE LA BELGRAD
BELGRAD 26 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc, luni seara, festi
vitatea centrală prilejuită de „Ziua
tineretului", una din marile sărbă
tori ale Iugoslaviei, care este mar
cată de un sfert de secol în ziua de
25 mai, ziua de naștere a președin
telui Iosip Broz Tito — relatează

agenția Taniug. Pe stadionul Arma
tei populare iugoslave, 50 000 de
persoane au salutat sosirea ștafetei
tineretului, care a parcurs sute
kilometri prin întreaga țară. Au luat
parte conducători de partid și de
stat ai Iugoslaviei, membri ai fami
liei președintelui Tito.

Rezultatele alegerilor legislative din Cipru
NICOSIA 26 (Agerpres). — La Ni
cosia au fost date publicității rezul
tatele definitive ale alegerilor legis
lative din Cipru desfășurate la 24
mai. Comunicatul oficial relevă că
Partidul Progresist al Oamenilor
Muncii — A.K.E.L. — a obținut 33
la sută din voturi, Partidul Adunarea
Democratică • — 32 la sută, Parti
dul Democratic — 20 la sută, iar
Partidul Socialist — E.D.E.K. — 8,1
la sută. Celelalte voturi au revenit
altor partide.
In urma acestor rezultate, Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii
din Cipru — A.K.E.L. — și Adună

rii Democratice le revin cite 12 man
date din cele 35 ale forului legisla
tiv, Partidului Democratic — opt, iar
Partidului Socialist — E.D.E.K. —
trei.
Oficialitățile de Ia Nicosia au anun
țat că participarea la alegeri — pri
mele organizate după sistemul repre
zentării proporționale — a fost ma
sivă, circa 93 la sută dintre cetățenii
cu drept de vot prezentîndu-se la
urne. Observatorii subliniază că în
Vederea formării noului cabinet se
așteaptă realizarea unei coaliții gu
vernamentale.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt
CONVORBIRI SOVIETO-IORDANIENE. La Kremlin au început
convorbirile dintre L. I. Brejnev,
președintele Prezidiului Sovietului
Suprem al U.R.S.S., și regele Hussein
al Iordaniei, care se află într-o
vizită oficială la Moscova.
VIZITA IN JAPONIA. Președin
tele Consiliului de Stat al R.D.
Germane, Erich Honecker, a sosit
marți la Tokio într-o vizită oficială
in Japonia. Pe agenda vizitei figu
rează convorbiri cu primul ministru
Zenko Suzuki, cu parlamentari,
precum și cu reprezentanți ai
cercurilor de afaceri nipone.
NOUL PREȘEDINTE AL ECUA
DORULUI, Osvaldo Hurtado Lar
rea, l-a numit pe viceamiralul
Râul Sorroza Encalada în funcția
de ministru al apărării în locul lui
Muroo Aurelio Subia Martinez,
care și-a pierdut viața In acciden
tul de avion in care a murit și
președintele Jaime Roldos.

EXPOZIȚIE „GEORGE ENESCU".
La Lausanne a avut loc vernisajul
expoziției „George Enescu". A. Lin
der, director al Festivalului interna
țional muzical din Lausanne, a că
rui ediție din acest an se desfășoară
sub semnul centenarului nașterii
marelui compozitor român, a elogiat
viața și opera lui George Enescu,
remarcind că „Lausanne și elveție
nii au recunoscut și omagiat tot
deauna geniul enescian". Ferdinand
Polly, președintele Asociației de
prietenie helveto-română, a subli
niat legătura indestructibilă dintre
creația marelui compozitor și como
rile muzicale create de poporul
român. La vernisaj au luat parte
personalități ale vieții politice și
culturale din Elveția, reprezentanți
ai presei, un numeros public. A
participat Mircea Malița, ambasa
dorul României la Berna.

UN AVION DE RECUNOAȘTERE
ISRApLIAN, qare • violat spațiul
aerian al Siriei, a fost interceptat
și doborit de forțele siriene de
apărare antiaeriană In regiunea
Zabadan situată la 10 kilometri de
granița cu Libanul și la 60 km
nord-vest de Damasc, a anunțat
un purtător de cuvînt militar
sirian, citat de agenția SANA.

INUNDAȚII IN THAILANDA.
Din cauza precipitațiilor de dumini
că, cele mai puternice din ultima
jumătate de secol înregistrate la
Bangkok, luni, străzile capitalei
Thailandei se aflau aproape
oape complet
sub apă. Serviciile de meteorologie
i
estimează că este posibil ca situația
să se înrăutățească spre sfirșitul
săptămânii, clnd sint așteptate ploile
cele mai mari.
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O CERINȚĂ DETERMINATĂ DE ÎNTREAGA EVOLUȚIE A VIEȚII INTERNAȚIONALE:

Reuniunea general -europeană să se încheie
cu rezultate pozitive, de substanță
Reluate la 5 mai, după o nouă
pauză, lucrările reuniunii generaleuropene din capitala Spaniei au in
trat, începînd de luni, în cea de-a
patra săptămînă. Reprezentanții ce
lor 33 de state europene, precum și
cei ai S.U.A. și Canadei își desfă
șoară în prezent activitatea atit în
ședințe plenare, cit și în cadrul a șase
grupuri de redactare. In urma con
sensului intervenit, la cele cinci gru
puri de redactare cunoscute — cores
punzătoare tot atitor capitole din
Actul final — s-a adăugat în ulti
mul timp un nou grup însărcinat
cu redactarea preambulului docu
mentului final al reuniunii de la
Madrid. De asemenea, s-a hotărît
ca șefii delegațiilor statelor partici
pante să se reunească săptămînal
pentru a analiza stadiul lucrărilor și
a identifica și avansa soluții de com
promis în problemele în care diver
gențele nu sint ușor de înlăturat.
Cum se prezintă stadiul lucrărilor
reuniunii acum, la circa trei săptămîni de la reluarea lor ? Incercînd
să răspundă la această întrebare, ob
servatorii evidențiază, chiar de la
Început, faptul că, pornindu-se de la
proiectul de document final prezen
tat de țările neutre și nealiniate, în
majoritatea grupurilor de redactare
s-au înregistrat în acest răstimp
unele progrese în comparație cu si
tuația existentă înainte de pauză. In
grupul de redactare care se ocupă de
problemele cooperării economice a
fost reținut astfel un text care stipu
lează necesitatea intensificării coope
rării dintre statele participante în
domeniul energiei, atit pe plan bila
teral, cit și multilateral. S-a conve
nit, de asemenea, o parte a pream
bulului acestui capitol referitoare la
importanța care revine relațiilor de
cooperare economică și tehnico-știin
țifică în procesul de edificare a secu
rității pe continentul nostru și in
acest cadru respectării dispozițiilor
pertinente conținute în Actul final
de la Helsinki.
In primul grup de redactare, în
completarea prevederilor referitoare
la combaterea terorismului a fost

pus de acord un text care cere sta
telor participante să nu susțină și să
nu încurajeze acțiunile grupurilor
teroriste ce urmăresc înlăturarea
prin violență a regimului dintr-un
alt stat participant. In grupul de re
dactare care se ocupă de „urmările
C.S.C.E." s-a realizat un acord de
principiu ca la viitoarea reuniune
general-europeană — a cărei dată
n-a fost încă stabilită — să se apli
ce regulile de procedură și modali
tățile de organizare ale reuniunii de
la Madrid și care au fost incorporata
în așa-numita „Carte violetă". După
cum se apreciază aici, acest lucru

tregii zone europene a U.R.S.S. și
înghețarea cantitativă și calitativă a
mijloacelor rachetonucleare cu rază
medie de acțiune în Europa, conco
mitent cu începerea imediată de ne
gocieri pentru reducerea acestora re
prezintă o bază de negocieri de na
tură să conducă la realizarea unui
consens. In aceeași ordine de idei, nu
poate fi trecut cu vederea nici faptul
că, în Viuda importanței lor, pină in
prezent nu au fost luate încă în dis
cuție propunerile țărilor neutre și
nealiniate și ale altor țări mici și
mijlocii referitoare la adoptarea,
încă în cadrul reuniunii de la Madrid,

CORESPONDENTA DIN MADRID
va permite să se evite repetarea si
tuației de la Madrid, unde, datorită
divergențelor existente, a fost nevoie
de mai bine de două luni de zile
pentru pregătirea reuniunii propriuzise. In sfîrșit, în grupul de redac
tare numărul trei au fost reținute in
mod preliminar mai multe texte pri
vind intensificarea contactelor între
persoane.
Aceste progrese îșl au, fără îndo
ială, importanța lor. Relevînd acest
lucru, observatorii nu pot însă să nu
remarce că ritmul lucrărilor rămîne
lent, că problemele de fond ale reu
niunii n-au fost încă abordate în
profunzime. Dintre acestea se deta
șează chestiunea convocării confe
rinței pentru măsuri de încredere și
dezarmare in Europa. Așa cum este
știut, ideea organizării acestei confe
rințe este practic acceptată de repre
zentanții tuturor celor 35 de state
participante. Din păcate, discuțiile in
legătură cu aria de aplicare a mă
surilor de încredere ce vor forma
obiectul acestei conferințe și cu tre
cerea de la prima la cea de-a doua
fază a sa bat pasul pe loc, deși nu
puține delegații apreciază că recen
tele propuneri ale Uniunii Sovietice
privind extinderea zonei de aplicare
a măsurilor de încredere asupra în

a unor măsuri de creștere a încre
derii de natură a completa pe cele
existente deja în Actul final.
O altă problemă importantă care
își așteaptă rezolvarea este cea le
gată de asigurarea continuității pro
cesului C.S.C.E. și, în acest context,
de stabilirea datei și locului viitoarei
reuniuni general-europene. Decla
rațiile făcute de reprezentanții ma
jorității statelor au lăsat să se înțe
leagă că, in principiu, angajamentul
față de continuarea procesului înce
put prin adoptarea documentelor de
Ia Helsinki este unanim. Este o
opinie larg împărtășită în cercurile
reuniunii că realizarea cit mai curînd
posibil a unui acord în această pri
vință ar contribui la reducerea neîn
crederii existente, la stimularea ob
ținerii de progrese mai vizibile în
cadrul întîlnirii de la Madrid. Desi
gur, esențiale rămin și măsurile ce
se impun a fi adoptate pentru asi
gurarea strictei respectări de către
toate statele participante a tuturor
prevederilor Actului final, pentru
dezvoltarea largă, neîngrădită a coo
perării pe multiple planuri dintre ele.
Cu o justificată îngrijorare, obser
vatorii constată că in ședințele ple
nare ale reuniunii continuă să se
facă simțite confruntările, ascuțișu

rile polemice, ceea ce nu poate declt
să contribuie la tergiversarea lucră
rilor reuniunii, la abaterea lor de la
cursul normal, firesc. Limbajul con
fruntării, așa cum sublinia un dele
gat, este străin Actului final. Și
chiar dacă situația internațională, in
clusiv din Europa, este preocupând,
aceasta nu constituie decit un motiv
în plus ca în cadrul reuniunii să pre
valeze spiritul de conlucrare, de cău
tare răbdătoare, constructivă și cu
rajoasă pentru găsirea de soluții general-acceptabile.
Este, desigur, greu în acest moment
să se avanseze pronosticuri concrete
în legătură cu evoluția viitoare a lu
crărilor reuniunii. Din declarațiile
prezentate în plenară, ca și în dife
rite organe de lucru în aceste din
urmă săptămîni, concluzia care se
poate desprinde este aceea tă multe
state sînt interesate in încheierea
reuniunii cu rezultate pozitive, de
substanță, Intr-un timp rezonabil, în
spiritul voinței de pace și colaborare
a popoarelor. Așa se explică și nu
meroasele apeluri pe care aceste sta
te, în marea lor majoritate țâri mici
și mijlocii, între care și România,
le-au adresat pentru intensificarea
ritmului lucrărilor, pentru depășirea
divergențelor existente și identifi
carea de soluții unanim acceptabile.
In spiritul mandatului primit din
partea conducerii partidului și statu
lui, delegația română acționează în
mod perseverent, atit în cadrul ple
narelor, cit și în toate organele de
lucru, pentru desfășurarea lucrărilor
reuniunii tntr-un spirit constructiv,
de înțelegere și respect pentru pozi
țiile și opiniile avansate de toate
statele participante, pentru accele
rarea lucrărilor de alcătuire a unui
document final de substanță, care să
contribuie la reluarea cursului spre
destindere, la întărirea securității pe
continentul nostru și dezvoltarea lar
gă a cooperării dintre toate statele
participante.

Radu ADRIAN
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