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50 de ani de Ia procesul luptătorilor

Sub semnul preocupării permanente pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii,
'o

pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor noii revoluții agrare, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
in iinitaii agricole din județele Giurgiu, Teleorman, Oii, Dolj si Argeș
In dialogul cu țărani cooperatori, mecanizatori și specialiști, secretarul general al partidului 
a analizat la fața locului starea de vegetație a culturilor, a dat indicații concrete pentru intensificarea
lucrărilor din actuala campanie agricolă și buna pregătire a recoltării cerealelor păioase, pentru 

realizarea de producții cît mai mari în acest prim an al cincinalului actual
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri, o vizită de 
lucru în unități agricole din ju
dețele Giurgiu, Teleorman, Olt, 
Dolj și Argeș.

in această vizită, conducăto
rul partidului și statului a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Dincă, Tudor Postelnicu, Silviu 
Curticeanu, precum și Florea 
Gruia, ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii.

întîlnirea secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
agricultură s-a desfășurat in clima
tul de activitate rodnică. de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară a comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor ogoarelor tării pentru 
înfăptuirea indemnurilor, indica
țiilor și orientărilor cuprinse in 
magistrala cuvintare rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al III-lea al consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, al con
siliilor oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor — document adop
tat, prin hotărîrea unanimă a celor 
peste 11 000 de participanți la forumul 
agriculturii românești, drept Pro
gram de acțiune și muncă pentru 
organele și organizațiile de partid, 
pentru organele de stat și econo
mice, pentru organizațiile de masă 
și obștești, pentru toți cei ce lu
crează în aceste sectoare importante 
ale economiei naționale.

Dialog de lucru. înscris în prac
tica statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a dezbate di
rect, la fața locului, cu făuritorii 
bunurilor materiale principalele as
pecte ale ridicării necontenite a 
întregii activități la cote noi. su
perioare, de eficiență și calitate, a 
avut ca obiectiv analiza modului în 
care se acționează pentru efectuarea 
în cele mai bune condiții a tuturor 
lucrărilor din actuala campanie agri
colă. Au fost supuse unei atente 
examinări starea de vegetație a 
culturilor cerealiere, tehnice si le
gumicole, felul în care se efectuează 
lucrările de întreținere a acestora 
și sînt respectate programele de iri
gare, stadiul pregătirii campaniei 
de recoltare a cerealelor păioase, 
astfel încît să se asigure reali
zarea unor producții cît mai mari.

Primi secretari ai comitetelor ju
dețele de partid au -exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu. in nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, cele mai calde senti
mente de profundă stimă, de adincă 
recunoștință pentru grija sa stator-

In fața expoziției de produse agricole, rod al hărniciei cooperatorilor din Scornicești

nică pentru dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii, pentru ridicarea 
nivelului de bunăstare și civilizație 
a satului românesc. Ei au informat 
pe conducătorul partidului si statului 
nostru despre modul în care acțio
nează organele locale de partid, di
recțiile agricole, consiliile unice 
agroindustriale, întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole 
în vederea creșterii producției si a 
productivității muncii, sporirii efi
cienței economice, pentru înde
plinirea sarcinilor pe acest an, 
pe întregul cincinal, corespunză
tor indicațiilor și orientărilor cu
prinse in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la recen
tul congres al agriculturii, obiective
lor stabilite pentru această ramură 
vitală a economiei naționale de Con
gresul al XlII-lea al partidului.

în județele vizitate, formații alcă

tuite din membri ai gărzilor patrio
tice și detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei au prezentat onorul. Secretarul 
general al partidului a fost întîmpi- 
nat cu pline și sare, cu flori.

Oamenii muncii din agricultură 
aflati in cîmp, la lucru, au reafirmat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu senti
mentele lor de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință pentru activi
tatea neobosită ce o desfășoară în 
vederea dezvoltării intensive și moi 
dernizării agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale, crește
rii bunăstării țărănimii, a întregului 
popor, ridicării gradului de civiliza
ție al satului românesc și înfloririi 
continue a patriei. în același timp, 
ei s-au angajat să acționeze cu toată 
energia pentru îmbunătățirea perma
nentă a muncii, pentru instaurarea 
unui inalt spirit de ordine și disci

plină, în vederea obținerii unor re
colte tot mai bogate, sigure și sta
bile, înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare.

Vizita în județul Giurgiu a început 
13 COOPERATIVA AGRICO
LĂ DE PRODUCȚIE ADU
NAȚI! COPĂCENI, pe terenu
rile cultivate cu păioase.

în fata unor grafice, primul secre
tar al comitetului județean de 
partid. Ion Popescu, alti reprezen
tanți ai organelor locale au pre
zentat evoluția agriculturii jude
țului. precum si starea culturilor si 
situația pregătirilor făcute in vede
rea declanșării secerișului. S-a ară
tat că. deși seceta din toamnă și pri
măvară a influențat nefavorabil dez
voltarea plantelor, prin eforturile de

puse și respectarea tehnologiilor, cul
turile de păioase vor asigura produc
ții apropiate de nivelul planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
trat într-un lan de orz. unde a apre
ciat modul cum s-a lucrat, grija pen
tru respectarea densității prevăzute, 
ceea ce asigură obținerea unei re
colte de peste 4 000 kg la hectar. In 
schimb, pe o solă alăturată, terenul 
nu a fost lucrat în mod corespunză
tor. fapt demonstrat de numărul 
redus de plante pe metrul pătrat, re
colta ce se va obține fiind cu mult 
sub potențialul pămintului. sub ni
velul cheltuielilor făcute, în gene
ral al posibilităților unității. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu a criticat condu
cerea cooperativei, ne specialiștii din 
unitate si de la Direcția generală a 
agriculturii județului pentru slaba
(Continuare în pag. a IlI-a)

comuniști și antifasciști de la Brașov
PAGINĂ DE LUPTĂ EROICĂ 

ÎN ISTORIA EROICĂ 

A PARTIDULUI, 
PILDUITOARE MĂRTURIE 

A ACTIVITĂȚII REVOLUȚIONARE 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
In urmă cu 50 de ani, cronica 

eroicei lupte revoluționare conduse 
de partidul nostru comunist în
scria în filele ei un moment de 
înalt relief, care punea în lumină 
trăsături ce definesc întreaga acti
vitate, întreaga existență a parti
dului. Intr-adevăr, procesul luptă
torilor comuniști și antifasciști, des
fășurat la Brașov în mai-iunie 
1936, a evidențiat cu puteri ade
vărul că Partidul Comunist Român 
— căruia, de curînd, cu prilejul 
gloriosului jubileu de șase decenii 
și jumătate de existență, poporul 
i-a adus un vibrant omagiu, pri
nosul gîndurilor și simțămintelor 
sale de înaltă cinstire și recunoș
tință — a așezat mereu în centrul 
activității și luptei sale cele mai 
înalte țeluri ale poporului, pe care 
nu-l voia exploatat și asuprit, ci 
liber, demn, singur stăpîn pe 
soarta sa, că partidul era expo
nentul celor mai înalte interese 
ale țării pe care nu o voia sfîșiată 
și robită, ci liberă, demnă, su
verană, floare mîndră în buchetul 
statelor lumii.

Atunci, la mijlocul deceniului al 
IV-lea, cînd pe cerul Europei și al 
lumii fascismul îngrămădea nori 
negri, amenințători, aducători de 
mari primejdii pentru democrația, 
pacea și libertatea popoarelor, 
cînd, deci, supremul imperativ era 
apărarea integrității și suveranită
ții țării, partidul comunist, con
secvent înaltei misiuni pe care și-o 
asumase, s-a aflat în fruntea luptei 
maselor, avertizînd asupra perico
lelor care planau asupra unor mă
rețe cuceriri ale poporului, che- 
mînd la împotrivire deschisă față 
de fascism, la acțiune hotărîtă, ia 
unirea tuturor forțelor democratice 
și patriotice pe o platformă co
mună de luptă elaborată pe baza 
comandamentelor celor mai strin
gente ale momentului.

Procesul de la Brașov a ilus
trat deopotrivă, cu o deosebită 
forță, profunzimea convingerilor re
voluționare ale militanților comu
niști, hotărîrea de luptă care-i în
suflețea, dîrzenia și demnitatea 
ce-i caracteriza ; se sublinia astfel 
încă o dată că una din marile 
resurse de tărie ale partidului, 
unul din izvoarele puterii sale de 
a se ridica deasupra oricăror 
greutăți și prigoniri le constituia 
capacitatea sa de a forma carac
tere exemplare, personalități pu
ternice, pentru care nimic nu era 
mai presus decît cauza partidului, 
lupta pentru triumful idealurilor 
acestuia.

Din perspectiva anilor, noi, cei 
de azi, contemporani și părtași ai 
celei mai rodnice epoci din înde
lungata, eroica istorie a țării —

„Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
sintem mîndri să știm că procesul 
de la Brașov de acum cinci decenii 
a impus și mai puternic in conști
ința țării personalitatea de excep
ție a tînărului militant revoluționar 
Nicolae Ceaușescu, care, atunci, 
în zilele procesului, a dovedit, încă 
o dată, cu strălucire, înalte 
trăsături politice, morale, revolu
ționare — dîrzenie, neînfricare, 
puternică voință de luptă, maturi
tate politică, fierbinte patriotism, 
nestrămutată încredere în victoria 
cauzei partidului, în adînca în
dreptățire a luptei acestuia. Ati
tudinea exemplară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a înrîurit 
profund comportamentul întregului 
grup de tineri luptători comuniști 
și antifasciști implicați în proces, 
întărindu-le hotărîrea de a rezista 
pînă la capăt, ajutîndu-i să înțe
leagă că în proces erau implicate 
nu doar niște persoane, ci un 
ideal mai înalt, idealul pentru care 
milita partidul comunist, făcîndu-i 
să afle astfel în ei nebănuite re
surse de tărie, de rezistență.

In acest fel, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut rolul 
hotărîtor în orientarea politică a 
procesului, în transformarea lui 
într-o tribună de afirmare a obiec
tivelor politice ale partidului co
munist — obiective aflate în con
sens cu legitimele interese ale 
maselor, cu cerințele majore ale 
acelui timp, dejucînd planurile au
torităților de a discredita partidul 
comunist, de a răstălmăci sensu
rile înalte ale acțiunii sale revo
luționare.

Datorită atitudinii dîrze și ma
turității politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aflat în frun
tea luptătorilor comuniști și an
tifasciști implicați în procesul de 
la Brașov, acum cinci decenii, în 
mai—iunie 1936, s-a evidențiat, 
încă o dată, pregnant, faptul că 
represiunile îndreptate împotriva 
partidului comunist, a militanților 
săi loveau in cea mai hotărîtă 
forță a luptei antifasciste, slăbind 
astfel însăși capacitatea de rezis
tență a națiunii în fața pericolelor 
ce se conturau tot mai amenință
tor la hotare.

Consacram pagina a ll-a relie
fării semnificațiilor și însemnătății 
istorice a procesului luptătorilor 
comuniști și antifasciști desfășurat 
în urmă cu o jumătate de secol la 
Brașov - moment înscris cu litere 
de aur în istoria partidului și a 
țării, în cronica luptei poporului 
român împotriva fascismului, re
vizionismului și războiului, pentru 
democrație și pace, pentru progres 
și libertate.

BACĂU : Livrări suplimentare la export
Sporindu-și eforturile pentru în

deplinirea si depășirea sarcinilor 
de plan, colectivele din 17 întreprin
deri și unități economice din ju
dețul Bacău au realizat de la în
ceputul anului o producție supli
mentară destinată exportului în va
loare de 41 milioane lei. Succesul 
se datorește unei mai bune organi
zări a muncii, modernizării produc
ției și creșterii productivității mun
cii. Depășiri mari la livrările către 
partenerii externi înregistrează în
deosebi colectivele muncitorești de

la întreprinderea mecanică Bacău 
și întreprinderea de utilaj chimic 
Borzești, care au o bună experien
ță în activitatea de înnoire și diver
sificare a producției, de ridicare 
continuă a calității și competitivi
tății acesteia. De la începutul anu
lui și pină acum, industria județu
lui Bacău a livrat la export cu 5 
la sută mai multe mărfuri decît in 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scinteii").

In lanurile de orz ale cooperativei agricole de producție Băileștl Pe terenurile cultivate cu grîu ale cooperativei agricole de producție Roșiori de Vede
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50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov

Pagină de luptă eroică în Istoria eroică a partidului, pilduitoare 
mărturie a activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceausescu

Neînfricați, sub 
stindardul comunist

...Brașov, 27 mai 1936. In fata 
Consiliului de război al Corpu
lui V Armată începea procesul 
unui grup de 21 luptători co
muniști și antifasciști, arestați 
la începutul aceluiași an in ju
dețul Dîmbovița. Era una dintre 
numeroasele acțiuni judiciare 
de acest fel desfășurate în epo
că. fapt care îndreptățise o pu
blicație a vremii să-și intitule
ze unul dintre articolele de fond 
„Potopul proceselor antifascis
te". Aidoma altor asemenea în
scenări judiciare, și in procesul 
de la Brașov acuzații erau învi- 
nuiți de a fi ..complotat" împo
triva „siguranței statului", fiind 
considerați „dușmani de temut" 
ai ordinii sociale. Aidoma altor 
procese de acest fel, șl la Bra
șov ordonanța definitivă de tri
mitere în judecată reținuse îm
potriva inculpaților numeroase 
..capete de acuzare", in cazul 
de față 154. Erau amintite, în
tre altele, înființarea in nume
roase localități ale județelor 
Prahova și Dîmbovița a unor 
organizații ale Uniunii Tinere
tului Comunist, crearea unor 
filiale locale ale Blocului pen
tru apărarea libertăților demo
cratice (organizație de masă 
făurită de partidul nostru co*' 
munist in acel timp, prin inter
mediul căreia acționase în ve
derea realizării unui larg front 
popular antifascist), întruniri 
conspirative la care se făcuseră 
auzite chemări și lozinci comu
niste. arborări de steaguri ro
șii. difuzarea unui vast mate
rial propagandistic (peste 80 de 
titluri de broșuri și manifeste 
elaborate de Partidul Comunist 
Român și Uniunea Tineretului 
Comunist in anii 1934—1935). 
Dar mai presus de toate, ordo
nanța de dare in judecată ii în
vinuia de a fi desfășurat o stă
ruitoare și însuflețită muncă 
politică de la om la om prin
tre lucrătorii fabricilor din 
zonă : „au lucrat atit in oraș 
(in Tirgoviște — n.n.) cit și in 
afară de oraș, insistind mai 
mult printre lucrătorii și me
seriașii de la diferite întreprin

Pentru viața 
și libertatea 

poporului român
Cum a reușit acel mănunchi 

de tineri să arate că la Brașov
— ca de fapt in toate procesele 
antifasciste desfășurate atunci
— acuzații, luptînd împotriva 
fascismului și a sprijinitorilor 
lui. chemind forțele vii, sănă
toase ale națiunii la vigilență, 
la acțiune hotărită antifascistă, 
la luptă unită, promovau — 
cum scria chiar în acel an zia
rul „Dimineața" — „înseși inte
resele vitale și fundamentale 
ale poporului român", că de pe 
banca acuzaților erau de fapt 
apărate „drepturile și libertăți
le cetățenilor, viața și liberta
tea poporului român" ? Mărtu
riile documentare, memoria oa
menilor oferă concludente răs
punsuri la această întrebare.

Ele relevă mai întîi faptul că 
tinerii luptători comuniști și 
antifasciști erau adine pătrunși 
de justețea luptei lor. de în
crederea in victoria cauzei în 
slujba căreia se înrolaseră, a- 
flind astfel în idealul comunist 
uriașe resurse de abnegație, de 
tărie, capacitatea de a fi mai 
puternici decît maltratările și 
amenințările jandarmerești. for
ța de a nu se inspăimînta de 
spectrul temnițelor regimului. 
Izvoarele documentare eviden
țiază apoi faptul că în lunile 
care au urmat arestării tineri
lor (ianuarie 1936) s-a realizat 
o puternică sudură și osmoză 
sufletească a grupului, s-a cris
talizat via hotărîre a membrilor 
săi de a rezista la orice fel de 
schingiuiri, la orice fel de pre
siuni psihice, de a se comporta 
cu demnitate. Mărturiile vremii 
atestă că în acest sens contri
buția hotărâtoare a avut-o tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care 
prin cuvintul, dar mai ales prin 
înălțătorul său exemplu de dir- 
zenie. de maturitate politică, de 
clarviziune, i-a făcut pe tova
rășii săi de luptă să înțeleagă 
că in proces ei reprezentau 
partidul, ideile și obiectivele 
sale de acțiune revoluționară, 
că aveau datoria să se situeze 
la înălțimea spiritului revo
luționar, a , principiilor ce 
călăuzeau activitatea acestuia, 
să stea demni și hotărîți și ne
șovăitori in fața nedreptății.

Și intr-adevăr, demni și 
neșovăitori au stat in fața an
chetatorilor și apoi a completu
lui de judecată tinerii implicați 
in procesul de la Brașov. Cel 
mai dirz, cel mai hotărit — to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ju
decata sa matură, forța argu
mentelor sale nu numai că 
i-au pus In dificultate pe acu
zatori, dar au însuflețit și au 
dat curaj și celorlalți acuzați, 
martorilor acestora, avocaților 
apărării, astfel incit in sala 

deri unde aceștia erau angajați 
(...) ca să-i capete adepți la 
ideile comuniste", „propaganda 
lor Comunistă a prins rădăcini*'.

Dincolo de asemănările de 
fond care se constată in des
fășurarea proceselor antifascis
te de acum o jumătate de veac, 
procesul de la Brașov are cite- 
va trăsături care-1 particulari
zează. conferindu-i semnificații 
profunde. Este vorba mai întîi 
de faptul că toți cei 21 de in
culpați din acest proces ărau ti
neri, chiar foarte tineri, mulți 
abia depășind virsta de 18 ani. 
In pofida acestui fapt, tribuna
lul militar care i-a judecat nti 
s-a aflat, cum s-ar fi așteptat, 
in față unor acuzați înspăimîn- 
tați. spășiți, timorați, ci in fața 
unor tineri dirji și curajoși, 
care au respins cu demnitate, 
cu maturitate, fără șovăire acu
zațiile ce li se aduceau, demon- 
strindu-le netemeinicia. Pe în
treg parcursul procesului, cei 21 
de tineri au subliniat faptul că 
in timpul anchetei fuseseră 
crunt maltratați, că asupra lor 
și a rudelor lor se exercitaseră 
puternice presiuni morale, cu 
scopul de a se obține mărturii 
din care să rezulte că partidul 
căruia ii aparțineau, lupta a- 
cestuia. slujeau unor interese 
străine de țară ; cei 21 de ti
neri, avindu-1 in frunte pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
reușit, dejucind asemenea in
tenții, să dovedească faptul că 
partidul comunist era un partid 
al acestui pămînt românesc, că 
lupta lui era purtată in numele 
înfăptuirii țelurilor celor mai 
înalte ale poporului, in numele 
intereselor fundamentale ale tă
rii. Tocmai de aceea, procesul 
de la Brașov s-a încrustat adine 
în conștiința contemporanilor, 
ca și in filele istoriei contem
porane a patriei drept un mo
ment semnificativ in afirmarea 
și mai-puternică a atașamentu
lui nestrămutat al partidului 
față de idealurile supreme ale 
națiunii, în stringerea legături
lor sale cu masele largi popu
lare.

Tribunalului militar din Brașov 
s-au făcut auzite cerințe esen
țiale ale acelui moment — ce
rințe ce inspirau strategia de 
luptă a partidului comunist — 
precum imperativul făuririi 
unei largi coaliții a forțelor de
mocratice și patriotice. întărirea 
puterii de apărare a tării prin 
îmbunătățirea stării materiale 
și spirituale a celor mulți. prin 
lărgirea libertăților și drepturi
lor democratice, prin zăgăzuirea 
activității organizațiilor fascis
te. La Brașov, remarca pe bună 
dreptate un ziar de epocă, s-a 
făcut „apologia Frontului popu
lar". atestindu-se astfel că pro
cesul de aici fusese transformat 
într-o tribună de luptă antifas
cistă. de afirmare a obiective
lor politice ale partidului nostru 
comunist.

Sesizind rolul hotăritor al to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
orientarea politică a tinerilor 
implicați in proces, in sudarea 
lor sufletească, in oțelirea con
științelor. completul de judeca
tă a căutat prilejul de a-1 în
lătura de Ia dezbateri, sperînd 
astfel să debusoleze grupul de 
tineri luptători din boxa acuza
ților. Prilejul s-a ivit in ședin
ța din 30 mai 1936. cînd unul 
dintre acuzați, învinuit de „ul
tragierea" judecătorilor, a fost 
condamnat la 15 zile în
chisoare. In momentul pro
nunțării pedepsei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a ridicat 
in picioare, urmat de întregul 
grup de tineri, dedarînd că se 
solidarizează cu tovarășul lor. 
Gestul său a fost interpretat ca 
un ultragiu adus completului 
de judecată, care avea să-l 
condamne la 6 luni inchisoare 
și să-1 îndepărteze de la dezba
teri pină in ultima zi a proce
sului. Abia atunci, potrivit pro
cedurii. a putut lua din nou cu
vintul, rostind un amplu rechi
zitoriu la adresa politicii cercu
rilor guvernamentale, dind glas 
visurilor și speranțelor tinerei 
generații de a trăi într-o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Din perspectiva anilor, ne 
apare cu limpezime de cristal 
faptul dă întreaga conduită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in fruntea grupului de luptători 
comuniști și antifasciști impli
cați in procesul de la Brașov, 
înscria in patrimoniul luptei 
partidului nostru un înălțător 
exemplu de eroism revoluțio
nar. de fermitate a convingeri
lor comuniste, de hotărire de 
luptă, de fierbinte patriotism, 
exemplu apt să reverbereze 
.adine în conștiințe, să deter
mine profunde .trăiri sufletești, 
să intărească voința noastră, a 
celor de azi. de a prelua și duce 
mai departe torța înaintașilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu în anul procesului 
de la Brașov

Gheorghe loniță : „Pagini de istorie". (Din expoziția omagială „Marile bătălii revoluționare conduse de Partidul Comunist Român în 
anii luptei ilegale, eroismul clasei muncitoare în vasta operă de făurire a societății socialiste")

Un tinăr revoluționar 
bine cunoscut 
de tinerii țării

din ■ vremea procesului deînaltele trăsături morale, po
litice. revoluționare, probate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
procesul de acum cinci decenii, 
dădeau o nouă strălucire unei 
tinereți revoluționare exempla
re. unei activități militante 
care, la data procesului de la 
Brașov, număra deja mulți ani 
sub faldurile de luptă alo miș
cării noastre muncitorești, ale 
partidului comunist. Exprimă 
de aceea un profund adevăr 
cuvintele publicației „Arena". 
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5 iunie 1936. în procesul de 
la Brașov se pronunță sentința.
Au fost condamnați 14 luptă
tori comuniști și antifasciști.
Pedepsele totalizau — așa cum 
au stabilit cercetătorii perioa
dei — 14 ani de inchisoare. 
280 000 lei amendă si 45 de ani 
de interdicție politică. Erau 
pedepse grele, avînd mal ales 
în vedere că toți cei implicați 
în proces erau tineri, foarte
tineri.

Cea mai grea dintre pedepse 
a fost dată celui mai tinăr din
tre acuzați — tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. Era con
damnat la 2 ani închisoare. 2 000 
lei amendă si un an ■ interdicție 
de a părăsi satul natal. Pedep
sei i se adăugau cele 6 luni de 
inchisoare la care fusese con
damnat pentru atitudinea sa de 
solidaritate cu unul dintre to
varășii săi, în ședința din 
30 mai 1936. Așa cum sub
liniau ziarele epocii, tribu
nalul militar mai hotărâ
se ca data începerii execu
tării pedepsei să fie conside
rată ziua de 5 iunie 1936 și nu 
momentul arestării sale, deci 
cele aproape cinci luni de pre
venție la care fusese supus pină 
la data procesului nu se scă
deau din pedeapsă. Procedînd 
astfel, membrii tribunalului mi
litar îsi făceau încă o dată cu
noscute intențiile de a-1 înde
părta pe o perioadă cit mai 
mare de timp pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de mișcarea 
revoluționară, de a o lipsi pe 
aceasta de eminentele însușiri 
Si calități politico-organizatori- 
ce ale tînărului revoluționar.

Cele ce se petreceau în sala 
Tribunalului militar de la Bra
sov în cele zece zile ale 
procesului de acum o jumătate 
de veac au avut un impact 
profund asupra conștiințelor 
cinstite ale tării, făcînd să se 
înțeleagă mai deplin Însemnă
tatea luptei pe care o ducea 
partidul, actualitatea demersu
rilor sale pentru coalizarea 
tuturor forțelor democratice si 
patriotice ale tării. Ziarele epo
cii. alte documente ale vremii 
aduc spre noi. cei de astăzi, 
emoționante mărturii ale aten
ției cu care opinia publică ur
mărea procesul de la Brașov, 
lupta tinerilor revoluționari im
plicați în el. Sînt deosebit de 
semnificative acțiunile de , soli
daritate cu acuzații organizate 
de muncitorimea brașoveană în 
acel timp. După cum este grăi
tor și expresiv faptul că la 31 
mai 1936, chiar în perioada pro
cesului, în Capitală și zeci și 
zeci de orașe ale tării au avut 
loc grandioase manifestații 
antifasciste, desfășurate sub lo
zinca „Jos dușmanii tării 1 Jos 
fascismul !“. In cadrul lor. sute 
si sute de mii de oameni ai 
muncii au cerut stingerea pro
ceselor antifasciste, eliberarea 
detinutilor politici, subliniind 
astfel că lupta militantilor co
muniști și antifasciști avea girul 
maselor populare, fiind înțelea
să ca o parte a marii bătălii a 
națiunii pentru apărarea unor 
istorice cuceriri, pentru salvgar
darea democrației si păcii, a in
tegrității și libertății patriei.

Greaua sentință rostită de 
completul de judecată din Bra
șov avea să fie infirmată de 
manifestările de solidaritate or
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Facsimile ale unor articole din publSațiile anului 1936, ilustrînd amplul ecou al procesului de la 
Brașov

la Brașov, care intr-un ar
ticol consacrat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. remarca : 
„îl cunosc tinerii din Bucu
rești".

Da, 11 cunoșteau bine tinerii 
Capitalei. Pentru că de la ve
nirea sa în București, intr-o 
perioadă de puternică înrăută
țire a situației materiale a oa
menilor muncii, dar și de 
vie efervescență revoluționa
ră, de intensificare a luptei 
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clasei muncitoare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aflase dru
mul drept al vieții ; era drumul 
neimpăcării cu nedreptățile so
ciale. cu încălcarea demnității 
omului, cu asuprirea. drumul 
acțiunii revoluționare in rindul 
mișcării muncitorești. 11 cunoș
teau deci încă de pe atunci ti
nerii muncitori pentru atitudi
nea sa hotărită de împotrivire 
față de exploatarea capitalistă, 
pentru lupta ce o purta în ve
derea înlăturării inechitabile
lor rinduieli ale vremii, pentru 
impunerea drepturilor munci
torești, actionind hotărit și con
secvent in vederea organizării 
rindurilor acestora.

11 cunoșteau bine tinerii din 
București și pentru intensa ac
tivitate desfășurată în calitate 
de membru al Comitetului Na
țional Antifascist, iar apoi al 
conducerii Comitetului Național 
Antifascist al Tineretului. Măr
turiile epocii conturează o sus
ținută muncă politico-organiza- 
torică desfășurată în rîndurile 
tinerilor muncitori, ca și în rîn- 
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dul tineretului studios, pentru 
ca toți tinerii să înțeleagă. cit 
mai limpede primejdia fascis
tă, faptul că fascismul lovea 
inainte de toate in drepturile 
democratice, in libertățile cetă
țenești, că fascismul însemna 
agresiune și război, amenințind 
in insăși ființa sa tineretul, re- 
tezindu-i aripile visului, ale 
elanului generos al virstei. In 
același timp, tinărul militant 
revoluționar arăta tineretului 
că singura cale spre a prein- 
tîmpina pericolul fascist era cel 
al luptei și organizării tineretu
lui, al unirii forțelor patriotice 
ale tării intr-un larg, cuprinză
tor front popular antifas
cist. Documentele vremii ni-1 
înfățișează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu participind 
statornic, cu însuflețire, lâ în
truniri antifasciste, la apărarea 
sediilor mișcării antifasciste și 
antirăzboinice ; mereu printre 
primii, mereu neînfricat, mereu 
dirz.

Dar nu-1 cunoșteau numai ti
nerii din București. II cunoș
teau bine și tinerii Craiovei, 
unde in vara anului 1934 to
varășul Nicolae Ceaușescu du
sese moțiuni de protest și liste 
de semnături de solidaritate cu 
conducătorii luptelor muncito
rilor ceferiști și petroliști din 
ianuarie-februarie 1933. impli
cați in procesul de la Craiova ; 
arestat de autoritățile locale, 
avusese curajul să afirme că el 
îndeplinea voința muncitorimii 
bucureștene. care cerea stin
gerea înscenării judiciare de 
la Craiova.

11 cunoșteau tinerii din Me
hedinți. din Argeș și Vilcea, 
unde activase ca instructor al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
acționind cu neabătută consec
ventă pentru înființarea unor 
noi organizații revoluționare de 
tineret, pentru întărirea celor 
existente, pentru antrenarea la 
luptă revoluționară a tinerei 
generații in primele rânduri ale 
mișcării împotriva primejdiei 
fasciste.

îl cunoșteau tinerii din jude
țele Dîmbovița si Prahova, 
unde îndeplinea, lncepînd din 
toamna anului 1935, sarcina de 
secretar al Regionalei Prahova 
a Uniunii Tineretului Comu
nist. In scurt timp, sub im
pulsul viguroasei sale activi
tăți. iau ființă aici noi celule 
comuniste, noi filiale ale orga
nizației Blocul Democratic, au 
loc numeroase întruniri mun
citorești, sint răspîndite zeci și 
zeci de titluri de broșuri și ma
nifeste comuniste, sint arbora
te pe coșurile fabricilor stea
guri roșii, sînt imprimate lo
zinci revoluționare. Toate aces
tea Îngrijorează profund autori
tățile locale, care iși întețesc 
eforturile pentru identificarea 
și arestarea celor ce răspîn- 
deau neînfricați cuvintul parti
dului, chemările la luptă ale 
acestuia. în cursul unei ac
țiuni conspirative, la 15 ianua
rie 1936. în comuna Ulmi, jude
țul Dîmbovița, jandarmii ares
tează un grup de tineri 
in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în perioada 
următoare fiind arestați alti 
luptători comuniști și antifas
ciști. începea calvarul celor 132 
de zile de anchetă în cunsul că
rora. în confruntarea aspră cu 
autoritățile, grupul de luptă
tori comuniști și antifas
ciști ce a fost implicat în pro
cesul de la Brașov n-a avut 
altă armă de luptă decît tăria 
convingerilor comuniste. în
crederea in victoria grelei lor 
lupte. în această confruntare, 
tinerii comuniști au ieșit birui
tori, căci nici un fel de ame
nințări, de privațiuni, de mal
tratări nu i-au putut îngenun
chea, nu le-au putut fringe 
voința de luptă. Militantii co
muniști si antifasciști implicați 
in proces au avut în acea 
perioadă în tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — deși era 
cel mai tinăr dintre ei — o 
inaltă pildă de tărie morală, de 
dirzenie și neînfricare, trans- 
formind procesul intr-un act de 
afirmare a ideilor, a obiective
lor politice ale partidului, de 
demascare a pericolului fascist.

Cuvinte de mindrie, 
de aleasă prețuire 
pentru exemplul 

unui strălucit 
militant antifascist

ganizate de muncitorii orașului 
de la poalele Timpei. manifes
tări în cadrul cărora tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i-au fost 
adresate cuvintele „Sîntem min
ări de tine 1“ Cuvinte de Îmbăr
bătare. cuvinte care legitimau 
pe deplin lupta sa. cuvinte care 
arătau că se afla pe drumul 
drept al împlinirii vrerilor celor 
mai scumpe ale națiunii. Cuvin
te care aveau să-1 însoțească în 
lunga si greaua perioadă de 
detenție la Doftana. in focul al
tor și altor bătălii revoluționare 
ale partidului, in lupta pentru 
înlăturarea vechii orinduiri. 
pentru edificarea societății so
cialiste pe pămintul scump al 
patriei.

In cele cinci decenii care au 
trecut de la procesul de la Bra
sov s-a evidențiat cu putere că 
lupta, privațiunile si suferințele 
luptătorilor comuniști si antifas
ciști — atît de pregnant puse in 
lumină de întreaga desfășurare 
a procesului — n-au fost in za
dar. Sub conducerea partidului 
său comunist, poporul român a 
înlăturat orinduirea întemeiată 
pe exploatare si asuprire, a tre
cut la înălțarea unei noi socie
tăți. mai bune si mai drepte. 
Pe acest drum, continuu ascen
dent. Congresul al IX-lea al 
partidului — care a hotărit. in- 
tr-un gind si o voință cu în
treaga tară, alegerea tovarășu
lui Nicolae Ceausescu in supre
ma funcție de partid — jalo
nează începutul celei mal rod
nice epoci din întreaga noastră 
istorie. O epocă de puternică 
dezvoltare economico-socială. 
de făurire a unei economii mo
derne, armonioase, dinamice, de 
edificare a unei societăți in 
care poporul este făurarul liber 
și conștient al propriului său 
destin. România este astăzi o 
tară a demnității, a muncii în
frățite. a unității de voință și 
acțiune a tuturor fiilor ei. fără 
deosebire de naționalitate. O 
epocă pe care-și așază pe
cetea de neșters gîndirea 
și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. militantul 
revoluționar care s-a identificat 
exemplar cu cele mai înalte 
idealuri, speranțe si vreri ale 
poporului său. cirmaciul înțe
lept în jurul căruia s-a unit și 
se unește, ca o unică și mare 
familie. întreaga națiune socia
listă. ferm hotărită să asigure 
înaintarea neabătută a tării 
spre piscuri si mai înalte de 
lumină și civilizație socialistă.

Timpul, supremul judecător 
al tuturor înfăptuirilor ome
nești. confirmă pe deplin că 
lupta partidului, opțiunile sale 
politice — între care si cele 
afirmate cu neasemuit curaj în 
vremea procesului de la Bra
șov — sint juste, sînt legitime, 
Suprema lor consacrare o dă 
faptul că. cuvintelor rostite în 
urmă cu 50 de ani de muncitorii 
Brașovului : „Sîntem minări de 
tine !“. le adăugăm astăzi cu
vinte izvorite din inima șl 
conștiința întregului popor : 
„Sîntem mîndri de marile noas
tre înfăptuiri, sintem mindri de 
strălucitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sîntem ferm hotăriti să-1 urmăm 
neabătut spre gloria, demnitatea 
si măreția României socia
liste !“.

1

atiu.ee


SCINTEIA - joi 5 iunie 1986 PAGINA 3

VJZ[TA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) directa îndrumare a specialiștilor, să 

acorde o atenție deosebită efectuării 
arăturilor, a semănatului .si a celor
lalte lucrări de care depinde reali
zarea unor producții mult sporite, 
chiar și in condiții de neirigare.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat celor 
prezenți, urindu-le noi succese în 
activitatea lor, in obținerea unor re
colte cit mai mari, multă sănătate 
si fericire.

Următorul obiectiv al vizitei a fost 
ÎNTREPRINDEREA AGRICO
LĂ DE STAT REDEA, din ca- 
drul consiliului unic agroindustrial 
Vlădila. județul Olt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost- 
salutat, la coborîrea din elicopter, de 
tovarășul Vasile Bârbulescn. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, care. în numele comuniști
lor. al tuturor locuitorilor județului, 
a adresat un călduros bun venit.

înfățișindu-se principalele coordo
nate ale dezvoltării agriculturii ju
dețului. s-a subliniat că acest impor
tant sector, care dispune de o puter
nică bază tehnico-materială. a înre
gistrat. în ultimele două decerni, 
progrese însemnate. Față de 1965, 
producția de griu a sporit de 2,5 ori, 
iar cea de porumb de 7 ori. Au fost 
obținute, de asemenea, producții ri
dicate de floarea-soarelui. sfeclă de 
zahăr, legume. Recoltele bune obți
nute de harnicii lucrători ai ogoa
relor din această zonă a tării au 
asigurat livrarea unor cantități tot 
mai mari de produse agricole la 
fondul de stat. Gazdele au înfățișat 
măsurile luate pentru sporirea con
tinuă a potențialului productiv al 
pămîntului prin extinderea suprafe
țelor irigate, combaterea eroziunii 
solului. fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale, amendarea și scarificarea 
solurilor acide, pentru creșterea efi
cientei întregii activități din agricul
tura județului.

A fost prezentat, totodată, modul 
de folosință a suprafeței agricole a 
I.A.S. Redea, structura culturilor, 
precum și evoluția producțiilor medii 
obținute în ultimii ani.

Secretarul general al partidului a 
fost invitat să viziteze expoziția de 
produse agricole și ale micii indus
trii. care se constituie într-o sugesti
vă imagine a bunelor rezultate ob
ținute de unitățile agricole coopera
tiste și de stat din județul Olt la 
culturile de legume de seră și cimp, 
la fructe, la cartofi timpurii. Expo
ziția reflectă. în același timp, realiză
rile dobindite în domeniul industria
lizării produselor agricole, extinderii 

. și diversificării activității de indus
trie mică, agricultura județului spo- 
rindu-și astfel contribuția la dezvol
tarea economică a localităților ru
rale și. pe această bază, la ridicarea 
nivelului de trai al tuturor locuito
rilor satelor.

Conducătorul partidului și statu
lui s-a îndreptat apoi spre o solă 
cultivată cu orz din cadrul fermei 
Rotunda a I.A.S. Redea, unde, peste 
citeva zile,, se va declanșa recolta
rea păioaselor. lucrare deosebit de 
importantă, care a început in județul 
Olt încă de la sfîrșitul săptăminii 
trecute, pină in prezent orzul fiind 
recoltat de pe 400 hectare. S-a in
format că în toate unitățile agricole 
din județ au fost luate măsuri 
tehnico-organizatorice corespunză
toare. specialiștii urmărind îndea
proape gradul de umiditate a lanuri
lor. astfel incit combinele, aflate deja 
în cimp. să poștă începe recoltarea la 
timpul optim. Apreciind că evalua
rea culturilor făcută la I.A.S. Re
dea. aceea de a obține anul a- 
cesta pe terenuri neirigate o pro
ducție de 7100 kg orz Ia hectar, 
corespunde densității plantelor, mo
dului cum se prezintă cultura, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
acum este importantă stringerea la 
timp și fără pierderi a recoltei. Se
cretarul general al partidului s-a 
oprit apoi intr-un lan de porumb, 
semănat cu soiul „Fundulea 412“. și 
a examinat cu atenție stadiul de 
creștere a plantelor, apreciind că și 
această cultură, ca de altfel toate 
celelalte vizitate, este frumoasă.

" fără goluri, bine întreținută, fapt ce 
va asigura obținerea unor producții 
sporite.

In cadrul dialogului purtat cu fac
torii de răspundere, cu specialiștii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca, in vederea reducerii consu
mului de concentrate in hrana ani
malelor. să se acționeze pentru ex
tinderea rețetelor de furajare cu 
eficiență sporită, aplicate cu bune 
rezultate într-o serie de unități 
agricole ale județului Olt.

Luindu-și rămas bun de la cei ve- 
niți in intimpinare, secretarul gene
ral al partidului a spus :

Dragi tovarăși,
Mi-au făcut o impresie bună cultu

rile de pe terenurile vizitate, cit și 
cele văzute din elicopter, ceea ce 
arată că se depun eforturi pentru a 
se asigura realizarea in cele mai 
bune condiții a lucrărilor agricole, 
pentru a se obține producții tot mai 
mari. Aici am constatat că produc
ția la orz este evaluată bine. Așa 
cum am discutat cu primul secretar, 
cu ceilalți tovarăși, trebuie să se ac

preocupare in folosirea eficientă a 
fiecărei palme de teren, a mijloace
lor din dotare, pentru nerespectarea 
normelor agrotehnice si a cerut să 
se pună capăt acestor stări de lu
cruri. Chiar in condițiile de secetă 
ale acestui an agricol, a spus secre
tarul general al partidului, coopera
tiva putea să obțină, avind în vedere 
calitatea bună a pămîntului. recol
tele prevăzute in planul de pro
ducție.

în continuare, s-au vizitat unele 
sole de griu. floarea-soarelui si 
sfeclă de la ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLĂ DE STAT din ace* 
eași localitate. Unitatea, care dispune 
de o bază tehnico-materială cores
punzătoare. a reușit, prin irigarea 
unor suprafețe importante, să obțină, 
in anii trecuti. recolte bune. Si in 
acest an se estimează producții care 
vor depăși sarcinile de plan. Pentru 
eceasta pledează buna dezvoltare a 
plantelor din solele de griu si orz. 
unde densitatea va asigura' o produc
ție superioară prevederilor. Gazdele 
l-au asigurat pe secretarul general al 
partidului că oamenii muncii de la 
I.A.S. Adunații Copăceni sint hotăriti 
să muncească stăruitor pentru obți
nerea unor recolte cit mai bogate, in 
consens cu exigentele noii revoluții 
agrare.în încheierea vizitei, adresin- 
du-se celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că in ge
neral au făcut o bună impresie la
nurile vizitate. Dar sint și sole unde 
culturile sint slabe, a subliniat secre
tarul general al partidului, cerînd să 
se lucreze cu toată răspunderea fie
care metru pătrat de teren, fiecare 
parcelă de pămînt. Revoluția agrară 
nu se poate face cu o agricultură 
înapoiată. Consider — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că mem
brii cooperatori au datoria să anali
zeze activitatea conducerii unității și 
să stabilească măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea organizării muncii și 
a producției, la intărirea disciplinei, 
la respectarea strictă a tehnologiilor, 
astfel incit să se obțină recolte cit 
mai bune. Acum trebuie să vă pre
gătiți temeinic pentru stringerea in 
întregime, fără pierderi, a recoltei. 
In încheiere, secretarul general al 
partidului a urat lucrătorilor ogoare
lor din această zonă multe succese în 
activitatea viitoare. în obținerea de 
recolte bogate.

S-a mers apoi pe terenurile CO
OPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE GHIMPAȚI. Tj- 
varășui Nicolae Ceaușescu a ana
lizat. pe unele sole cultivate cu 
griu și orz. stadiul de dezvoltare a 
plantelor și a fost informat despre 
modul cum au acționat oamenii 
muncii din această unitate agricolă, 
în care ponderea o dețin culturile 
cerealiere în teren neirigat. Cultura 
de griu din soiul „Fundulea-29“ și 
cea de orz din soiul „Miraj11 s-au 
dezvoltat bine, apreciindu-se că exis-. 
tă condiții ca producțiile Pe care le 
va obține cooperativa în acest an să 
Se apropie de nivelul planificat.

Secretarul general al partidului a . 
apreciat că. pentru această zonă 
agricolă, producțiile estimate sint 
mici, dar dacă s-ar fi respectat in 
mod riguros tehnologiile specifice s« 
putea obține o recoltă de griu de cel 
puțin 4 000—5 000 kg la hectar.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului a continuat in 
județul Teleorman, la C.A.P. 
CĂLMĂȚUIU DE SUS.

Gazdele au înfățișat preocupările 
cooperatorilor. mecanizatorilor si 
specialiștilor de aici pentru folosi
rea eficientă a pămîntului. în ve
derea obținerii unor producții cit 
mai bune. S-a arătat că in prezent 
se urmărește cu toată atenția sta
diul de vegetație a culturilor, pen
tru a se ineepe secerișul la mo
mentul optim, că au fost luate toate 
măsurile in vederea strîngerii la timp 
și fără pierderi a întregii recolte.

Vizitind mai multe lanuri de orz 
Si griu. secretarul general al parti
dului s-a interesat despre estimări
le privind nivelul recoltei de cereale 
păioase si a constatat, la fata locu
lui. starea culturilor de orz si griu. 
stadiul de coacere a lanurilor.

Aceleași probleme au fost exami- < 
nate si ne sole apartinind unor 
unități vecine — cooperativele agri
cole Roșiori de Vede și Balta Sărată, 
I.A.S. Roșiori de Vede.

Analizind nivelul producțiilor esti
mate. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
apreciat că pe unele suprafețe re
colta de păioase va fi mai mare 
fată de evaluările făcute. Ca urma
re. a indicat să fie luate măsurile 
cuvenite pentru estimarea corectă a 
nivelului producției, in deplină con
cordantă cu realitățile din cimp.

C.A.P. BALTA SĂRATĂ, 
pe o solă cultivată cu griu, 
secretarul general al partidului 
a făcut observația că. datorită nt- 
realizării unor lucrări de cali
tate. densitatea plantelor la hec
tar nu este corespunzătoare. S-a 
cerut ca in viitor mecanizatorii, sub 

Fructuos dialog de lucru într-una din unitățile agricole din județul Dolj

ționeze pentru a se obține pe între
gul județ producții cit mai mari, atit 
la orz și griu, cit și la porumb și 
celelalte culturi. După felul cum se 
prezintă culturile, există condiții 
pentru a se obține producții mari.

Adresez felicitări cooperatorilor, 
tuturor oamenilor muncii de la sate. 
Vă urez să obțineți locul întîi in 
agricultură, dar nu numai in agri
cultură, ci și în industrie ! Vă urez 
in continuare succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire !

Aprecierile și îndemnurile condu
cătorului partidului și statului au 
fost primite cu deosebită însuflețire 
de cei prezenți, cu aclamații și urale.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi intr-un perimetru agricol la 
marginea orașului Băilesti. primul 
obiectiv al vizitei în județul Dolj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să viziteze solele unei ferme a 
C.A.P. BĂILEȘTI, care ocupă o 
suprafață de 820 ha. La marginea unui 
Ian de orz, cu spicele grele de rod, se
cretarul general al partidului este in
format că. respectîndu-se prevederile 
referitoare la pregătirea terenului, la 
fertilizarea lui. normele de densitate, 
pe o suprafață de 130 ha se va ob
ține o recoltă de orz evaluată la 
peste 7 000 kg la hectar. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază calita
tea culturii si îndeamnă pe specia
liști. pe lucrătorii ogoarelor să per
severeze pentru ca in toate unitățile 
agricole ale județului să se obțină 
astfel de recolte.

Se face o oprire pe o parcelă cul
tivată cu floarea-soarelui. Plantele 
sint viguroase, au densitatea optimă, 
est.imîndu-se o recoltă bogată. Se 
prezintă apoi un lot cultivat Cu po
rumb în sistem irigat; cu 14 variante 
de hibrizi, atit indigeni, cit și din 
import, pentru a se putea alege so
iul care să răspundă cel mai bine 
condițiilor pedoclimatice ale zonei. 
De pe acum se confirmă că soiuri
le autohtone „Simnic 402“ și „Fun
dulea 420“ vor putea asigura, in con
dițiile concrete de aici, 20 tone știu- 
leti la hectar./

Secretarul general al partidului a 
remarcat că pămintul este bun. dar 
din cauză că n-au fost luate toate 
măsurile, in unele zone sint băltiri, 
care duc Ia apariția golurilor în cul
tură si a cerut respectarea strictă a 
tehnologiilor de pregătire a solului 
prin desecare si irigare corespunză
toare. pentru a se evita pierderile de 
recoltă.

Se vizitează apoi un lan de griu 
cultivat in condiții de irigare. S-a 
evaluat că de pe această suprafață 
se va obține o producție de 6 800 kg 
la hectar, cu peste 1 200 kg mai mult 
decît a fost planificat. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
tehnologiilor folosite, a modului de 
pregătire a patului germinativ. A 
fost informat că, respectîndu-se cu 
strictețe indicațiile sale cu privire la 
distanța dintre rînduri, fertilizarea 
la timp și asigurarea cu apă a tere
nului. se va obține și aici o recoltă 
bună, ca de altfel pe întreaga supra
față cultivată cu griu in C.A.P.

Secretarul general al partidului a 
cerut specialiștilor, cooperatorilor să 
facă totul pentru a obține o recoltă 
la hectar de peste .7 000 kg grîti, ca 
experiența bună de la Băilești să fie 
extinsă și folosită in toate unitățile 
agricole ale județului.

. Luindu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Ne-au -produs o impresie bună cul
turile de griu, orz, porumb și floa
rea-soarelui pe care le-am văzut, in
clusiv nivelul estimat al producției. 
Aceasta demonstrează că acolo unde 
se lucrează in bune condiții și se 
ține seama de tehnologia înaintată, 
se pot obține recolte mari. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca in în
treg județul să se obțină recolte la 
fel ca cele de la Băilești. Sint con
diții și trebuie făcut totul ca județul 
Dolj să obțină recolte mai mari, a 
spus în încheiere secretarul general 
a] partidului, felicitîndu-i călduros 
pe oamenii muncii de aici, urîndu-le 
multă sănătate și multă fericire.

Din cîmpia Băileștiului, elicopterul 
prezidențial s-a îndreptat spre nord- 
vestul Doljului, in zona colinară a 
județului, unde este situat CONSI
LIUL UNIC AGROINDUS
TRIAL DE STAT SI COOPE
RATIST PLOPȘOR.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate structura cultu
rilor și dinamica producțiilor, aici 
fiind cultivate mari suprafețe cu 
griu. orz și porumb, cu plante teh
nice și medicinale.

Secretarul, general al partidului a 
examinat citeva sole cultivate cu 
orz. porumb și griu ale C.A.P. Plop- 
șor și a apreciat modul in care con
ducerea unității, specialiștii, țăranii 
cooperatori au asigurat densitatea 
plantelor la unitatea de suprafață, 
au luat măsuri pentru intretinerea 
cit mai bună a culturilor.

La marginea unei tarlale de orz, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că. deși in octombrie anul 
trecut precipitațiile au însumat doar 
0.9 litri/mp, insămințarea in epoca 
optimă, respectarea tuturor lucrărilor

Lo C.A.P. Colonești, secretarul general ol partidului apreciază stadiul de vegetație și densitatea corespunzătoare a cerealelor păioase

ulterioare stabilite în tehnologie au 
asigurat o bună dezvoltare a cultu
rii și o producție corespunzătoare.

într-un lan de porumb, conducăto
rul partidului a subliniat că respec
tarea cu strictețe a densității plan
telor și utilizarea unor soiuri mai po
trivite pentru compoziția solului ar 
putea aduce sporuri de producție de 
2 000—3 000 kg Ia hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat dacă forța de muncă exis
tentă în cooperativa agricolă de pro
ducție satisface necesitatea execută
rii în bune condiții și la timp a lu
crărilor. A fost informat că. în aceas
tă primăvară, lucrările de întreținere 
au fost executate în totalitate prin 
muhea țăranilor cooperatori, fără să 
se apeleze la erbicidări.

Examinind în continuare o supra
față cultivată cu griu. s-a apreciat 
că, deși densitatea plantelor nu este 
cea așteptată, ca urmare a bunei 
pregătiri a solului și a insămînțărilor 
spioele sint bine dezvoltate Și vor da 
o producție satisfăcătoare pentru 
această parcelă.

Luindu-și un călduros rămas bun 
de la gazde, secretarul general al 
partidului le-a urat să obțină recolte 
tot mai mari, pe măsura condițiilor 
create, a bazei materiale de care 
dispun.

Ultimele obiective ale vizitei in 
județul Dolj au fost COOPERA
TIVELE AGRICOLE PUȚURI 
SI LEU din consiliul agroindustrial 
Zănoaga. Secretarul general al parti
dului s-a oprit mai intii la o solă cu 
orz, aparținînd C.A.P. Leu. Cultura 
se află aproape de stadiul optim de 
coacere și. ca urmare, la marginea 
lanului combinele erau pregătite pen
tru recoltat. A reținut atenția modul 
de organizare a taberei de cimp : 
combine, prese de balotat paie, trac
toare și semănători pentru pregătirea 
terenului și semănatul operativ al 
culturilor succesive, alte mașini. 
Secretarul general al partidului s-a 
interesat de producțiile evaluate, 
arătind că se putea obține mai mult 
dacă se acorda o atenție mai mare 
calității lucrărilor.

în continuare a fost vizitată o solă 
a fermei nr. 1 de la C.A.P. Puțuri 
cultivată cu orz. Inginerul-șef al 
cooperativei raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că prin folosirea 
soiului „Miraj", prin asigurarea unei 
densități corespunzătoare și recolta
rea culturii în pirgă. evitîndu-se la 
maximum pierderile, se vor obține 
recolte corespunzătoare.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că pămintul este bun, ca
pabil să dea producții mult mai 
mari, cu condiția să fie lucrat mai 
bine, să se respecte cu strictețe ve
rigile tehnologice, mai cu seamă 
efectuarea unor arături de calitate 
superioară.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae-Ceaușescu pentru vizita fă
cută in județul Dolj, pentru indica
țiile si orientările date, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid. Gheorghe Stoica, s-a angajat, 
în numele tuturor celor ce lucrează 
pe ogoarele doljene, că nu vor pre

Intr-un lan de orz, al C.A.P, Adunații-Copăceni, se examinează calitatea lucrărilor și nivelul producției (Agerpreș)

cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor formu
late pe parcursul vizitei, asigurin- 
du-I. totodată, pe secretarul general 
al partidului că. încă din acest an, 
în agricultura județului se va pro
duce un puternic reviriment în creș
terea producțiilor și a eficienței eco
nomice.

La plecare, după ce a adresat fe
licitări pentru activitatea depusă de 
oamenii muncii de aici.’ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat din 
nou să se acorde o atenție mai mare 
lucrărilor de pregătire a terenului 
si semănatului, pentru a se obține 
pe fiecare metru pătrat recolte 
maxime, subliniind că toți cei ce 
lucrează în agricultură trebuie să se 
gîndească încă de pe acum la orga
nizarea superioară a muncii, astfel 
incit în anul viitor Doljul să fie un 
județ fruntaș în întrecerea cu cele
lalte județe ale țării.

Vizita a continuat la COOPE
RATIVA AGRICOLĂ DE 
PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, 
județul Olt. unitate distinsă in mai 
multe rînduri cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste".

Sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost mar
cată printr-o atmosferă entu
ziastă. însuflețitoare. Numeroși lo
cuitori ai Scorniceștiului au ținut 
să fie prezenți la această nouă în- 
tîlnire cu secretarul general al parti
dului. manifestîndu-și bucuria de a-I 
avea din nou în mijlocul lor, de a-și 
exprima, și cu acest prilej, profun
da recunoștință și prețuire pentru 
neobosita sa activitate pusă in 
slujba poporului, a prosperității și 
înfloririi multilaterale a țării.

Miile de oameni prezenți aici, au 
ovaționat îndelung pentru partidul 
comunist, pentru secretarul său ge
neral. pentru patria noastră socia
listă. S-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu și țăranii!“, 
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu 
— România !“.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate, in fața unor 
machete cu grafice, date cu privi
re la rezultatele obținute de consi
liul unic agroindustrial și de coope
rativa agricolă Scornicești pe linia 
creșterii producțiilor la principalele 
culturi. O expoziție reprezentativă de 
legume și fruște. de produse agrico
le prelucrate industrial întregește 
imaginea despre hărnicia oamenilor 
acestor locuri.

în continuare, a fost prezentat un 
lan de triticale. o combinație gene
tică intre griu și secară, rezistent la 
secetă si cădere, care se poate cul
tiva pe terenuri mai puțin fertile, 
în condiții de neirigare, fiind bogat 
în proteine și asigurind foarte bune 
calități produselor de panificație.

Avind în.vedere rezultatele bune 
obținute, s-a indicat extinderea pro
ducției de triticale, urmînd ca să- 
mința să fie folosită și in alte zone 
ale țării.

în continuare au fost analizate 
unele aspecte ale dezvoltării zooteh
niei. fiind prezentate o serie de ex

periențe pozitive ale cooperatorilor 
din Scornicești. Gazdele au prezen
tat. intre altele, rezultatele obținute 
in prepararea unui substituent de 
lapte pentru hrana vițeilor.

'Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatei^ obținute și preo
cupările pentru diversificarea pro
duselor pentru hrana animalelor și 
a indicat generalizarea utilizării a- 
cestui preparat.

S-a vizitat apoi o fermă vegetală 
unde s-a constatat o bună stare de 
creștere a griului. Pentru sporirea 
recoltelor, s-a cerut să se treacă fără 
întirzieri la extinderea sistemelor 
locale de udare a plantelor pînă la 
realizarea și in această zonă a unor 
amenajări mari de irigații.

In încheierea vizitei la C.A.P. 
Scornicești, adresîndu-se tutu
ror celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte 
de apreciere față de modul în care 
se prezintă culturile, arătind că exis
tă toate condițiile pentru a se obți
ne producții ridicate la hectar la 
toate culturile și le-a urat noi suc
cese în întreaga lor activitate.

Ultimul obiectiv al vizitei de lu
cru in județul Olt a fost FERMA 
DE CEREALE PĂIOASE A 
C.A.P. COLONEȘTI, unitate 
aparținînd consiliului unic agroin
dustrial Spinepi.

Au fost prezentate evoluția în ul
timii ani a producțiilor obținute la 
griu, orz, porumb, floarea-soarelui, 
fasole și plante furajere, livrările de 
cereale și plante tehnice la fondul 
de stat, programul de sporire a po
tențialului productiv al solului in 
1986, atit la nivelul C.U.A.S.C. Spi- 
neni, cit și la cel al C.A.P. Colo
nești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze, în continuare, 
un lan cultivat cu triticale. -Noua 
cultură se realizează cu bune rezul
tate și aici, de cinci ani, obținîn- 
du-se în condiții de neirigare. pe 
terenuri podzolice, producții de peste 
7 000 kg la hectar.

A fost examinat. în continuare, un 
Ian de orz din soiul „Miraj11, la care 
s-a estimat o producție de peste 
6 300 kg la hectar.

Apreciind stadiul' de vegetație și 
densitatea corespunzătoare a plante
lor de triticale și orz, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se asi
gure realizarea unor recolte mai mari 
la ambele culturi, în așa fel incit co
operatorii din Colonești să înregis
treze niveluri superioare de produc
ție pentru a se putea situa astfel pe 
unul dintre locurile fruntașe in în
trecerea dintre unitățile agricole.

Secretarul general al partidului a 
adresat lucrătorilor ogoarelor din 
Colonești felicitări pentru activita
tea depusă, urindu-le, totodată, noi 
și tot mai mari succese in muncă, 
multă sănătate și fericire.

Tovarășul Vasile Bărbulescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., a mulțumit pentru vizita 
efectuată, pentru prețioasele indicații 
și orientări primite cu acest prilej 
și a reafirmat hotărîrea locuitorilor 
județului Olt de a munci susținut 

pentru realizarea unor recolte supe
rioare în acest an și in întregul 
cincinal, pentru infăptuirea neabătu
tă a obiectivelor noii revoluții agrare 
și transpunerea in viață a istoricelor 
hotăriri adoptate la Congresul al 
XTII-lca al P.C.R.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi pe o solă aparținînd FERMEI 
STOLNICI A I.A.S. COS-
TEȘTI, județul Argeș. Evaluări
le efectuate in două lanuri de orz 
și griu arată, în ambele cazuri, nive
luri. de producție nesatisfăcătoare. 
Apreciind că starea de lucruri exis
tentă se explică prin calitatea neco
respunzătoare a lucrărilor agricole și 
densitatea mică a plantelor, secre
tarul general al partidului a cerut
ca aceste situații să fie analizate cu 
maximă urgență, luîndu-se măsurile 
care se impun pentru a evita repe
tarea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
zitat, în continuare, CAP

a vi-
PU-

RANI, județul Teleorman, unitate 
cunoscută prin producțiile mari și 
stabile realizate an de an, atit la 
producția vegetală, cit și la cea ani
malieră.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost salutat cu deosebi
tă’ stimă și respect de Gheorghe Ma
tei, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate programele de 
dezvoltare a agriculturii teleormă- 
nene in anul 1986 și in perspectivă’ 
pină în 1990, in spiritul sarcinilor și 
orientărilor reieșite din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, rosti
tă la cel de-al III-lea Congres al 
agriculturii, al întregii țărănimi. 
Este evidențiat faptul că griul și or
zul. celelalte păioase au fost insă- 
mînțate in epoca optimă, în condi
ții de calitate, efectuindu-se la timp 
toate lucrările prevăzute in tehno
logia acestora. In prezent, lanurile 
de păioase se află în faza de coace
re, urmînd ca in scurt timp să se 
treacă la seceriș, în acest scop, au 
fost pregătite, din timp și sint gata 
pentru a intra in lanuri combinele, 
presele de balotat, celelalte utilaje 
agricole. De asemenea, sint pregăti
te pentru a intra in brazdă tractoa
rele, semănătorile pentru insămin
țarea culturilor duble de porumb 
boabe, sfeclă de zahăr, fasole, furaje 
și alte culturi.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate lanuri de griu 
și orz apârținind C.A.P. Purani. Shit 
prezentate informații privind desfă
șurarea lucrărilor agricole, evaluări
le privind recolta de orz și griu, care 
în acest an promite a fi ridicată.

în ceea ce privește culturile pră
sitoare. se menționează că au fost 
efectuate primele două prașile me
canice și manuale, in prezent, for
țele fiind concentrate la executarea 
celei de-a treia prașile. De aseme
nea. se acționează la stringerea și 
depozitarea furajelor.

La încheierea vizitei, adresîn
du-se celor prezenți. t o va r ă ș u I 
Nicolae Ceaușescu a expi-imat sa
tisfacția deosebită produsă de starea 
culturilor, care asigură recolte bune 
de griu și orz. de situația lanurilor 
de porumb, care se prezintă bine, cu 
perspectiva de a obține producții 
mari. Am văzut și alte ferme din ju
dețul Teleorman. Avind in vedere 
producțiile evaluate in unitățile vi
zitate, suprafața irigată de care dis
pune județul, trebuie să obțineți re
colte cit mai mari, a spus secreta
rul general al partidului. Este ne
cesar să fie luate toate măsurile pen
tru stringerea și depozitarea fără 
pierderi a întregii producții de griu 
și orz. pentru efectuarea tuturor lu
crărilor de întreținere la culturile 
prăsitoare. în anul viitor, activitatea 
trebuie să fie bine organizată, să se 
producă o schimbare radicală, astfel 
incit pe toate suprafețele, irigate sau 
neirigate, să se obțină producții su
perioare. Aveți toate condițiile ca 
anul viitor să obțineți recolte mari !

Felicit cooperatorii, mecanizatorii, 
pe toti lucrătorii ogoarelor din Pu
rani și din județul Teleorman pen
tru rezultatele bune obținute, vă do
resc succese cit mai mari, multă 
sănătate și fericire !

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae’ Ceaușescu în județe din 
sudul tării ilustrează preocuparea 
statornică a conducătorului partidu
lui și statului nostru pentru conti
nua dezvoltare și modernizare a agri
culturii, ramură de bază a econo
miei naționale, pentru creșterea pro
ducțiilor vegetale și animaliere, po
trivit obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, in
dicațiilor și orientărilor formulate de 
secretarul general al partidului la 
recentul congres al țărănimii.

/
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII PLĂNUI LA PRODUCȚIA FIZICA - ÎNDEPLINIT
ADRESATE- CONDUCERII PARTIDULUI

Redresarea cooperativei agricole stă, 
in primul rind, in puterea 

cooperatorilor înșiși
într-o scrisoare adresată tova

rășului Nicolae Ceaușescu se arăta 
că rezultatele economice și finan
ciare ale C.A.P. Prundeni — Vîlcea 
sint necorespunzătoare, veniturile 
cooperatorilor sint mici, deși co
operativa dispune de o bază mate
rială bună. După părerea autorului 
scrisorii, situația s-ar datora mo
dului defectuos în care este con
dusă unitatea de către președin
tele Lungu Constantin, care a co
mis o serie de abuzuri și ilegali
tăți privind organizarea producției 
și a muncii, gospodărirea bazei > teh- 
nico-materiale, valorificarea pro
ducției și altele.

Verificarea la fața locului a fost 
efectuată de un colectiv de acti
viști ai C.C. al P.C.R. și cadre de 
la organele locale de partid și de 
stat, sub îndrumarea prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului și a unui secretar al C.C. 
al P.C.R. — așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu. A re
zultat că, intr-adevăr, în perioada 
1983—1985, C.A.P. Prundeni a înre
gistrat rezultate economice și fi
nanciare necorespunzătoare posibi
lităților de care dispune.

Afirmația autorului scrisorii pri
vind vina ce o poartă președintele 
cooperativei s-a dovedit adevărată. 
Dar din lectura raportului de cer
cetare rezultă limpede că o mare 
vină are și fiecare cooperator în 
parte prin faptul că fie nu a par
ticipat la muncă și, după cum este 
de toată lumea cunoscut, din ne- 
muncă nu se poate trăi, darmite 
progresa, fie că a primit din bu
nurile C.A.P. mai mult decît me
rita, fie că nu a luat nici o ati
tudine împotriva abuzurilor, a ile
galităților comise.

Iată faptele, mai bine zis unele 
din ele. In anul trecut era necesar 
să se efectueze un volum de 146 
mii norme fizice — și s-a reali
zat doar 75 la sută din plan, re
venind pe un cooperator care a lu
crat doar 78 de norme in loc de 201. 
Pe de altă parte, o proporție de 68 la 
sută din numărul cooperatorilor 
care au lucrat nu și-au realizat vo
lumul de muncă ștabilit de adu
narea generală. Se mai arată că 
s-au făcut cheltuieli mari prin 
depășirea consumurilor specifice de 
materiale, furaje, prestări de ser-

vicii, executarea unor transporturi 
neeconomice și altele. Dar la toate 
acestea n-au contribuit coopera
torii ? Ca și cum acestea n-ar fi 
fost deajuns, amil trecut, fără o 
analiză temeinică și contrar preve
derilor legale, s-au scos din inven
tar mijloace fixe neamortizate — 
153 căruțe, două autocamioane, 
pompe, barăci, remize etc., în va
loare de peste 624 mii lei. 
Mai departe. în 1985 cooperatorii 
din comună au deținut nelegal 373 
hectare teren, din care 245 hectare 
plantate cu vie. însuși președintele 
are în folosință personală în plus, 
necuvenit, 0,16 hectare vie.

Lipsa de răspundere, de grijă 
pentru proprietatea obștească a 
mers pînă acolo incit s-a neglijat 
preluarea în 1985 a producției de 
812 tone struguri și 437 tone po
rumb de la cei care au deținut te
renuri 
C.A.P. și deținătorii de 
existau 
acord global. Au existat nereguli și 
în ce privește atribuirea de teren 
pentru construcții de locuințe ; în 
perioada 1983—1985 s-au dat 
menea suprafețe unor cetățeni 
posedau terenuri și imobile 
prietate personală... Tot anul 
cut s-au valorificat, direct 
cimp, peste 71 tone cartofi și a- 
proape 39 tone varză, iar cu apro
barea consiliului de conducere al 
unității s-a acordat nelegal șefilor 
de echipă un număr de 742 norme 
fizice.

Ca urmare a tuturor acestor abu
zuri. secretariatul Comitetului ju
dețean de partid Vîlcea a hotărît 
scoaterea din funcție a președinte
lui cooperativei și sancționarea sa 
cu vot de blam cu avertisment. Au 
mai fost sancționați pe linie de 
partid și administrativă inginerul- 
șef, contabilul-șef ai cooperati
vei, inginerul-șef și economistul 
C.U.A.S.C.-ului ; de asemenea, s-a 
stabilit să fie discutați în organi
zațiile de partid din care fac parte 
5 șefi și economiști de fermă, or
ganizatorul 
precum și 
membru al 
dețean de . .
de consiliul unic respectiv. S-a în
tocmit un plan de măsuri care să 
ducă la redresarea cooperativei.

în plus, cu toate că între 
..................... terenuri 

încheiate contracte de

activiști ai Comitetului Central, 
Consiliului de Miniștri și ai altor 
organe centrale competente și s-a 
constatat că ele corespund adevă
rului. In perioada 1979—1983, Cen
trala industrializării laptelui a im
portat diferite utilaje pentru care 
s-au cheltuit sume importante, dar 
care nu funcționează sau nu smt 
folosite la întreaga capacitate, de
oarece pentru unele nu s-au asi
gurat din țară materialele necesare 
confecționării ambalajelor, iar la 
altele lipsesc unele subansamble.

S-a confirmat și faptul că în 1985 
centrala și unele unități județene 
de industrializare a laptelui au 
raportat în Plus, prin livrări reci
proce între unități, cantități im
portante de produse, majorîndu-se 
artificial valoarea producției-mar- 
fă. Ca urmare a acestor operațiuni 
s-au încasat retribuții necuvenite 
in sumă de aproape 70 000 lei.

Așa cum se subliniază în rapor
tul de cercetare, concluziile verifi
cării scrisorii au fost discutate cu 
conducerea M.I.A. și cu colectivul 
de conducere al centralei, stabilin- 
du-se măsuri corespunzătoare. S-a 
stabilit astfel să se acorde spriji
nul necesar de către conducerea 
ministerului și a centralei pentru 
punerea în funcțiune, pînă la 20 
iunie 1986, și funcționarea la ca
pacitate a tuturor utilajelor neuti-

lizate corespunzător ; recuperarea 
integrală a retribuțiilor încasate 
necuvenit. de personalul existent la 
întreprinderile în cauză ; sancțio- 

- narea disciplinară și pe linie de 
partid a tovarășilor din conduce
rea centralei și a directorilor în
treprinderilor la care s-au consta
tat abaterile privind schimburile 
de semifabricate și produse finite. 

Totodată, se va extinde controlul 
asupra modului de înregistrare și 
raportare a producției-marfă, a 
transferurilor de semifabricate și 
produse finite și la celelalte uni
tăți. Au fost, de asemenea, stabi
lite măsuri pentru întărirea con
trolului de către minister, banca 
agricolă și Direcția centrală de 
statistică asupra modului de ra
portare a realizării indicatorilor de 
plan și eliberării drepturilor de 
retribuire la unitățile de industria
lizare a laptelui prelucrarea în 
biroul executiv al M.I.A. a defi
ciențelor constatate în*vederea eli
minării și prevenirii acestora în 
sectoarele din subordine.

S-a aprobat ca raportul să fie 
transmis la M.I.A., Banca pentru 
Agricultură și Industrie Alimen
tară și comitetele județene de 
partid unde se află întreprinderile 
la care s-au constatat lipsurile, 
pentru urmărirea aplicării măsuri
lor stabilite.

realizate

ase- 
care 
pro- 
tre- 
din

Interesele

de partid al C.U.A.S.C., 
Vasilica Cîrciumaru, 

biroului comitetului ju- 
partid, care a răspuns

Măsuri pentru eliminarea 
și prevenirea lipsurilor

Numeroase, importante și com
plexe sînt problemele conducerii 
unei centrale economice. O condi
ție însă este absolut obligatorie 
pentru orice conducător de între
prindere, centrală, departament 
etc. : să manifeste o grijă deosebită 
pentru cheltuirea cu maximum de 
eficiență a fiecărui leu — mai 
ales cind este vorba de fonduri 
pentru importul unor utilaje — și 
să dovedească cinste ireproșabilă 
în privința producției și raportării 
ei. Cu atît mai mult cu cît, se 
știe, raportarea fictivă a unor pro
duse are o seamă de implicații ne
gative atît in ce privește planifi
carea și producerea unor sortimen- 

retribuțiile cuvenitete, cît și 
personalului muncitor și de con
ducere.

Or, după cum se afirma într-o 
scrisoare adresată C.C. al P.C.R., 
exact asemenea cerințe a nesocotit 
conducerea Centralei industrializă-

rii laptelui din cadrul Ministerului 
Industriei Alimentare. în esență, 
scrisoarea sesiza că s-au cheltuit 
importante sume valutare pentru 
import de utilaje care nu sînt fo
losite. în al doilea rînd, se men
ționa că, în scopul creșterii artifi
ciale a realizărilor de plan, s-ar fi 
procedat, un timp, la schimburi de 
produse între întreprinderi. Acest 
ultim fapt nu numai că a dus la 
deprecierea, în timpul manipulări
lor, a unor însemnate cantități de 
produse, se aprecia în scrisoare, 
dar a dus și la un consum inutil 
de carburanți, plus celelalte im
plicații, intre care acordarea de 
retribuții necuvenite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare prim viceprim-mi- 
nistrului de resort al guvernului 
și secretarului cu probleme agrare 
al C.C. al P.C.R. La cercetarea fap
telor din scrisoare au participat

și ale societății -
Măi mulți cetățeni ai comunelor 

Bumbești-Jiu și Schela, județul 
Gorj, au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o scrisoare în 
care relevau că. pe baza unui pro
iect — după părerea lor, întocmit 
superficial — ar urma ca în apro
pierea celor două localități să se 
amenajeze pe riul Jiu un lac de 
acumulare pentru satisfacerea ne
voilor de apă ale unităților indus
triale din municipiul Craiova. Prin 
efectuarea acestor lucrări, susți
neau ei, ar fi afectate mari supra
fețe de teren arabil și unele obiec
tive istorice. Autorii scrisorii rugau 
conducerea partidului să analizeze 
problemele sesizate și să stabileas
că măsurile cele mai potrivite.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost re
partizată spre verificare prim vice- 
prim-ministrului de resort al gu
vernului. sub îndrumarea căruia 
specialiști de la Consiliul Național 
al Apelor și Ministerului Energiei 
Electrice au analizat prevederile 
schemei generale a amenajării 
complexe a rîului Jiu.

După cum rezultă din raportul 
de cercetare, lucrarea are cu totul 
alt scop decît cel menționat în 
scrisoare. Astfel, acumularea Valea 
Sadului face parte din amenajarea 
hidroenergetică și complexă a rîu
lui Jiu pe sectorul Valea Sadului
— Văleni și este prevăzut în pla
nul de investiții al M.E.E. să în
ceapă în 1987. Rolul acesteia este 
de a asigura alimentarea cu apă și 
atenuarea viiturilor potrivit cerin
țelor de apărare a marilor obiec
tive, îndeosebi a celor termoenerge- 
tice și miniere din zonă, precum 
și valorificarea superioară a poten
țialului hidroenergetic al acestui 
sector de rîu. Lucrarea este nomi
nalizată 
pentru 
agricole 
de apă 
hectare

Organele de stat competente au 
studiat variantele posibile de luat 
în considerație : în zona defileului
— aval de Lainici și Ia ieșirea din 
defileu în aval de confluența de la 
Valea Sadului. Analiza comparati-

și în programul 
asigurarea unor 
sigure și stabile, 
pentru irigarea 

din județul Dolj.

național 
producții 
ca sursă 
a 74 000

cetățenilor 
in deplin consens 
vă a variantelor studiate, ținînd 
seama de principalii indicatori teh- 
nico-economici, a scos în evidență 
că, în timp ce ambele variante 
asigură necesarul de apă pentru 
dezvoltarea în perspectivă a folo
sințelor, realizarea acumulării Va
lea Sadului este mai avantajoasă. 
In raport se subliniază și de ce : 
necesită un volum mult mai mic 
de investiții, implică dezafectări 
reduse de căi ferate electrificate 
(0,9 km față de 34,6 km) și o su
prafață de teren mai mică cu 590 
ha.

în același timp, realizarea acu
mulării Valea Sadului necesită 
strămutarea unul număr de 130 
gospodării, două școli, iar monu
mentele istorice menționate — cas
trul roman și cetatea dacică — nu 
vor fi strămutate, acestea nesituin- 
du-se în suprafața ocupată de acu
mulare, și vor fi protejate prin dig 
de apărare.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Gorj, ținînd 
seama de eficiența economică sub 
toate aspectele, de interesele gene
rale ale societății, și-a dat acor
dul de principiu asupra amplasa
mentului acumulării in Valea Sa
dului.

în scopul lămuririi la fața locu
lui a tuturor problemelor sesizate, 
s-au organizat două adunări cetă
țenești în comunele Bumbești-Jlu 
și Schela, cu participarea re
prezentanților Comitetului județean 
al P.C.R. și ai Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Gorj, precum și a birourilor execu
tive ale consiliilor populare comu
nale respective. La aceste adunări, 
la care au fost prezenți numeroși 
cetățeni, printre care și semnatarii 
scrisorii, s-au făcut precizări pri
vind necesitatea realizării acumu
lării și importanta sa, cît și va
riantele de amplasare, dîndu-se, 
totodată, răspunsuri Ia problemele 
ridicate de cetățeni. In numele 
locuitorilor celor două comune, ce
tățenii care au luat cuvîntul și-au 
exprimat acordul privind realiza
rea lucrării și amplasamentul sta
bilit.

Neculai ROSCA

Utilajele miniere 
la termenele prevăzute, livrate

în ordinea montajului (i)
Țara are nevoie de cărbune ! De cit mai mult cărbune energetic și 

cocsificabil. Aurul brun a devenit in prezent o resursă materială vitală 
pentru o serie de sectoare de bază ale economiei, cum sint : energetica, 
metalurgia, chimia și altele. Tocmai de aceea trebuie acționat cu fermi
tate pentru sporirea producției de cărbune, care depinde in mare măsură 
și de punerea in funcțiune la termenele stabilite a tuturor noilor capaci
tăți de producție din industria extractivă. Dar, evident, pentru aceasta 
sint necesare multe utilaje miniere.

Industria noastră de profil dispune de capacitatea de a asigura do
tarea corespunzătoare cu utilaje tehnologice a întregului sector minier. 
Există astăzi întreprinderi și secții specializate în producția de utilaj mi
nier ; există unități de cercetare și proiectare ; există o centrală de resort 
care coordonează activitatea acestui domeniu. Problema esențială care se 
ridică este : sînt executate utilajele miniere la termen și livrate în ordi
nea montajului ? Iată tema investigațiilor întreprinse în citeva unități 
din cadrul Centralei industriale de utilaj minier și mașini de ridicat din 
Timișoara, precum și în alte întreprinderi colaboratoare.

FAȚA-N fața beneficiari 
ȘI FURNIZORI. Pentru a afla 
care este stadiul livrărilor de utilaje 
miniere, ne-am adresat 
Mircca Drăgan, director 
rul Minelor.

— Tovarășe director, 
ani ziarul „Scinteia11 a . 
mai multe rînduri articole privind 
producția de utilaj minier. Revenim, 
acum, și dorim să ne spuneți care 
este stadiul livrărilor la principalele 
utilaje miniere care condiționează 
punerea in funcțiune a unor noi ca
pacități de producție în acest an ?

— în domeniul producției de uti
laj minier se manifestă o serie de 
neajunsuri care au făcut ca, în pe
rioada care a trecut de la începutul 
acestui an, centrala de resort din 
Timișoara să înregistreze o restanță 
de peste 12 000 tone utilaj minier.

— în ce se concretizează restan
țele și care sînt repercusiunile lipsei 
acestor utilaje ?

— Principalele restanțe se regă
sesc la subansamblele pentru exca
vatoarele cu rotor și mașinile de 
haldat care au termene de punere în 
funcțiune în acest an. Cele mai 
mari rămineri in urmă sînt la 
mecanismele de rotire, cablurile de 
susținere, șenilele acționate și neac- 
ționate. Din această cauză nu putem 
pune in exploatare la timp liniile 
tehnologice din bazinele carbonifere 
Rovinari, Mehedinți și Horezu. Tot
odată. trebuie spus că restanțe în
semnate se înregistrează și la trans
portoarele cu racleți (130 bucăți) și 
transportoarele cu bandă (70 bucăți), 
ceea ce împiedică punerea in func
țiune a capacităților planificate in 
abatajele din Valea Jiului.

Consemnînd opinia beneficiarului, 
să vedem acum care este punctul de 
vedere 
aceasta 
inginer 
junct în cadrul Centralei de utilaj 
minier și mașini de ridicat din Ti
mișoara.

— Este adevărat, a confirmat in
terlocutorul, avem restanțe mari 
față de mineri. Cauzele ? Multiple. 
Una dintre acestea și care ne prici
nuiește mari dificultăți este lipsa 
unor repere și subansamble fabri
cate în colaborare cu alte unități. 
Astfel, de multe ori, datorită lipsei 
unor piese și subansamble sîntem 
nevoiți să oprim fabricația unor 
produse și să începem altele, cu alte 
termene de livrare.

— Bine, dar în felul acesta nu res
pectați ordinea de montaj.

— Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Noi știm bine, doar sintem specia
liști. că montarea unui excavator cu 
rotor nu se poate face decit într-o 
anumită ordine precis stabilită prin 
tehnologiile de lucru. Dar, din moti
vele pe care le-am arătat, sintem 
puși in situația să nu putem livra 
subansamblele in ordinea montaju
lui. Așa se explică faptul că, în pre
zent, centrala noastră, figurează pe 

. de-o parte, cu restanțe foarte mari, 
iar, pe de altă parte, a livrat supli-

tovarășului 
in Ministe-

in ultimii 
publicat in

al furnizorului. Pentru 
ne-am adresat tovarășului 
Sorin Pascu, director ad-

mentar minerilor citeva mii de tone 
de utilaj.

— Acest aspect îl criticam într-o 
anchetă publicată in ziarul „Scin- 
teia“ la data de 17 august 1985. Din 
păcate, situația e aceeași și in pre
zent. Ce credeți că trebuie între
prins pentru îmbunătățirea 
ții, pentru evitarea acestor

— în primul rînd, toate 
colaboratoare care concură 
zarea utilajului minier să

activi tă- 
situații ? 
unitățile 
la reali- 
respecte,

Sondajul SCintCÎÎ 
in actualitatea

economică

așa cum de altfel prevede legea 
contractelor, termenele de livrare. 
Altfel, furnizorul general — in ca
zul utilajului minier, centrala noas
tră — este pus in situația de a fi 
mereu restanțier. Recunosc, avem și 
noi părțile noastre de vină, care țin 
de organizare, de disciplină tehnolo-- 
gică, dar ce te faci cînd trimiți te
lexuri peste telexuri, cind dai tele
foane peste telefpane, cînd ții co
mandamente și trimiți delegați după 
materiale, iar in loc 
mești promisiuni și 
de multe ori se 
prelungesc in timp.
este limpede, nu putem finaliza uti
lajele miniere.

Așadar, și in prezent, Centrala de 
utilaj minier și mașini de ridicat din 
Timișoara înregistrează mari res
tanțe față de mineri. După cum ne 
preciza directorul tehnic al centralei, 
majoritatea acestor rămineri in 
urmă se datorează colaboratorilor, 
care nu livrează ritmic și integral 
piesele și subansamblele necesare 
fabricării utilajelor miniere. Nu pu
nem la îndoială temeinicia acestei 
afirmații. Totuși, atunci ce se discu
tă, ce probleme se rezolvă la co
mandamentele care se țin lunar la 
Timișoara și la care participă, pe 
lingă constructorii de utilaj minier, 
și reprezentanții principalelor uni
tăți colaboratoare ? Altfel spus, care 
este eficienta acestor comandamente 
din moment ce problemele nu sint 
rezolvate ? întocmirea unor grafice 
care din capul locului se știe că nu 
vor fi respectate nu folosește nimă
nui. Nu poate să producă decit ne
dumerire faptul că. de ani de zile, 
centralele industriale, ministerele de 
resort nu iau atitudine fermă față de 
această stare de fapt.

CONTRACTE FERME SAU...* 
OBLIGAȚII FACULTATIVE ? în 
perioada care a trecut de la începu
tul acestui an. multe întreprinderi 
producătoare de utilaj minier nu 
și-au realizat planul la toate sorti-

de produse pri- 
asigurări, care 
reînnoiesc și se 
Cu promisiuni,

Prin aplicarea acordului global VENITURILE DIN MUNCĂ - STRlNS LEGATE DE REZULTATELE MUNCII
CALCULE Șl ARGUMENTE CARE DEMONSTREAZĂ CARACTERUL 
STIMULATIV AL ACESTEI FORME SUPERIOARE DE ORGANIZARE 

Șl RETRIBUIRE (III)
Azi, în industria petrolului

Țării — cit mai mult țiței ! Este 
deviza de muncă a tuturor petro
liștilor țării. Pentru a stimula cît 
mai puternic eforturile acestora 
spre obținerea unor cantități tot mai 
mari de țiței și gaze, în condițiile 
unei eficiente economice superioare, 
mecanismul acordului global instituit 
de lege prevede in această ramură 
pîrghii și instrumente de acțiune 
specifice. Aștfel, unitatea organizato
rică de bază cu care se incheie con
tractul de acord global este brigada 
de producție petrolieră și de produc
ție de gaze naturale, inclusiv forma
ția de lucru pentru punerea în pro
ducție, intervenții și reparații sonde, 
sau brigada de foraj al sondelor de 
țiței și gaze. De asemenea, se în
cheie contract de acord global Cu 
secția, atelierul, formația specializate 
pentru anumite activități, cum sint 
cele de comprimare a gazelor, dez- 
benzinare, deetanizare. carotaj și 
perforări, cimentări și operații spe
ciale la sonde, montaj-demontaj in
stalații de foraj, recondiționări ma
terial tubular și utilaj petrolier ș.a.

în activitatea de extracție a ți
țeiului și gazelor producția con
tractată se exprimă în unități fizi
ce : tone de țiței extras, gazolină și 
etan sau metri cubi de gaze utili
zabile. Se include în contract pro
ducția fizică prevăzută în pian sau 
aprobată prin programe speciale.

Desigur, și în această ramură sînt 
prevăzute pirghii economice de na
tură să orienteze preocupările oa
menilor muncii și spre laturile ca
litative. intensive ale activității 
productive. De exemplu, la unită
țile din extracția țițeiului și gazelor 
și la trusturile de foraj-extracție 
criteriul în raport cu care se ma
jorează sau se diminuează retribu
țiile este realizarea indicelui planifi
cat de utilizare a fondului sondelor

de exploatare. Pentru brigăzile de 
producție petrolieră și de gaze con
dițiile pentru acordarea integrală a 
sumei cuvenite în raport cu produc
ția fizică realizată și gradul de în
deplinire a criteriilor se referă la 
Încadrarea in parametrii de calitate 
a țițeiului sau gazelor (procent de 
impurități), precum și în consumu
rile specifice normate de materiale, 
combustibili și energie.

★
în exemplul propus pentru de

monstrarea modului de funcționare 
a mecanismului acordului global se 
consideră că o brigadă de produc
ție petrolieră are prevăzut să ex
tragă intr-o lună 3 450 tone de țiței 
și 1 200 mii mc gaze utilizabile. 
Numărul de personal planificat este 
de 157. Tariful de manoperă pe tona 
de țiței este de 111,14 lei, iar pe
1 000 metri cubi de gaze — 27,45 lei. 
Rezultă că, pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor, brigăzii i se cu
vine un fond de retribuire de : 
3 450 tone X 111,14 lei/tonă + 1 200 000 
mc X 27,45 lei/1 000 mc - 416 373 lei.

Această sumă se acordă integral 
dacă se respectă criteriul referitor 
la realizarea indicelui stabilit de uti
lizare a fondului de sonde de ex
ploatare — de 0,95, precum și dacă 
se asigură încadrarea în condițiile 
prevăzute : parametrii de calitate a 
țițeiului (procent maxim admis de 
impurități — 1 la sută) și consumu
rile normate de materiale, com
bustibil și energie.

în această situație, In medie, pe 
o persoană, revine o retribuție de
2 652 lei. ✓

VARIANTA A
Planul de producție a fost Înde

plinit în proporție de 105 la sută la 
țiței (s-au extras 3 623 tone) și de

112 la sută la gaze (s-au produs 
1 344 mii mc gaze). Pentru producția 
realizată se cuvine o sumă calculată 
astfel :
3 623 tone X 111,14 lei/tonă + 1 344 000 
mc X 27,45 lei/mc “ 439 552 lei.

Indicele de utilizare a fondului de 
sonde de exploatare a fost de 0,96. 
Gradul de îndeplinire a criteriului 
este în acest caz de 101 la sută 
(0,96 : 0,95 X 100).
439 552 lei X 1% - 4 395 lei
439 552 Iei + 4 395 lei - 443 947 lei 

întrucît producția s-a încadrat in 
parametrii de calitate stabiliți și in 
consumurile normate de materiale, 
combustibil și energie, suma respec
tivă se acordă integral. In calculul 
retribuției medii pe o persoană cu
venite in această situație se ține 
seama și de faptul că, datorită orga
nizării mai bune a producției și a 
muncii și creșterii productivității 
muncii, brigada și-a îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan lucrind cu 
un număr de personal mai mic, de 
numai 147 (93,6 la sută din numărul 
planificat).
443 947 lei :

Cu 368 lei 
decit a fost 
Desigur, repartizarea între membrii 
brigăzii a sumei cuvenite pentru 
munca în acord global se face în ra
port cu contribuția fiecăruia la rea
lizarea sarcinilor, retribuția tarifară 
și timpul efectiv lucrat.

147 pensoane — 3 020 lei 
(13,9 la sută) mai mult 

prevăzut in contract.

VARIANTA B
în această variantă se consideră, 

de asemenea, că planul la producția 
fizică a fost depășit, realizindu-se 
3 554 tone de țiței (cu 3 la sută peste 
prevederi) și 1 296 mii mc gaze (cu 
8 la sută peste prevederi). Ca atare, 
suma cuvenită se determină astfel : 
3 554 tone X 111,14 lei/tonă +

1 296 000 mc X 27,45 lei/1 000 mc 
430 567 lei

Deoarece s-a realizat un indice de 
utilizare a fondului de sonde în ex
ploatare de 0,931, cu 2 la sută mai 
mic decît cel planificat, suma res
pectivă se diminuează în mod cores
punzător :
430 567 lei X 2% - 8 611 lei
430 567 lei — 8 611 lei = 421 956 lei

Deși s-a asigurat încadrarea în pa
rametrii de calitate, consumurile 
materiale, combustibil și energie 
fost depășite cu 5 la sută (cotă 
diminuare 0,5) : 
5% X 0,5 - 2,5% 
421 956 lei X 2,5% - 10 549 lei 
421 956 lei — 10 549 lei - 411 407 lei

S-a lucrat cu numărul de personal 
planificat, deci pe o persoană revine 
o retribuție medie de 2 620 Iei, cu 
32 lei (cu 1 la sută) mai mică decît 
s-a prevăzut.

Cu alte cuvinte, eforturile pentru 
depășirea producției au fost, practic, 
anulate de lipsa de spirit gospodă
resc în folosirea resurselor mate

de 
au 
de

riale și energetice, 
slaba 
întregului 
tare.

precum și de 
preocupare pentru utilizarea 

fond de sonde de exploa-

VARIANTA C
Este o 

activitatea s-ar desfășura 
punzător din toate punctele de ve
dere. Astfel, planul la producția fi
zică nu a fost îndeplinit, extrăgin- • 
du-se numai 3 250 tone țiței (94,2 la 
sută față de prevederi) și 1150 mii 
mc gaze (95,8 la sută față de plan). 
Suma cuvenită este de : 3 250
tone X 111,14 lei/tonă + 1 150 000 mc 
X 27,45 lei/1 000 mc = 392 772 lei

Indicele de utilizare a fondului de 
sonde de exploatare a fost, ca în va-

situație extremă, în care 
necores-

larianta anterioară, de 0,931, cu 2 
sută sub nivelul planificat.
392 772 lei X 2% - 7 855 lei
392 772 lei — 7 855 lei = 384 917 lei 

Calitatea țițeiului (impurități) 
s-a realizat cu 2 la sută (cotă 
diminuare 0,5), iar consumurile 
materiale, combustibil și energie 
fost cu 5 la sută mai mari decit cele 
normate (cotă de diminuare 0,5).

1% + 2,5% “ 3,5% reducere a sumei 
cuvenite, din cauza nerealizării con
dițiilor.
384 917 lei X 3,5% - 13 472 lei
384 917 lei — 13 472 lei = 311 445 lei

Retribuția medie (s-a lucrat cu 
numărul de personal planificat) 
este de 371 445 lei : 157 persoane — 
2 366 lei, adică cu 286 lei (cu 8,9 Ia 
sută) mai puțin decît s-a prevăzut.
se aplică ferm principiul potrivit 
potriva rezultatelor muncii, a efortu-

nu 
de 
de 
au

Așadar, și in aceastâ ramură 
căruia veniturile din muncă sint pe 
rilor depuse pentru sporirea producției, ridicarea nivelului calitativ al 
acesteia, folosirea mai bună a mijloacelor tehnice și economisirea resur
selor materiale și energetice.

Corneliu CARLAN

mentele. Restanțele vizează în spe
cial utilaje miniere de primă nece
sitate pentru industria extractivă a 
cărbunelui. Iară de care lucrările de 
investiții nu pot fi realizate la ter
menele planificate. Mai exact, la 
întreprinderea „Unio“ din Satu 
Mare sint restanțe însemnate Ja 
transportoarele cu racleți TR 3. TR 4, 
TR 7 și la transportoarele de mare 
capacitate ; la' întreprinderea meca
nică de mașini și utilaj minier din 
Baia Mare există restanțe la filtre- 
prese pentru Combinatul minier Va
lea Jiului ; la întreprinderea meca
nică Timișoara sint restanțe la prin
cipalele subansamble care echipează 
excavatoarele ERC 1 400 și la susți
nerile mecanizate de abataj SMA-5. 
De asemenea, rămineri in urmă față 
de graficele de livrări există și la 
combinele de înaintare și la mași
nile destinate depozitelor 
bune. Cauzele ? In primul 
vorba de mari neajunsuri 
sistă in aprovizionarea cu 
subansamble și semifabricate 
sare finalizării fiecărui utilaj 
parte.

— Intimpinăm mari greutăți in 
realizarea ritmică a producției, de
oarece nu primim la timp unele ma
teriale sau subansamble de la dife
rite unități colaboratoare — ne 
spune ing. Manea Girip, directorul 
întreprinderii mecanice de mașini 
și utilaj minier din Baia Mare. 
Bunăoară, din cauza nelivrării la 
termen a lanțului GAL-28 A-3 de 
către întreprinderea „Independența11 
din Sibiu, nu putem finaliza filtrele- 
prese pe care minerii din Valea Jiu
lui le așteaptă ca piinea caldă. Mai 
mult, nelivrarea la termen a acestui 
reper ne-a obligat să introducem pe 
flux alte utilaje, adică să ne abatem 
de la programele de fabricație care 
au fost stabilite. Lipsa unui singur 
reper pricinuiește un lanț întreg de 
neajunsuri. Capacitățile de produc
ție nu sint folosite deplin. Timpii 
de pregătire cresc simțitor, iar 
transporturile încrucișate datorate 
reintroducerii pe flux a subansam- 
blelor neterminate 
pra eficienței.

Un lucru trebuie, 
liniat : majoritatea 
constructoare de 
timpină dificultăți serioase in reali
zarea sarcinilor de plan din cauza 
furnizorilor de materiale și a unită
ților colaboratoare, care nu respec
tă contractele încheiate. Printre fur
nizorii care pricinuiesc mari greu
tăți unităților producătoare de utila.) 
minier se numără : întreprinderea 
„Electrocontact11—Botoșani restantă
cu stațiile compacte pentru combi
nele de înaintare în steril destinate 
Combinatului minier Valea Jiului . 
întreprinderea de mașini electrice 
București, care nu a livrat la termen 
motoarele electrice, și întreprinderea 
de pompe „Aversa11, care are o ră- 
mînere în urmă de peste 200 de 
pompe.

Se poate trage, așadar, concluzia că 
pentru recuperarea cit mai grabnică 
a restanțelor înregistrate și reali
zarea ritmică a utilajelor miniere se 
impune să se imbunătățească in 
primul rind stilul de muncă al fac
torilor de răspundere din cadrul cen
tralei de resort și din unitățile cola
boratoare. în acest sens, avem in 
vedere cel puțin două aspecte :

1. Măsurile și termenele care se 
stabilesc în cadrul comandamentelor 
lunare ce se țin la centrala de re
sort din Timișoara să fie aplicate și 
respectate cu strictețe de către toate 
intreprinderile producătoare de uti
laj minier.

2. Furnizorii de materiale și suban
samble cu care unitățile centralei 
de resort colaborează — și în spe
cial întreprinderea de mașini elec
trice București, Combinatul de uti
laj greu Iași, întreprinderea „Nep- 
tun“ Cimpina, întreprinderea „Elec- 
trocontaet11 Botoșani — să respecte 
contractele incheiate.

La colaborarea dintre unitățile 
producătoare de utilaj minier și fur
nizorii de materiale și subansamble 
ne vom referi intr-un viitor articol.

Gheorqhe IONIȚA 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

de căr- 
rind, este 

ce per- 
materiale, 

nece- 
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utilaj minier in

BIHOR

Producție-marfă 
peste prevederi

Ferm hotăriți să înscrie în cro
nica întrecerii socialiste rezultate 
de prestigiu, oamenii muncii din 
industria bihoreana acordă o aten
ție deosebită intensificării factori
lor calitativi ai creșterii econo
mice, organizării superioare a pro
ducției, mai bunei utilizări a ca
pacităților de care dispun. Sem
nificativ este faptul că. în perioada 
care a trecut din acest an, colecti
vele din unitățile economice au 
realizat o producție-marfă supli
mentară în valoare de peste 177 mi
lioane lei, spor realizat indeosebi 
Pe seama creșterii productivității 
muncii, care a fost depășită cu 1 310 
Iei pe fiecare lucrător. Pe această 
bază au fost livrate suplimentar 
economiei naționale însemnate 
cantități de cărbune, energie elec
trică. confecții textile. alumină, 
mașini-unelte. produse de mecani
că fină, uleiuri minerale, lacuri și 
vopsele, materiale de construcții. 
Rezultate dintre cele mai bune au 
obținut întreprinderea minieră 
Voivozi. întreprinderea electrocen- 
trale, întreprinderea „Metalica11, 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului, întreprinderea de suban
samble pentru piese și mijloace de 
transport, „Alumina11 Oradea, Rafi
năria Crișana din Suplacu de 
Barcău, întreprinderile de confecții 
din Oradea și Marghita. întreprin
derea de sere Oradea, întreprinde
rea de sticlărie „Pădurea Neagră11, 
(loan Laza, corespondentul „Scîn- 
teii“).
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A APĂRUT:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare Ia Congresul al IlI-lea al consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor 

oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură 
29 mai 1986 și gospodărirea apelor editura poeitica

*

50 DE ANI DE LA PROCESUL LUPTĂTORILOR COMUNIȘTI Șl ANTIFASCIȘTI DE LA BRAȘOV 

Emoționante evocări ale luptei ernice a partidului 
impntriva fascismului si a războiului, înălțător omagiu adus 
strălucitului patriot revoluționar, tovarășul Nicolae Ceausescu

împlinirea a 50 de ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști care a avut loc la Bra
șov — moment de deosebită însem
nătate in istoria Partidului Comu
nist Român, in conștiința întregului 
nostru popor — a fost omagiată in 
cadrul simpozioanelor desfășurate 
miercuri in organizarea comitetelor 
județene de partid Caraș-Severin, 
Călărași, Dîmbovița, Mureș, Sibiu, 
Timiș, Vaslui și Vîlcea.

Simpozioanele au subliniat faptul 
că acest proces se înscrie între cele 
mai de seamă evenimente ale miș
cării muncitorești din țara noastră, 
el punind în lumină gîndirea poli
tică înaintată, spiritul vizionar, înal
tele trăsături morale ale tînărului 
revoluționar Nicolae Ceaușescu, 
dăruirea pentru cauza poporului, 
curajul său de a demasca in fața 
represiunii organelor justiției inechi
tățile sociale, pericolul fascismului 
și al războiului, chemînd în același 
timp la luptă unită toate forțele de
mocratice și patriotice pentru apă
rarea intereselor clasei muncitoare, 
ale întregii națiuni.

Comunicările prezentate au evi
dențiat cu pregnantă semnificația 
istorică a procesului de la Brașov, 
care se constituie într-o pagină me
morabilă in cronica luptei neînfrica
te a comuniștilor, a tuturor forțelor 
patriotice, progresiste, revoluționare 
din țara noastră împotriva fascis
mului și războiului, pentru apărarea 
drepturilor democratice, independen
tei, suveranității și demnității na
ționale.

A fost relevată capacitatea parti
dului nostru de a transforma pro
cesele anticomuniste în mijloace ac
tive de luptă împotriva primejdiei 
fasciste, a revizionismului, pentru 
realizarea unității naționale de acți
une în apărarea granițelor țării, a 
libertății sale.

Comunicările au pus pregnant in 
evidentă calitățile de luptător 
comunist, patriotismul șl dirze- 
nia revoluționară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care din fragedă 
tinerețe și-a dedicat întreaga viață 
luptei pentru înfăptuirea mărețelor 
idealuri de libertate, independență" 
și progres ale națiunii române.

In cadrul simpozioanelor au fost 
relevate mărețele realizări obținute 
de oamenii muncii din patria noas
tră in construcția socialistă. Îndeo
sebi în perioada glorioasă inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, de cind în fruntea parti
dului și a statului se află cel mai 
iubit dintre fiii poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitor 
de țară mîndră și prosperă, care, cu 
clarviziune și dăruire exemplară, 
conduce România spre culmile pro
gresului, civilizației socialiste și co-

Ziua internațională a mediului
Progresele științei și ale tehnolo

giei. ritmurile înalte de creștere eco
nomică. înregistrate cu precădere în 
ultimii 30—40 de ani, au determinat 
în societatea modernă schimbări 
esențiale în ce privește calitatea vie
ții. Dar ritmurile de creștere n-au 
fost întotdeauna suficient corelate cu 
rezervele naturale limitate ale pla
netei. Criza energetică, declanșată ia 
începutul deceniului opt. a reprezen
tat semnalul de alarmă al unei alte 
crize — cea ecologică — avînd im
plicații mai profunde și pe termen 
lung pentru întreaga omenire. Ac
țiunile de protejare a mediului am
biant au căpătat, în aceste condiții, 
noi dimensiuni, solicitind astăzi un 
amplu și continuu efort, pe plan in
ternațional, de armonizare a trebuin
țelor umane cu cerințele gospodări
rii raționale a resurselor naturale 
ale planetei.

Adoptarea In România, Încă din 
1973, a Legii privind protejarea me
diului înconjurător, lege completată 
prin numeroase alte acte normative, 
ilustrează convingător grija pe care 
partidul și statul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o poartă dezvol
tării armonioase a economiei, în 
strinsă legătură cu resursele natu
rale de care dispunem, in condițiile 
aplicării unor măsuri riguroase 
pentru combaterea noxelor indus
triale. preintimpinarea poluării apei 
și aerului, protecția pădurilor, lacu
rilor. rîurilor, munților, a locurilor 
considerate monumente ale naturii. 
„Este o datorie de onoare a 
partidului, a întregului nostru 
popor — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Ia Con
ferința Națională a P.C.R. din 1972 
— să facă totul pentru asigu
rarea cadrului ambiant propice ocro
tirii sănătății oamenilor, pentru 
păstrarea nealterată a frumuseților 
patriei, pentru a transmite genera
țiilor viitoare toate darurile cu care 
natura a hărăzit România". Această 
idee generoasă este permanent sus
ținută prin fapte. Numai in ultimul 
deceniu, pentru protejarea mediului 
înconjurător s-au alocat anual fon
duri importante din venitul național. 
In același timp, țara noastră promo
vează numeroase acțiuni de coope
rare regională și internațională pri
vind reducerea efectelor poluării 
aerului, apei, pămîntului.

Numeroase organisme naționale și 
internaționale manifestă, de altfel, o 
preocupare tot mai accentuată vizind 
căutarea celor mai eficiente soluții 
pentru menținerea echilibrului eco
logic. pentru armonizarea interese
lor economice cu folosirea rațională 
a resurselor naturale ale Terrei. 
Astfel. în Programul Națiunilor Uni
te pentru mediul înconjurător sint 
prevăzute acțiuni de interes regional 
și mondial ce trebuie întreprinse in 
scopul creării unui mediu de viață 
cit mai acceptabil pentru întreaga 
populație de pe Terra. Intr-o recen
tă conferință internațională, organi
zată sub egida O.N.U. și desfășura
tă sub genericul „Posibilitățile mon
diale : resursele și dezvoltarea in 
anul 2000“. se punea accentul pe 
unirea eforturilor comunității mon
diale consacrate utilizării raționale a 
resurselor naturale. Aceste eforturi 

muniste, spre afirmarea ei demnă în 
rindul națiunilor lumii.

Participanții la simpozioane și-au 
exprimat și cu acest prilej deplina 
adeziune la politica externă a 
României socialiste, subliniind ro
lul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
promovarea consecventă a acesteia, 
a principiilor noi. democratice, care 
trebuie să stea la baza relațiilor 
dintre state, caracterul realist și 
constructiv al inițiativelor secretaru
lui general al partidului puse in 
apărarea păcii, bunul cel mai de 
preț al întregii omeniri. Au fost evi
dențiate numeroasele demersuri și 
propuneri ale României, care, prin gla
sul președintelui Nicolae Ceaușescu 
— marele erou al păcii — militează 
cu neobosită abnegație pentru dezar-

SIMP0ZI0ANE
ÎN JUDEȚELE ȚĂRII

mare, în primul rînd pentru dezar
mare nucleară, pentru eliminarea 
pericolului unui nou război, pentru 
apărarea dreptului Ia viață al po
poarelor, pentru colaborare și înțe
legere între toate națiunile lumii.

In încheierea simpozioanelor, în
tr-o atmosferă de puternică vibrație 
patriotică, participanții au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tele
grame în care se dă expresie 
profundei admirații, mîndriei și 
stimei comuniștilor, a tuturor fiilor 
patriei față de viata exemplară și 
faptele eroice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu închinate cauzei 
partidului comunist, față de pildui
torul devotament patriotic revoluțio
nar. dîrzenia, fermitatea și curajul 
manifestate în anii grei ai ilegali
tății.

Sint relevate, totodată, înaltele ca
lități moral-politice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a transfor
mat înscenarea judiciară de la Bra
șov intr-un categoric act de acuzare 
a asupririi și exploatării capitaliste, 
chemînd. în numele partidului co
munist. la acțiune unită toate for
țele progresiste împotriva fascismu
lui. a asupririi, nedreptății și exploa
tării. pentru drepturi democratice, 
libertate socială și națională.

Telegramele relevă cu îndreptățită 
mîndrie patriotică mărețele realizări 
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
în construcția socialistă, reliefind în 
mod deosebit înfăptuirile din perioa
da inaugurată de Congresul al 

ar trebui să se traducă printr-un an
samblu de inițiative ale căror efecte 
să fie vizibile in ce privește creș
terea demografică, folosirea surselor 
alternative de energie, protejarea și 
exploatarea rațională a pădurilor și 
a rezervelor de apă potabilă, limi
tarea și evitarea eroziunii solului, 
ocrotirea unor specii ale florei și 
faunei ce asigură diversitatea biolo
gică a planetei, ajutorarea țărilor 
slab dezvoltate, sensibilizarea opi
niei publice mondiale — și. în pri
mul rînd. a tinerei generații — față 
de problemele mediului ambiant și 
ale dezvoltării economico-sociale. 
Transpuse în fapt, asemenea iniția
tive ar putea să reducă suferințele 
umanității — mai ales în țările în 
curs de dezvoltare grav afectate de 
foamete, maladii de tot felul, anal
fabetism. marginalizare — ar putea 
să contribuie la protejarea și recon
stituirea resurselor naturale, la în
tărirea securității și cooperării iTi- 
ternaționale, la relansarea creșterii 
economice lă scara întregii planete. 
Cu o condiție însă : trecerea hotări- 
tă la dezarmare, și in primul rind 
la dezarmarea nucleară, făurirea 
unei lumi fără arme atomice, fără 
arme chimice, fără arme in general, 
a unei lumi fără războaie, a unei 
lumi a păcii și colaborării egale 
între toate națiunile.

Efortului general pentru pace și 
dezvoltare, pentru menținerea echi
librului ecologic al planetei. Româ
nia i se alătură prin numeroase ini
țiative la nivel național, regional și 
internațional. In viziunea președin
telui țării noastre, păstrarea echili-

SATU MARE. Organizat de co
mitetul județean de partid, de alte 
foruri și organisme județene, pre
cum și de Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Mărci. Salonul de in
venții — Satu Mare 1986 (2—7 iu
nie) se constituie într-o prestigioa
să manifestare desfășurată sub 
auspiciile Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie. Nume
roasele invenții și inovații cuprin
se în expoziția salonului se re
marcă prin înaltă eficiență econo
mică și mari posibilități de apli
cabilitate în întreprinderile jude
țului, ca și în alte numeroase uni
tăți din țară. (Octas^ Grumeza).

GORJ. Județul Gorj a găzduit, 
timp de trei zile, cea de-a Vl-a 
ediție a Festivalului concurs inter- 
iudețean „Tudor Arghezi". presti
gioasă manifestare cultural-artisti- 
că. organizată cu sprijinul Uniunii 
scriitorilor. In cadrul ediției din 
acest an. în afara concursului de 
creație, la care au luat parte re
prezentanți din 20 de județe, au 
avut loc. Ia Tirgu Jiu. simpozionul 
de literatură „Tudor Arghezi" și 
vernisajul expoziției de grafică 
inspirată din creația marelui poet, 
au fost prezentate spectacole de 
muzică si poezie in centrele indus
triale de la Motru. Rovinari si Ti- 
cleni. Manifestarea s-a încheiat la 
Tirgu Cărbunești. printr-un amplu 

IX-lea al partidului, de cînd, prin 
voința unanimă a comuniștilor, a 
întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales să con
ducă destinele națiunii, perioada 
celor mai cutezătoare ctitorii. înscri
să cu litere de aur in cea mai Înăl
țătoare epocă din istoria multimile
nară a , patriei — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Se subliniază că toate marile 
transformări revoluționare interve
nite în tara noastră în acești ani de 
glorie poartă pecetea gindirii crea
toare, profund științifice, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, promotor 
consecvent al noului, al spiritului 
revoluționar care stă la baza con
ceptului original și unitar de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de făurire a omului 
nou. de ridicare a patriei pe cele mai 
înalte trepte de progres și civili
zație. '

în același timp, telegramele dau 
glas celor mai respectuoase simță
minte de gratitudine, stimă și pro
fundă considerație pe care comu
niștii. toți oamenii muncii le nutresc 
față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. personali
tate de seamă a vieții noastre poli
tice și științifice, savant de largă 
recunoaștere internațională, care încă 
din tinerețe, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a dedicat în
treaga viață înfăptuirii celor mai 
scumpe aspirații de libertate și pro
gres ale națiunii noastre, aducînd o 
contribuție inestimabilă la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului, la dezvoltarea 
științei, învățămîntului și culturii.

Sint exprimate, și în aceste mo
mente aniversare, profunda mîndrie 
patriotică și deplina satisfacție față 
de politica externă promovată de 
partidul și statul nostru, față de stă
ruitoarele demersuri pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii, le consacră soluționării 
problemelor majore ale vieții inter
naționale. înfăptuirii păcii. dezar
mării. în primul rind nucleare, sta
tornicirii unui climat de înțelegere 
si colaborare pașnică între toate na
țiunile lumii — acțiuni și propuneri 
concrete care au adus tării, pre
ședintelui României, un înalt presti
giu internațional, stima și prețuirea 
sinceră a tuturor popoarelor lumii.

în încheierea telegramelor eSte 
exprimat angajamentul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii de a 
acționa în continuare cu dăruire re* 
voluționară. de a-și îndeplini sarci
nile de mare răspundere ce le revin 
în acest an din programul de dez
voltare a patriei, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XIH-lea al P.C.R»

înconjurător
brului natural al planetei înseamnă, 
mai presus de orice, menținerea și 
salvgardarea păcii, prin lupta unită 
a popoarelor, a forțelor progresiste 
de pretutindeni. Cu nenumărate pri
lejuri, in mod constant, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează tuturor 
popoarelor și guvernelor lumii vi
brante apeluri la rațiune, la instau
rarea destinderii și colaborării inter
naționale în folosul vieții pe plane
ta noastră, la lichidarea armelor nu
cleare și la înlăturarea cu desăvîrșire 
a spectrului unui război nimicitor.

Evidențiind din nou. la recentul 
forum al țărănimii din patria noas
tră. că singura cale rațională, sin
gura cale posibilă de apărare împo
triva armelor nucleare este distru
gerea și înlăturarea lor, atît de pe 
Pămint. cit și din Cosmos, președin
tele României sublinia ideea profund 
umanistă potrivit căreia „ar fi bine 
ca miliardele ce se alocă pentru 
militarizarea Cosmosului să fie alo
cate în direcția elaborării unui pro
gram de luptă împotriva secetei, 
pentru protejarea naturii, a mediu
lui înconjurător. Să ducem un război 
împotriva poluării, pentru o climă 
cit mai bună, pentru o climă care 
să asigure dezvoltarea fiecărei na
țiuni. din toate punctele de vedere ! 
Un asemenea război merită să-1 sus
ținem 1“

Fără îndoială, astăzi, de Ziua in
ternațională a mediului înconjurător, 
aceste cuvinte se constituie intr-un 
însuflețitor și generos îndemn pentru 
toate popoarele lumii !

Valeria ICHIM

CARNET CULTURAL

spectacol cultural-artistic si festi
vitatea de premiere a laureatilor 
concursului. (Dumitru Prună).

SIBIU. S-au încheiat în muni
cipiul Sibiu manifestările politice, 
metodico-știintifice si cultural- 
artistice prilejuite de împlinirea a 
200 de ani de învățămînt pedago
gic românesc sibian. Agenda ma
nifestării a cuprins sesiuni de co
municări științifice si simpozioane 
cu participare interjudețeană vizind 
problemele educației în învătămîn- 
tul preșcolar, primar si liceal, expo
ziții de creație tehnico-stiintifică a 
cadrelor didactice si elevilor, ex
poziții de artă plastică, spectacole 
artistice. (Ion Onuc Nemeș).

GALAȚI. în cadrul acțiunilor 
culturale reunite sub genericul „Zi
lele cărții pentru copii", la Biblio
teca județeană „V.A. Urechia" din 
Galați s-a desfășurat, în organiza
rea comitetului județean de cultu
ră și educație socialistă, „Carnava
lul cărții". în cadrul acestei mani
festări culturale a fost organizată 
o expoziție de carte pentru cei 
mici, o paradă a costumelor, re- 
prezentînd personaje din cărți, și

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Sue

diei. miercuri, a avut loc în Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea in ca
drul căreia au fost prezentate impre
sii de călătorie din această tară și 
s-a vizionat un film documentar 
suedez.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.(R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Per Bertil 
Kollberg, ambasadorul Suediei la 
București, membri ai ambasadei.

★

La Asociația de Drept Inter
național și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc 
o masă rotundă în cadrul căreia is
toricul britanic David Stephenson, 
directorul Institutului „Seminar 
Cambridge", a vorbit despre rolul 
țărilor mici în viața, internațională.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare, cercetători 
științifici, ziariști.

A fost prezent Philip McKeamey, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești. (Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea în economie
20.45 50 de ani de la procesul luptă

torilor comuniști și antiiasciști de 
la Brașov. Strălucit exemplu de 
fermitate revoluționară și dă
ruire patriotică. Documentar (co
lor)

21,05 Partid viteaz, partid erou. Spec
tacol literar-muzical-coregrafic 
(color)

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 iunie (ora 21) — 8 iunie 
(ora 21). In țară : Vremea va fi ră
coroasă și instabilă, iar cerul variabil, 
mai mult noros. Ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grin
dină, vor cădea în cea mai mare parte 
a țării. Pe alocuri, cantitățile de apă 
pot depăși 20 de litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări de scurtă d,urată. Tem
peraturile minime vor oscila între 4 și 
14 grade, izolat mai coborîte in depre
siuni, iar maximele între 15 și 25 gra
de, local mai ridicate la sfîrșitul in
tervalului. în București : Vremea va fi 
răcoroasă și instabilă, iar cerul mai 
mult noros. Vor cădea ploi de scurtă 
durată, mai ales după-amiaza. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 11 și 14 gra
de, iar maximele între 20 și 23 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Ieri, la București, 
in meciul internațional amical — 

România - Norvegia 3-1
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală, în prezența a peste 25 000 de 
spectatori, s-a desfășurat miercuri 
meciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele României și 
Norvegiei. Echipa României a obți- 
rut o victorie meritată cu scorul de 
3—1 (2—0), golurile fiind înscrise de 
Pițurcă . (min. 20 și min. 37) și 
Mateuț (min. 90). Punctul formației 
norvegiene a fost marcat de Sundby 
(min. 65).

Arbitrul M. Askenazî (Israel) a 
condus următoarele formații : 
România : Moraru (Lung) — Iovan, 
Bumbescu (Al. Nicolae), Belodedici 
(Movilă). Ungureanu. Rednic (Ba- 
lint). Stoica (Mateuț), Boloni, Klein, 
Lăcătuș. Pițurcă ; Norvegia : Thorst- 
vedt — Hansen. Kojedal. Sollied, 
Myller, Davidsen. Haretide. Oswald, 
Brandhang, Sundby. Okland.

(Agerpres)
Campionatul mondial 

de fotbal
Cel de-al doilea meci din grupa F 

(Portugalia — Anglia) s-a încheiat 
cu victoria portughezilor. Scor 1—0. 
Unicul gol a fost înscris în min. 75 
de Carlos Manuel, „cel mai bun 
jucător de pe teren", cum apreciază 
agențiile internaționale de presă.

Ieri. în grupa B, Paraguay — 
Irak 1—0 (1—0), iar în grupa E, 
R.F. Germania — Uruguay 1—1 
(0—1). Celălalt meci al zilei (Scoția 
— Danemarca, din grupa E) nu se 
terminase pină la închiderea ediției.

Astăzi sint programate următoa
rele meciuri : Bulgaria — Coreea de 
Sud, Italia — Argentina (ambele în 
grupa A) și Franța — U.R.S.S. (în 
grupa C).

OINĂ. „Cupa României", compe
tiție de mare anvergură desfășurată 
sub egida „Daciadei", s-a incheiat 
cu un frumos succes al echipei 
Combinatului poligrafic „Casa Scîn- 
teii", pentru a zecea oară câștigă
toare a acestui prestigios trofeu. în 
clasamentul final, locurile urmă
toare au fost ocupate. în ordine, de : 
Energia Rîmnicelu (Buzău). A.S.A. 
Constanța, Viață Nouă Olteni (Te
leorman), Electro Botoșani, Oltex 
Drăgănești (Olt), Laminorul Roman 
(Bacău), I. P. A. Sibiu. Laminorul 
Beclean (Bistrița-Năsăud), Vulturii 
Dej (Cluj).

un concurs „Recunoașteți persona
jul, cartea, autorul ?“. Copiii gălă- 
țeni au participat, de asemenea, și 
la alte acțiuni culturale potrivite 
virstei lor, precum „Dialogul căr
ții", „Florile copilăriei". (Ștefan 
Dimitriu).

BACAU. Cîteva expoziții- organi
zate in cadrul noii ediții a Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" polarizează în aceste zile in
teresul iubitorilor de artă plastică 
din județul Bacău. La galeriile de 
artă contemporană de la așezămîn- 
tul de cultură din Tescani, locul 
unde a trăit și creat marele Enes- 
cu, au fost expuse un mare număr 
de lucrări de pictură, grafică și 
sculptură, care redau viața nouă a 
minerilor, petroliștilor și țăranilor 
cooperatori de pe văile Trotușului 
și Tazlăului, Iar la galeriile de 
artă „Ateneu" din municipal 
Bacău a fost deschisă o expoziție 
de pictură și sculptură realizată 
de artiștii amatori Ecaterina Se- 
niuc și 'Sever Bodron. Expoziții 
care înmănunchează un mare nu
măr de lucrări de artă realizate de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate au fost organizate și in cen
trele muncitorești Moinești, Comă- 
nești, Buhuși, Tirgu Ocna, in mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și în cunoscuta stațiune 
balneoclimaterică Slănic Moldova. 
(Gheorghe Baltă).

©omenifante, semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
GEOGRAFIE ȘI DESTIN

A scrie despre Cuba înseamnă a 
scrie despre o țară-simbol. în isto
ria revoluțiilor, a luptei revoluțio
nare, Cuba ocupă locul său distinct, 
aduce partea sa de contribuție, 
majoră și originală. Atestările sint 
numeroase. Tradițiile — adinei. Ră
dăcinile lor pornesc de de mult, de 
pe cind populația băștinașă întîm- 
pina cu uimire, ospitalitate, dar și 
cu suspiciune — și avea dreptate să 
o facă — misterioasele corăbii ale 
„descoperitorilor". Cind. în 1492, 
Cristofor Columb pătrundea cu co
răbiile sale în apele Cubei, la 
Bahia de Bariay, era încredințat că 
a ajuns pe pămint ferm (tierra 
firme), că acesta aparține continen
tului... asiatic. Eroare ce va fi în
dreptată, nu după multă vreme, în 
1504, de un alt navigator, Vicente 
Yanez Pinzân. Pe atunci. Cuba a 
fost numită „La Isla", Insula, spre 
deosebire de teritoriul insular al 
Republicii Dominicane și Haiti, de 
azi, botezat „La Espanola" (Spa
niola). în mirificele locuri — pe 
care același Columb le declarase 
„cel mai frumos pămint pe care 
l-au văzut vreodată ochii omenești"
— navigatorii căutau aur. Dar au 
trebuit să se mulțumească să tri
mită din Lumea Nouă spre bătrî- 
nul continent european (încă o 
eroare de apreciere, căci descoperi
rile de mai tirziu aveau să vor
bească de vechi și uimitoare civi
lizații în aceste zone ale Americii 
Latine) cartoful, porumbul, roșiile, 
ardeiul, fasolea și „aromata plantă 
a tutunului". Punind in cumpăna 
cîntarului aurul și aceste plante, 
sint temeiuri să se încline spre 
concluzia că acestea din urmă me
rită osteneala întîietății. că au fost 
mai importante pentru omenire.

...Peste aproape 500 de ani de la 
celebra frază a marelui navigator, 
am avut prilejul să mă aflu în 
Cuba. Cinci secole înseamnă mult, 
nu doar pentru istorie, ci chiar și 
pentru geografie, pentru metamor
fozele naturii. Lucru puternic iden
tificabil și in Cuba. Și totuși, din
colo de secole, peste puterea lor, 
privind pămîntul Cubei, luxurianta 
sa vegetație, acel continuu dialog 
al apelor frămîntate ale mării cu 
unduirea calmă a palmierilor, cu
vintele de admirație ale lui Columb 
își păstrează nealterată actuali
tatea.

Motiv să te întrebi, cu oroare, 
cum a fost posibil ca populația 
celor două triburi indigene „si- 
boney" și „taino", a căror civiliza
ție s-a ilustrat prin etalarea vir
tuților pietrei, scoicilor — de către 
primii — a olăritului, gravurii, 
sculpturii în lemn, a idolilor, efi
giilor cu figuri și animale grotești
— de către ceilalți — cum a fost 
posibil ca aceste populații pașnice 
și primitoare să fie obligate a de
veni personaje ale unor scene de 
„atît de mari cruzimi", pe care, 
cum nota un cronicar pios, „cei vii 
nu le-au văzut vreodată și nici 
n-au gîndit să le poată vedea". 
Pentru că, o spun documentele, 
prin 1510, în Cuba existau cam 
300 000 băștinași. (Era la începutul 

‘colonizării, ai cărei „eroi" poartă 
nume cu sonorități de bronz — 
Diego de Velasquez și Panfilo de 
Narvaez). Ca numai peste patru 
decenii de colonizare, documentele 
să înregistreze doar cîteva mii de 
băștinași. Ceilalți fuseseră trecuți 
prin sabia conchistadorilor (ce își 
îngemănau misiunea cu aceea a 
misionarilor unei noi religii) ori 
își puseseră capăt zilelor, lăsîn- 
du-se legănați in ramurile viguroa
se ale arborilor exotici, ca o soluție 
ultimă, ca un protest împotriva 
ultragierii vieții lor pașnice. Și to
tuși, virtuțile autohtonilor, tradi
țiile lor n-au pierit !

Pentru că întotdeauna — cum a 
dovedit-o istoria — băștinașii, cu 
oricîte năvăliri i-ar încerca desti
nul, sint asemeni stîncilor din car
nea munților și oglinzilor eterne 
ale apelor. Ei sint incrustați în 
însuși relieful țării. Cum am putea 
despărți oare demnitatea sobră a 
dacilor de demnitatea, ce le e ase
menea, a Carpaților? Merită mai 
multă atenție in cercetarea și în
țelegerea istoriei capacitatea local
nicilor unor țări de a rămine 
neclin ti ți în fața valurilor de din
afară, a amenințărilor. Situații 
limită din care s-au născut legen
dele. Sau mai degrabă din care s-a 
păstrat morala legendelor. Cum s-a 
întîmplat și in cazul Cubei. Le
gende la care te trimite și azi. să 
spunem, numele unei așezări în 
care se păstrează, ca-ntr-un muzeu 
etern, mărturiile unei civilizații 
nepieritoare. Localitatea se numeș
te Guamă, iar acest nume cuprinde

A fost dată
A fost dată în exploa

tare linia ferată Dornești — 
Șiret, în lungime de 16,950 
kilometri. Aceasta face le
gătura intre magistrala fe
roviară 500 și orașul Șiret, 
fiind o realizare importan
tă. la finalizarea căreia 
s-au găsit soluții tehnice 
originale. Meritul construc
torilor este cu atit mai 
mare cu cit au reușit. în 
condiții de lucru deosebite, 
datorate terenului mlăști
nos, să termine această li
nie ferată înainte de ter
men. Deși lungimea ei nu 
este prea mare, a trebuit 
să se depună un volum de 
muncă impresionant. Nu
mai lucrările de terasa- 
mente însumează aproape 
900 000 metri cubi, iar um
pluturile cu balast depășesc 
400 000 metri cubi.

— Greutăți mari ne-a 
creat faptul că am lucrat 
pe un teren mlăștinos, cu 
multe ape freatice — ne 
spunea inginerul Dumitru 
Baciu, șeful brigăzii Su
ceava a Antreprizei de 
construcții-montaj nr. 2 
Iași, brigadă care a rea
lizat mai bine de jumătate 
din linia ferată. Pe unele 
porțiuni nu se putea trece 
nici cu piciorul, iar de 
utilaje nici nu putea fi 
vorba. A trebuit să asanăm 
toate zonele, executînd 
mulți kilometri de consoli
dări.

S-ar putea crede, la pri
ma vedere, că proiectantul 
n-a fost prea inspirat ale- 

în sine o poveste frumoasă, pe 
care merită să o evocăm, pentru 
că, și prin ea, vom putea înțelege, 
peste secole, mîndria și demnitatea 
cubaneză. Guamă, ni s-a spus, era 
un viteaz și vestit conducător al 
indienilor taino. El și-a dat viața 
în lupta împotriva conchistadorilor. 
După moartea viteazului bărbat, 
spune legenda, cind soția sa era 
condusă spre locul de execuție, un 
misionar a îndemnat-o să se sal
veze acceptindu-1 pe Dumnezeul 
celor veniți de peste ocean. Prețul 
salvării fiind suprem : păstrarea 
vieții fiicei sale, adusă anume pen
tru a o constrînge la convertire, la 
renunțare. Copleșită de durere, fe
meia și-ar fi dat, cu voce supusă, 
consimțămîntul. Cu condiția de a fi 
lăsată să-și îmbrățișeze fiica. I s-au 
dezlegat mîinile din strînsoarea 
frânghiilor, i-a fost adusă în față 
fiica. A îmbrățișat-o, Prelung și 
îndurerat. în fapt, strangulind-o, 
luîndu-i viața și zvîrlind-o la pi
cioarele ucigașilor soțului ei. Pre
ferind sclaviei — moartea.

...Firește, timpul și-a urmat dru
murile lui, iar din aceste încleștări, 
din „misionarismul religios" și din 
„sabia dominatoare" s-a născut o 
nouă realitate socială, o nouă reali
tate umană. Ea se cuprinde în se
cole de adinei frămîntări, de cum
plite încleștări. Pe pămîntul Cubei, 
în apele ei, baletul cumplit al acte-
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DIN CURĂ

lor piraterești (care mai tirziu 
aveau să stîrnească imaginația au
torilor de cărți de aventuri) și-a 
desenat, prin veacuri, pașii tragici 
și imprevizibili, devenind pagină de 
cronică, punind puternic în lumină 
bărbăția oamenilor înfrățiți cu pei
sajul și deprinși să-și îngemăneze 
viața în ritmurile. anotimpurilor. 
Iar în aceste grave interogații ale 
istoriei, nu o dată, colonizatorii 
înșiși și-au descoperit virtuți ome
nești, ignorind poruncile împără
tești care-i trimiseseră pînă aici, 
pactizind cu băștinașii, devenind 
de-ai lor, devenind localnici, Din 
această conviețuire năseîndu-se un 
nou popor.

Stă mărturie, să spunem, și isto
ria Havanei, căreia, pe la 1538, cor
sarii (eroi ai romanelor de aventuri | 
pitorești de mai tirziii) i-au jefuit 
pînă și clopotele. Dar, cu toate 
aceste cumplite încercări, viața își 
va urma cursul, cum o demon
strează intr-un studiu poetul și 
hispanistul Darie Novăceanu. pro- 
punind, printr-o laborioasă docu
mentare, date revelatorii. El con
stată. de pildă, că de pe la 1522. 
documentele păstrează numele pri
mului bărbier din Havana, autori
zat să practice și mici îndeletniciri 
medicale ; din 1569, numele primu
lui doctor licențiat, iar din 1723 al 
primului tipograf al orașului. Ca în 
1779 să se ridice în oraș prima 
casă cu două etaje, iar în 1810 să 
apară prima trăsură cu două roți ; 
ca, la numai 27 de ani de la 
această dată, populația capita
lei de azi a Cubei să intîm- 
pine cu entuziasm primul tren în 
gara orașului — Villanueva (Cuba 
fiind al cincilea stat din lume în 
care s-a auzit șuieratul locomoti
vei). In fine, o dată trecut în 
„regimul unui nou ritm", se putea 
pune și problema pavării primelor 
străzi ale capitalei și, în 1838, a 
numerotării caselor. Deși pînă la 
primul apeduct, in 1893. sau pînă la 
primul tramvai electric, în 1901, vor 
mai trece decenii.

Ce s-a întimplat cu populația în 
această perioadă. în aceste secole, 
în condițiile flagrantelor inegalități 
sociale? Ea se va ridica la luptă 
pentru independența și suveranita
tea insulei. Și va obține o istorică 
victorie. Semnată de poporul Cubei. 
Avînd in frunte eroi intrați în le
gendă și in istorie deopotrivă. Eroi 
deveni ți statui in piețele de azi ale 
orașelor țării. Eroi ale căror nume 
sînt rostite cu venerație, avînd 
rezonantă adincă în- conștiințele 
unui popor care a învățat din 
dramatica lecție a veacurilor ce în
seamnă libertatea și demnitatea. De 
aceea nu există cubanez care sâ 
nu rostească azi cu mîndrie patrio
tică numele unor Carlos Cespedes. 
Josâ Marti, Antonio Maceo. Calixto 
Garcia, Maximo Gomez. Lupta și 
jertfa lor au pecetluit prima naște
re a Republicii Cuba.

în exploatare linia ferată Dornești - Șiret
gînd acest traseu. Colecti
vul de la Institutul de pro
iectări pentru căi ferate 
din București, care a răs
puns de această lucrare, a 
preferat soluția aceasta, 
pentru a nu scoate teren 
bun din circuitul agricol, 
pentru că și curba de ni
vel este bună pentru linia 
ferată, iar traseul a permis 
aducerea căii ferate pînă în 
zona industrială a orașului 
Șiret.

— Ce puțin a rămas din 
toată munca noastră ! — 
exclama inginerul Viorel 
Procopciuc, adjunctul șefu
lui brigăzii Cimpulung 
Moldovenesc, omul care a 
coordonat lucrările pe tra
seul de la kilometrul zero 
la kilometrul 7. Tinărul in
giner are și nu are drep
tate. Este adevărat că acum 
se văd, pe porțiunea de 7 
kilometri, doar 14 poduri și 
podețe, cîteva ziduri de 
sprijin și, bineînțeles, linia 
ferată, ceea ce nu pare 
prea mult. Dar pentru rea
lizarea acestora a fost ne
voie de multă, foarte mul
tă muncă, în condiții deo
sebite. Un pod a trebuit să 
fie executat peste o tur- 
bărie (zonă cu un strat de 
turbă în grosime de 7—10 
metri). „A trebuit să eva
cuăm toată turba, să facem 
o umplutură generală de 
balast și apoi să forăm co
loanele de susținere la 25 
metri adîncime. O altă zonă 
grea, unde nu se putea tre
ce nici cu piciorul, a fost

între kilometrii 0,7 și 1,6. 
N-am știut exact despre 
ce-i vorba. Credeam că 
sînt ape de suprafață, dar 
după excavarea. tranșeii am 
regăsit apele și în adînci
me. împreună cu proiec
tantul am găsit soluția dre
najelor longitudinale și 
transversale. Am lucrat, de 
la început, numai pe plat
forme de platelaje metali
ce, pentru că altfel utila
jele se scufundau in mlaș
tină. Păcat că nu i-ati mai 
găsit aici pe subinginerul 
Vasile Grămadă și pe șe
ful de echipă Gheorghe 
Călinescu. Ei v-ar fi spus 
mai multe".

Alături de egi doi, s-au 
impus, prin priceperea, dă
ruirea și abnegația cu care 
au muncit, oamenii din 
subordinea lui Vladimir 
Duțu, Gheorghe Marișca, 
Eugen Vasile Coca, Vasile 
Roată, care au lucrat în 
punctele cheie de pe tra
seul pe care l-au executat. 
De fapt, asa cum remarca 
inginerul Dumitru Baciu, 
șeful brigăzii Suceava, a 
fost un examen greu, dar 
pe care constructorii aces
tui important obiectiv l-au 
trecut cu calificativul foar
te bine.

„A fost, într-adevăr. mun
că multă, zilnic trebuiau 
rezolvate probleme grele, 
dar acum începem să le 
uităm și să ne gîndim la 
un alt șantier" — ne spu
nea șeful de echipă Pom- 
piliu Suciu. care. împreună

Cea de-a doua naștere avea să 
se întîmple cu peste o jumătate de 
veac mai tîrziu. A fost ca o încoro
nare a istoriei.

Această țară. încărcată de istorie, 
capitala ei. am avut privilegiul sâ 
le cunosc nu de mult.

Era ultima zi a lui ianuarie. O 
zi splendidă, ca de primăvară. Ceea 
ce doar cu cîteva săptămini înainte 
mi-ar fi părut ciudat, devenise 
obișnuit. Priveam acum. în zori, de 
la fereastra unei camere de la al 
cincisprezecelea etaj al hotelului 
„Habana Riviera", largul bulevard. 
Maleconul, ce se însoțea cu marea, 
încingind-o cu un brîu legănător. 
La ora timpurie a dimineții, puțină 
lume anima celebrul bulevard. 
Parcă ieri sosisem aici, pe malul 
mării, traversind Havana, impre
sionat puternic de frumoasa Piață 
a Revoluției, cu imensul monument 
al lui Jose Marti, nimbat în noapte 
de o veritabilă coloană de lumini. 
Intraseră cumva in universul intim 
și cele două tablouri ce împodobeau 
simetric pereții camerei in care lo
cuiam. înfățișînd aceeași floare 
exotică, nelăsindu-te să ghicești 
care din ele a fost modelul și care 
copia. Muzica valurilor izbind rit
mic, fără odihnă, undeva jos. ’a 
mai bine de zece metri sub linia 
bulevardului, își pierduse și ea, 
repede, șansa ineditului. Se integra 
firesc in ambianța peisajului. Ca 
și luna care, in fiecare noapte de 
cînd venisem aici. se. ivea, punctua
lă, din imensitatea mării, apropiin- 
du-se pe neștiute și micșorînd stră
lucirea stelelor. Trecea pe cer ca o 
coajă de pepene, uitată acolo de 
cind lumea, ori mai degrabă ca o 
barcă fugind de furia valurilor în 
înălțimea cerului.

Acum așteptam răsăritul soare
lui. Și el intirzia. La ora aceasta, 
cind noaptea căuta încă să intirzie 
zorii, rar, cîte o mașină străbate 
Maleconul, oprindu-se în fața vre
unuia din splendidele hoteluri ce 
împodobesc faleza. In larg, singu
ratice, cîteva bărci albe. Mai de
parte, în dreapta, vapoare uriașe 
așteptau să intre in portul Havana. 
(Aveam să intilnesc, printre ele. 
peste cîteva zile, și vapoare româ
nești). In sfîrșit, demult incendiata 
dungă a orizontului a început să-și 
schimbe culoarea, să se armonizeze 
cu limpezimea cerului. Răsărea 
soarele. Un spectacol de neuitat. 
Marea se acoperea, pe neobservate, 
cu o pînză vălurind un altfel de 
albastru, împodobit cu infinite cio
buri de oglinzi strălucitoare, după 
mișcarea nesfîrșitelor valuri mă
runte, ca o imensă marmură undui
toare.

Așa m-au aflat prietenii cuba
nezi : rezemat de digul falezei, cu 
privirile lăsate șă cuprindă orizon
turile. in timp ce gindurile intil- 
neau, firesc, valurile altei mări, 
marea de acasă. Nici n-am observat 
cînd Roberto s-a apropiat. Cred câ 
i-a făcut plăcere să mă afle adincit 
in contemplație.

— El mar cubano es muy beli') 
(E frumoasă marea cubaneză) — 
mi-a spus el în loc de bună dimi
neața.

Am plecat, apoi, împreună spre 
aeroportul „Jose Marti" (multe 
instituții, parcuri, străzi poartă 
numele acestui mare erou al Cu
bei). Din nou spre Oriente. După 
Villa Clara, provincia în care fu
sesem cu doar două zile în urmă, 
urma să vizităm o altă provincie 
a țării, Holguin. După o oră și ju
mătate de zbor, la joasă altitudi
ne, însoțiți tot timpul de panglica 
nesfîrșită a mării, cei 800 km au 
rămas in urmă. Aeroportul din 
Holguin are suplețe și intimitate. 
Un aer limpede, indescriptibil de 
limpede. învăluie, aureolează parcă 
oameni și case. Hernandez Ese- 
quiel, redactorul-șef de la „Ahora", 
ziarul local, și Ailer Pelegrin Re
yes. activistă a comitetului de 
partid al provinciei, se disting prin 
firescul și simplitatea atitudinii. 
Parcă am fi niște cunoștințe apro
piate care se revăd după un timp 
nu prea îndelungat de despărțire. 
Extraordinară este această capa
citate de comunicare a cubanezilor, 
această ospitalitate deloc afectata 
de ritualuri ceremonioase. La care 
un alt prieten cubanez, Roberto 
Carasco, va adăuga — pentru a 
completa comportamentul și tem
peramentul cubanez — o exuberan
tă neostentativă, rămînindu-ne in 
memorie prin jocul viu al priviri
lor, prin pasiunea pentru „jocul 
ideilor", ca și prin mersul ușor 
ritmat, de parcă i-ar fi fost în per
manență dictat de o muzică inte
rioară.

Nicolae DRAGOS

cu oamenii săi, a realizat, 
intr-o zonă cu foarte mul
te alunecări de teren, via
ductul de la kilometrul 13 
plus 558, în lungime de 75 
metri. Dar el n-a uitat că 
la săparea fundațiilor pi
cioarelor viaductului în in
cintă de palplanșă s-a lu
crat în flux continuu, ziua 
și noaptea, ceea ce a per
mis betonarea fundațiilor 
pînă la cota elevației in
tr-un timp record, precum 
și terminarea elevațiilor cu 
trei luni mai devreme. 
S-au înregistrat multe alte 
mici recorduri care, toate, 
au făcut ca lucrarea să fie 
terminată cu aproape două 
luni de zile înainte de ter
men. Un motiv în plus de 
satisfacție pentru Mitică 
Gontariu, Mihai Golinschi, 
Vladimir Șargut, Radu Pri- 
cop, Georgel Lungu, Artur 
Martinescu, Stelian Dumi
trescu, pentru toți construc
torii il constituie faptul că 
atit proiectantul, cit si be
neficiarul au apreciat solu
țiile aplicate si calitatea lu
crărilor. „A fost o adevă
rată luptă cu greutățile 
ivite, cu noi înșine, dar 
toate ne-au mers bine, 
pentru că avem meseriași 
buni, dăruiți muncii. Lu
crarea aceasta ne-a matu
rizat cu adevărat pe toți", 
ne spunea în încheiere in
ginerul Dumitru Baciu, 
șeful brigăzii fruntașe Su
ceava.

Sava BEJ1NAR1U 
corespondentul „Scinteli*



BEIJING 4 (Agerpres). — S-au în
cheiat manifestările prilejuite de in
tilnirea prietenească dintre repre
zentanți ai ' ' 
tineretului 
șurat la 
Shanghai, 
iunie.

în cadrul 
ample și profunde rezonanțe în ini
mile și conștiința tinerilor români și 
chinezi l-a constituit prezentarea 
mesajelor adresate participanților la 
intilnirea prietenească de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, și de către tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comi
tetului ' Central al Partidului Comu
nist Chinez, elocvente mărturii ale 
atenției deosebite pe care partidele 
din țările noastre o acordă tinerei 
generații. Programul manifestărilor 
a cuprins intilniri și discuții la Co
mitetul Central al Ligii Tineretului 
Comunist, la conducerile organelor 
locale de partid și de stat din pro
vincia Zhejiang și orașul Shanghai, 
seminarii bilaterale pe teme privind 
participarea tineretului din cele 
două țări la dezvoltarea economico- 
socială a acestora, educarea comu
nistă și creșterea contribuției tine
retului din țările noastre la lupta 
pentru pace și dezarmare, în primul 
rînd dezarmarea nucleară.

Au avut loc, de asemenea, intilniri 
cu tineri și cadre ale L.T.C., expu
neri ale unor lectori ai C.C. al

tineretului român și ai 
chinez, care s-au desfă- 
Beijing, Hangzhou și 
în perioada 26 mai—3
reuniunii, un moment cu

U.T.C., vizite la obiective economice, 
social-culturale și istorice, organiza
rea unei expoziții de fotografii și 
afiș politic, spectacole ale grupului 
artistic român și ale grupului artistic 
chinez, o gală a filmului românesc 
pentru tineret.

Intilnirea prietenească a avut un 
pronunțat caracter de lucru, in ca
drul ei realizîndu-se un amplu și 
fructuos schimb de informații, opinii 
și de experiență privind realizările 
și preocupările în diverse domenii 
ale tineretului din - cele două țări, 
formele și modalitățile specifice de 
acțiune ale organizațiilor revoluțio
nare de tineret în activitatea de edi
ficare socialistă a țărilor noastre și 
preocupările in diverse domenii ale 
tineretului din cele două țări, for
mele și modalitățile de acțiune ale 
organizațiilor de tineret în activita
tea de edificare socialistă a țărilor 
noastre.

Prima întîlnire prietenească pe 
linie de tineret dintre cele două țări 
s-a înscris ca un eveniment deosebit 
în cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea Tineretu
lui Comunist din România și Liga 
Tineretului Comunist din R.P. Chi
neză, dintre tineretul român și tine
retul chinez, reprezentînd o nouă și 
semnificativă contribuție la amplifi
carea și aprofundarea raporturilor 
de conlucrare fructuoasă între orga
nizațiile de tineret, studenți și copii 
din țările noastre.

ț 1986 ANUL INTERNATIONAL 
—AL PĂCn’.... ....

LUANDA 4 (Agerpres). —■ La 
Luanda s-au desfășurat lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte interguvernamentale de coope
rare economică și tehnică româno- 
angoleză. Delegațiile celor două țări, 
conduse de Ilie Văduva, ministrul 
afacerilor externe, și, respectiv, de 
Ismael Gaspar Martins, ministrul 
comerțului exterior, au analizat sta
diul îndeplinirii prevederilor sesiu
nii anterioare, au identificat și 
convenit noi acțiuni și măsuri pen
tru creșterea schimburilor comercia
le. pentru aprofundarea și extinderea 
cooperării economice in domeniile 
agriculturii, mineritului și geologiei, 
petrolului, industriei petrochimice,

Demersuri pentru 
conflictuale din

OSLO 4 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Republicii Nicaragua, Ser
gio Ramirez, a declarat că se va 
întîlni, la 25 iunie, in Guatemala, 
cu omologii. săi din Costa Rica, 
Salvador, Guatemala și Honduras in 
vederea reînceperii convorbirilor 
consacrate constituirii unui parla
ment al Americii Centrale, transmite 
agenția Reuter. Ramirez, aflat in 
vizită oficială la Oslo, a apreciat 
că vicepreședinții țărilor respective 
au fost împuterniciți să elaboreze 
un proiect privind preconizatul for 
legislativ. Șefii celor cinci state din 
America Centrală au convenit la 
recenta întîlnire la nivel înalt de la

alte

ase- 
cu :

Dezvoltarea cooperării economice 
dintre România și Angola 

transporturilor, pescuitului și în 
domenii de interes comun.

★

Ministrul român a avut, de 
menea. întrevederi și convorbiri
Pedro de Castro Vandunem (Loy), 
membru al Biroului Politic al C.C 
al M.P.L.A. T- Partidul Muncii, mi
nistru de stat pentru sfera producti
vă. cu miniștrii planului, Henriques 
da Silva, transporturilor și comuni
cațiilor, Manuel Bernardo de Sousa, 
cu alți membri ai guvernului ango
lez. Au fost abordate probleme con
crete ale conlucrării româno-angole- 
ze. in vederea adîncirii și diversifi
cării cooperării economice bilaterale.

soluționarea stării 
America Centrală

Esquipolas să dea curs 
privind crearea unui 
dezbaterea problemelor 
sociale și de securitate 
gional.

proiectului 
for pentfU 

economice, 
la nivel re-

CIUDAD DE GUATEMALA 4 (A- 
gerpres). — într-o declarație făcută 
ziarului guatemalez „El Grafico". 
ministrul de externe al Guatemalei, 
Mario Quinones, a subliniat că noua 
inițiativă formulată de Nicaragua 
pentru scoaterea din impas a nego
cierilor de pace din America Cen
trală poate fi considerată ca *un pas 
înainte pe calea soluționării stării 
conflictuale centroamericane - 
latează agenția Prensa Latina.

re-

SITUAȚIA 
DIN LIBAN

• La 8eirut, luptele au slăbit 
in intensitate 9 Consultări 

intre liderii politici
BEIRUT 4 (Agerpres). — în par

tea de vest a Beirutului luptele 
dintre milițiile mișcării Amal și 
gruparea intitulată „Mișcarea de la 
6 februarie" au slăbit, in intensitate 
miercuri, ca urmare a contactelor 
dintre liderii politici de la Beirut. 
Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, în urma acestor consultări, .a 
fost, totodată, hotărită mobilizarea 
unor unități speciale ale armatei li
baneze pentru a preintimpina relua
rea ostilităților. Ciocnirile din par
tea vestică a capitalei libaneze au 
provocat mari daune materiale, ca 
urmare a incendierii unor clădiri și 
vehicule și s-au soldat cu un mare 
număr de morți și răniți.

Pe de altă parte, în zona tabere
lor de refugiați palestinieni de la 
Sabra. Shatila și Bourj El Barajneh 
— unde timp de mai multe zile au 
avut loc schimburi puternice de 
focuri intre elemente ale milițiilor 
șiite Amal și combatanți palesti
nieni — situația era miercuri relativ 
calmă. Agenția Reuter 
cele aproximativ două 
lupte în jurul acestor 
persoane au fost ucise

relevă că in 
săptămini de 
tabere 93 de 
și 350 rănite.

Un apel al secretarului general 
al O.N.U.

FINLANDA

Expoziție de carte românească
HELSINKI 4 (Agerpres). — La 

Universitatea din Turku (Finlanda) 
a fost prezentată o expoziție de car
te românească, în cadrul căreia la 
loc de frunte se află lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, referitoare la fău
rirea statului național unitar român, 
dezvoltarea economico-socială a 
României socialiste, realizarea dezar
mării, necesitatea democratizării re
lațiilor internaționale, rezolvarea pe 
cale pașnică a conflictelor, apărarea 
păcii.

A fost expus, de asemenea, un va-

rlat fond de volume privind istoria, 
civilizația, cultura Și geografia pa
triei, formarea poporului și a limbii 
române, realizări ale științei și teh
nicii românești, precum și lucrări de 
literatură, artă plastică, arhitectură etc.

După vizionare, colecția«de cărți a 
fost donată bibliotecii universitare, 
precum și departamentelor de profil 
din cadrul universității.

Prof. Lauri Lindgren, directorul 
Departamentului de limbi romanice, 
a mulțumit călduros pentru donație 
și a evocat strinsele legături ale uni
versității cu diferite instituții 
România.

Standul românesc include peste 300 de titluri
SOFIA 4 (Agerpres). — La Sofia 

s-a deschis cel de-al XVlI-lea Tirg 
internațional de carte, la care parti
cipă edituri din 50 de țări. Țara 
noastră este prezentă cu un stand de 
carte care include peste 300 de titluri.

La loc de cinste se află lucrări din 
gindirea social-politică și economică 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sint prezentate, de asemenea, lucră-

din

in-rile tovarășei academician doctor 
giner Elena Ceaușescu.

Sint expuse, totodată, lucrări 
teme social-politice, tehnico-științifi
ce. de beletristică, artă, sport, turism, 
muzică, carte pentru copii.

Standul românesc a fost vizitat d* 
Gheorghi Iordanov. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președinte al Consiliului pentru dez
voltarea culturii de pe lingi Consi
liul de Miniștri al R. P. Bulgaria.

pe

PHENIAN: Publicarea documentuluiNAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a lansat un 
apel la încetarea luptelor din zona 
Beirutului dintre milițiile Amal și 
combatanți palestinieni, cerind păr
ților implicate în aceste acțiuni să 
manifeste maximum de reținere.

într-un comunicat dat publicității 
Ia Națiunile Unite, Perez de Cuellar 
se declară „profund neliniștit" de 
ciocnirile din zona capitalei libaneze, 
deplingind, totodată, numărul mare 
de victime înregistrate in urma lor. 
El a precizat că a luat contact cu 
Oficiul O.N.U. pentru ajutorarea re- 
fugiaților palestinieni (UNRWA), 
care este gata să acorde întreaga a- 
sistență posibilă persoanelor afectate 
de aceste lupte, imediat ce împreju
rările o vor permite.

Experiența istorica in construcția P.M.C."--- ,---------- 3
PHENIAN 4 (Agerpres). — Ziarul 

„Nodon Sinmun" a publicat textul 
expunerii scrise a secretarului gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Kim Ir Sen — intitulată „Ex
periența istorică în construcția Parti
dului Muncii din Coreea" — în care 
sint abordate pe larg lupta comuniș
tilor coreeni pentru întemeierea 
partidului, activitatea Partidului 
Muncii, problemele consolidării or
ganizatorice și ideologice a partidu
lui, unității și coeziunii dintre partid 
și masele populare, rolul conducător 
al partidului în revoluție și con
strucție.

în ce privește activitatea interna
țională a Partidului Muncii din Co

Spre un al treilea dialog pentru pace în Salvador
SAN SALVADOR 4 (Agerpres). — 

Forțele democratice insurgente din 
Salvador au răspuns favorabil pro
punerii președintelui Napoleon Duar
te de a se iniția un al treilea dialog 
pentru pace, în vederea normalizării 
situației interne.

Potrivit unui comunicat al Fron
tului Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) și Frontu
lui Democratic Revoluționar (F.D.R.),
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principală a organizației, i 
în document, constă în ’

„Spațiul cosmic să fie folosit în scopuri pașnice!"
NAȚIUNILE UNITE. — Suedia 

este foarte Îngrijorată de pericolul 
pe care il reprezintă cursa înarmă
rilor în spațiul cosmic, a declarat 
delegatul acestei țări în Comitetul 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
extraatmosferic in scopuri pașnice. 
Militarizarea Cosmosului, a arătat 
el. ar deveni o frină puternică în

I
I
I

ț
i nării ( 
ț tembri

calea explorării pașnice a spațiu
lui. un factor de instabilitate, neîn
credere și incordare. Vorbitorul a 
susținut necesitatea începerii unor 
negocieri' pe baze bi și multilate
rale pentru a se preintimpina de
clanșarea unei curse a înarmărilor 
în Cosmos. Seminar consacrat

„în sprijinul creării unei zone a cooperării în sudul 
Atlanticului"

NAȚIUNILE UNITE. — Brazilia 
a cerut ca pe ordinea de zi a ur
mătoarei sesiuni ordinare a Adu- 

Generale a O.N.U.. din sep
ie anul acesta, să fie inclusă 

și problema creării „Unei zone a 
. păcii și cooperării în sudul Ațlan- 
l ticului". Intr-o scrisoare adresată 
' secretarului general al O.N.U.. Ja-

interzicerii armelor chimice

remis presei, această reuniune tre
buie organizată ..la cel mai înalt ni
vel". precizindu-se. totodată, că o 
delegație a F.M.L.N.-F.D.R. va sosi 
la San Salvador înaintea deschiderii 
dialogului cu președintele Duarte, 
pentru 
ritelor 
noaste 
ti ce la

Comunicatul
sează un apel tuturor salvadorienilor 
să acționeze in mod hotărit în urmă
toarele săptămini pentru a transfor
ma propunerea de reluare a dialogu
lui făcută de președintele Duarte în- 
tr-un proces real de pace.

a întîlni reprezentanții dife- 
sectoare ale tării si a le cu- 
opiniile asupra soluției. poli- 
criza salvadoriană.

F.M.L.N.-F.D.R. lan-

reea, în expunere se arată : împreu
nă cu popoarele iubitoare de pace 
din lume, partidul și poporul 
desfășoară o luptă energică 
înlăturarea pericolului de 
pentru salvgardarea păcii în 
nea Asiei de nord-est, in Peninsula 
Coreeană. P.M.C. va dezvolta activ 
unitatea și relațiile de prietenie și 
cooperare cu statele socialiste și ță
rile nealiniate, cu toate țările pro
gresiste din lume, ținind sus stin
dardul independenței, prieteniei și 
păcii. în expunere este subliniată, de 
asemenea, necesitatea unei lupte 
mai energice pentru realizarea reu- 
nificării independente și pașnice a 
Coreei, sarcina supremă a națiunii.

nostru 
pentru 
război, 
regiu-

vier Perez de Cuellar, ministrul de 
externe al Braziliei. Roberto de 
Abreu Sodre. afirmă că, dat fiind 
interesul deosebit față de această 
problemă manifestat de multe țări 
din regiune, a sosit timpul ca Na
țiunile Unite să examineze situația 
din sudul Atlanticului.

' JAPONIA : Refuz al tinerilor cercetători de a participa 

| la proliferarea cursei înarmărilor
i TOKIO. — Un grup de absol- 
. venți ai Universității din Hiroshi- 
1 ma a inițiat o campanie pentru 
1 extinderea mișcării tinerilor fizi- 
’ cieni niponi care refuză să partici- 
i pe la lucrările de cercetări științi-

fice legate de proliferarea cursei

AUSTRIA : Medicii cer încetarea experiențelor nucleare 
i VIENA. — Organizația austriacă

„Medicii împotriva pericolului nu- 
ț clear", din Styria, a dat publicită- 
l ții o declarație in care se arată că 
’ va folosi și in viitor întreaga au- 
i toritate pe care o conferă profe- 
, siunea de medic pentru a explica 
* oamenilor pericolele fără seamăn

înarmărilor în Cosmos și de parti
ciparea Japoniei Ia Inițiativa dc 
apărare strategică a S.U.A. Apelul 
tinerilor fizicieni a fost semnat 
pină în prezent de cîteva sute de 
cercetători. El va fi trimis primu
lui ministru. Yasuhiro Nakasone.

reprezentate de un eventual război 
nuclear, relatează agenția T.A.S.S. 
Sarcina ) 
se arată în document, .
prezent în desfășurarea unei lupte ț 
active împotriva experiențelor nu- i 
cleare.

[ Pentru o conferință internațională asupra raportului j 
dintre dezarmare și dezvoltare

, NAȚIUNILE UNITE. — Mexi- 
\ cui a cerut oficial menținerea, 
i datelor prevăzute pentru des- 
’ fășurarea Conferinței internațio- 
ț.nale asupra relației dintre dezar- 
< mare și dezvoltare, care urma să se 
* desfășoare la Paris luna viitoare, 
i După cum s-a anunțat, guvernul 
.' francez a revenit asupra hotăririi 
ț inițiale, făcind cunoscut că nu mai 

găzduiește reuniunea, pronunțin-

a

nrHAGA 4 (Agerpres). — La Haga 
s-au deschis miercuri lucrările unui 
seminar internațional asupra veri
ficării neproducerii de arme chimice 
de către industria chimică civilă. 
Participă experți Și diplomați din 
cele 40 de state reprezentate la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva. între care și România, precum 
și din alte țări ale lumii.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor, ministrul afacerilor externe 
al Olandei. Hans Van Den Broek. a 
subliniat necesitatea unor negocieri 
de fond pentru interzicerea la scară 
mondială a producerii, stocării și uti
lizării armelor chimice.

Manifestarea se înscrie în cadrul 
eforturilor in direcția încheierii unei 
convenții internaționale privind in
terzicerea și distrugerea armelor chi
mice — una dintre temele de bază 
abordate Și analizate de Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva.

REUNIUNE MONETARĂ 
INTERNAȚIONALĂ

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La Boston. se desfășoară lucrările 
Conferinței monetare internaționale, 
la care iau parte miniștri de finanțe 
și conducători ai unor bănci centrale 
și ai altor instituții financiare din 
diferite țări occidentale. După cum 
relatează agențiile de presă, reuniu
nea iși propune să examineze o se
rie de probleme actuale din sistemul 
financiar și monetar internațional, 
intre care deficitul enorm al bugetu
lui federal al S.U.A., soldul activ al 
balanței comerciale și de plăți a Ja
poniei în schimburile cu partenerii 
ei occidentali, datoria externă a ță
rilor in curs de dezvpltare, precum 
și dezechilibrele și perturbațiile din 
schimburile monetar-financiare mon
diale.

GEIUȚIILE DE PRESA 
pe scurt

de la 27 aprilie, în care candidatii 
F.D.A. au obținut succese remar
cabile. Au fost discutate, de ase
menea, sarcinile organizației in pe
rioada următoare.

LA PRAGA a avut loc o confe
rință a primilor secretari ai comi
tetelor regionale ale P.C. din Ceho
slovacia, la lucrările căreia a parti
cipat Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R.S. Cehoslova
ce. Au fost discutate probleme ale 
activității organelor partidului pen
tru transpunerea’ in viață a hotări- 
rilor Congresului al XVII-lea al 
P.C.C. S-a dezbătut, de asemenea, 
modul cum se îndeplinesc sarcinile 
rezultate din planul de stat pe 
anul 1986 și din planul cincinal pe 
perioada 1986—1990.

CONDAMNARI. Tribunalul din 
Napoli a condamnat 15 membri ai 
organizației teroriste autointitulate 
„Brigăzile roșii" la Închisoare pe 
viață, alți componenți ai organiza
ției fiind condamnați la pedepse 
pe diferite termene — intre șase 
luni și 23 de ani. Procesul celor 
81 membri ai acestei organizații 
teroriste a început în luna februa
rie. ei fiind acuzați de acte de te
rorism comise in provincia Cam
pania (regiunea Napoli), in perioa
da 1980—1982, de 11 asasinate și o 
serie de atentate.

afacerilor externe al R.P. Chineze, 
au fost analizate probleme ale dez
voltării cooperării tehnico-științi- 
fice dintre cele două țări, precum 
și aspecte ale situației internațio
nale actuale. Ministrul de externe 
chinez a fost 
Kadar, secretar

rea bilaterală. S-a efectuat un 
schimb de opinii in problema Ori
entului Mijlociu și a fost subli
niată necesitatea destinderii situa
ției internaționale și înfăptuirii 
dezarmării pe Pămint și in spațiul 

^poșmic, transmite agenția T.A.S.S.
REUNIUNE. La Ialta s-au des

fășurat lucrările Comitetului tehnic 
al Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) care se 
ocupă de problemele tehnologiei 
reactorilor termonucleari. Au fost 
dezbătute problenTe privind coope
rarea oamenilor de știință din di
ferite țări în probleme legate de 
realizarea sintezei termonucleare 
dirijate, relatează agenția T.A.S.S.

primit de Janos 
general al P.M.S.U.
La Geneva a avut 
ședința grupului 

' pentru problemele armamentelor 
strategice din cadrul negocierilor 
sovieto-americane referitoare la 
armamentele nucleare și cosmice.

NEGOCIERI, 
loc, miercuri.

UN NOU MINISTER IN R.F.G. 
Cancelarul Helmut Kohl a anunțat 
înființarea Ministerului pentru Pro
blemele Mediului înconjurător, de
ținător. al acestui portofoliu fiind, 
numit Walter Wallmann (creștin- 
democrat). Pină in prezent proble
mele mediului ambiant erau in 
R.F.G. de competența Ministerului 
Afacerilor Interne.

RAPORT. — La Tirana s-a des
fășurat marți ședința Consiliului 
General al Frontului Democratic 
din Albania — relatează agenția 
A.T.A. Cu acest prilej, președinte
le Consiliului General, Nexhmije 
Hoxha, a prezentat un raport con- 
ținind concluziile cu privire la ale
gerile pentru Consiliile Populare

CONVORBIRI. — în cadrul con
vorbirilor care au avut loc la 
Kremlin între Nikolai Rijkov. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Yassin Saeed Numan, 
primul ministru al R.P.D. Yemen, 
a fost exprimată dorința celor 
două , părți de a dezvolta coopera-

GUVERNUL ITALIAN a apro
bat introducerea „lirei noi" care 
va fi egală cu 1 000 de lire actuale. 
Proiectul de lege va intra în vi
goare la începutul anului 1987.

VIZITA LA BUDAPESTA. — Cu 
prilejul vizitei oficiale la Buda
pesta a lui Wu Xueqian, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, consilier de stat și ministruldu-se pentru amînarea ei cu un 

an. Reprezentantul Mexicului la 
Națiunile Unite a subliniat 
uniunea trebuie să aibă loc 
tele prevăzute și a sugerat 
ceasta să se desfășoare fie 
diul O.N.U. din New York, 
Geneva.

Poziția franceză a fost criticată 
și de India, țară care prezidează 
în prezent mișcarea de nealiniere. I

că re
ia da
ca a- 
la șe
fie la

(din actualitatea politică')
PORTUGALIA ■. Noua formulă instituțională

la început de drum
Mario Soa-O dată cu victoria lui 

res in alegerile prezidențiale de la 
începutul acestui an s-a creat o si
tuație nouă pentru peisajul politic 
portughez, in anumite privințe si
milară celei din Franța : președin
ția țării este asigurată de o perso
nalitate care, pină la depunerea can
didaturii sale in alegeri, era condu
cătorul Partidului Socialist, în timp 
ce guvernul este alcătuit din re
prezentanții unui alt partid, respec
tiv Partidul Social Democrat. Or, in 
ceea ce privește spectrul orientărilor 
politice, acest din urmă partid se si
tuează pe poziții apreciate ca fiind 
de nuanță centristă, in raport cu po
zițiile de stingă ale socialiștilor. în 
asemenea condiții, observatorii se 
întreabă în ce măsură noua formulă 
de „coabitare" se va dovedi viabilă, 
în această privință se notează că, 
în declarațiile sale publice de după 
alegeri, M. Soares a subliniat că el 
se consideră președintele „tuturor 
portughezilor — nu al unui partid 
sau al majorității care m-a ales", că 
va colabora cu celelalte organe alo 
puterii, în spiritul unui dialog des
chis cu partidele politice, cu sindi
catele și patronatul etc. El a ținut 
să precizeze că rolul său va fi acela 
de „gatant al stabilității politice și 
ordinii sociale".

La rindul său, premierul Cavaco 
e Silva a declarat că guvernul 
va „colabora loial" cu noul pre
ședinte, căruia îi va acorda sprijinul 
necesar.

Asemenea declarații îi determină 
pe observatori să aprecieze că, față 
de formula „coabitării" din Franța, 
care s-a izbit de la bun inceput de 
un șir de dificultăți decurgind din 
deosebirile de vederi pronunțate din
tre președintele socialist și premierul 
neogaullist, in cazul Portugaliei o 
astfel de formulă pare a avea șanse 
mai mari de viabilitate, așa cum de 
altfel se și vede din evoluțiile post- 
electorale.

la Lisabona re- 
asemenea conlu- 

atmosfere
Observatorii de 

marcă faptul că o 
crare este condiția unei 
de liniște și stabilitate politică, ne
cesară mai mult ca oricind în Por
tugalia, date fiind serioasele difi
cultăți economice și sociale cu care 
se confruntă țara. între altele, deo
sebit de serioasă este problema da
toriei externe, ajunsă la 15,7 miliar
de de dolari. Peste o treime din va
loarea exporturilor este consacrată 
anual rambursării acesteia, ceea ce, 
desigur, constituie un serios handicap 
pentru o țară al cărei venit pe lo
cuitor nu depășește 2 000 de dolari, 
fiind cel mai redus din Europa occi
dentală.

Există însă și semne ale unei 
îmbunătățiri pe plan financiar. Po
litica de austeritate din ultimii trei 
ani a permis reducerea substanțială 
a deficitului balanței de plăți — 
de la 3,2 miliarde dolari in 1982 Ia 
circa 300 milioane la sfîrșitul anu
lui trecut, datorită reducerii impor
turilor și sporirii exporturilor, mai 
cu seamă de produse textile, în con
dițiile unei considerabile devalori
zări a monedei naționale. După da
tele oficiale, exporturile furnizează 
trei sferturi din mijloacele de plată 
necesare importurilor, nivel ce n-a 
mai fost atins după 1974 în această 
țară, care trebuie să-și procure din 
exterior întreaga cantitate de carbu
ranți și jumătate din ' 
mente.

în condițiile corijării 
situației balanței de 
torii se arată din nou încrezători și 
dispuși să acorde noi împrumuturi 
Portugaliei, fără a cere ca altădată, 
drept garanție, ipotecarea cîtorva 
tone de aur din tezaurul național, 
estimat acum cîțiva ani la 630 de 
tone.

Dar politica de austeritate s-a re
percutat serios asupra condițiilor de 
trai ale poporului : scăderea cu 5 la

cea de ali-

sensibile a 
plăti, credi-

sută a puterii de cumpărare în 1983, 
cu 9 la sută in 1984 și cam tot cu 
atita anul trecut, pe lingă extinde
rea șomajului, care cuprinde acum 
jumătate de milion de persoane, in
clusiv mulți tineri. Aceeași politică 
de austeritate a dus la restrîngerea 
severă a investițiilor, de care Por
tugalia are nevoie vitală pentru mo
dernizarea economiei, îndeosebi în 
sectoare ca rețeaua rutieră și fero
viară, porturi, întreprinderi de pes
cuit, marina comercială și altele. 
Din acest punct de vedere, suita de 
alegeri desfășurate în ultimele luni 
s-a răsfrînt negativ, cum se întîm- 
plă de regulă, incertitudinile pe te
ren politic frinînd promovarea pro
iectelor economice.

Majoritatea observatorilor de la 
Lisabona sint de părere că soluțio
narea dificultăților de ordin econo
mic și social reclamă colaborarea 
între toate centrele instituționale 
ale puterii, respectiv președintele, 
guvernul și parlamentul. în același 
timp, rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă societatea por
tugheză impune colaborarea tutu
ror forțelor democratice ale ță
rii, și în primul rînd a celor de stin
gă. de înțelegerea dintre ele depin- 
zind asigurarea unui climat social 
propice progresului. Referindu-se la 
acest aspect major al realităților po
litice, secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez, Alvaro 
Cunhal, declara : „Sperăm ca. în in
teresul portughezilor, convergența 
democratică ce a permis alegerea 
președintelui Mario Soares să se 
confirme in viitor". Ținind seama 
de particularitățile eșichierului po
litic. se poate spune , că de gradul, 
amploarea și durata unei asemenea 
convergențe va depinde în măsură 
hotărîtoare soluționarea multiplelor 
probleme ale economiei și vieții so
ciale lusitane.

V. OROS
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Sesiunea Conferinței anuale a O.I.M,

GENEVA 4 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis lucrările celei de-a 
72-a sesiuni a Conferinței anuale a 
Organizației Internationale a Muncii 
(O.I.M.). la care iau parte aproxima
tiv 200 de delegați din partea gu
vernelor. sindicatelor si celor care 
angajează, din țările membre ale or
ganizației. Pe agenda sesiunii figu
rează o gamă largă de probleme pri
vind situația socială in lume si drep
turile celor ce muncesc. O pondere 
deosebită în cadrul dezbaterilor o va 
deține problema creării de locuri de 
muncă si a combaterii'șomajului in

COREEA DE SUD

in
cu

statele occidentale si în țările 
curs de dezvoltare. în legătură 
aceasta. în raportul Biroului Inter
național al Muncii, care va fi exami
nat de 
atrage 
creării 
muncă
rii eforturilor in favoarea tinerilor 
neintegrați în activitățile econo
mice.

Lucrările Conferinței anuale a 
O.I.M. urmează să se încheie la 25 
iunie.

participantii la conferință, se 
atenția asupra necesității 

cu prioritate de locuri de 
pentru tineri si a intensifică-

Universitarii sprijină campania pentru
revizuirea

SEUL 4 (Agerpres). — Peste 200 de 
profesori de la 23 de instituții de 
învătămînt superior din Coreea de 
Sud au dat publicității la Seul o de
clarație în care semnatarii cer cu 
fermitate elaborarea unei noi con
stituții care să „corespundă efectiv 
intereselor naționale" ale coreenilor 
și să prevadă desfășurarea de ale
geri prezidențiale directe, asigurarea 
drepturilor democratice fundamen
tale ale cetățenilor.

Declarația profesorilor universitari 
sud-coreeni aduce critici aspre ac-

constituției
tualelor autorități pentru politica ex
ternă si economică pe care o due. 
precum si pentru represiunile bru
tale fată de participantii la manifes
tațiile studențești.

Anterior semnării 
prima acțiune 
grup numeros 
de cadre didactice și-au expri- 
în cadrul unui miting, sprijinul 
de campania inițiată de parti- 
principale ale opoziției de co-

declaratiei. 'care 
de acest fel a 
de universitari.

este 
unui 
sute 
mat.
fată
dele
lectare a 10 milioane de semnături 
în favoarea modificării constituției.

R. S.A.:

*

Apel la grevă generală lansat
de trei organizații de masă

— TreiPRETORIA 4 (Agerpres). 
organizații de masă din Republica 
Sud-Africană — Congresul sindica
telor sud-africane, Frontul Demo
cratic Unit și Comitetul Național de 
criză în domeniul educației (NECC) 
— ai căror membri se ridică la 
aproximativ 2.5 milioane persoane, 
au lansat un apel la grevă generală 
pentru ziua de 16 iunie, cind vor 
fi comemorate victimele represiuni
lor de la Soweto, de acum 10 ani. 
Agenția Reuter informează că cele 
trei organizații au chemat și 
populația albă să se alăture greviș
tilor, participînd la 16 iunie la 
demonstrațiile împotriva legilor ra
siste.

asemenea, organizații ale inte- 
cuprinzînd medici, 

și
De 

lectualilor 
personal sanitar și lucrători din 
presă — au adresat chemarea de a 
se convoca adunări de protest față 
de sistemul de discriminare din 
învățămintul sud-african. Se amin
tește, cu acest prilej, că acum 
ani, la 
focul 
negri 
accesul 
țiile de învățămînt.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că în R.S.A. au con
tinuat demonstrațiile antiapartheid. 
Au fost înregistrate ciocniri între 
demonstranți și poliție în provin
ciile Transvaal și Capetown.

10 
Soweto, poliția a deschis 
tocmai împotriva tinerilor 
care se pronunțau pentru 
egal neîngrădit in institu-

Apartheidul a fost abrogat... 
în hotelurile de lux

Așadar, de acum 
înainte, hotelurile, ba
rurile și restauran
tele din R.S.A., in
clusiv, sau mai ales 
cele de lux, vor putea 
primi nu numai clienți 
albi, ci și clienti negri: 
o recentă lege adopta
tă de autoritățile de 
la Pretoria proclamă 
sus și tare acest lucru. 
Să mai poftească cine
va să spună că in a- 
ceastă țară există 
apartheid ! Cum mai 
poate fi vorba de așa 
ceva cind fiecăruia din 
cei 24 milioane de 
negri citi trăiesc in 
Africa de Sud — față 
de 4 milioane albi — 
i se confirmă dreptul 
(care, pasămite, ar fi 
existat chiar mai de
mult, dar acum a că
pătat și formă legală!) 
de a locui și a ben
chetui după pofta ini
mii in oricare din ho
telurile, barurile sau 
restaurantele de mare 
rafinament din princi
palele orașe sud-afri- 
cane.

Ce importanță are 
faptul că prețul 
pe o singură zi al 
unei camere (necum 
al unui apartament) la 
un asemenea hotel se 
ridică la o • sumă pe 
care un muncitor ne
gru o cîștigă in mai 
multe luni, dacă nu 
chiar intr-un an în
treg. Aceasta, bine
înțeles, in cazul fe
ricit cind muncitorul 
respectiv are de lucru, 
ținind seama că. potri
vit înseși statisticilor 
oficiale, în rindurile 
populației negre există 
2,4 milioane de șomeri, 
adică aproape o trei
me din numărul celor 
apți de muncă, în timp

ce in unele zone ni
velul șomajului atinge 
peste 50 la sută din 
populația activă de cu
loare. Dreptul e drept, 
legea e lege și porțile 
marilor hoteluri cu 
..patru sau cinci ste
le", rezervate pină 
acum numai milionari
lor albi, le sint în 
prezent larg deschise 
tuturor celor cu pielea 
neagră, absolut tutu
ror, chiar și șomerilor. 
Cu ce bani să benefi
cieze de acest drept ? 
Asta nu mai privește 
autoritățile de la Pre
toria, ci numai pe cei 
în cauză : n-au decit 
să facă rost de unde 
or ști, și luxul cel mai 
orbitor le stă la dispo
ziție pe timp nelimi
tat...

...Cum raportul me- 
dici-populație este de 
ițnul la 300 în ce-i pri
vește pe albi, și de 
unul la 12 000 în ce-i 
privește pe negri ? Ei 
și — nu știe toată lu
mea că sănătatea albi
lor este mult mai deli
cată decit cea a negri
lor ?! Cum, pentru ne
voile de școlarizare ale 
unui elev alb se 
alocă anual 1 200—1 300 
ranzi, iar pentru cele 
ale unui .elev negru 
200 de ranzi. adică de 
șase ori mai puțin? Păi 
nu sint negrii de șase 
ori mai mulți decit al
bii? Și atunci nu în
seamnă că sumele to
tale cheltuite și pen
tru unii și pentru 
alții sint egale? 
Cum fiecare ne
gru este obligat să 
poarte asupra sa un 
pașaport care îi res- 
tringe dreptul de a 
circula numai la zone 
strict limitate, dincolo

de care e pasibil de a 
fi arestat ? Păi bine, 
domnilor, nu știți că 
aceste pașapoarte au 
fost acum abrogate și 
negrii pot să călăto
rească unde vor ? Este 
adevărat că acest lu
cru li se permite nu
mai ziua, noaptea fiind 
obligați să se întoarcă 
în zonele speciale ce 
le sint rezervate, dar 
aceasta este spre bine
le lor: s-ar putea, 
cine știe, ca la hotelu
rile de lux, unde acum 
li s-a dat dreptul să 
stea, toate locurile să 
fie ocupate...

...Poate nu tocmai 
acesta este limbajul pe 
care-l folosesc guver
nanții sud-africani, 
dar in orice caz cam 
la atit se reduce esen
ța „reformelor" adop
tate în ultimul timp 
in fața tot mai vigu
roasei presiuni a miș
cării antiapartheid. 
Numai că asemenea 
ridicole retușuri aduse 
fațadei hidoase a 
apartheidului au un 
efect invers celui 
scontat. O dovedește 
oprobriul unanim al 
opiniei publice inter
naționale. Și o dove
desc, mai ales, valurile 
neîntrerupte ale acțiu
nilor și demonstrații
lor de protest ale 
populației de culoare, 
pe care nu o pot 
induce in eroare de
rizoriile măsuri de 
așa-zisă „liberalizare", 
după cum nici repre
siunile cele mai smge- 
roase nu ii pot zdrun
cina hotărirea de a 
lupta pină la capăt 
pentru o societate a 
deplinei egalități și a 
dreptății sociale.

R. CĂPLESCU
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