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I 4. Insurecția națională armată
I___________ >----------- *------------------------------

! dm august 1944-strălucită

i afirmare a rolului conducător
4 _ .________ ___________________________ _

al partidului în lupta de eliberare
„Sarcina și răspunderea 

istorică a comuniștilor". In" 
surecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă, care a schim
bat acum trei decenii și jumătate 
cursul istoriei poporului român, a în
cununat mișcarea de rezistență, pu
ternica împotrivire față de dictatura 
fascistă, ce cuprinsese cele mai largi 
și mai diverse pături sociale. Este 
meritul istoric al Partidului Comu
nist Român de a fi izbutit să trans
forme această împotrivire de masă 
într-o structură organizată si activă, 
în frontul unic național antihitlerist, 
prin a cărui acțiune a fost asigurată 
istorica victorie din august 1944. Ini
țierea, organizarea și succesul insu
recției naționale armate sînt indiso
lubil legate de politica și activitatea 
practică a Partidului Comunist Ro
mân, care și-a îndeplinit cu strălu
cire roiul de conducător al luptei de 
eliberare a poporului de sub domi
nația fascistă.

Este știut că încă de lâ instaurarea 
dictaturii fasciste, P.C.R., dînd glas 
aspirațiilor și voinței întregului po
por, s-a pronunțat pentru răsturna
rea prin forță a acestei dictaturi, 
pentru scoaterea țării din războiul 
la care a fost atrasă de Germania na
zistă și alăturarea ei forțelor antihitle
riste. „Sarcina și răspunderea istorică 
a Partidului Comunist din România 
față de poporul român — se arăta în 
platforma-program din 6 septembrie

1941 a P.C.R. — constă in organizarea 
in România a luptei, alături de mare
le popor sovietic și de celelalte po
poare cotropite, pentru zdrobirea fas
cismului singeros german, a slugilor 
sale din toate țările, pentru alungarea

lui luptei de eliberare națio
nală concePtia partidului, aces
te obiective majore urmau să fie 
realizate prin acțiunea energică

„înfăptuirea actului istoric de la 23 
August a fost expresia voinței întregu
lui popor, rezultatul coalizării celor mai 
largi forțe sociale, politice și militare, 
în rîndul cărora clasa muncitoare și 
partidul sau comunist au avut rolul con
ducător,

NICOLAE CEAUȘESCU
ocupanților germani din România, 
pentru doborirea bandei de trădători 
de la cirma țării, in frunte cu ge
neralul Antonescu, pentru eliberarea 
țării de sub jugul singeros german, 
pentru victoria Uniunii Sovietice, 
pentru România liberă și indepen
dentă".

Angajarea plenară a po
porului — chezășia succesu

proprie a forțelor interne. Aceasta a 
reprezentat o opțiune fundamentală 
a partidului, singura care permitea, 
în împrejurările social-politice și 
militare ale epocii, desfășurarea 
evenimentelor corespunzător intere
selor imediate și de perspectivă ale 
poporului român, aspirațiilor sale de 
independență și suveranitate națio
nală, de făurire a noii orînduiri.

Partidul comunist a înțeles că în

situația în care se afla poporul ro
mân, aVînd de înfruntat atît dictatura 
antonesciană, cit și ocupația de fapt 
exercitată de Germania hitleristă, so
luția unui simplu puci, a unei lovi
turi de stat prin acțiunea unor cercuri 
înguste ar fi fost ineficientă, această 
acțiune puțind să fie rapid repri
mată de ocupantul hitlerist. In ace
lași timp, partidul a respins concep
țiile care preconizau poziții de pa
sivitate, așteptarea eliberării ca un 
dar din afară. O schimbare profundă 
și trainică in viața unui popor nu 
poate fi decit opera sa proprie, ro
dul luptei unite a tuturor forțelor 
democratice, patriotice, a maselor 
celor mai largi și tocmai în acest 
fel a privit Partidul Comunist 
Român eliberarea patriei.

în viziunea partidului, numai o 
asemenea largă mobilizare, anga
jarea plenară a poporului putea să 
constituie o garanție a succesului 
insurecției. Totodată, numai astfel 
se creau premisele dezvoltării ulte
rioare rapide a insurecției intr-o

Căpitan Mihail E. IONESCU 
cercetător științific principal 
la Centrul de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară

(Continuare în pag. a IV-a)
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PRIMIRIJLA TOVARĂȘUL

NI COL AE_C E A U ȘES C U
Ministrul energiei și minelor din Brazilia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, în stațiunea Nep- 
tun, pe Cesar Cais, ministrul energiei 
și minelor din Brazilia, care face o 
vizită în țara noastră, în fruntea unei 
delegații economice.

La primire a luat parte Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

Au fost de față Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României în Brazilia, și 
Carlos Dos Santos Veras, ambasado
rul Braziliei în România.

Ministrul brazilian a înmînat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
din partea președintelui Braziliei, 
Joao Baptista de Figueredo, în care 
sînt adresate șefului statului român

salutări cordiale și cele mai bune 
urări de fericire personală, iar po
porului român urări de bunăstare și 
prosperitate. In mesaj este exprimată 
dorința Braziliei de a dezvolta, de a 
lărgi și diversifica schimburile co
merciale și colaborarea economică cu 
România.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Braziliei un salut cordial 
și cele mai bune urări, iar poporului 
brazilian prieten urări de bunăstare 
și prosperitate.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-braziliene, 
cadrul favorabil și bunele rezultate 
în dezvoltarea raporturilor de cola
borare și cooperare dintre cele două 
țări. S-a exprimat, totodată, dorin
ța de a extinde și aprofunda, pe baze

reciproc avantajoase, colaborarea șl 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică, îndeosebi in domeniul 
producției, schimburile comerciale 
dintre România și Brazilia, spre bi
nele ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Schimbul de vederi in probleme 
actuale ale vieții internaționale a re
levat necesitatea promovării unei 
politici noi, de pace și conlucrare în
tre toate națiunile lumii, rezolvării 
problemelor legate de criza energiei, 
de lichidarea subdezvoltării, stabilirii 
unei noi ordini economice mondiale 
care să asigure dezvoltarea indepen
dentă a fiecărei națiuni, progresul 
mai rapid al tuturor popoarelor, și în
deosebi al celor rămase în urmă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Marii Britanii
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi, în stațiunea 
Neptun, pe Reginald Louis Seconde,

ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, cu oca
zia încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

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

„In numele oamenilor muncii

de înaltă stimă și gratitudine"
Telegrama adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de plenara Consiliului

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

oamenilor muncii de naționalitate maghiară

3. Etementele noii calități 
ui perspectiva 

viitorului cincinal
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întrunită în ziua de 19 iulie a. c„ plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România a examinat desfășurarea Festivalului 
național „Cîntarea României", aspectele principale ale 
participării oamenilor muncii de naționalitate maghiară 
la țoale etapele, acțiunile și formele de manifestare ale 
acestei impresionante mișcări de masă.

Cu acest prilej, participanții la plenară, în numele 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, 
vă exprimă deplina lor adeziune Ia politica generală, 
internă și externă, a partidului, hotărîrea lor neclintită de 
a face totul, în strinsă unitate și frăție cu poporul român, 
pentru triumful societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru întărirea continuă a indepenaenței și suveranității 
patriei.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, 
că împreună cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, 
cu organizațiile de masă și obștești, am acționat în spiritul 
orientărilor date de dumneavoastră la ședința activului 
central de partid din 3 august 1978, pentru lărgirea ariei 
tematice a festivalului, Îmbunătățirea conținutului tuturor 
manifestărilor și creșterea eficacității întregii munci de 
educație socialistă a oamenilor muncii.

Participanții Ia plenară au evidențiat că oamenii muncii 
de naționalitate maghiară, in strinsă unitate cu întregul 
popor, participă — in spiritul deplinei egalități — 
la organizarea și desfășurarea întregii munci politico- 
ideologice și cultural-educative, Ia afirmarea mai accen
tuată, in strinsă corelație cu cerințele producției, a revo
luției tehnico-științifice, aducindu-și contribuția la creș
terea eficienței economice in toate domeniile de activitate. 
Au fost reliefate, cu deplină satisfacție, însemnatele 
rezultate obținute de întregul popor privind realizarea 
planului cincinal, ridicarea tării noastre pe o nouă treaptă 
de dezvoltare, creșterea continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al oamenilor muncii. Succesele remar
cabile obținute în dezvoltarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, în repartizarea rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul tării constituie dovezi grăi
toare ale creșterii noastre economice rapide, precum și 
ale politicii partidului de egalitate deplină intre toti mem
brii societății, fără deosebire de naționalitate.

In numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară 
din România, exprimăm vii mulțumiri și întreaga noastră 
gratitudine față de conducerea partidului, față de dum-

neavoastră personal pentru condițiile tot mai bune de 
muncă și viată create tuturor oamenilor, pentru posibili
tățile largi de înflorire continuă a vieții culturale a na
țiunii române și naționalităților conlocuitoare.

Ne exprimăm deplinul nostru acord la documentele do 
excepțională însemnătate adoptate de plenara comună a 
Comitetului Central al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a României din 4—5 iulie 
anul curent, care stabilesc coordonatele și orientările 
fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a patriei, 
jalonează cadrul superior al existenței materiale — fac
torul determinant al condiției noastre umane socialiste — 
care vor marca intrarea României intr-o fază nouă, supe
rioară, a dezvoltării sale economice și sociale.

Dăm o inaltă apreciere aportului dumneavoastră decisiv, 
mult stimate tovarășe secretar general, la elaborarea și 
fundamentarea acestor documente, fiind conștienți că la 
temelia lor se află spiritul revoluționar consecvent și 
creativitatea care definesc gindirea dumneavoastră origi
nală, activitatea prodigioasă pe care o desfășurat! pentru 
dezvoltarea politică, economică și culturală a patriei, pen
tru afirmarea egalității depline intre toți membrii socie
tății, pentru întărirea independenței și suveranității tării, 
vă exprimăm în numele muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor maghiari din România cele mai profunde senti
mente de inaltă stimă și gratitudine.

Vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii maghiari din patria noastră, împreună 
cu întregul popor, au primit cu însuflețire și susțin din 
toată inima hotărirea Comitetului Central să fiți propus 
in inalta funcție de secretar general al partidului de către 
conferințele județene ale partidului.

însuflețiți de minunatele perspective noi pe care le 
deschide partidul pe drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, oamenii muncii maghiari, in 
strinsă unitate și frăție cu toti fiii tării, vor depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului, pentru intimpinarea cu rezultate tot mai mari 
a gloriosului jubileu de la 23 August și a Congresului al 
XII-lea al partidului, contribuind astfel la dezvoltarea 
rapidă a economiei, științei și culturii, la ridicarea ni
velului de trai material și spiritual al întregului popor, la 
înflorirea necontenită a patriei noastre dragi — Republica 
Socialistă România.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

* <

Obiectivele și sarcinile de prim 
ordin, in perspectiva viitorului cinci
nal, cuprinse in proiectul de Di
rective ale Congresului al XII-lea al 
partidului, jalonează amplul proces 
de intrare a României socialiste în
tr-o fază nouă, superioară a dezvol
tării sale economice și sociale. Așa 
cum preciza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mod deosebit în 
următorul cincinal se vor accentua 
afirmarea revoluției tehnico-șțiinți- 
fice și realizarea unei noi calități în 
toate domeniile de activitate. Argu- 
mentînd această idee, secretarul ge
neral al partidului arăta că în cinci
nalele care au trecut am creat o bază 
tehnico-economică puternică și avem, 
în toate domeniile, o importantă 
acumulare de forțe și mijloace, iar 
acum se pune problema trecerii 
obligatorii la o nouă calitate, ca o 
necesitate obiectivă pentru realiza
rea Programului partidului. Se 
desprinde deci cu limpezime că 
în toate domeniile de activitate este 
necesar să valorificăm cu o înaltă 
eficiență potențialul tehnic, material 
și experiența de care dispunem — 
ACEASTA mare avuție creată 
Îndeosebi în perioada cea 
MAI FERTILĂ A CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISTE DIN ROMANIA, INAU
GURATĂ DE CONGRESUL AL 
IX-LEA AL PARTIDULUI. DE LA 
ALE CĂRUI LUCRĂRI SE ÎMPLI
NESC, IN ACESTE ZILE, 14 ANI — 
asigurind astfel dezvoltarea și mai 
puternică a economiei țării, a avuției 
naționale și, pe această bază, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului. Totodată, trecerea la o nouă 
calitate în etapa actuală este impusă 
de necesitatea extinderii legăturilor 
economice ale țării noastre, a coope
rării tehnico-științifice cu alte state, 
ceea ce reclamă realizarea pentru ex
port a unor bunuri materiale diversi
ficate, de calitate și cit mai compe
titive din toate punctele de vedere.

Care sînt trăsăturile calitative de
finitorii ale procesului de creștere și 
modernizare a economiei în viitorul 
cincinal ?

Relevăm, in primul rînd, INTEN
SIFICAREA PROCESULUI DE 
STRUCTURARE MODERNA A ÎN
TREGII PRODUCȚII MATERIALE 
și, in primul rînd, a industriei, pe 
baza unei noi concepții al cărei con
ținut calitativ constă în dezvoltarea 
mai rapidă a subramurilor și sec

toarelor mici .consumatoare de mate
rii prime și energie, in accentuarea 
rolului industriei prelucrătoare — 
chemată să valorifice superior resur
sele de materii prime și materiale de 
care dispunem — în diversificarea 
generală a producției ramurilor de 
vîrf ale industriei noastre. Semnifica
tiv este faptul că metalurgia, con
strucțiile de mașini, chimia și indus
tria bunurilor de consum vor da, la 
orizontul anului 1985, peste 90 la sulă 
din producția industrială. O puterni
că modernizare va cunoaște agricul
tura, ramură de bază a economiei, de 
care depind dezvoltarea industriei, 
a întregii economii naționale, ridi
carea bunăstării întregului popor.

Ca urmare a schimbărilor inter
venite în structura economiei, vor 
avea loc IMPORTANTE MUTAȚII 
ÎN UTILIZAREA POTENȚIALULUI 
UMAN AL ȚARII. Oamenii vor 
munci mai eficient, vor activa cu 
prioritate în domenii mai productive, 
în care creativitatea și calificarea 
profesională au un rol hotăritor. 
Bunăoară, în anul 1985 circa 78 la 
sută din populația ocupată va lucra 
in ramurile neagricole și, datorită 
în principal intensei mecanizări, nu
mai 22 la sută in agricultură. Calcu
lele arată că dacă s-ar menține pen
tru anul 1985 structura populației 
ocupate prevăzută pentru anul 1980, 
la scara economiei naționale s-ar în
registra o productivitate a muncii so
ciale mai redusă, ceea ce ar determi
na o creștere cu 50 miliarde lei mai 
mică a venitului național decit se 
prevede in proiectul de Directive. Iar 
un venit național mai redus ar în
semna resurse mai puține pentru 
dezvoltarea economiei și ridicarea 
nivelului de trai.

O altă idee ce se regăsește preg
nant în toate capitolele proiectului 
de Directive este SPORIREA EFI
CIENȚEI ECONOMICE GENERALE, 
PRIN UTILIZAREA CU RANDA
MENT MAXIM A TUTUROR RE
SURSELOR SOCIETĂȚII : MATE
RIALE, TEHNICE, UMANE, FI
NANCIARE ȘI VALUTARE. La 
transpunerea în viață a acestui 
obiectiv prioritar o contribuție hotă-
Constantin CAJLOIANU 
directorul Institutului de planificare 
și prognoză

(Continuare in pag, a IlI-a)
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FESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA româniei**

Valori reprezentative în expoziția
republicană de artă plastică

Etapa republicană a celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României" a fost de cu- 
rînd 
lor 
mari 
prin

inaugurată, în domeniul arte- 
plastice, printr-un ciclu de 
expoziții menite să ilustreze, 
lucrări de artă dintre cele

mai reprezentative realizate în ul
timii doi ani, nivelul actual al crea
ției plastice românești. Prefigurînd 
bilanțul artistic al celor 35 de ani 
de la Eliberare, omagiind Con
gresul al XII-lea al partidului, pic
tura, sculptura, grafica și artele

decorative prezentate redau as
pecte pe care viața contemporană, 
precum și rememorarea unei isto
rii glorioase le-au oferit artiștilor.

in pagina a IV-a: cronica de
dicată expoziției de pictură.

Una din importantele construcții hi
droenergetice ale țării : barajul de 

pe valea Uzului, județul Bacău

Motonava 
„Zalău" 

ridică ancora
„...Echipajul transmite urări 

de sănătate și multe succese în 
muncă cetățenilor Zalăului și îi 
încredințează că numele orașu
lui lor va fi purtat cu cinste pe 
mările și oceanele lumii".

Am reprodus un fragment 
din scrisoarea echipajului moto
navei „Zalău" adresată primă
riei din orașul căruia îi poartă 
numele. Este vorba de o moto
navă cu o capacitate de 15 000 
tdw. Radiotelegrafistul vasului, 
Ilarie Betriș'or, sosit la Zalău 
înaintea plecării motonavei în 
prima cursă, ne-a spus :

— Fotografiile făcute pe plat
forma industrială și în noua 
zonă urbanistică a Zalăului vor 
pavoaza cabinele noastre.

Locuitorii Zalăului îi adresea
ză echipajului tradiționala urare 
„Vînt bun la pupa !" (Ion Mu- 
reșan).

Băuturile hrănitoare și răcoritoare
luptă din greu cu... arșița birocrației
Unul din elementele specifice ale 

alimentației în perioada sezonului 
cald, cind organismul solicită mai 
multe lichide, îl constituie băuturile 
numite îndeobște răcoritoare (intru- 
cit și apa rece e... răcoritoare, poate 
ar fi mai indicat să se numească 
sucuri hrănitoare și răcoritoare). 
Aceste produse, preparate pe bază 
de concentrate din fructe, plante, le
gume ș.a.m.d., conțin numeroase vi
tamine și substanțe nutritive menite 
să fortifice organismul, să-1 recon
forteze.

La noi, ca de altfel și în alte țări, 
s-a creat o largă rețea de în
treprinderi producătoare de aseme
nea sucuri, dezvoltarea lor înscriin- 
du-se în programul general de mo
dernizare a industriei alimentare, de 
diversificare a sortimentelor de bu
nuri de larg consum. Tocmai în acest 
scop, pe baza indicațiilor conducerii 
partidului și statului, întreprinderile 
de băuturi răcoritoare au fost trecute 
încă din toamna anului 1977 din sub- 
ordinea industriei locale în subordi- 
nea Trustului întreprinderilor pentru 
producția și industrializarea legume
lor și fructelor (T.I.P.I.L.F.) din că-

drul Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Măsura luată 
urmărea îmbunătățirea activității in 
acest domeniu de larg interes public, 
organizarea mai bună a producției și 
desfacerii produselor răcoritoare, ast
fel incit cerințele de consum, mereu

au atins cifra de aproape 20 milioane 
litri.

Motivări pentru această stare de 
lucruri ne-au fost invocate din abun
dență de către reprezentanții trus
tului respectiv — T.I.P.I.L.F. Cîteva 
dintre acestea : „N-am avut expe

ANCHETĂ CETĂȚENEASCĂ
crescînde, ale populației să poată fi 
satisfăcute la un nivel superior.

E adevărat, în cei aproape doi ani 
care au trecut de la luarea acestei 
măsuri, s-au înregistrat unele creșteri 
cantitative la diferite sortimente de 
sucuri hrănitoare și răcoritoare. Din 
păcate însă, nici în 1978 și nici in 
anul acesta întreprinderile care pro
duc răcoritoare nu și-au realizat in
tegral sarcinile de plan. Anul trecut, 
bunăoară, restanțele față de consu
matori au însumat peste 60 milioane 
litri (planul fiind realizat numai în 
proporție de 76 la sută), iar în pri
mul semestru din acest an restantele

riență" ; „N-am avut capsule" ; 
„N-am...“.

Desigur, nu negăm unele greutăți 
care au putut apărea la un moment 
dat. Dar un lucru — esențial — au o- 
mis interlocutorii noștri să ne spună : 
cauza cauzelor acestor restanțe repe
tate rezidă, înainte de toate. în slaba 
preocupare a conducerilor de între
prinderi și a trustului de specialitate 
in ce privește onorarea integrală a 
contractelor încheiate cu unitățile co
merciale. Pentru că, spre deosebire 
de alte produse, fabricarea băuturilor 
răcoritoare nu a pus și nu pune pro
bleme deosebite de tehnologie și nici 
de aprovizionare cu materii prime.

Nimic mai simplu decit să amesteci 
sucul concentrat cu apă carbogazoasă 
și să imbuteliezi lichidul obținut în 
sticle !

Dar lipsa de interes pentru reali
zarea cantităților prevăzute, care se 
răsfrînge negativ și în actualul sezon, 
estival, nu este singura „surpriză" pe 
care a pregătit-o T.I.P.I.L.F. consu
matorilor. Se adaugă și dezintere
sul manifestat față de aplicarea 
propriilor măsuri privind diversifi
carea și îmbogățirea sortimentului de 
produse răcoritoare. Era de așteptat 
ca după preluarea întreprinderilor 
producătoare, trustul de specialitate 
să se angajeze într-o largă acțiune 
de înnoire a sortimentelor, de pro
movare a sucurilor pe bază de fructe 
indigene și, în mod deosebit, pe bază 
de fructe de pădure — cerință subli
niată în repetate rînduri de condu
cerea partidului și statului nostru. în 
realitate, a continuat și continuă încă 
să predomine în întreaga tară răcori
toarele produse pe bază de concen-

____________ Mlhal IONESCU 
(Continuare în pag. a II-a)
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De mai bine de două decenii, 
Ioana David din municipiul Dro- 
beta-Turnu Severin suferea de 
inimă. „In tot acest, timp — ne 
spune ea — am făcut tot felul 
de tratamente, am fost internată 
In mai multe spitale. Cind îmi 
pierdusem aproape orice speran
ță, medicii de la Spitalul Fun- 
deni din București, după înde
lungi investigații, au hotărit să 
efectueze o foarte dificilă inter
venție chirurgicală. Dacă astăzi 
în familia mea au reapărut zîm- 
betul și bucuria, aceasta se da- 
torește minunaților oameni in 
halate albe, cărora le aduc si ne 
dăeastă cale cea mai călduroasă 
mulțumire izvorită din inima ve 
care au ■ salvat-o cu atîta price
pere și omenie".
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Bac la Galati•
Vilegiaturiștii care vin cu ma

șinile din Moldova spre litoral 
sau care circulă din sens invers 
au acum la dispoziție un bac 
pentru trecerea Dunării la ...Ga
lați. Nu este vorba de un bac 
oarecare, ci de unul de mare 
capacitate, care poate transporta 
86 de autoturisme la o singură 
cursă. De prisos să mai spunem 
cit de mult s-a redus timpul 
așteptare.

de
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Luna 
de miere... 
amară

Deși ajuns la vîrsta de 45
ani fără să aibă nici o ocupație, 
Dorin Bucurescu din Orșova se.. 
bucura și se lăuda că a rămas 
tot tinăr și bun de însurătoare. 
Și astfel. în cursul peregrinărilor 
sale prin tară, și-a găsit aleasa 
inimii în București. De cum s-au 
văzut și ș-au plăcut, au și hotă
rit să-și petreacă luna de miere 
prin Moldova. Dar cum tomnati
cul ginerică avea nevoie de bani 
și-a continuat vechea practică 
de a „achiziționa" bijuterii și 
alte obiecte prețioase de la unn. 
pe care le revindea, cu supra- 
preț. amatorilor de chilipir. Dar 
iată că luna de miere a trebuit 
să fie aminată pe altă dată, pen
tru că, de cum a ajuns în orașul 
Boman, tomnaticul ginerică a 
fost chemat să dea socoteală 
pentru isprăvile sale.

Cu 
camioaneleI

I după... iarbă
I
I
I
I
I
I

Șoferii Ștefan Dună. Florae 
Vișan și Ștefan Fica.de la auto
baza nr. 2 Craiova, au fost re
partizați să lucreze la transpor
tul griului de la unitățile agri
cole din Amărăști la bazele de 
recepție.

— Să avefi grifă să nu se risi
pească nict un bob — li s-a spus 
la plecare:
' Pesemne că respectivii șoferi, 
in loc de bob dtr griu au ințeleș 
fir de iarbă". Pentru că toți trei... 

au fost pășiți trunspnrHnd CU 
ditamai camioanele, de Cite o 
tone nu griv. ci... iarbă pentru 
propriile gospodării. Drept care 
au plătit amenzile de rigoare.

I
I
I
I
I

Ultima baie
Un val puternic de căldură se 

abătuse asupra vestitei podgorii 
Cotnari din județul lași. In vie, 
mai multi lucrători executau 
una din stropirile contra manei.

— Măi, ce bună ar fi acum o 
baie rece — a zis unul dintre ei.

Dănilă Cristian a alergat pri
mul să intre in apa iazului din 
apropiere. Dar, deși bun înotă
tor, deși tinăr și sănătos tun, 
fiind încălzit șl transpirat, scăl
datul in apa prea rece i-a fost 
fatal. A suferit un stop cardiac.
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Experiența acumulată !n cele 119 
cursuri ale invățămintului politico- 
ideologic din institutele de învăță- 
minț superior care funcționează la 
Cluj-Napoca a constituit obiectul 
unei atente analize a comitetului de 
partid al Centrului universitar acum, 
la incheierea primului ciclu de trei 
ani. Au fost folosite in acest scop 
atît observațiile adunate în urma 
participării activiștilor la numeroase 
cursuri in timpul anului și la con
vorbirile de atestare, cit și un son
daj de opinie organizat in rîncjuriie 
a circa 200 cursanți și propagandiști.

Ceea ce s-a 
remarcat in pri
mul rind a fost 
preocuparea, tot 
mai accentuat ma
nifestată în ca
drul cursurilor, ca 
prin învătămîn- 
tul politico-ideo
logic să se asigu
re nu numai o 
mai bună pregă
tire teoretică, cu
noașterea apro
fundată a docu
mentelor parti
dului nostru, ci 
și ridicarea pe 
o treaptă supe
rioară a activi
tății tuturor membrilor de partid, 
perfecționarea întregii munci de 
instrucție și educație in institu
tele și facultățile noastre, atit 
sub raportul conținutului de idei, 
al orientării ideologice, cit și sub 
raportul întăririi spiritului militant.

Studiul — prin felul cum a fost 
organizat — nota în chestionarul său 
conf. univ. Radu Victoria Maria de la 
Universitatea „Babeș Bolyai** — a răs
puns pe deplin dezideratului nostru de 
a aprofunda cunoașterea bazelor prin
cipiale ale politicii partidului nostru, 
a orientărilor sale în principalele 
probleme ideologice contemporane, 
a contribuțiilor aduse la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare.

Tn mod deosebit au apreciat mai 
mulțl cursanți faptul că prin posi
bilitatea ce a fost dată organizații
lor de partid de a alege temele de 
studiu din programe orientative foar
te bogate, cuprinzînd numeroase si 
variate teme, s-a realizat, odată cu 
abordarea problemelor majore ale 
politicii partidului, adaptarea studiu
lui Ia preocupările specifice fiecărui 
institut.

Un element prețios in experiența 
acestor ani. care a fost de asemenea 
remarcat de numeroși participant! 1? 
învățămîntul politico-ideologic, l-a

constituit efortul de a aduce in dez
bateri și de a da relieful cuvenit 
ideilor noi, elementelor noi, fie din 
documentele de partid, din știință sau 
din practica socială. Prof. univ. dr. 
Nicolae Kallos, conducătorul unui 
curs de la Universitatea „Babeș 
Bolyai1*, sublinia în acest sens : s-a 
dovedit câ nu există teme „vechi** sau 
teme noi ; pînă și o temă în aparen
tă arhicunoscută, cum este materiali
tatea lumii, poate fi dezbătută in
tr-un mod foarte interesant și cu 
folos pentru toată lumea dacă — așa 
cum s-a intîmplat la cursul nostru —

de a invita la unele dezbateri spe
cialiști care au preocupări deosebite 
în legătură cu tema discutată și care 
au putut aduce astfel o informație 
interesantă, puncte de vederi noi.

Totuși, și in acest domeniu al me
todicii mai există încă destule ne
ajunsuri. Numeroși cursanți s-au re
ferit, astfel, critic la acele situații in 
care discuțiile erau înlocuite cu o 
suiță de monologări prin care cei în 
cauză isi spuneau părticica lor fără 
vreo referire la cele spuse de cei
lalți sau citeau pur și simplu un 
anumit număr de pagini, transcrise

ÎNVATAMÎNTUL DE PARTID 
analizat prin prisma contribuției 

ia perfecționarea invățămintului universitar

participant» pun în discuție proble
me noi, legate de cele mai recente 
apariții editoriale, reviste, dezbateri.

Totuși, în aceste direcții trebuie 
perseverat în continuare, intrucît 
în nu puține cazuri invățămîntul po
litico-ideologic a cantonat în genera
lități. în repetarea unor teze arhicu
noscute, de multe ori discutate. Esie 
ceea ce generează — cum se exprima 
lector univ. Vistian Goia — mono
tonia in dezbateri și chiar o anu
mită saturație și pasivitate. într-o 
prea mică măsură au fost abordate, 
chiar acolo unde temele din pro
gram ofereau această posibilitate, 
probleme ale educației materialist- 
științifice. cu deosebire în rinduri- 
le tineretului, ale combaterii con
cediilor mistice, retrograde.

Problemele de metodică au format, 
de asemenea, obiectul a numeroase 
observații și propuneri. Este pozitiv 
faptul că în majoritatea cursurilor 
s-au folosit o varietate de metode. 
Astfel, prezentarea in cercuri a unor 
scurte referate sau informări de 
către unul sau mai mulți dintre par
ticipant» pe baza unei pregătiri se
rioase prealabile, a dat posibilitatea 
aprofundării unor probleme, creînd 
o bună bază pentru dezbateri. S-a 
bucurat de o bună apreciere practica

— adesea tale quale — din sursele 
bibliografice. Nu s-a folosit sufi
cient bogatul material didactic ilus
trativ existent în institutele de in- 
vățămînt superior, la cabinetele șl 
punctele de documentare și infor
mare — planșe, diafilme și diapo
zitive, filme documentare etc.

Desprinderea unor concluzii practi
ce pentru viitor atit din ceea ce a 
fost semnalat ca experiență pozitivă, 
cit și din lipsurile, neajunsurile 
constatate este ceea ce preocupă 
comitetul de partid al centrului uni
versitar în perspectiva unui nou an 
de studiu. Iar una din principalele 
concluzii se referă la necesitatea de 
a aborda in cadrul invățămintului 
politico-ideologic problemele de mare 
actualitate ale politicii partidului, 
ale dezvoltării economico-sociale. aio 
vieții ideologice — ca principala 
modalitate de a stimula interesul viu 
pentru studiu din partea tuturor 
cursanților și totodată de a spori rolul 
său ca instrument practic de acțiune 
pentru îmbunătățirea activității in 
toate sectoarele, în acest sens ne 
propunem în primul rind să situăm 
în centrul programelor de studiu, al 
dezbaterilor — așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tarea rostită Ia recenta plenară —

Unde a privit ochiul exigent al femeii 
și a intervenit mina sa de gospodină...
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Frumusețea asprd a Transfâgârâșanulul atrage pe Iubitorii de drumeții 
montane

problematica deosebit de bogată ce 
se desprinde din documentele Con
gresului al XII-Iea al partidului. A-i 
ajuta pe membrii de partid, pe cei
lalți oameni ai muncii să cunoască 
aprofundat și să-și însușească orien
tările dezvoltării economico-sociale a 
României in viitorul cincinal și în 
perioada următoare, definite prin 
proiectul de Directive și prin 
celelalte documente ale Congre
sului, a explica temeiurile aces
tor orientări, perspectivele pe care 
Ie deschid și totodată a înfățișa 
sarcinile concrete ce se desprind, a 

mobiliza Ia acțiu
ne pentru înfăp
tuirea lor — iată 
ceea ce urmărim 
in primul rind să 
realizăm prin in- 
vățămîntul poli
tico-ideologic.

Firește că stu
diul documente
lor Congresului 
al XII-Iea, ca de 
altfel întregul in- 
vățămint va tre
bui adaptat spe
cificului fiecărei 
facultăți, fiecărei 
catedre. Introdu
cerea cu mai mult 
curaj, potrivit a- 

cestui specific — așa cum au pro
pus numeroase cadre didactice 
— a unor teme privind rolul ști
inței și tehnicii in dezvoltarea con
temporană și implicațiile lor sociale, 
orientările noi în filozofia contempo
rană legate de progresele fizicii, bio
logiei, matematicii, informaticii, ana
liza fenomenului religios etc. va con
tribui la lărgirea orizontului filozofic 
al cursanților, la dezvoltarea capaci
tății lor de a Interpreta, de pe pozi
țiile materialismului dialectic și isto
ric. problemele domeniului de care 
șe ocupă. în felul acesta, invățămin- 
tul politico-ideologic îi va ajuta pe 
comuniști să răspundă tot mai bine 
îndatoririi la care se referea recert 
secretarul genera] al partidului — 
aceea ca oriunde s-ar afla, in orice 
domeniu ar lucra, să fie luptători 
pentru concepția revoluționară a 
partidului și să acționeze pentru a 
demonstra în viață superioritatea 
acestei concepții.

Avînd în vedere nivelul poli
tico-ideologic ridicat al majorită
ții cursanților, vom folosi mai larg 
mesele ’ rotunde, simpozioanele, 
dezbaterile pe bază de referate și co
municări, înlăturînd cit mai mult as
pectele festiviste, formale, imprimîn- 
du-le un stil de'lucru, stimulind in 
cadrul lor dialogul deschis. Un mijloc 
de a lega mai strlns invățămîntul de 
preocupările cursanților este și abor
darea in dezbateri a unor concluzii și 
idei puse în evidență prin lucrările 
de specialitate publicate de ei, prin 
creații ale oamenilor de artă și cul
tură clujeni sau chiar prin invenții 
sau creații tehnice, așa cum au pro
pus unii dintre cursanți.

Sint tot atîtea direcții ale activității 
noastre in pregătirea viitorului an de 
învățămînt.

Ion DEtEANU
secretar al comitetului de partid 
al Centrului universitar 
Cluj-Napoca

Bogat program de excursii 
pe agenda de vacanță

în lună august sint programate 
numeroase excursii cu autocarul, 
pe cele mai frumoase trasee turis
tice și în aproape toate stațiunile 
balneoclimaterice, Iată citeva nou
tăți din programele pregătite de 
întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București.

• Excursii cu durata de 3 zile, 
pe traseul : București — Buzău — 
Focșani — Mărâșești — Bacău — 
Piatra Neamț — Bicaz — Poiana 
Teiului — Tirgu Neamț — Agapia
— Bicaz — Lacu Roșu — Tușnad
— Brașov — București.
• Un alt traseu cuprinde. între 

altele, vizitarea unor vestite mo
numente istorice și de artă, cum ar 
fi Casa Băniei din Craiova, ruinele 
Cetății Severinului, Muzeul Por
țile de Fier, ansamblul sculptural 
realizat de C. Brăncuși la Tg. Jiu. 
capodopera arhitecturii brincove- 
nești de la Hurez. Castelul Hunia- 
zilor, Sarmizegetușa. Plecările au 
loc la 1, 15 și 23 august in cazul 
excursiilor de 4 zile și la 10 și 24 
august peqtru excursiile de 3 zile.
• Deosebit de atractiv este iti

nerarul București — Vălenii de 
Munte — Cheia — Brașov — Tuș
nad — Miercurea Ciuc — Odorhciu 
Secuiesc — Sovata — Tirgu Mureș
— Bistrița — Cluj-Napoca — Alba 
lulia — Sibiu — Cozia — Rm. 
Vilcea — Pitești — București. Da
tele de plecare : 4. 17 și 24 august. 
Durata excursiei — 4 zile.
• Excursii de 7 zile cu plecări 

la 2, 3: 9. 10, 16. 17, 30 și 31 au
gust pe traseul 5 Rm. Vilcea —Ho
rezu — Tirgu, Jiu'”^-“Petroșani — 
Hunedoara -—Deva' ’ —' Br"a*d •*—• 
Oradea — Cărei — -Satu ..Marc- -rt. 
Sighetu Marmațiel — Baia Mare — 
Cluj-Napoca — Tirgu Mureș — 
Brașov.

• Turul Republicii Socialiste 
România este una din cele mai so
licitate excursii. El a fost organi
zat în două variante : prima. ; cu 
dtirata de 8 zile, are ca date de 
plecare 15, 16. 29 și 30 august., iar 
a doua variantă, cu durata de 9 
zile, cu plecări la 2, 9 și 23 august.

în toate excursiile enumerate 
se pleacă la ora 6,30 de pe platot». 
din fața hotelului „Intercontinen
tal**.

Excursiile de cîte 5 zile în Delta 
Dunării șe organizează cu plecări 
in zilele de 2. 6, 10. 14. 18. 22. 26 
și 30 august. Totodată.' au loc dru
meții montane pe cele mai pitorești 
și atractive trasee din Carpati.

întrunit excursiile montane se 
desfășoară pe’ trasee care solicită 
eforturi fizice mari, ele se reco
mandă numai persoanelor perfect 
sănătoase și antrenate în mersul 
pe munte.

în luna august sint organizate 
și 12 excursii speciale (intre 22 
și 26 august). Iată programul a- 
cestora : București — Mediaș ; 
București — Deva — Tara Moților ; 
București — Cinciș : București — 
Hunedoara ; București — • Cluj- 
Napoca și Oradea : București — 
zona Cheilor TUrzii ; București 
— zona Făgărașului și Apuseni : 
București — Valea Oltului șt. Ba
nat : București SibiuBucu
rești — Malnaș : București — 
Valea Buzăului ; București 
Sfinții Gheorghe.
•înscrierile se . fac. la filialele 

J.T.H.R. din--str.. .Mendeleev,pr. 14, 
bd, Republicii nr. 68, bd. 1348 nr.

brl. N. EăYcescu nt. 35 ȘF Calea 
Griviței nr. 138, zilnic intre orele 
8—20. .

implicați și cu conducerile 
unităților sanitare. Dăsigui. 
este de dorit ca toate e- 
chipele de control să acti
veze așa cum activează 
cele la care ne-am referit. 
După cum este necesară o 
mai mare receptivitate a 
conducerilor de unități 
sanitare față de sesiză
rile echipelor de control. 
O recentă verificare a 25 de 
registre unice de control, e- 
fectuatâ de comisia jude
țeană pentru coordonarea 
și îndrumarea controlului 
oamenilor muncii, a scos Ia 
iveală carențe de operativi
tate în soluționarea de că
tre forurile sanitare ju
dețene si consilii populare 
a sesizărilor făcute de 
echipe.

Echipele de control a! oa
menilor muncii in dome
niul sanitar din județul 
Neamț au de pe acum o 
valoroasă experiență. Ini
țiativa de a Încredința acest 
important sector aproape in 
exclusivitate unor echipe 
alcătuite din temei, in rin- 
dul cărora se află nu
meroase cadre medico-sa- 
pitare, a făcut să crească 
exigența, competența și efi
ciența acțiunilor întreprin
se. Este, de asemenea, 
remarcabilă perseverența 
unor echipe de control care 
nu se limitează la aspectul 
formal al sesizării și tre
cerii în registrul unic de 
control a celor constatate, 
ci insistă pe lingă factorii 
de decizie pentru luarea de 
măsuri și înlăturarea defi
ciențelor. Nu intimplător. 
fiecare acțiune de control 
al oamenilor muncii tin
de să devină un foar
te util schimb de ex
periență, o posibilitate m 
plus de a se îmbunătăți 
activitatea de conducere și 
administrare a unităților 
sanitare, de a spori spiri
tul gospodăresc, solicitudi
nea față de cei care ape
lează la aceste unități.

Al. PLAIEȘU

în județul Neamț iși des
fășoară activitatea 1 170 de 
echipe de control al oame
nilor muncii, din care 78 de 
echipe, cu 324 membri, in 
sectorul sanitar. Consiliul 
județean al Frontului Uni
tății Socialiste a hotărit ea 
din aceste echipe să tacă 
parte cele mai bune femei 
medici, muncitoare, inte
lectuale. surori medicale, 
gosppdinp. După participa
rea la un control in mai 
multe unități sanitare, am- • 
stat de vorbă cu citeva res
ponsabile de echipe. Docto
rița Elena Popovici, res
ponsabila centrului jude
țean de recoltare a singelui 
(o unitate ce se remarcă 
prin caracterul primitor, 
curățenie exemplară și 
bună gospodărire), ne-a 
spus :

-- Echipa noastră iși 
exercită controlul in trei * 
dispensare, o policlinică și 
două “cantine, toate la Să-'" 
vinești: Policlinica, după’
cum ați văzut, duce și acum “ 
lipsă de o mină de bun 
gospodar. Am fost aici și 
in primăvară, apoi în iunie. 
Condițiile de funcționare a 
cabinetelor sale sint depar
te de a corespunde volu
mului mare de lucru. Să
lile de așteptare nu sint 
prea primitoare, iar labo
ratorul nu are un biolog. _ 
Ca să nu mai vorbim 
de spațiul pentru trata
mente, care este inadec
vat. La deficiențele de 
funcționalitate ale unei a- 
semenea unități sanitare 
care servește o mare plat
formă industrială a țării, și 
care nu pot fi înlăturate 
cit ai bate din palme, 
se adaugă cele privind 
starea igienico-sanitară a 
localului. într-un mod si
milar se prezenta și dispen
sarul de la Combinatul de 
fibre sintetice, dar echipa 
noastră de control a inter
venit prompt, s-au Înlătu
rat o serie de neajunsuri și 
s-au obținut dotări coreș^

punzătoare. Aceasta pentru 
că echipa noastră nu se re
zumă ta simple constatări 
și consemnări in registrul 
unic de control. Controlul 
oamenilor muncii nu face 
descoperiri senzaționale. El 
remarcă de obicei acele de
ficiențe cu care cei din uni
tatea respectivă s-au obiș
nuit. nu le mai acordă im
portanta cuvenită.

— Ce ați spune dacă nn 
astfel de control ar desco
peri și la imitatea de care 
răspundeți ceva in nere
gulă ?

— Nu m-aș simți bine.

cut propunerea ca în
șiși medicii de la dispen
sar să rețină ore de 
consultații la respectivii 
specialiști. De aseme
nea. echipa doctoriței Albu 
a propus dispersarea pe 
cartiere a cabinetelor sto
matologice, care sint con
centrate, toate. în aceeași 
clădire, cu policlinica de 
copii a orașului, ambele 
servicii stingherindu-se re
ciproc în. desfășurarea unei 
activitftțt " normale. O altă 
echipă de control, la fel de 
activă, este și cea condusă 
de gospodina Alexandrina

Băutur
(Urmare din pag. I)

ile răcoritoare

Din experiența echipelor de control 
al oamenilor muncii In unitățile sanitare 

din județul Neamț

Desen de AN DO

Recent, orga
nismele de spe
cialitate ale Co
mitetului de Stat 
pentru Prețuri, au 
efectuat mai mul
te. controale în 
unitățile de pro
ducție a băuturi
lor hrănitoare și 
răcoritoare. Ce 
s-a constatat 7 Nu 
numai că planu
rile cantitative de 
producție nu se 
îndeplinesc, iar 
noile sortimente 
așteptate de cum
părători nu apar 
pe piață, dar nici 
măcar puținele 
răcoritoare care 
se produc nu co
respund intru to
tul . rețetelor de 
fabricație. Astfel, 
la întreprinderile 
din județele Me
hedinți, Buzău, 
Galați, Hunedoa
ra și Sălaj au 
fost depistate be
neficii necuvenite 
de zeci și sute de mii de lei, ob
ținute Prin diminuarea conținutului 
de materii prime folosite la fabri
carea băuturilor. (Odată cu apli
carea sancțiunilor de rigoare, respec
tivele Întreprinderi au fost obligate 
să continue producția cu respectarea 
Btrictă a rețetelor legale).

— Vă asigurăm că pe viitor ne vom 
ocupa cu toată atenția de producerea 
răcoritoarelor — ne-a declarat 
tovarășul Ion Iliescu. directorul 
T.I.P.I.L.F., căruia i-am prezentat in 
final constatările noastre. Vom intro
duce ordine atît în problemele de ur

trate din import, iar de doi ani de 
cind se tot discută despre băuturile 
realizate pe bază de fructe de 
pădure, întreprinderile din subordinea 
T.I.P.I.L.F, nu au livrat pină acum 
in magazine nici o sticlă cu un ase
menea conținut.

Studiind cu atenție planurile de 
măsuri ale trustului am aflat că in 
acest an trebuiau să apară pe piață 
9 (nouă) băuturi noi. iar 21 dintre 
cele mai bune, produse in anumite 
județe, să fie generalizate in întreaga 
țară. Ce s-a intimplat in fapt ? Deși 
sezonul cald a sosit de mult, mei 
unul din cele 9 sortimente noi nu 
a fost introdus în fabricație, ele 
aflindu-se incă în fază de... dis
cuții (privind omologarea lor). Cit 
despre cele 21 de sortimente produse 
într-o serie de județe și propuse spre 
generalizare, acestea au fost „gene
ralizate" doar... pe hirtie. Cauza : 
T.I.P.I.L.F. a înaintat întreprinderi
lor din subordine numai rețetele de 
fabricație, „uitînd** să stabilească sar
cinile precise de fabricație pe fiecare 
întreprindere în parte.

Mult așteptatele și promisele răco
ritoare pe bază de fructe de pădure, 
cu recunoscute calități nutritive, se 
află tot în stadiu de... promisiune. 
Nici pînă in prezent, reprezentanții 
întreprinderilor producătoare și cei 
ai silviculturii nu au reușit să încheie 
contracte ferme de livrare a materiei 
prime. Deși, între timp, a fost emis 
un decret care cuprindea sarcini 
concrete in acest sens (Decretul nr. 
367 din 30 decembrie 1978), deși între 
Ministerul Comerțului Interior, Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
al Materialelor de Construcții și 
T.I.P.I.L.F. ș-a purtat luni de zile o 
bogată corespondentă, totul a rămas 
ca la început.

Vasfliu. La un control e- 
fectuat la creșa nr. 3, con- 
statind unele neajunsuri, 
echipa a sesizat torurile 
sanitare, a continuat in
vestigația pină a aflat toate 
cauzele care au dus la ne- 
respeetarea unor îndatoriri 
de serviciu ale personalului 
de la creșă. insistind să se 
ia — și s-au luat — mă
suri pentru ca asemenea 
fapte să nu se mai repete.

Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialis
te ajută și stimulează acti
vitatea exigentă a echipe
lor de control al oameni
lor muncii în sectorul sa
nitar. Cu cîtva timp in 
urmă, s-a realizat un film 
care surprindea „pe viu“ 
aspecte din activitatea uni
tăților — dotarea, curățe
nia, prezența și solicitudi
nea cadrelor sanitare, con
vorbiri cu nacienti. în 
prezent se pregătește un 
alt film care va fi dez
bătut împreună cu echi
pele de control, cu cei

chiar m-aș necăji că n-am 
observat eu mai din vreme, 
dar aș fi recunoscătoare e- 
chipei că ne ajută să pu
nem la punct anumite lu
cruri.

Echipa doctoriței Popovici 
nu este singura care acțio
nează energic și competent. 
De la doctorița Ermina 
Albu. care conduce altă 
echipă de control, aflăm că 
la spitalul județean erau 
necesare reparații curente la 
secția maternitate, trebuia 
reînnoită lenjeria la secția 
pediatrie, iar meniul nu 
era suficient de diversificat. 
Echipa a făcut însemnările 
și propunerile de rigoare, 
dar nu s-a limitat la aceas
tă simplă constatare. Inter
venind direct la conducerea 
spitalului, deficiențele au 
fost operativ înlăturate. A- 
ceeași echipă, observînd că 
la policlinica județeană de 
adulți aglomerația era 
mare și oamenii pierdeau 
multă vreme pină ajungeau 
la medicul specialist, a fă

mărire a producției și de diversifi
care a sortimentelor, cit și in privința 
calității acestora. în același timp, 
doresc să menționez că pentru pe
rioada următoare avem întocmit un 
program concret de creștere și di
versificare a producției de băuturi 
răcoritoare, astfel incit, față de 1978, 
pină la sfîrșitul anului 1985 să crească 
de aproape 5 ori consumul la ase
menea produse, atît de mult solicitate 
de întreaga populație.

Să sperăm că aceste bune intenții 
— și obligații — nu vor mai avea 
soarta celor de pînă acum.

IE așteptat 
acasă

,Pină acum trei luni. Ștefan 
Vlidut din Hunedoara (sir. 
Pinilor nr. 2) și-a văzut de mun
ca și familia lui. Dar într-o zi, 
soția a adus acasă o sumă fru- 

. mușică de bani primită de la 
■ părinți. De cum i-a numărat, 
in capul soțului a și încolțit un 
gind necurat : „Ce-ar fi să le 
fac eu bănuților de petrecanie ? ■ 
Zis și făcut. A pus mina pe bani, 
și-a părăsit sofia și pe cei trei 

1 copii a plecat in voiaj de pla- 
cere. A fost văzut prin Constan
ta. Poate îl întilnește cineva și 
ii reamintește că Mariana, Cos- 

. tică și Niculăiță — copiii săi — 
îl așteaptă să se întoarcă acasă.

Iin cc 
gind

I
I
I
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I
I
I
I
I
I

După 
776 de zile!

Ne scrie Paul Stihi din Boto
șani. strada Alexandru cel Bun 
nr. 41 : „In luna mai 1977 a fost 
lansat la concursul de zbor or
ganizat în orașul Dej și un po
rumbel al meu, care trebuia să 
se întoarcă acasă. Văzind că 
vremea trece și nu se mai în
toarce, am crezut că s-a rătăcit. 
Nu mică mi-a fost mirarea cind, 
deunăzi — deci, după 776 de 
zile ! — mi-am văzut porumbe
lul in pragul casei. Ceea ce mă 
bucură peste măsură este că, 
nici după atît timp, porumbe
lul hu și-a uitat cuibul".

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA.
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ilegalități 
curmate

într-o scrisoare, 
Gheorghe Enache, teh
nolog la întreprinde
rea „Tehnica medica
lă** din București, 
semnala că in unita
te se comit ilegalități, 
la atelierul de proiec
tare se plătesc mari 
sume de bani pentru 
ore neefectuate etc. 
Toate acestea — se 
susținea în scrisoare 
— se fac cu știrea ing. 
Mihai Boneanu. șeful 
atelierului proiectare, 
specialist... în mecani
zarea agriculturii, care 
este sprijinit de Ni
colae Dumitru, vice
președinte al comite
tului sindicatului din 
întreprindere.

Scrisoarea a fost 
trimisă, spre cerceta
re și luare de măsuri. 
Comitetului de partid 
al sectorului 5. în 
răspunsul trimis re
dacției se confirmă că 
la cele trei colective 

, de proiectare din în

treprinderea „Tehnica 
medicală**, conduse de 
ing. M. Boneanu, s-au 
comis o serie de nere
guli de ordin tehnic 
și financiar. în acest 
fel, in perioada oc
tombrie 1977 — fe
bruarie 1979 s-au plă
tit ilegal aproape 
70 000 lei. S-a confir
mat. de asemenea, că 
trei desenatoare au 
fost pontate peste pro
gram. deși n-au fost 
prezente la locul de 
muncă.

Pentru restabilirea 
legalității s-au luat 
următoarele măsuri : 
au fost recuperate de 
la cei vinovați sumele 
plătite nelegal ; ing. 
M. Boneanu a fost 
sancționat reducin- 
du-i-se retribuția cu 
o gradație pe timp 
de trei luni Si S-a ho- 
tărît punerea sa în 
discuția adunării ge
nerale a organizației 
de partid ; au fost 
sancționate persoanele 
care au fost pontate 
fictiv ; s-a hotărit în
locuirea Iui Nicolae 
Dumitru din funcția 
de vicepreședinte al

comitetului sindicatu
lui și din aceea de 
președinte al consi
liului de control mun
citoresc. Referatul de 
cercetare și măsurile 
adoptate au fost dez
bătute intr-o ședință 
a comitetului de partid 
din întreprindere.

Scurt, dar... 
necuprinzător
Ion Vasile, gestio

nar la un magazin de 
încălțăminte din Rim- 
nicu Vilcea. solicita 
sprijinul redacției in 
lămurirea unor neîn
țelegeri ivite între u- 
mtâțile comerciale și 
unele întreprinderi 
furnizoare de încăl
țăminte. Concret : u- 
nitătile comerciale 
au obligația, potrivit 
legii, să preschimbe 
sau să restituie cum
părătorului contrava
loarea încălțămintei 
cumpărate, Ia care au 
apărut defecte în pe
rioada de garanție. 
Marfa preschimbată 
este returnată produ

cătorului fn vederea 
recondiționării. Unele 
fabrici insă, ea de pil
dă ,.Crișul“-Oradea, 
..Banatul’* - Timișoara, 
restituie comerțului a- 
semenea mărfuri fără 
să le recondiționeze. 
Iar altele, deși le re
condiționează. nu le 
diminuează prețul ini
țial.

Centrala industriei 
pielăriei, cauciucului 
și încălțămintei a tri
mis ziarului un răs
puns succint, din care 
nu rezultă ce măsuri 
s-au adoptat sau se 
vor adopta pentru În
lăturarea unor ase
menea neajunsuri. Se 
menționează doar că 
scrisoarea gestionaru
lui Ion Vasile a fost 
transmisă întreprinde
rilor „Crișul" și. „Ba
natul". Or. acest lu
cru contravine pre
vederilor legale, care 
interzic trimiterea se
sizărilor spre verifi
care celor reclamați. 
De neînțeles este și 
precizarea din răs
puns că „scrisoarea a 
fost analizată, verifi
cată (sic I) de tova

rășul ing. Constantin 
Butnaru. șef serviciu 
C.T.C, — laboratoare’*. 
Despre ce analiză și 
verificare o fi vorba, 
din moment ce adre
sa de răspuns nu se 
referă la nici un fel 
de constatări și mă
suri ? Iată de ce aș
teptăm un nou răs
puns.

Substratul 
unei sesizări
învățătorul Cristian 

Constantin din satul 
Răcăuți, comuna Ște
fan cel Mare, județul 
Bacău, afirma intr-o 
scrisoare trimisă re
dacției că, deși Eugen 
Păpușoi, fostul pre
ședinte al C.A.P.-Bu- 
ciumi, și Gheorghe 
Ghigea, primarul co
munei, ău săvirșit a- 
buzuri și ilegalități, 
nu s-au adoptat mă
suri corespunzătoare 
gravității faptelor lor.

Comitetul .județean 
Bacău al P.C.R., care 
a verificat și soluțio
nat această scrisoare,

ne-a informat că lu
crurile nu stau întoc
mai. Dimpotrivă. Ca 
urmare a cercetării u- 
nor sesizări anterioa
re. președintele C.A.P. 
Buciumi, E. Păpușoi, 
a fost destituit din 
funcție, sancționat P0 
linie de partid cu 
„vot de blam cu a- 
vertisment**, exclus 
din comitetul comunal 
de partid și reparti
zat să lucreze la bri
gada de tractoare de 
unde fusese promovat 
în muncă. Lui i s-a a- 
plicat, totodată, de 
către organele de ur
mărire penală, o a- 
mendă de 1 000 lei. 
Răspunsul precizează, 
de asemenea, că Gh. 
Ghigea, secretarul co
mitetului comunal de

partid și primarul co
munei, pentru abateri
le comise de la preve
derile legii sistemati
zării și pentru atitudi
nea tolerantă față de 
ilegalitățile săvîrșite 
de E. Păpușoi, a fost 
sancționat cu „vot de 
blam cu avertisment**, 
luindu-se măsuri ca la 
viitoarele alegeri sâ 
fie înlocuit din func
ție.

în răspuns se men
ționează că C. Con
stantin, autorul scri
sorii, a prezentat pro
blemele in mod ten
dențios. iar nemulțu
mirea sa este subiec
tivă. intrucît cei doi 
nu i-au satisfăcut u- 
nele pretenții privind 
folosirea unei supra
fețe de teren.

Răspunsul redă detaliat concluziile desprinse 
din analiză și modul de soluționare a fiecărei 
probleme semnalate în scrisoare, dar nu pre
cizează din ce cauză s-a intirziat rezolvarea cu 
6 luni. Termenele legale de rezolvare a scriso
rilor oamenilor muncii nu sint facultative !

• Trustul de construcții-montaje șl repa
rații in industria chimică : Obiecțiile prezenta
te în scrisoare de Gheorghe Anghel, de la 
Grupul de șantiere Pitești, sint neîntemeiate. 
Din verificările efectuate la fața locului a re
ieșit că în mod legal el a fost sancționat cu 
reducerea retribuției cu 5 la sută, atît în anul 
trecut, cit și în luna mai 1979, deoarece în mod 
repetat nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu.

Spicuiri din răspunsuri
• Oficiul Județean de turism Prahova : Se

sizarea adresată redacției de Ion Deleanu din 
Timișoara, cu privire 1» unele neajunsuri con
statate de el în stațiunea Slănic-Prahova, a fost 
analizată într-o ședință cu întreg personalul com
plexului balnear, stabilindu-se pentru fiecare 
sector măsuri de natură să ducă la îmbunătă
țirea activității.

• Comitetul județean Vilcea al P.C.R. : Ile
galitățile comise de Emilian Popescu, directo
rul grupului școlar nr. 14 Bistrița din comuna 
Costești-Vîlcea, in legătură cu utilizarea mij
loacelor de transport din dotarea școlii, au fost 
discutate in plenara comitetului comunal de 
partid. în urma analizei, plenara l-a sancționat 
cu vot de blam, sancțiune adusă Ia cunoștința 
organizației de partid a grupului școlar.

• Consiliul popular al județului Neamț : In 
vederea rezolvării integrale a alimentării cu apă 
potabilă a comunei Zănești, s-a cerut între
prinderii județene de gospodărie comunală și 
locativă să întocmească studiile și documenta
ția de execuție necesare. Lucrările vor începe 
cel mai tirziu in primele luni ale anului viitor.

Gheorqbe PÎRVAN

Fica.de
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Elementele noii ralitâti
______________________________________________ :>

in perspectiva viitoruluț țintind
REDUCEREA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI 

PRODUCȚIE-MARFĂ 
(in industria republicană — în procente)

• Reducerea cu 7—8 la suta, în 1985 față de 1980, 
a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă în indus
tria republicană reprezintă un factor calitativ esen
țial al activității în cincinalul viitor, menit să asigure 
sporirea mai accentuată a rentabilității economice și 
a beneficiilor.
• în cadrul acestei reduceri generale, cheltuielile 

materiale la 1 000 lei producție-marfâ industriala ur
mează să fie diminuate cu 5,5—6 la suta.
• Așa cum se subliniază în proiectul de Directive, 

pentru atingerea acestor obiective, în toate unitățile 
se impun măsuri energice pentru aplicarea unui re
gim sever de economii, utilizarea cu maximă efici
ență a resurselor materiale și financiare.

(Urmare din pag. I)
rîtoare iși va aduce aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, pe 
fondul continuării procesului de per
fecționare a conducerii și planifică
rii economico-financiare. Potrivit 
prevederilor proiectului de Directive, 
ridicarea pe un plan superior a efi
cienței întregii producții materiale va 
fi puternic susținută de sporirea 
productivității muncii sociale, gospo
dărirea cu înalt spirit de răspundere 
și valorificarea superioară a mate
riilor prime, materialelor, combusti
bilului și energiei, reducerea mai 
accentuată a cheltuielilor de produc
ție și, în primul rînd, a celor mate
riale, utilizarea cu randament supe
rior și eficiență ridicată a potenția
lului tehnic aflat în dotarea fiecărei 
unități economice. Care este fun
damentul unor asemenea prevederi ? 
Iată două calcule : 1. In anul 1985, 
ponderea cheltuielilor materiale în 
produsul social urmează să se re
ducă, comparativ cu 1980, cu peste 
1,5 la sută ; aceasta echivalează, la 
nivelul anului 1985, cu un spor al ve
nitului național de peste 30 miliarde 

' 1 ; adică aproape tot atit cit în-
egul venit national din anul 1950.

z. Valoarea producției nete la 
1 000 Iei fonduri fixe productive — 
calculată la valoarea neamortizată — 
urmează să crească in 1985 cu circa 
50 lei față de 1980. Dacă insă am uti
liza — și în 1985 — potențialul teh- 
nic-productiv cu aceeași eficientă ca 
cea din anul 1980, producția netă, 
respectiv venitul național, ar fi cu 
aproape 40 miliarde Iei mai reduse; 
și nu este vorba de o sumă mică, 
ci de echivalentul investițiilor totale 
destinate în cincinalul 1981—1985 cer
cetării științifice, dezvoltării tehnolo
gice șl introducerii progresului teh
nic, dezvoltării și modernizării învă-

țămîntului, culturii, artei și ocrotirii 
sănătății.

Importante mutații calitative vor 
avea loc în ASIGURAREA ȘI UTI
LIZAREA MATERIILOR PRIME ȘI 
MATERIALELOR, impuse pe de o 
parte de volumul limitat al rezerve
lor de care dispunem și, pe de altă 
parte, de implicațiile internaționale 
ale prelungirii recesiunii economice 
în țările capitaliste, și, mai ales, 
ale adîncirii crizei energetice mon
diale. Astfel, 
lărgirea bazei proprii 
rii prime se prevăd: 
rea a noi zăcăminte de substanțe 
utile în țară, a noi minereuri, prin 
amplificarea activității de cercetare 
geologică ; dezvoltarea industriei ex
tractive pentru a se introduce în cir
cuitul economic și zăcăminte mai să
race sau cu condiții geologice mai 
puțin favorabile ; recuperarea și re- 
folosirea materiilor prime și ma
terialelor, pe această cale ur- 
mind să se asigure 40—50 la sută 
din necesarul de materii prime și 
materiale pentru consumul intern, 
respectiv — așa cum arăta secretarul 
general al partidului — mai mult de- 
cit va da întreaga industrie minieră 
a țării.

Un accent deosebit este pus in 
proiectul de Directive pe DEZVOL
TAREA BAZEI ENERGETICE ȘI 
UTILIZAREA RAȚIONALA A E- 
NERGIEI ȘI COMBUSTIBILULUI, 
pornindu-se de la necesitatea ca, 
în următorul deceniu, România 
să devină ' independentă din punct 
de vedere al energiei și combus
tibilului. Direcțiile în care se va 
acționa în acest domeniu sînt: 
sporirea utilizării cărbunilor, a hi- 
droenergiei, introducerea în circuitul 
economic a energiei nucleare, a sur
selor noi de energie (solară, geoter- 
mală, eoliană, biogaz etc.), recupe
rarea și valorificarea resurselor ener-

în legătură cu 
de mate- 
identifica-

CREȘTEREA EFICIENTEI FONDURILOR FIXE
(în industrie — în anul 1985)

1000 LEI FONDURI FIXE
• Potrivit proiectului de Directive, în industrie, la 

1 000 lei fonduri fixe — valoare neamortizată — se 
va ajunge în 1985 la o producție globală de 1 800 
lei și la o producție netă de peste 600 lei.
• Creșterea producției industriale și, îndeosebi, a 

valorii producției nete la 1 000 lei fonduri fixe — in
dicator important al eficienței economice — repre
zintă o condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea în 
ritm înalt a economiei naționale, pentru sporirea avu
ției naționale.
• Direcții de acțiune : utilizarea la maximum a 

mașinilor și instalațiilor, a tuturor mijloacelor tehni
ce, buna întreținere și exploatare a acestora, folosi
rea completă a suprafețelor de producție.

getice secundare, în condițiile unui 
regim sever de economisire a ener
giei și combustibilului în toate sectoa
rele de activitate. Importanța reduce
rii consumului de hidrocarburi poate 
fi ilustrată prin faptul că fiecare pro
cent de diminuare a acestuia echi
valează, la nivelul anului 1985, cu 
o economie de circa 600 000 tone pe
trol. Pașii importanți ce urmează a 
fi făcuți în această privință vizează 
obținerea în cursul deceniului viitor 
a unui venit național pe unitatea de 
energie consumată la un nivel com
parabil cu realizările țărilor avansate 
economic.

Un alt element calitativ esențial al 
dezvoltării noastre economice în cin
cinalul 1981—1985 îl constituie RIDI
CAREA CONTINUA A NIVELULUI 
TEHNIC ȘI CALITATIV AL PRO
DUCȚIEI MATERIALE, susținută de 
puternicul avint al științei, tehnicii 
și tehnologiei. Este o cerință ce 
decurge legic din necesitatea asigu
rării unei înalte eficiențe a întregii 
activități economice, a creșterii com
petitivității produselor românești pe 
piața internațională, precum și a sa
tisfacerii solicitărilor crescînde ale 
oamenilor muncii de bunuri de 
calitate superioară. Dacă privim 
ca un tot evoluția procesului de mo
dernizare a producției industriale 
prin asimilarea de noi produse și re- 
proiectarea celor aflate în fabricație 
între anii 1976—1985, rezultă că, prac
tic, producția se reînnoiește complet 
in această perioadă. Or, durata ciclu
lui de înnoire a producției, de circa 
10 ani pe ansamblul industriei pre
lucrătoare republicane, și de numai 
5—7 ani in industria constructoare 
de mașini, este comparabilă cu cea 
din unele țări dezvoltate economic. 
Mai mult, la noi acest proces este 
mai rapid, pentru că avem de recu
perat un important decalaj față de 
țările cu economie dezvoltată.

O atenție deosebită se va acorda ’n 
continuare ELABORĂRII. ȘI APLI
CĂRII UNOR TEHNOLOGII AVAN
SATE, menite să contribuie la creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii, la reducerea consumu
rilor specifice, în fond la realizarea 
unei eficiențe economice superioare. 
Contribuția concepției proprii se va 
materializa, în cincinalul viitor, în 
introducerea și extinderea a circa 
1 300 tehnologii noi, avansate. în in
dustria metalurgică, bunăoară, se are 
în vedere ca, în viitorul cincinal, 
noile obiective la care se vor intro
duce tehnologii moderne, de înalt 
randament, să reprezinte o pondere 
de circa 92 la sută din totalul inves
tițiilor. Și, in toate ramurile econo
miei, nu este vorba de un simplu 
proces de înnoire tehnică și tehnolo
gică : se va pjțne un accent sporit pe 
introducerea și extinderea sistemelor 
și mijloacelor avansate de mecani
zare și automatizare a proceselor de 
producție, cibernetizarea fabricației, 
sporind numărul proceselor economi
ce și tehnologice urmărite și dirijate 
cu ajutorul calculatoarelor electro
nice.

Realist și riguros fundamentate, 
prevederile proiectului de Directive 
orientează eforturile și capacitățile 
creatoare ale oamenilor muncii spre 
accentuarea laturilor calitative în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Obiectivele și sarcinile de 
bază ale amplului proces de dezvol
tare, modernizare și ridicare a efi
cienței economice, corelate într-o vi
ziune științifică unitară, aprofundată 
și cuprinzătoare, au un scop bine de
finit : sporirea neîncetată a avuției 
naționale și a venitului național, în- 
făptuindu-se pe această temelie trai
nică creșterea continuă a nivelului 
de trai al poporului și ridicarea pa
triei socialiste pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Stație solara 
pentru încălzirea 

apei menajere
în stațiunea Saturn de pe litoralul 

Mării Negre funcționează o stație 
termică solară pilot pentru încălzirea 
apei menajere, concepută de specia
liști de la Institutul național pentru 
creație științifică și tehnică și exe
cutată la întreprinderea de micro- 
producție și lucrări experimentale 
din cadrul Institutului central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
construcții.

Avind o suprafață de captare a ra
diațiilor solare de 1 200 metri 
stația asigură încălzirea apei 
sare instalațiilor sanitare ale 
rilor Alfa, Beta și Gama. De
cat că temperatura apei se ridică la 
48—55 grade Celsius.

Prin intrarea In funcțiune a aces
tui complex >e economisesc anual 
circa 100 tone de combustibil con
vențional. Realizarea stației pilot de 
la Saturn face parte dintr-un plan 
complex de cercetare privind folo
sirea energiei solare, la care lucrea
ză și specialiști de la 
cercetări in construcții 
construcțiilor.

... ■

pătrați, 
nece- 

hotelu- 
remar-

Institutul de 
$i economia

(Agerpraa)

Comparați aceste două fire de porumb
și veți ajunge la aceeași concluzie la care au ajuns 

agricultorii din Olt cu un an în urmă:
PORUMBUL PLANTAT CREȘTE MAI REPEDE

ȘI PRODUCE BOABE
• Peste 1 600 hectare cu porumb plantat pe terenurile eliberate de cereale păioase • Culturile 
au un avans de 28—30 zile față de cele însămințate la aceeași dată • Ce întreprind cercetătorii 

pentru îmbunătățirea tehnologiei cultivării porumbului prin răsad
acțiunea 
în jude- 

plan tarea
în legătură cu 

ce se desfășoară 
țul Olt privind 
de răsaduri de porumb în
cultură succesivă, pentru 
obținerea de producții boa
be, prezentăm astăzi noi 
informații. Pînă la data de 
18 iulie au fost plantate 
cu porumb 
Realizările 
mai mari, 
ploioasă din 
care a coincis cu perioada 
optimă de plantare a cul
turilor sucoesive. a Îngreu
nat mult secerișul orzului 
și al griului si deci elibe
rarea terenurilor. Cu toate 
acestea, acolo unde munca 
a fost mai bine organizată 
și s-a acționat operativ au 
fost plantate suprafețe 
mari. Este cazul unităților 
agricole din consiliile unice 
agroindustriale Bucinișu, 
Găneasa, Stoenești. Dră- 
gănești, Rusănești. Brebeni.

Prezintă interes cum a- 
rată culturile de porumb 
plantat, comparativ cu cel 
semănat în aceeași perioa
dă. Diferența dintre sta
diile de vegetație este con
cludentă. Cîștigul de timp 
în dezvoltarea plantelor, 
realizat prin răsad, 
de 28—30 de zile 
de cultura semănată, 
multe unități agricole 
cum 
neasa, 
oara, 
cinișu, 
trița etc. — au fost organi
zate loturi comparative cu 
porumb plantat și semănat 
in aceeași zi și in aceleași 
condiții agrotehnice. în a- 
cest fel se poate observa 
diferența in evoluția vege
tației la cele două sisteme 
de cultură. încă de pe a- 
cum, la 
vegetația 
ceea ce va permite 
jungă la maturitate 
nă și deci să se 
porumb boabe.

Ne-am interesat și 
nele laturi privind eficien
ța economică a porumbului 
plantat cu mașinile con
struite pe plan local. Tova
rășul Marin Voicu, in
ginerul șef al consiliului 
unic agroindustrial Gănea
sa, ne-a prezentat, potri
vit tehnologiei aplicate, 
cheltuielile ce se fac la 
hectarul de porumb plan
tat. Iată ce cuprinde devi
zul lucrărilor :

1. Producerea răsadului
— 266 lei (aici 6Înt cuprin
se lucrările de arat, pregă
tirea terenului, semănat, 
inclusiv smulsul răsadu
lui).

2. Plantarea propriu-zisă
— 1 835 lei (cuprinde lu
crările de pregătire a tere
nului, fasonarea și mocir- 
lirea răsadului. servirea 
mașinii de plantat și apro
vizionarea cu răsad, iriga
rea după plantare).

3. întreținerea culturii — 
1 330 lei 
cîte două

și mecanice, aplicarea 
grășămintelor chimice 
a două udări).

4. Recoltat — 480 lei.
5. Transportul recoltei 

al răsadului — 220 lei.
6. Materiale

mai mic. în zona de sud a 
județului, bunăoară, cultura 
a doua de porumb prin ră
sad devine rentabilă chiar 
și la o producție de 3 000— 
3 200 kg la hectar. Este un 
nivel de recoltă ușor

1631 hectare, 
puteau fi și 

dar vremea 
această vară.

sînt Stoenești,
Dranovăț. Slăti- 

Osica de Sus, Bu- 
Coteana. Vădăs-

porumbul plantat 
e<te avansată, 

să a- 
depli- 
obțină
de ti

(sînt prevăzute 
prașile manuale

La cooperativa agricolă Vilcele de Jos s-a organizat un 
lot experimental comparativ cu răsad de porumb plantat 
și porumb semănat in cultură succesivă. în aceeași zi, 
26 iunie, au fost plantate și semănate cu porumb cîte 
două hectare, folosindu-se același hibrid. După circa trei 
săptămîni este cît se poate de evidentă diferența între 
dezvoltarea porumbului plantat și a celui semănat. în 
timp ce răsadul de porumb plantat are 
getație de 30—32 de zile (imaginea din 
permite ajungerea la maturitate deplină, 
nat (imaginea din medalion) abia a 

frunze4—5

un avans în ve- 
lan). ceea ce îi 
porumbul semă- 
atins stadiul de

(250 kg azotat de amoniu 
și 25 kg de sămînță).

Așadar, cheltuielile din 
deviz . pentru un hectar de 
porumb plantat se ridică la 
4 501 lei. Rezultă , că. în ca
zul de fată, toate cheltuie
lile se recuperează la o 
producție de 4 000 kg la 
hectar. Tot ce se obține 
peste acest, nivel constituie 
beneficiu.

Ne-am referit însă la va
loarea maximă a unui de
viz. în alte zone ale jude
țului Olt. datorită faptului 
că pregătirea terenului se 
face numai prin discuiri, iar 
cheltuielile cu irigarea cul
turilor sînt mai reduse, 
costul lucrărilor este mult

realizat, 
vem in 
metodă 
vă, care se practică numai 
în condiții de irigare. De 
altfel, anul trecut, multe 
unități agricole din județul 
Olt au obținut cîte 5 000— 
6 000 kg porumb boabe la 
hectar. La cooperativa agri
colă Osica de Sus, de 
exemplu, producția medie 
de pe cele 17 hectare cu 
porumb plantat a fost de 
6 750 kg. „în acest an — 
ne-a spus tovarășul Gheor- 
ghe Rotaru, primarul co
munei — felul în care se 
prezintă culturile și modul 
în 
nii

mai ales dacă 
vedere că este

a- 
o 

de cultură intensi-

care lucrează oame- 
la întreținerea lor con-

în județul Galați 
a fost încheiată recoltarea

griului

toate unitățile, datorită 
depuse de mecanizatori, 

lucrători din agricultură,
Galați a fost încheiată

în pofida timpului adesea nefa
vorabil, printr-o bună organizare a 
muncii în 
strădaniilor 
de ceilalți 
în județul
recoltarea griului pe întreaga supra
față de 70 030 hectare. Eforturile vor 
fi îndreptate în continuare către 
transportul la baze al ultimelor can
tități de recoltă, eliberarea terenu
lui, executarea arăturilor de vară, 
precum și însămînțarea culturilor 
duble pe suprafața eliberată. (Dan 
Plăeșu).

O întrebare din Bacău pentru întreprinderea de utilaj minier din Baia Mare

Ce ați spune dacă cineva ar arunca
la halde 69500 tone de ciment?

în procesul de fabricație a acidului 
fosforic, la Combinatul de îngrășă
minte chimice din Bacău rezultă — 
ca materie Secundară — o pastă de 
sulfat de calciu. Anual se adună circa 
500 000 tone de asemenea reziduuri. 
Adevărați munți. O parte sînt folosi
te, datorită proprietăților pe care le 
au, ca amendamente în agricultură. 
Cea mai mare parte se aruncă insă 
la haldă. Multă vreme, specialiștii 
de aici au fost preocupați să dea o 
utilizare eficientă acestui mare vo
lum de materiale și, după studii 
și experimentări făcute împreună cu 
cei de la ÎNCERC București, au 
realizat un valoros material de 
construcții pe care l-au numit fos- 
fogips. Caracteristicile și testările fă
cute au demonstrat că plăcile de fos- 
fogips pot fi folosite la realizarea 
pereților despărțitori de la locuințe, 
la înălțarea halelor industriale și a 
sălilor de spectacol, la izolația fonică, 
înlocuind cu succes pereții din beton 
celular autoclavizat. S-au făcut și 
calcule economice. Prin obținerea 
unei cantități de numai 100 000 tone 
de plăci de fosfogips, pe an se pot 
economisi circa 69 500 tone de ci
ment. Folosite In construcția de lo
cuințe, aceste plăci ar fi suficiente 
pentru circa 16 000 de apartamente.

Iată deci ideea lăudabilă a unor 
oameni gospodari care știu să pre- 
țuîască o materie primă importantă 
— cimentul — pentru producerea că
ruia se consumă, cum bine se știe, o

Mihai Cocan, directorul combinatu
lui, ne spunea că instalația trebuia 
să intre in funcțiune încă din luna 
septembrie 1978, dar stadiul în care 
se află lucrările nu oferă garanția că

La Bacău se aruncă, anual, o cantitate de 
fosfogips - materie primă ieftină și utilă în 
construcții - echivalentă cu cimentul pentru 
16000 apartamente, din pricina nelivrării unor 
utilaje de către întreprinderea din Baia Mare

mare cantitate de energie electrică. 
Soluția găsită de specialiștii combi
natului a fost împărtășită cu căldură 
de prolectanti ți constructori, care au 
și pus la punct tehnologia de mon
tare a acestor plăci, iar forurile de 
resort au aprobat fondurile necesare 
pentru construcția unei moderne in
stalații cu o capacitate anuală de 
100 000 tone. în ce stadiu se află 
insă materializarea acestei idei ? Ing.

va începe să producă nici măcar la 
finele acestui an. Construcția este 
gata, iar utilajele din import au sosit 
de multă vreme. Dar intrarea în 
funcțiune este amînată pentru că nu 
au sosit încă pe șantier utilajele pe 
care trebuia să le realizeze între
prinderea mecanică de utilaj minier 
Baia Mare. Cele mai multe dintre 
acestea — coloanele de calcinare, fil
trele de vid, extractoarele elicoidale, 
malaxoarele, mașinile de flotare —

trebuiau terminate, conform < 
telor, incă din trimestrul II . 
lui trecut. Or, din cele 850 ■ 
utilaje au fost primite pînă __ ....
doar 200 de tone. De menționat că 
toate acestea sint utilaje de bază, 
fără de care nu pot fi montate nici 
cele existente pe șantier. Presele hi
draulice aduse din import nu pot fi 
montate pentru că lipsesc uscătoarele 
și malaxoarele de la Baia Mare. 
Toate intervențiile făcute de benefi
ciar și constructor la furnizor au ră
mas fără ecou. în ultima vreme s-a 
primit vestea că o parte din aceste 
utilaje, între care filtrele de vid, 
vor fi livrate tocmai în primul tri
mestru al anului viitor. Punerea în 
valoare a acestei importante surse 
de materii prime reclamă măsuri 
foarte rapide și eficiente din partea 
întreprinderii băimărene, a centra
lei de resort pentru livrarea inte
grală a utilajelor. Pentru că, în 
vreme ce se tergiversează livrarea 
acestor utilaje, constructorii așteaptă 
fosfogipsul. Unii vin chiar Ia Bacău 
cu repartițiile în mină, o hală mare 
stă degeaba, iar un material valoros 
este aruncat, fără milă, la haldă.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii“

contrac- 
al anu- 
tone de 

i acum

Felicitări

stituie o garanție că vom 
realiza, 
ducție 
porumb boabe de pe cele 
64 hectare cultivate prin 
răsad".

Practica din acest an a 
dovedit că metoda de 
plantare a răsadului de po
rumb mai are unele ele
mente de tehnologie ce 
trebuie să fie îmbunătățite. 
Tovarășii Ștefan Cioroianu, 
inginerul șei al consiliului 
unic agroindustrial Vilcele, 
și Mihai Rusu, inginerul 
șef al cooperativei agri
cole Vilcele de Jos. s-au 
referit la două probleme 
esențiale de care depinde 
reușita acțiunii de plan
tare. Prima problemă : să 
se realizeze o perfectă co
relare intre momentul se
mănatului pentru produce
rea răsadului cu cel al 
plantării, astfel încît răsa
dul să nu aibă mai mult 

15-18 cm lungime, ceea 
corespunde unui stadiu 
dezvoltare de 4—5 frun- 
Folosirea unui astfel 
răsad asigură un coefi

cient de prindere de 90—95 
la sută. Pentru 
unui asemenea 
mănatul trebuie 
cu 28 de zile 
plantare. Cu cit 
rește acest interval, cu atît 
rezultă un răsad mai mare, 
îmbătrînit, fapt ce face ca 
procentul prinderii plante
lor să scadă sub 80 la sută. 
Cea de-a doua problemă, 
ridicată tot de practică, se 
referă la perfecționarea 
mașinii de plantat. în sen
sul măririi productivității 
ei. Adică pentru a se pu
tea planta o suprafață cît 
mai mare în intervalul op
tim, care este 
foarte scurt.

Evident, pentru 
narea acestor 
sînt necesare experimen
tări, cercetări aprofundate. 
La Stațiunea de cercetări 
agricole Caracal au fost 
organizate experiențe com
parative cu porumb plan
tat din diferiți hibrizi, pen
tru a se stabili care dintre 
ei asigură cele mai ridi
cate producții. Alte expe
riențe vizează stabilirea 
perioadei optime de plan
tare. De asemenea. spe
cialiștii direcției agricole 
județene urmăresc. Ia co
operativa agricolă din 
Sțoenești. evoluția porum
bului plantat și efectul lu
crărilor executate. Scopul 
acestor preocupări este ca, 
prin efortul comun al spe
cialiștilor din cercetare și 
producție, să se poată 
trage concluziile necesare 
în vederea stabilirii unei 
tehnologii unitare, care să 
permită generalizarea me
todei de obținere a celei 
de-a doua recolte de po
rumb boabe prin plantarea 
de răsaduri.

în medie, o pro- 
de peste 7 000 kg

obtinerea 
răsad, se- 
să se facă 
înainte de 

se mă-

de fapt

soluțio- 
probleme

Aurel PAPADIUC 
Emillan ROUĂ

CONTRASTE
pentru depășirea... vitezei!

în epoca vitezelor 
cosmice au devenit o- 
bișnuite vitezele de 
10—15 km pe secun
dă. Aici, în valea Mo
ftului, harnicii mineri, 
cu picioarele pe pă- 
mînt, nu și-au propus 
încă să se întreacă cU 
cosmonauții. Deși per
formanțele lor in ma
terie de viteză sînt, nu 
de puține ori, de mare 
rezonanță. La începu
tul anului ei au lansat 
inițiativa de a realiza

cu fiecare complex me
canizat o viteză lunară 
de înaintare de 70 me
tri. Și, odată lansată pe 
orbită, inițiativa este 
urmărită cu viu inte
res. Știrile se succed 
cu rapiditate. Ieri, 
„Centrul de control a 
inițiativei" de la Leur- 
da a transmis : „Aici, 
la Leurda, viteza sta
bilită a fost depășită ; 
pînă acum s-a obținut 
o producție suplimen
tară de 30 000 tone

cărbune. Brigăzile con
duse de Mihai Gafti- 
niuc și Constantin Mo- 
torga au depășit re
cordul : viteza de îna
intare 115 și 110 metri 
liniari lunar". Cum 
spuneam, minerii din 
Motru nu au ambiția 
să-și măsoare perfor
manțele cu cosmonau- 
ții. Dar cîți cosmonauți 
sînt în măsură să se 
compare cu ortacii de 
aici ?

Comisia de
Și-ar putea imagina, 

oare, cineva o fabrică 
funcționînd fără po
duri rulante, fără uti
laje montate în secții
le de sculărie și matri- 
terie, fără gospodăria 
de apă industrială si 
de incendiu, fără sec
ția de tratament ter
mic terminată și pusă 
la punct ? Și fără mul
te altele ? Sintem con
vinși că nu. Iată însă 
că, pe șantierul între
prinderii de mașini a- 
gragate și subansam-

recepție a promisiunilor
ble auto din orașul Sf. 
Gheorghe, constructo
rii au fost siguri de 
contrariu. Fapt e că, 
nu de mult, s-a pre
zentat aici comisia de 
recepție pentru a veri
fica lucrările executa
te la o nouă capacita
te. Cine o fi chemat-o 
nu știm. Cert e că 
treaba comisiei a fost 
foarte ușoară, deoare
ce, așa cum am văzut, 
nu a prea avut ce ve
rifica. De fapt, vor
bind deschis, a bătut

drumul degeaba. Iar 
mărturia acestui inutil 
efort este citeț consem
nată, negru pe alb. în 
procesul verbal întoc
mit cu acest prilej.

Răspunderea pentru 
această ciudată perfor
manță ? Ea revine. 
frățește constructoru
lui, proiectantului și. 
beneficiarului. Fiecare 
cu partea lui. Acum ar 
trebui făcut „nota de 
plată" : Tot frățește, 
bineînțeles.

N-avem costume, dar vă putem oferi explicații
Cei din conducerea 

întreprinderii forestie
re de exploatare și 
transport din Orșova 
nu și-au onorat în 
primul semestru cîte- 
va contracte care în
sumează 4,8 milioane 
lei. „Hai să mergem la 
județ, să explicăm ce 
și cum", și-au zis res- 
tanțierii. „Dar, ca să 
facem impresie bună, 
să ne cumpărăm cite 
un costum nou". La 
magazinul de confecții, 
surpriză : „Știți, între
prinderea de confecții 
«Porțile de Fier» nu 
și-a onorat contracte
le", s-a scuzat vînză- 
torul. Iar s-a întrunit 
conducerea I.F.E.T. 
Orșova să discute si
tuația nou creată. Ho-

tărîrea a fost luată : 
scriem pe hîrtie lux 
cîteva scrisori la be
neficiari și după for
mula „cu părere de 
rău, vă anunțăm...", ne 
angajăm să recuperăm 
restanțele în lunile ur
mătoare. La papetărie, 
cînd să cumpere hîr
tie lux, altă surpriză : 
n-au găsit. Și aici vîn- 
zătorul le-a explicat : 
„Cei de la Combinatul 
de hîrtie și celuloză 
din Drobeta-Turnu Se
verin nu si-au onorat 
cîteva contracte. Tre
ceți luna viitoare pe 
la noi", i-a liniștit vîn- 
zătorul. Normal, altă 
ședință, dar cînd erau 
mai aprinse discuțiile 
— trosc, s-a... descleiat

masa de lucru. Fuga 
la magazinul de mo
bilă. Dar 
găsit ! 
pentru 
lemnului 
ta-Turnu 
cîteva contracte 
norate.

Grea e viața de res- 
tanțier. au tras conclu
zia cei de la I.F.E.T. 
Nu știm dacă chiar 
așa s-au petrecut lu
crurile, dar puteau să 
se întîmple. Cele pa
tru unități se află în 
fruntea unei liste de 
întreprinderi din in
dustria județului Me
hedinți care nu și-au 
onorat 126 de contrac
te în valoare de pesta 
85 milioane lei.

masă n-au 
Combinatul 
prelucrarea 

de la Drobe- 
Severln avea 

neo-
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Etapa republicană a Festivalului național „Cîntarea României

Valori reprezentative în expoziția
republicană de artă plastică

O suită de mari expozi
ții marchează in aceste 
zile etapa republicană a 
celei de-a doua ediții a 
Festivalului național „Cîn
tarea României". în sălile 
Dalles (pictura și sculptu
ra). „Tudor Arghezi" (gra
fica). in sălile Muzeu
lui colecțiilor (artele de
corative) sint prezentate 
lucrări dintre cele mai re
prezentative realizate de 
cel mai buni dintre artiștii 
noștri profesioniști. Selec
tate atent, dintr-un număr 
de 55 000, aparținind unor 
creatori români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități din întreaga țară, 
ele oferă privitorului nu 
numai o sinteză asupra lu
crului desfășurat in ultimii 
doi ani în toate domeniile 
artistice, ci. în primul 
rind, posibilitatea rememo
rării unora dintre reușitele 
durabile ale artei românești 
din acest răstimp.

Selecția de pictură reu
șește să ofere un indice 
valoric pentru nivelul cali
tativ actual al acestui do
meniu artistic. Recoman
dările pe care le fă
cea secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, în Expoziția re
publicană de acum doi ani, 
îndemnul de a crea opere 
tonice, de un optimism ro
bust, cu un mesaj clar ex
primat, de a alege și abor
da cu mai multă îndrăz
neală teme ale contempo
raneității noastre au rodit 
în conștiința creatorilor. 
Pe marile pinze ale actua
lei expoziții, pictorii înfăți
șează, în viziuni artistice 
diverse, aspecte din procese
le constructive ce au loc in 
tara noastră, chipul celor 
ce făuresc noua Românie 
socialistă, evocă marile tra
diții de luptă ale poporului, 
momente însemnate din is
toria sa. Portretele pre
ședintelui tării alături de 
tovarășa Elena Ceausescu 
ne apar ca un omagiu firesc 
al artiștilor, un 
adus inițiatorului 
grandios festival 
cil și creației.

Remarcată și in 
acum doi ani a festivalului, 
diversitatea stilistică ates
tă disponibilitatea picturii 
contemporane fată de cele 
mai variate modalități de 
expresie. Imagini inspira-

omagiu 
acestui 

al mun-

ediția de

te din ambianta cotidiană 
sau metafore cu autentică 
putere de sugestie, lucrări 
de o poezie austeră, luci
dă sau, dimpotrivă, pline 
de sensibilitate nuanțată, 
demonstrează o dată mai 
mult faptul că această va
rietate este o problemă 
reală, caracteristică stadiu
lui actual de dezvoltare a 
picturii noastre.

Lucrările unor maeștri 
consacrați precum Corneliu 
Baba, Lucia Dem. Bălă- 
cescu. Aurel Ciupe. Mihae- 
la Eleutheriade, Ion Musce- 
leanu. I. Popescu-Negreni, 
Margareta Sterian. Gh. Vî- 
nâtoru exprimă elocvent 
faptul că atit valorile tre
cutului, cit șl solicitările 
multiple ale civilizației 
contemporane au fost nu
anțat asimilate. Am putea 
afirma in această ordine 
de idei că necesitatea de a 
îmbogăți patrimoniul de 
valori al culturii românești 
cu mărturii dintre 
semnificative ale 
fost o preocupare 
tă. Artiștii 
să facă din 
o deschidere 
blemele mari 
tentei poporului 
spre esențe pe care 
descoperit treptat și le-au 
pus in lumină. în ansam
blu. ele conturează imagi
nea unei epoci, a unei na
țiuni, a unei civilizații — 
aceea a României socialis
te. întilnim in sălile de 
expunere lucrări care au 
făcut cinste unor manifes
tări de amploare din ulti
mii doi ani. lucrări semnate 
de Ion Pacea. Brăduț Co- 
valiu. Traian Brădean, 
Georgeta Năpărus. Ion 
Gheorghiu. Grigore Vasile. 
Virgil Almășanu, Vasile 
Celmare. Mihai Rusu. Con
stantin Piliută. Dan Hat- 
manu. Ion Sălișteanu. Ion 
Stendl. Octav Grigorescu. 
Vladimir Șetran. Gh. Saru. 
Aurel Nedel, Gheorghe 
Spiridon ș.a.

Pictura contemporană, 
așa cum ne apare pre
zentată pe simezele sălii 
Dalles, a sintetizat ceea ce 
este mai emotionant și 
mai specific in societatea 
românească de azi, de- 
monstrind clar opțiunea 
hotărită, angajarea autori
lor. Aspirația spre un ideal 
umanitar surprins în plin

s-au 
opera 
spre 
ale

cele mai 
epocii a 
constan- 
străduit 

lor 
pro- 

exis* 
nostru, 

le-au

proces de dezvoltare con
temporană (Ion Bitan. An
gliei I. Gheorghe, Spiru 
Chintilâ. Toma Roată, Ga
briela Pătulea-Dragul, Ro- 
dica Lazăr, Vlad Florescu, 
Doru Rotaru etc.) sau des
cifrat în lupta eroică a îna
intașilor (Adrian Podolea- 
nu. Liviu Florean. Adina 
Paula-Moscu. Vintilă Fă- 
căianu. Constantin Fîondor- 
Străin). conștiința perma
nentei istorice pe aceste 
străvechi meleaguri 
mitrie Gavrilean.
tyas Iosif), sau imaginea 
simbolică a Republicii crea
tă ~ -

(Di- 
Ma-

de Elena Grecule.si 
iată enumerate sumar 

citeva din temele implicite 
sau explicite ale picturii.

Cu o deosebită forță de 
convingere și emotionare 
elogiul creatorilor s-a în
dreptat deopotrivă asupra 
peisajului, demonstrînd ca
pacitatea de a „vedea" și 
descoperi structurile pro
funde ale realității. Am 
aminti astfel nume ca ace
lea ale lui Sorin Ilfoveanu, 
Horia Bernea, Mihai Ban- 
dac, Eugen Popa. Petru 
Popovici, Gina Hagiu, Con
stantin Blendea. Pavel Co
dită, Nicolae Groza. Gabriel 
Catrinescu, Emil Ciocoiu. 
Ion Ressu. Gh. Pătrașeu, 
Carmen Pătulea-Iancu. Mi
hai Horea, Valeriu Scârlă- 
tescu. Vladimir Zamfires- 
cu, Tudor Tudan. Mircea 
Velea. pentru a cita doar 
pe citiva dintre realizatorii 
unor imagini de real pres
tigiu artistic. Li s-ar pu
tea adăuga realismul de 
esență documentară, dar cu 
multiple posibilități de su
gestie adus în imagine de 
Ion Grigorescu. Matei Lă- 
zărescu. Lia Szasz. calită
țile de subtilă picturalitate 
ale portretului semnat de 
Florin Fota sau ale naturi
lor statice realizate de Flo
rin Mitroi. Fr. Pamfil. Vir
gil Min etc.

Ampla privire retrospec
tivă asupra picturii din in- 
treaga tară pe care o prile
juiește această nouă ediție, 
republicană, a Festivalu
lui national 
României" afirmă încă o 
dată o elevată conștiința 
de sine a plasticii noastre, 
o viziune lucidă asupra 
condiției sale.

Festivalu- 
„Cintarea

națională
armată

Insurecția

(urmare din pag. I)

izoleze
Formațiune patrioticâ de luptâ acțlonînd în timpul Insurecției

națio-

cinema

de 
su- 

cen-

din noap- 
cu parti- 
P.C.R., ai 
cadrul că-

ce analiza împreju- 
și internaționale in- 
momentului declan- 
insurecționale. Parti- 
Român a accelerat

w ir 
|S JL j

Sarbdtoare"

ElenaPREUTUMarina „RepubiicaGRECULESI

Constantin NIȚESCUDimitrie GAVRILEAN „Omagiu Marii Uniri" „Muncitori constructori

vastă mișcare revoluționară.
sa ducă la schimbări structurale 
adinei in viața politică-socială a ță
rii. la înlăturarea vechilor rinduieli 
burghezo-moșierești. la făurirea unei 
societăți noi. a libertății și dreptății 
sociale.

O larg cuprinzătoare coa
liție de forțe sociale, politice 
și militare. Aceastâ orientare a 
partidului și-a găsit materializarea in 
vasta activitate politico-organizato- 
rică pentru închegarea 
unic național antihitlerist, 
in acest scop, P.C.R. a

frontului
Tocmai 

renunțat 
pentru moment la orice lozincă, re
vendicare sau acțiune care ar fi 
putut să-l îndepărteze sau 
de celelalte grupări politice dornice 
să contribuie la dezrobirea 
nală, declarîndu-se „gata să cola
boreze cu toate partidele, grupă
rile, persoanele politice și cu toți 
patrioții români, punind ca singu
rul criteriu al colaborării : atitu
dinea față de ocupanții hitleriști, de 
slugile lor trădătoare de tară și de 
războiul criminal contra Uniunii 
Sovietice". P.C.R. a acționat în pri
mul rind pentru a da o formă orga
nizatorică adecvată legăturilor sale 
cu aliații săi de bază, firești, sta
tornicite ' “ ‘
gătoare 
pe linia 
tice l-a 
Patriotic 
nența căruia _____ „
P.C.R., Frontul Plugarilor, 
Patrioților, 7 7' '. “.7 
nesc, Madosz și temporar 
Social-Democrat.

De o însemnătate covirșitoare pen
tru realizarea unității de acțiune a 
tuturor forțelor democratice. anti
fasciste a fost făurirea in aprilie 
1944 a Frontului Unic Muncitoresc 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat. S-a con
stituit astfel o puternică forță poli
tică. cuprinzînd deopotrivă pe mun
citorii comuniști și social-democrațl, 
capabilă să exercite, prin conduce
rea sa unită și gradul superior de 
organizare, o influență considerabil 
mai mare în raport cu ponderea 
numerică a proletariatului, să se 
afirme ca nucleu si liant al fron
tului larg democratic antifascist.

Un element specific al 
P.C.R. l-a constituit 
colaborării cu partidele 
rile politice burgheze, 
favorizată de contradicțiile 
tente intre dictatura militară-fascistâ 
și diversele cercuri ale claselor do
minante, de deplasările intervenite 
în pozițiile acestora în condițiile 
înfringerilor suferite de Germania 
hitleristă, ale adincirii crizei politi
ce și militare a regimului antones
cian. Este ceea ce a permis încheie
rea, in mai 1944, a unui acord cu 
gruparea liberală condusă de Gh. Tă- 
tărăscu, constituirea, in iunie 1944, a 
Blocului Național Democratic care 
cuprindea, alături de P.C.R. și P.S.D., 
principalele partide burgheze — 
Partidul Național-Țărănesc și Parti
dul Național-Liberal. Este semnifi
cativ faptul că punctele esențiale 
ale programului de acțiune al Blo
cului Național Democratic — al cărui 
spectru politic era foarte larg — 
erau Identice cu cele formulate de 
comuniști incă din septembrie 1941.

Apreciind faptul că cercurile pa
latului și regele puteau fi cointere
sați la acțiunea de doborire a dic
taturii lui Ion Antonescu. P.C.R. a 
stabilit contacte și cu palatul regal, 
incă din toamna anului 1943.

O importanță deosebită 
politica partidului comunist 
tată spre realizarea unei 
conlucrări între forțele 
și armată. în împrejurările în care 
în armată se dezvolta o puternică 
stare de spirit antihitleristă, P.C.R. 
și-a creat numeroase puncte de 
sprijin în interiorul unităților mi
litare. a stabilit legături cu o serie 
de cadre de comandă — generali și 
ofițeri superiori.

O semnificație aparte a avut or
ganizarea de către P.C.R. a propriu
lui său instrument militar, a for
mațiunilor de luptă patriotice desti
nate să constituie nuclee de con
densare a efortului militar popu-

încă în perioada premer- 
războiului. Un prim succes 
ralierii forțelor 
marcat crearea
Antihitlerist, in 

intrau, alături

democra-
Frontului 

compo- 
de 

Uniunea 
Partidul Socialist-Țără- 

Partidul

activității 
dezvoltarea 
și grupă-- 
colaborare 

exis-

a avut 
indrep- 
strinse 

patriotice

Iar. Fină la declanșarea Insurecției 
au fost închegate cîteva zeci 
asemenea formațiuni militare 
bordonate unui comandament 
trai cu sediul în București.

Ca rezultat al politicii și activită
ții P.C.R. s-a ajuns, în vara anului 
1944. la închegarea unei vaste coali
ții, inmănunchind cele mai largi forțe 
sociale și politice dornice să participe 
la lupta pentru înlăturarea dictaturii 
antonesciene și eliberarea tării. în 
ansamblul său, sistemul de alianțe 
politice făurit de P.C.R. constituia 
un veritabil model de acțiune revo
luționară. aplicată la realitatea con
cretă, evidențiind capacitatea su
perioară de înțelegere a interese
lor vitale ale națiunii române, ca
racterul adecvat al stabilirii priori
tăților politice in cadrul strategiei 
globale a rezistenței antifasciste.

Pe măsură 
rarilor interne 
dica iminenta 
șării acțiunii 
dul Comunist 
și finalizat pregătirile politice și mi
litare, un moment deosebit în ca
drul acestor pregătiri constitulndu-1 
consfătuirea conspirativă 
tea de 13/14 iunie 1944, 
ciparea reprezentanților 
armatei și ai palatului, în 
reia, din mai multe variante, a fost 
acceptat definitiv planul P.C.R. de 
înlăturare a dictaturii militare-fas- 
ciste, pe calea insurecției armate.

O linie politică justă, vali
dată pe deplin de desfășu
rarea insurecției. Eficiența-stra
tegiei și tacticii P.C.R. s-a verifi
cat. în mod strălucit. în zilele insu
recției, declanșate, cum se știe. în 
condițiile favorabile create de ma
rile victorii repurtate împotriva 
Germaniei hitleriste de coaliția Na
țiunilor Unite, ale ofensivei începute 
de armata sovietică, la 20 august, pe 
linia Iași—Chișinău. Mecanismul po
litic și militar insurecțional a func
ționat perfect, ducînd la răsturna
rea guvernului antonescian și forma
rea unui nou guvern, in care pentru 
prima dată în istoria tării era re
prezentat și partidul comunist. Odată 
cu aceasta, armata română in tota
litatea ei a intors armele, 
angajindu-se cu întregul ei 
militar și economic alături 
nea Sovietică, de coaliția 
ristă, în lupta pentru 
fascismului. Realizarea unei 
menea mutații a rămas unică 
analele celui de-ai doilea 
mondial. Caracteristic pentru 
fășurarea insurecției a fost, totodată, 
faptul că, alături și în strînsă cola
borare cu armata, au acționat ma
sele largi populare de la orașe și 
sate, care și-au adus contribuția la 
izgonirea trupelor hitleriste, la apă
rarea orașelor și zonelor indus
triale de încercările de distrugere 
ale inamicului. în decurs de trei 
zile, prin acțiunea forțelor insurec
ționale, Bucureștiul a fost eliberat, 
iar pină la 31 august 1944 au fost eli
berate circa două treimi din teritoriul 
național, au fost scoase din luptă 
efective dușmane echivalente 
șase divizii ale Wehrmachtului. 
fost capturate importante 
de material de război, 
insurecțională a României

România 
potențial 
de Uniu- 
antihitle- 
zdrobirea 

ase- 
în 

război 
des-

cu 
au 

cantități 
Acțiunea 
a avut

ample repercusiuni asupra desfășu
rării războiului antihitlerist în an
samblu, contribuind la scurtarea 
lui. la grăbirea victoriei asupra 
Germaniei hitleriste. (Importanța 
internațională a insurecției va for
ma subiectul următorului articol din 
cadrul acestui serial).

Prin acțiunea sa hotărită și ener
gică într-un moment de răscruce ir^ 
istoria patriei, P.C.R. și-a de-' 
monstrat în chip strălucit capacita
tea de a fi conducătorul politic al 
destinelor națiunii, de a asigura 
desfășurarea victorioasă a luptei 
pentru redobîndirea independentei 
și suveranității României, pentru 
salvgardarea intereselor naționale 
fundamentale.

Meritele Partidului Comunist Ro
mân de organizator al insurecției au 
sporit imens prestigiul său. au con
tribuit Ia unirea tot mai strînsă a ma
selor largi în jurul partidului, ceea ce 
avea să exercite o puternică in
fluență asupra desfășurării ulteri
oare a evenimentelor, asupra trans
formării luptei antifasciste în lupta 
revoluționară pentru o profundă 
înnoire socială, pentru triumful 
orinduirii noi, socialiste In România.

„Războiul cunoașterii" re
prezintă o treaptă calitativ 
superioară, un moment 
nou, de răscruce, in evolu
ția liricii lui Ion Brad, care 
ni se înfățișează, la peste 
trei decenii de la debutul 
său poetic, intr-o ipostază 
cu totul inedită, 
zătoare pentru multe 
rite comode, 
eticheteze, 
totdeauna, 
creatoare a unui artist. De
clarat, de unii, cu un fel de 
Îiredestinare în judecățile 
or critice, poet al satului, 

al tradiției și al plaiurilor 
natale, poet neoclasic al 
unei epoci socialiste, des
chis cu predilecție expe
riențelor poeziei naționale, 
puțini se așteptau să se 
lntîlnească în lirica Iul Ion 
Brad cu o 
de mare și 
spre marile 
zofice ale 
existentei, 
din noua sa carte de ver
suri, Întitulată sugestiv și 
fericit „Războiul cunoaș
terii".

Noua 
carte 
Ion 
ză 
ei 
re, 
rit 
gubitoare sint 
țile de orice fel în expri
marea judecății de valoare, 
cît de stingheritoare este 
rigiditatea în gînâire a 
criticii literare. chiar 
atunci elnd se face în nu
mele celor mai pure Idei 
estetice. Treaptă nouă, su
perioară, în evoluția liricii 
poetului, „Războiul cunoaș
terii" nu se constituie însă

surprin- 
spi- 

, deprinse să 
odată pentru 
personalitatea

deschidere atit 
de fructuoasă 
probleme filo- 
omulul și ale 
cum sint cele

șl excelenta 
de versuri a lui 
Brad demonstrea- 

convingător prin notele 
insolite și surprinzătoa- 
prin mobilitatea de spi- 
a poetului cît de pă- 

prejudecă-

insă să 
că această 

a spiri- 
s-ar că-

misterele firii și stihiile 
naturii. Tipul uman vene
rat de poet este din stir
pea Iul Prometeu. Legen
darul Heracles, eroul prin
cipal al acestei epopei a 
spiritului, e o ființă adine 
ginditoare și curajos luptă
toare: O ființă chinuită de 
demonul cunoașterii, de 
contradicțiile din lume și 
univers, de senzația neli
niștitoare și apăsătoare a

anu- 
afara 

cele 
ome- 
Sha- 
s-au

clasiciștii secolului 
XVII-lea, într-un fel 
me parnasienii și. in 
curentelor, geniile 
mai strălucitoare aie 
nirii, un Dante, un 
keșpeare sau Goethe
întors adesea la antichitate 
din cauze și cu scopuri
foarte variate, stabilind, in 
ultimă instanță, alianțe
ideologice, descoperind mo
dele etice și estetice. Ges-

de misterele cerului și ale 
religiilor intîlnim ceva din 
filozofia de viață a ultimu
lui Psalm arghezian. Hera
cles știe că : „Dacă există, 
zeii s-au născut / Doar ca 
să pedepsească in voi do
rința / De-a fi mai liberi 
decit orice zeu, / Supuși 
doar demiurgilor ce-nalță / 
Un cosmos răzvrătit, bătind 
din aripi, i De-a hoinări 
prin tainițele lumii / Și

o epopee. Miturile și 
simbolurile antichității gre
cești, personajele și 
gendele mitologice consti
tuie pentru poetul 
un pretext, dar și o alianță 
ideologică pentru apărarea 
demnității ființei umane, a 
rațiunii și luminii împotri
va stihiilor obscurantis
mului și a tot ceea ce 
gradează ideea de om. 
tr-un admirabil pasaj

le-
român

de-
1.1- 
din

într-o ruptură. într-o 
dezicere față de creația sa 
anterioară, ci într-o împli
nire, intr-o evoluție fireas
că și organică, influențată, 
fără îndoială, de unele ele
mente biografice care l-au 
ținut vreme de multi ani 
în cel mai strins contact cu 
marile valori ale antichi
tății grecești.

N-am putea 
nu observăm 
epopee lirică
tului uman, cum 
dea să' definim „Războiul 
cunoașterii", se integrează 
în peisajul liricii româ
nești contemporane cu o 
gravă problematică filozo
fică, pe care o ilustrează 
strălucit poeți ca Tudor 
Arghezi (Cintare omului), 
Al. Philippide (Monolog 
în Babilon), Mihu Drago- 
mir (Pe struna fulgerelor), 
Mihai Beniuc (Vă las ca 
frunza), Eugen Jebeleanu 
(Hanibal), Dumitru Popes
cu (Gustul simburelui sau 
recentul : Rază de cobalt), 
Nina Cassian (Dialogul 
vîntului cu marea), Nichita 
Stănescu (Epica magna) sau 
Ștefan Augustin Doinaș, 
Vaslle Nicolescu, loan Ale
xandru, Marin Sorescu, 
pentru a aminti doar pe 
cîțiva din cei care au abor
dat mai insistent și nemij
locit lirica de idei, poezia 
condiției umane.

în „Războiul 
Ion Brad îșl 
universul de 
unor aspecte
și ontologice, evocînd con
diția umană pe coordonate 
de timp și de spațiu, trans- 
figurind liric statutul omu
lui în Univers, existența sa 
zbuciumată in contextul is
toriei, confruntarea lui cu

cunoașterii* 
circumscrie 
preocupări 

gnoseologice

Ion BRAD

CRBMCAjjfcTERARĂ

„Războiul cunoașterii"
alienării în contextul unei 
lumi revolute în care ac
ționa principiul lui homo 
homini lupus. Din punct 
de vedere al viziunii poe
tului și al mijloacelor 
de 
racles 
ganic în 
tului, 
realitate intimă, lirică, 
mai puțin obiectivat, ca o 
proiecție exterioară. Nota
ția aparent descriptivă și 
narativă e, cel mai ade
sea, un pretext pentru a 
realiza un portret liric al 
tipului uman îndrăgit sen
timental și pretuit logic de 
poet.

Se știe că nu o dată 
creatorii tuturor epocilor 
moderne, umaniștii evului 
mediu, oamenii Renașterii,

și al
realizare artistică, He- 

este implicat or- 
existența poe- 

mai mult ca o 
și

tul lui Ion Brad de 
a Învia antichitatea sea
mănă cumva cu un gest de 
Renaștere, cu efortul de a 
integra organic valorile 
culturii șl civilizației gre
cești în fluxul poeziei mo
derne. Ion Brad aduce sen
sibil, deși nu foarte vizibil, 
ceea ce e bine din 
vedere artistic, o 
nouă, luminoasă 
destinului omului 
Atitudinea filozofică e im
plicită în fluxul 
dar sînt momente 
ea se mărturisește 
precum în Apolog.
din poemul lui Ion Brad e 
nu numai un luptător cu
rajos, ci și un înțelept 
care-și fructifică în plan 
filozofic experiența de via
tă. In atitudinea lui fată

punct de 
viziune 
asupra 

in lume.

poeziei, 
in care 
explicit, 

Omul

prin adlncul nostru zvîrco- 
lit, / De-a birui și lumea 
și neantul / Care pindeș- 
te-n noi precum o fiară". 

între acest Apolog și Tes
tament (ul) care încheie 
epopeea aventurii cunoaș
terii în procesul devenirii 
dialectice a omului se în
scriu poemele care proiec
tează parcă experiența is
torică în lumea ideilor ge
nerale, sugerate alegoric în 
douăsprezece capitole, aș 
zice Cinturi, ca la orice 
epopee : Fiara, Hidra. Urî- 
tul, Năluca! Spaimele, Ieși
rile, Labirintul, Copitele, 
Eros, Necunoscutul, Febre, 
Dincolo de Styx. Nu poate 
fi ignorat faptul că și prin 
aspectele lui, așa-zis for
male, compoziția, structura 
arhitectonică, volumul lui 
Ion Brad se aseamănă cu

Testament, unul din cele 
mai frumoase cinturi ale 
cărții, poetul ne dezleagă 
sugestiv sensurile etern 
umane ale prezentei mito
logiei în acest „Război al 
cunoașterii" : Am vinturat 
cu voi mitologia — /Un fel 
de viață a mea, ori poate 
moartea / Iluziilor, jude
cați voi linguri ! /..... ... _____ . A
început sau s-a sfirșit le-

e-ogenda 1 / Viața mea _ 
veche Ărgolidă / Proptită 
doar pe ziduri de cetăți / 
Ciclopice, ca luptele pur
tate / Cu mine insumi fi cu 
lumea mare, / Cu monștrii 
dinăuntru, chinuita, / Cu 
monștrii dinafară, preafru- 
moșii!

Impresionează plăcut 
forța poetului de > purta 
gindurile șl sentimentele 
eroului său pe întinderea a

circa 4 000 de versuri deca 
și mai ales endecasilabice 
fără să se poticnească în 
monotonie și verbiaj. Cred, 
însă, că se impunea pentru 
o mai mare varietate și un 
dinamism mai susținut, fo
losirea. pe-alocuri, a stiho- 
mitihului, adică hexame
trului frint și rostit de 
mai multe personaje, pro
cedeu folosit de Shakes
peare în numeroasele sale 
piese istorice și de Goethe 
în Faust, partea a II-a mai 
cu seamă. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit se simte în 
subtextul lui Ion Brad, nu 
o dată, prezenta mai multor 
personaje, a unor perspec
tive diverse asupra proble
melor existențiale, care 
dacă ar fi fost valorificate 
prozodic ar fi dat și mai 
multă diversitate, profun
zime și prospețime epopeii 
sale, consacrată războiului 
cunoașterii. Suita de poe
me, în fond niște cinturi 
ale unei epopei lirice, cum 
i-am zis credem fără să 
exagerăm, mustește de vi
brația sufletului omenesc, 
de poezie autentică izvorî- 
tă din viziunile moderne 
ale poetului asupra exis
tenței insului și a societă
ții, din melopeea ritmuri
lor solemne și grave care 
amintesc poezia tragicilor 
greci, din forța sugestivă și 
asociativă a miturilor și 
personajelor mitologice, 
din plasticitatea metafore
lor, din grandoarea imagi
nilor și forța gîndului de 
a fora și a face lumină în 
abisurile conștiinței ori din 
tainițele lumii, care reînvie 
cu mijloace lirice epopeea 
spiritului și a civilizației 
umane, punctele lor cele 
mai revelatorii.

Autenticitatea poeziei 
din această carte în

versuri a lui Ion Brad are 
capacitatea de a ne face 
să asistăm, parcă ne
mijlocit, la geneza omu
lui social și a societății, 
ceea ce ne face să o înca
drăm în seria amplelor lu
crări sociogonice care au 
cunoscut o glorie deosebită, 
de la Teocrit (Lucrări și 
zile) la Tudor Arghezi 
(Cîntare omului). Definind 
omul ca un Prometeu, ca 
un „hoț de stele", versurile 
din „Războiul cunoașterii", 
profund originale, recep
tează uneori plăcute ecouri 
din lirica argheziană sau 
blagiană, nu cu un spirit 
epigonic ci cu o demnitate 
a creației pe care o are nu
mai poetul autentic și Ion 
Brad este un asemenea 
poet, iar noua sa carte de 
versuri se impune ca una 
dintre cele mai interesan
te in peisajul poeziei ro
mânești contemporane.

E ușor de 
întreaga atmosferă 
este creată 
artistice ale 
tip clasicist, 
unui artist 
un om al logicii de fier, ca 
factor ordonator al exis
tenței aflate intr-o perma
nentă confruntare, dezba
tere și încleștare cu irațio
nalul și stihinicul. într-un 
asemenea răzoi perpetuu 
dintre Bine și Rău, Fru
mos și Urît, Lumină și în
tuneric, Rațional si Irațio
nal, Progres și Stagnare, 
Frică și încredere. Certitu
dine, Om și Neom, se re
zolvă sau nu, primesc răs
punsuri și rărpin încă enig
matice marile întrebări ale 
existentei, ale omului și 
ale omenirii dintotdeauna.

observat că 
lirică 

cu mijloacele 
unui poet de 
raționalist, ale 
al construcției.

Ion Dodu BALAN

• Ultimul vals : SALA PALATU
LUI — 17,15; 20.
• Răfuiala : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII — 18.
• Misiunea Capricorn unu : SCA
LA — 14,15; 17; 19,45, BUCUREȘTI
— 14; 16,45: 19,30. FAVORIT — 
8,45; 11,15; 14; 16,45; 10,30.
• In ritmul muzicii : LUCEAFĂ
RUL — 13,45; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 21,15, FESTIVAL — 
13,30: 15.45; 18,15: 20,30.
• Răzbunarea (ambele serii in ca
drul „Zilelor filmului egiptean"): 
CINEMA STUDIO — 16: 19.
• Inspectorul Harry : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14.
• Șatra : PATRIA — 14; 16; 18,15:
20.30.
• Școala curajului ________
13,45: 16; 18,15; 20,30, la grădină 
21, FLAMURA — 9; -----
15,45; 18; 20,15.
• Nick Carter 
TORIA — 15; 
9; 11,15; 13,30; 
dină — 21.
• Nea Mărin ____  _ __
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Antichități : TIMPURI NOI — 
14; 10; 18; 20.
• Prietenii copilăriei mele — 9,15; 
11,15; 13,15; 15,15; 17,15, Cenușa — 
19.15 : DOINA.
• Hercule cucerește Atlantida t
FEROVIAR — 9: 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 20,15, MELODIA — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20.15, GLORIA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA BUZEȘTI — 21,15.
• Brațele Afroditei : BUZEȘTI — 
16; 18: 20.
• Alibi pentru un prieten : EX
CELSIOR — 9: 11,45: 14.30; 17,15; 
20, MODERN — 9: 11,30; 14; 16,45;
19.30, la grădină — 21.
• Ultimul cartuș : DACIA
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Umbrele verii fierbinți : BU- 
CEGI — 16; 18; 20,30.
• Stejar ! — extremă urgență —
9.45 Harakirl — 11,45, Viață spor
tivă — 14; 16,15, Marele Gatsby 
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA.
• Severino : LIRA — 15,30; 17,45;
20, la grădină — 21.
• O dramă Ia vînătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Ttnărul din Istanbul : GRIVITA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
TOMIS — 9,15: 11,15: 13.30: 15,45: 
18; 20.15, la grădină — 21,15.
• Moartea unui greier : FEREN
TARI — 15.30; 17,30: 19.30.
• înarmat și foarte periculos t
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15: 15,30:
17.45 : 20.
• Legea e lege t COTROCENI — 
15: 17.:»; 20.
• Copil de duminică : PACEA — 
16; 18; 20.
• Apașii : FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15.30; 17.45: 20.
• Frumoasa șl bestia i VOLGA — 
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18.15; 20.15, 
GRADINA FESTIVAL — 21.
• Vacanță tragică : VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20, POPULAR — 16; 
18: 20.
• întoarcerea acasă : MIORIȚA
— 0; 11; 13,15; 13,30; 17.45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
AURORA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20. la grădină — 21.
• Lanțul amintirilor : MUNCA — 
14; 17; 20.
• Păcală : FLACĂRA — 15: 17.30; 
20.
• Police Python 357 : COSMOS — 
14,30; 17; 19,30.
• In ochii tăi e întreaga lume t 
PROGRESUL — 16: 18: 20.
• Rodeo : GRĂDINA BUCEGI —
21.
• Omul cu masca de fier : GRĂ
DINA FLACĂRA — 21,15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA PARC HOTEL
— 21,15.
• Un trecător tn ploaie t GRĂDI
NA TITAN — 21,15.

CAPITOL

11.15; 13,30

superdetectiv : VIC- 
17,30; 20, ARTA — 

15,45; 18; 20. la gră-

miliardar: CEN-

• Teatrul „Lucia 
tandra" (la sala Majestic) : Anec
dote provinciale — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmiglu) : Spectacol 
de sunet șl lumină „Culorile iu
birii" — 21.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, ciută și dansează — 20.
• Ansamblul artistic .Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 198, str. Apusului, cartier 
Militari) : Pescarul șl norocul —
19.30.
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Plenara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

Joi a avut loc ședința plenară a 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România. Consiliul a exa
minat aspecte privind îmbunătățirea 
conținutului manifestărilor organiza
te in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" la care partici
pă și oamenii muncii de naționali
tate maghiară.

înainte de a intra în ordinea de zi, 
participanții la plenară au păstrat 
un moment de reculegere in aminti
rea regretatului academician Peterfi 
Istvan — încetat din viață în perioa
da de la plenara precedentă a con
siliului — care a fost membru al 
C.C. al P.C,R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, si a Îndeplinit timp 
de aproape un deceniu funcția de 
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România.

La dezbateri în cadrul plenarei au 
luat cuvintul tovarășii Jakabos Csa- 
ba Istvân, ingirter-șef la întreprin
derea mecanică Tg. Secuiesc, Hajdu 
Gyiizd. președintele Consiliului jude
țean Mureș al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, redactor-șef 
al revistei „Igaz Szo“, Bagosi Plroska, 
economistă la C.A.P. Ținea, județul 
Bihor. Jănos Pâl. directorul Muzeu
lui județean din Miercurea Ciuc, Do- 
mokos Gâza, directorul editurii „Kri- 
terion", Kovăcs Jozsef, prorector al 
Universității „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj-Napoca. Bodor Păi, redactor-șef 
al emisiunilor pentru naționalitățile 
conlocuitoare, de la Radioteleviziunea 
română. Szilagyi Gyula, președintele 
Consiliului județean Sălaj al oame

nilor muncii de naționalitate maghia
ră, Gâlfalvi Zsolt, critic literar, Sisak 
Erno, președintele Consiliului jude
țean Timiș al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. Uhl Gabriela, 
muncitoare la întreprinderea de con
fecții „Mondiala" din Satu Mare, 
Kocsik Jozsef, președintele Consiliu
lui județean Arad al oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară, Domo- 
kos Pâl, președintele C.A.P. Lunca 
Mureșului, județul Alba.

Participanții la discuții și-au expri
mat totala lor adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, la hotărîrile adoptate 
de Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României din 
4—5 iulie a.c., precum și înalta sti
mă și gratitudine față de conducerea 
partidului, personal față de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perspectivele mi
nunate pe care le înfățișează proiec
tul de Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R. și celelalte docu
mente adoptate.

Subliniind eă documentele plenarei 
au găsit un puternic ecou în inimile 
și conștiința oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, ale' tuturor oa
menilor muncii din țara noastră, vor
bitorii au arătat că nu există datorie 
mai înaltă față de partid, față de 
patria comună decit slujirea cu ab
negație, într-o unică voință, a intere
selor socialismului, a înfăptuirii Pro
gramului Partidului Comunist Român, 
a edificării cu succes a noii orînduiri 
pe pămintul României.

Vorbitorii au evidențiat rezultatele

obținute în desfășurarea celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
„Cintarea României", reliefînd fap
tul că orientările date, în august 
1978, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, pri
vind conținutul și aria tematică a 
festivalului, au influențat pozitiv în
treaga activitate de dezvoltare a con
științei socialiste, au sporit partici
parea oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la promovarea 
tot mai puternică a revoluției teh- 
nico-științifice in toate domeniile de 
activitate. Au fost scoase în eviden
ță posibilitățile de care dispune na
ționalitatea maghiară din România 
— urmare a politicii naționale revo
luționare a partidului — privind în
florirea vieții culturale și satisfacerea 
cerințelor spirituale specifice. In 
același timp, participanții la plenară 
au făcut numeroase propuneri menite 
să sporească amploarea acțiunilor și 
activităților din cadrul festivalului și 
să determine creșterea nivelului ca
litativ al acestora.

Plenara l-a ales ca președinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România pe tovarășul Gere 
Mihai, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

La ședința plenară a luat cuvintul 
tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în încheierea lucrărilor, Intr-o at
mosferă de puternică însuflețire, 
participanții la plenară au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă.

ZIUA NAȚIONALĂ A COLUMBIEI

Excelenței Sale
Domnului JULIO CESAR TURBAY AYALÂ

Președintele Republicii Columbia
BOGOTA

Cea de-a 169-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa în numele poporului român și al 
meu personal cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de 
progres, prosperitate și succese poporului columbian prieten.

Sînt convins că bunele relații de prietenie și colaborare statornicite între 
România și Columbia, precum și conlucrarea țărilor noastre in sfera vieții 
internaționale vor continua șă se dezvolte tot mai puternic în folosul popoa
relor noastre, al triumfului cauzei păcii, înțelegerii și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitări și urări pe 
care Excelența Voastră a binevoit să ni-1 adreseze cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a zilei noastre de naștere.

Exprimind Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri, ne este foarte 
plăcut să vă adresăm, la rîndul nostru, urări de fericire și prosperitate pentru 
dumneavoastră personal și pentru poporul României.

Primiți, vă rog, expresia celei mai inalte considerațiunl.

HASSAN II
Regele Marocului

Telegramă

Au început lucrările pregătitoare 

la pasajul de la podul Grant
Ieri și-au făcut debutul lucrările 

la un nou pasaj bucureștean — cel 
de la podul Grant. Va fi un pasaj 
superior, care va traversa liniile fe
rate din complexul feroviar Bucu
rești Nord, precum și căile Griviței 
și Giulești, facilitînd, astfel, circu
lația intre autostrada București — 
Pitești si bulevardul 1 Mai. fără să 
stingherească fluxul circulației fero
viare și cel rutier de pe cele două 
mari artere, păstrînd, in același 
timp, legătura cu ele prin 6 „bretele" 
de circulație. Totodată, se va mări 
fluența pietonală prin executarea 
unor pasaje pe sub Calea Griviței 
si Calea Giulești, iar peste calea 
ferată printr-o porțiune integrată 
în structura podului.

Cele două căi de acces spre noul

pasaj vor fi strada Turda șl Calea 
Crîngași. Ambele vor căpăta Înfăți
șarea unor mari și moderne artere 
de circulație : cîte 3 benzi pentru 
fiecare sens, mari ansambluri de 
locuințe de o parte și de alta.

Proiectul acestui pasaj aparține 
Institutului de proiectări auto, na
vale și aeriene din cadrul Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Lucrările începute ieri, prin 
pregătirea variantei de circulație 
pe timpul executării pasajului, au 
ca termen trimestrul IV 1981, pen
tru artera principală, și trimestrul 
IV 1982 pentru căile de acces la ea. 
De reținut că toate aceste lucrări 
nu vor împiedica traficul normal al 
circulației peste podul Grant. (Ro- 
dica Șerban).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 Iulie. In țară : Vremea va fi 
călduroasă, Îndeosebi în regiunile din 
sudul țării. Cerul va fi variabil. Izolat,

vor cădea averse de ploaie tn nordul 
țării și in zona de deal și de. munte.. 
VfnttiT va suflă îh general slab. Tempe
raturile minime vor. fi cuprinse intre 
12 și 22 de grade, izolat mal coborite 
în prima noapte, iar cele maxime în
tre 24 și 34 de grade. In București : 
Vremea va fi frumoasă și călduroasă. 
Cerul variabil. Vtntul va sufla tn gene
ral slab. Temperatura In creștere.

A apărut: 
„ERA SOCIALISTĂ" 

nr. 14/1979
Rubrica „în întîmpinarea gloriosu

lui jubileu al eliberării patriei și a 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R “ 
cu care se deschide revista conține 
articolele : „Spre noi orizonturi ale 
construcției socialiste", „Dezvoltarea 
economică în profil teritorial și per
fecționarea stilului de muncă", „Evo
luții ale nivelului de trai în anii so
cialismului", „Participarea maselor 
la conducerea societății — expresie a 
democrației socialiste", „Perfecționa
rea relațiilor financiare în condițiile 
noului mecanism economic", „Obiec
tivele insurecției din august 1944". 
„Prietenia și colaborarea cu toate ță
rile socialiste, orientare fundamentală 
a politicii externe a României". ■ Din 
sumarul revistei mai consemnăm ar
ticolele : „Dezvoltarea social-econo- 
mică a României in anii de după eli
berare". „Dinamica sistemului poli’i" 
din România in procesul construcției 
socialiste". „Probleme actuale ale ci
berneticii*, „l’NCT\D-V și lupta 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale", „Reuniunea 
la nivel înalt de la Tokio". Revista 
mal conține rubricile „Cărți și sem
nificații", „Note" și „Cuvintul citi
torilor".

Columbia, stat latl- 
no-american cu o stră
veche istorie și civili
zație, sărbătorește azi 
împlinirea a 169 de 
ani de la proclamarea 
independenței.

O suită de factori 
interni, alături de pre
zența masivă a inte
reselor monopoliste 
străine, au făcut ca 
mult timp procesul de 
emancipare economică 
a Columbiei să se des
fășoare lent, iar mo- 
nocultura agricolă să 
dăinuie cu toate con
secințele ei: țara ră- 
minea cunoscută în 
lume doar ca mare 
producătoare de cafea, 
produs care ajunsese 
să reprezinte peste 
trei sferturi din valoa
rea exporturilor. Si
tuația s-a schimbat 
considerabil de cind 
industrializarea a de
venit opțiune funda
mentală.

Astăzi, dezvoltarea 
economiei columbiene 
se bazează tot mai

mult pe eforturile de 
valorificare a bogății
lor solului și subsolu
lui, pe industrializarea 
accelerată, lucru de
venit posibil ca urma
re a măsurilor vizînd 
instaurarea controlului 
național asupra resur
selor naturale și asu
pra unor ramuri-cheie, 
inclusiv cea petrolieră. 
O asemenea orientare 
este ilustrată elocvent 
de politica investiții
lor, canalizate tot mai 
mult spre asemenea 
sectoare ca industriile 
siderurgică, chimică și 
petrochimică, a cimen
tului și cărbunelui, ea 
și spre realizarea pla
nului energetic de zece 
ani, incluzind proiecte 
de exploatare și valo
rificare a gazului na
tural, construirea de 
hidrocentrale și a unei 
centrale atomo-elec- 
trice.

Năzuințele și efortu
rile poporului colum
bian de a-și asigura

condițiile unei dezvol
tări multilaterale, de 
sine stătătoare, de a 
trăi în pace și cola
borare cu toate națiu
nile sint urmărite cu 
sentimente de sinceră 
simpatie de poporul 
român. Relațiile de 
prietenie și conlucrare 
rodnică dintre Româ
nia și Columbia, pu
ternic impulsionate de 
înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei ofi
ciale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
Columbia și al dialo
gului la nivel înalt 
româno-columbian, de 
la București, cunosc o 
evoluție ascendentă în 
cele mai diverse do
menii — politic, eco
nomic, tehnico-științi- 
fic, cultural.

Răspunzind interese
lor ambelor țări, dez
voltarea colaborării 
prietenești dintre 
România șl Columbia 
slujește, în același 
timp, cauzei păcii și 
progresului în lume.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare Alteței Sale Sheikh 
Rashid Bin Saed al Maktum, cu oca
zia desemnării în funcția de prim- 
ministru al statului Emiratele Arabe 
Unite.

t V' s
PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune tn limba germană
17,55 Tragerea Loto
18,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,20 Seara Televiziunii poloneze ■ Iti

nerar polonez
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Construirea socialismului. Socia

lismul și industrializarea țării (I)
19.50 Seara Televiziunii poloneze. Film 

artistic : „Profesorul". Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
de televiziune poloneze. Cu : Jerzy 
Braszka, Joseph Novack. Regla : 
Zbigniew Chmielewski • Maryla 
Rodowicz și formația Chitarele ro
șii — program de divertisment

21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Telex
16,05 Seara Televiziunii poloneze • Po

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BASCHET: Formația României 

cîștigătoare a turneului de la Szolnok
Selecționata masculină de baschet 

a României a obținut a treia victo
rie în turneul internațional de la 
Szolnok, întrecînd cu scorul de 91—81 
(42—43) reprezentativa Ungariei. în 
urma acestui succes, echipa Româ
niei a terminat competiția neînvinsă, 
ocupînd primul loc in clasament, cu

6 puncte. Pe locul doi s-a clasat 
echipa Ungariei, cu 5 puncte, urmată 
de Cehoslovacia (B) cu 4 puncte și 
R. D. Germană cu 3 puncte. Cel 
mai eficace jucător al turneului a 
fost desemnat baschetbalistul român 
Dan Niculescu, care in cele trei me
ciuri a marcat 83 puncte.

Campionatele de box

Multe victorii 
înainte de limită

A treia gală a campionatelor de 
box, desfășurată la arena „Progre
sul" din Capitală, a programat ieri 
după-amiază intîlniri la categoriile 
semimuscă și semimijlocie, majori
tatea meciurildr încheindu-se înainte

Cronica
Recepție. Cu prileiul Zilei na- 

ționale a Belgiei, ambasadorul aces
tei țări la București, Jean Bouha, a 
oferit joi o recepție.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Suzana Gâdea și Constantin 
Stătescu, miniștri, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Belgiei, Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat, joi. după- 
amiază în Capitală, o manifestare 
culturală în cadrul căreia ziaristul 
Eugeniu Obrea, redactor la revista 
„Lumea", a vorbit despre „Belgia 
de azi". A fost apoi prezentat un 
program de filme documentare bel
giene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre-

zilei
zentanți ai . Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor instituții din Capi
tală, precum și un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Belgiei Ia București.

*
Joi au început în Capitală lucră

rile Comisiei de conservare a ener
giei din cadrul Conferinței Mon
diale a Energiei. Comisia se ocupă 
de probleme referitoare la inventa
rierea resurselor de energie prima
ră. stabilirea mijloacelor concrete de 
economisire a acesteia, promovarea 
tuturor aspectelor legate de introdu
cerea surselor noi de energie in cir
cuitul economic mondial.

La lucrări participă membrii co
misiei — specialiști din diferite țări 
— reprezentanți ai Organizației Na
țiunilor Unite și ai Organizației ță
rilor arabe exportatoare de petrol.

Pe agenda de lucru a reuniunii 
figurează dezbaterea unor probleme 
privind stadiul actual al conservării 
energiei în lume, eficiența unor mij
loace de economisire a energiei pri
mare, proiecte practice de utilizare 
a noilor surse de energie.

(Agerpres)

în telegramă se exprimă convin
gerea că dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre România și Emira
tele Arabe Unite va duce la o mal 
bună cunoaștere și colaborare re
ciproc avantajoasă, în interesul celor 
două popoare, al păcii și înțelegerii 
în lume.

lonia azi — Imagine sintetică a 
progresului multilateral realizat 
de poporul polonez în cei 35 de ani 
de la eliberare. « In Piața Veche
— cu ansamblul folcloric „Mazow- 
se“ • Silezia ’79 — o regiune am
plu industrializată, cu uriașe re
zerve de energie • Recital Chopln 
In interpretarea pianistului Krys- 
tian Zimmerman • Născuțl In '44
— reportaj despre generația anului 
eliberării Poloniei • Muzică folk 
cu formația „2+1“

18,20 Calea eroilor. Amintiri de pe Tisa 
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,13 Seara Televiziunii poloneze • Con

cert polonez — imagini șl muzică 
intr-un film-eseu despre renaște
rea Poloniei • Cîntece șl dansuri 
populare interpretate de ansam
blul „Silezia"

19,45 Radar pionieresc
20,00 O viață pentru o idee : acad. Flo

rian Porcius
20.30 Anunțuri și muzică
20,40 Forum cetățenesc 
ît.OO Studio liric ’79 
21,35 Telejurnal 
22,00 închiderea programului

Adunări festive cu prilejul Zilei Renașterii Poloniei
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei, la 
Casa prieteniei din Brașov, la Tea
trul dramatic din Galați și la Palatul 
culturii din Pitești au avut loc adu
nări festive, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, numeroși oameni ii 
muncii din întreprinderi și instituții, 
militari ai forțelor noastre armate, 
veterani din războiul antifascist. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R. P. Polone la București.

Despre semnificația istorică a eli
berării Poloniei de sub jugul fascist, 
eveniment cu profundă rezonanță in 
viața poporului polonez prieten, au 
vorbit Cornel Șandru, secretar al Co
mitetului municipal Brașov al P.C.R., 
și Wladyslaw Zych, atașat al Amba
sadei R. P. Polone la București, 
Aglaia Caloinescu, secretar al Comi
tetului municipal Galați al P.C.R., 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, și Jan Kulczycki, consi
lier al Ambasadei R. P. Polone, Pe
tre Popa, secretar al Comitetului 
municipal Pitești al P.C.R., vicepre
ședinte al consiliului popular muni
cipal, și Bronislaw Smolen, atașat al 
Ambasadei R. P. Polone.

în cuvintul lor, vorbitorii au rele
vat lupta eroică, necurmată, dusă de 
popoarele român și polonez împotriva 
fascismului, contribuția de singe a

celor două popoare la victoria finală 
asupra armatelor hitleriste cotropi
toare.

Evocînd tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare, pe multiple 
planuri, statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Unit Polonez*, intre țările noas
tre, legături care au înregistrat un curs 
mereu ascendent de-a lungul celor 
35 de ani care au trecut de la elibe
rare, vorbitorii au subliniat rolul 
determinant al întîlnirilor șl con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek în întă
rirea și aprofundarea acestor relații, 
spre binele celor două popoare, al 
cauzei generale a socialismului și pă
cii în lume. Au fost evidențiate, tot
odată, prefacerile înnoitoare care au 
avut loc în anii construcției socialiste 
în Republica Populară Polonă și Re
publica Socialistă România, succese
le dobindite de popoarele polonez șl 
român in edificarea noii orînduiri.

Dind glas sentimentelor de care 
sint animați cetățenii municipiilor 
Brașov. Galați și Pitești. întregul nos
tru popor față de oamenii muncii din 
țara prietenă, vorbitorii au .adresat 
harnicului popor polonez cele mai 
calde felicitări cu ocazia zilei națio
nale, precum și urări de noi succese 
in făurirea societății socialiste dez
voltate.

(Agerpres)

I

IVI îi ne, pe malurile Vistulei

FOTBAL: Echipa
Peste 30 000 de spectatori au ur

mărit în orașul La Paz meciul de 
fotbal dintre echipele Boliviei 
Argentinei, campioană a lumii, 
cadrul competiției pentru 
Americii". Spre surprinderea 
rală. fotbaliștii bolivieni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1). An
trenorul argentinian. Cesar Menotti, 
a aliniat însă o echipă întinerită, 
din care a făcut parte numai un 
jucător (Pasarella), ce a figurat în 
formația deținătoare a titlului mon
dial.

și 
din 

„Cupa 
gene-

Argentinei, învinsă
• Echipa de fotbal C. S. Tîrgovlșțe 

și-a început turneul în R. P. Chi
neză întilnind. la Beijing, formația 
„1 August". Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 4—2.
• La 31 august, la Madrid, se va 

desfășura primul joc al turpeului 
internațional de fotbal dotat cu 
„Trofeul Santiago Bernabeu". în 
meciul inaugural se vor întilni Real 
Madrid și Bayern Mtinchen. Cel 
de-al doilea joc este programat la 
1 septembrie, Intre A. C. Milan și 
Ajax Amsterdam.

TENIS : Turnee
Turneul final al competiției in

ternaționale feminine de tenis 
(jucătoare pină la 21 de ani) 
pentru trofeul „Annie Soisbault" 
va începe astăzi în orașul francez 
Le Touquet. în urma tragerii la 
sorți, echipa României va întîlni 
selecționata R. F. Germania. Iată 
celelalte meciuri ale sferturilor : 
Cehoslovacia — Olanda : Anglia — 
Austria și Elveția — U.R.S.S.

internaționale
La Baastad au continuat campio

natele internaționale de f 
Suediei. Multiplul campion 
Bjom Borg l-a eliminat 
6—0 pe francezul Freyss.

tenis ale 
i suedez 

cu 6—4,

de tenis

La Marianske Lazne (Cehoslova
cia) au continuat meciurile gru
pei zonale din cadrul competiției 
de tenis (tineret) pentru „Cupa 
Galea". Echipa Cehoslovaciei con
duce cu 3—0 in intilnirea cu Austra
lia șî este practic calificată pen
tru faza finală. în intilnirea pen
tru locurile 3—4 dintre formațiile 
României și Braziliei scorul este 
de 3—0 în favoarea tenismanilor 
români. Rezultate tehnice : Segăr- 
ceanu — Braga 6—0. 6—2 ; Dîrzu — 
Scott 6—1, 6—2 ; Mancas. Bucur — 
Braga, Scott 6—1, 6—8, 4—6, 6—4.
9-7.

în turul doi al turneului 
de Ia Washington, Pecci (Paraguay) 
l-a eliminat cu 6—2, 6—1 pe Manson 
(S.U.A.), iar Vilas (Argentina) l-a 
învins cu 6—1, 6—1 pe Drewett
(Australia).

Etapa a 21-a a Turului ciclLst al 
Franței, disputată contracronometru 
individual la Dijon, pe‘ distanta de 
50 km, a revenit purtătorului tricou
lui galben, Bernard Hinault, cu 
timpul de 1 h 08’53”, urmat de Zoe- 
temelk, la 1’09”, Knetemann. la 1’34”. 
în clasamentul general conduce Hi
nault (Franța), urmat de olandezul

de limită. La categoria semimuscă, 
Dumitru Șchiopu (Steaua) a obținut 
victoria prin abandon în prima re
priză in fața lui Constantin Calotă 
(Drobeta-Turnu Severin), iar Vasile 
Ciobanu (Steaua) l-a învins prin 
abandon. în prima repriză, pe Emil 
Bădie (Voința Buzău).

în limitele categoriei semimijlocii, 
campionul național Ion Budușan 
(Metalul București) a obținut o vic
torie rapidă, prin abandon în prima 
repriză, în fața lui Iosif Plenerd (Me
talul Bocșa). Cu o surpriză s-a în
cheiat meciul dintre gălățeanul Du
mitru Bute și Ion Vladimir (Dinamo 
București), în care Bute a fost decla
rat învingător, prin abandon, în pri
ma repriză. într-un alt meci. Gheor- 
ghe Costache (Rapid București) l-a 
Învins prin abandon, în repriza a 
Il-a, pe Constantin Ștefanovici (Ni- 
colina Iași)

în gala a 4-a a campionatelor na
ționale de box s-au disputat meciuri 
la categoria mijlociemică, juriul 
consemnînd următoarele rezultate : 
Marcel Sirba (Electroputere Craiova) 
bp Dumitru Petropavlovsk! (Rapid) ; 
Nedelea Mocanu (Metalul București) 
bp Florin Maftei (Litoral Mangalia) ; 
Marin Popa (Rapid) bp Iosif Marica 
(Electromureș Tg. Mureș) ; Marcel 
Șurubaru (U.M. Timișoara) bp Ni
colae Modrogan (Rapid).

CICLISM: „Turul Franței"
Zoetemelk, la 3’07”, Agostinho (Por
tugalia), la 24’35”, Kuiper (Olanda), 
la 27’01", Bernaudeau (Franța), la 
30’05”.

A fost descoperit un nou caz de 
dopaj, învinuitul fiind Gilbert Chau- 
maz (din echipa lui B. Hinault), care 
a fost amendat cu 1 000 franci elve
țieni și penalizat cu 10 minute la 
clasamentul general.

într-o călătorie prin R.P. Polonă, 
cu Vistula te întîlnești. metaforic 
vorbind, la tot pasul. Și nu numai 
fiindcă bazinul celui mai lung fluviu 
al țării (1 047 km) ocupă peste ju
mătate din suprafața ei, dar și pentru 
câ. în conștiința poporului prieten. 
Vistula e indisolubil legată de tot ce e 
polonez : patrie, națiune, trecut, pre
zent și, mai ales, viitorul Poloniei 
renăscute.

Copiii o știu din cărțile de citire 
drept „crăiasa nurilor". Scriitorii 
i-an închinat poeme și romane, vi
zionarii i-au prefigurat transformă
rile. Poporul a consacrat-o in le
gendă. Oare nu din apele Vistu
lei s-a ivit Sirena — jumătate fe
meie. jumătate pește — care i-a 
prorocit pescarului Warsz că, aco
lo, pe malurile împădurite ale flu
viului, se va înălța o cetate min- 
dră și prosperă cum nu va fi alta pe 
acele meleaguri ? Pînă azi Sirena e 
emblema Varșoviei, simbolul frumu
seții și nemuririi ei.

...Vistula este istorie. Căci de-a 
lungul ei s-au grupat și unit ținu
turile poloneze ; pe firul ei de apă 
s-au înșirat ca mărgelele cele două 
capitale istorice — Cracovia și Var
șovia — orașele Kazimierz. Torunul 
lui Copemic. la vărsarea în mare — 
Gdansk și atîtea alte localități — 
mărturii ale unor perioade de în
florire și civilizație ale statu
lui polonez. Și tot apele ei au fost, 
de atîtea ori, înroșite de sîngele văr
sat eroic în lupta pentru păstrarea 
ființei naționale și afirmare liberă.

Dar Vistula este și sursă vitală. 
Căci ea udă ogoarele și alimentează 
fabrici și uzine, furnizează curent ; 
ea a fost de mult o principală axă 
de comunicare in centrul Europei, 
factor de colaborare între popoare.

...Eliberarea Poloniei de sub cum
plita ocupație hitleristă, înscrierea ei 
pe orbita civilizației socialiste — pro
cese inaugurate cu trei decenii și ju
mătate in urmă, la 22 iulie 1944 — 
au conferit Vistulei funcții și per
spective noi. Industria care a cres
cut vertiginos în anii socialismului ;

agricultura ce se vrea tot mai in
tensivă, mai modernă : transportul 
mărfurilor, in special al cărbunelui, 
căruia căile ferate nu ii mai fac 
față ; populația urbană in creștere 
— toate generează o nepotolită sete 
de apă. Resursele hidrologice ale Po
loniei nu sînt însă prea abundente — 
în această privință ea se situează pe 
locul 22 in Europa.

Dar problema nu este atit a can
tității, cit a calității, mai exact a 
purității și a repartiției în timp și 
spațiu. Căci Vistula e cind leneșă, 
cind năbădăioasă ; cunoaște luni de 
inghet și provoacă inundații catas
trofale ; cursul ei mijlociu este pu

portul prezentat la plenară, tovară
șul Gierek spunea : „E o sarcină pe 
măsura generațiilor, datoria noastră 
patriotică națională. Sint convins că 
marea operă de amenajare modernă 
a celui mai mare fluviu al nostru, 
cintat de popor, va găsi un viu e- 
cou in întreaga societate și, mai ales, 
in rindurile tineretului".

Așa a și fost. Dovadă este însuși 
faptul că programul de amenajare 
a Vistulei, eșalonat pe etape, pînă 
in anul 2000. a și căpătat contururi 
concrete. Convorbirea pe care am a- 
vut-o cu tovarășul Zbigniew Wycze- 
sany, consilier al împuternicitului 
guvernului pentru problemele ame

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

țin accesibil navigației ; pe sute de 
kilometri, ea resimte din plin e- 
fectele nocive ale poluării. Ni s-a 
relatat despre cooperative piscicole 
ce s-au închis, deoarece somonii au 
evadat din apele infestate. în aceste 
condiții, s-a impus ca o cerință a 
mersului înainte al Poloniei socialis
te : Vistula să devină un fluviu cu 
apă mai multă, mai curată, slujind 
mai bine economia țării și calitatea 
vieții oamenilor ei.

De fapt, domesticirea Vistulei, re
gularizarea cursului ei a fost de 
mult o năzuință a oamenilor lumi
nați și patrioți. Dar numai marile 
realizări obținute de Polonia în anii 
construcției socialiste în industrie, în 
știință, în tehnică au creat premisele 
reușitei temerarei întreprinderi.

Așa se face că plenara Comite
tului Central al P.M.U.P. din iunie 
1978. consacrată amplificării rolului 
științei în dezvoltarea social-econo- 
mică a țării, a dezbătut problema 
amenajării integrale a Vistulei, în 
contextul dezvoltării de ansamblu a 
economiei apelor, și a adoptat hotă- 
rîrea de a se elabora un amplu pro
gram de perspectivă, ce va fi supus 
aprobării Congresului al VIII-lea al 
partidului, din anul viitor. în ra

najării Vistulei. s-a purtat avînd în 
față hărți, schițe, diagrame.

De-a lungul fluviului și afluenți
lor săi vor fi construite circa 30 de 
baraje și lacuri de acumulare, care 
se vor încadra in trei sisteme hi
drotehnice complexe — al cursului 
superior, mijlociu și inferior al Vis
tulei. Ansamblul construcțiilor hi
drotehnice este menit să asigure 
captarea necesarului de apă potabilă 
și industrială, regularizarea debitu
lui, prevenirea inundațiilor, produce
rea de energie. Vor fi astfel redate 
agriculturii 220 000 ha, nefolosite in 
prezent ; se va asigura, mai ales prin 
irigații, creșterea randamentului pe 
circa 4 milioane de hectare de culturi 
agricole și finețe.

Diagrama privind potențialul ener
getic arată că puterea instalată, a hi
drocentralelor va spori de la 166 MW 
in 1978 la 1 960 MW in anul 2000.

Prin vaste lucrări inginerești — 
canalizarea fluviului pe mari por
țiuni. construirea de ecluze, conduc
te, galerii, viaducte, poduri — se va 
asigura sporirea considerabilă a na- 
vigabilității Vistulei pe toată lungi
mea ei și, in cea mai mare parte 
a anului, posibilitatea folosirii celor

mai moderne tipuri de remorchere. 
O altă diagramă din cele prezen
tate ilustrează sporirea capaci
tății de transport a mărfurilor : de 
la 10 milioane de tone in prezent 
la 110 milioane tone de mărfuri in 
anul 2000.

Supuse unor ample operații de epu
rare. apele curățite ale Vistulei vor 
scălda, pe lingă orașele amintite, noi 
porturi și stații de transbordare, pi
torești obiective turistice, centre re
creative și, din nou, așezări pisci
cole.

Devenind o cale de navigație mo
dernă, unită cu Baltica, Vistula ur
mează să se lege ulterior, printr-un 
viitor canal silezian, cu căile de apă 
ale Europei de vest, iar prin con
struirea unui canal Oder — Dunăre 
și cu țările din estul continentului, 
inclusiv România. Ceea ce. desigur, 
îi va spori considerabil importanța 
ca factor de colaborare internațională.

...Ne-a produs satisfacție faptul că, 
în cursul convorbirii amintite, tova
rășul Wyczesany s-a referit pe larg 
la experiența României, amintind de 
marile lucrări hidrotehnice de pe 
Dunăre, de pe Olt și alte ape ro
mânești. El a subliniat că Polonia 
este interesată în schimbul de ex
periență cu țara noastră in acest do
meniu. ca și in procurarea de uti
laj tehnic. „E un teren fertil, pe 
care tradițiile bunelor legături de 
colaborare româno-poloneze se pot 
manifesta din plin" — ne-a spus In
terlocutorul.

...Călătorind de la Varșovia la 
Oswiecin. chiar în zilele cind in zia
re apăruse decizia de a se acce
lera un șir de lucrări pe cursul su
perior al Vistulei, am văzut un șan
tier în plină activitate. O dovadă că 
încă în' această fază proiectele au 
început să prindă viață. Și. cu în
suflețire, oameni ai muncii ne spu
neau că sînt siguri că, în deceniile 
următoare, eterna Vistula va curge 
victorios intr-o nouă albie, însăși 
albia progresului și prosperității Po
loniei socialiste.

Ion FINTINARU

• COSMONAUȚII Șl 
GEOLOGIA. Peste 400 de 
întreprinderi industriale și agri
cole sovietice primesc și folosesc 
eficient informații din Cosmos 
cu privire la structura geologică 
a unor regiuni ale U.R.S.S. mai 
puțin cunoscute. Astfel, in pe
ninsula Mangîșlak, din Marea 
Casnică, au fost descoperite, de 
la bordul navei „Soiuz-12“, ză
căminte de țiței. Forările au 
confirmat indicațiile cosmonauțl- 
lor. Tot la sugestia cosmonauți- 
Ior. sub nisipurile Karakalpa- 
kiei. la est de Mangișlak, s-a 
descoperit un uriaș izvor cu apă 
dulce, deși în acel loc oamenii 
nu sperau să găsească apă. în 
prezent, izvorul a început să fie 
folosit.

• „INAMICUL PU
BLIC... NR. 3 1“ La Paris a 
fost deschisă o expoziție cu 
tema „Astăzi, dintele !“, care 
face un bilanț al cunoștințelor 
stomatologice de pină acum, 
în intenția organizatorilor, ex
poziția are menirea de a lansa 
un semnal de alarmă — adre
sat în special tineretului — 
în legătură cu creșterea numă
rului cariilor dentare in rîndul 
populației și cu periculoasele 
repercusiuni ale acestora asupra 
organismului. Adevărat flagel 
mondial, caria dentară (plasată 
de O.M.S. pe locul al treilea 
într-un „clasament al bolilor", 
imediat după bolile de inimă și 
cancer), preocupă tot mai pre
sant cadrele medicale. în Franța, 
de pildă, nouă persoane din zece 

suferă de carii dentare. „Un 
dinte bolnav amenință tot orga
nismul" — sună avertismentul 
final al expoziției amintite.

• ORAȘ SOLAR.
California (S.U.A.) s-a construit, 
in apropierea localității Davis, 
un orășel solar — Village Ho
mes. Străzile, cu cîteva zeci de 
case deocamdată, sînt concepute 
In formă de labirint, iar arhitec
tura este „biodimatică" — adică 
locuința este concepută ca o 
„membrană", care „respiră" în 
funcție de schimbările meteoro
logice. Fiecare casă are un pe
rete cu oglinzi solare, cu ajuto
rul cărora, noaptea, căldura a- 
cumulată în timpul zilei și sto
cată în pereții din beton sau

coloane de apă este restituită 
încăperilor. Locuințele sînt a- 
provizionate în proporție de 
50—80 la șută cu resurse ener
getice netradiționale. „Casele 
solare" sint cu 10 la sută mal 
scumpe decit cele obișnuite, dar 
diferența este amortizată in zece 
ani prin economisirea sumelor 
ce ar trebui, altfel, plătite între
prinderilor furnizoare de ener
gie.

• „PROTEJAȚI PĂ
DURILE I" Un apel în acest 
sens a fost lansat In țările vest- 
europene membre ale Pieței co

mune. Se preconizează adopta
rea unei „politici a pădurilor" și 
crearea unor departamente ofi
ciale specializate, care să se 
ocupe de această problemă im
portantă. „Un arbore are nevoie 
intre 20 și 200 de ani pentru a 
ajunge la maturitate. De aceea 
este nevoie să ne gîndim de pe 
acum la cerințele secolelor vii
toare" — se arată in apel. După 
cum se precizează, in importul 
țărilor Pieței comune lemnul se 
situează pe locul al doilea, ime
diat dirnă petrol. în industriile 
de prelucrare a lemnului lu
crează peste 1.5 milioane sala- 
riați. Și. în timp ce pe plan 
mondial cererea, de lemn este 

tot mai mare, oferta se îngus
tează, fiind în pericol să scadă 
dacă nu se iau măsuri ferme de 
replantare, apărare și protejare 
a pădurilor.

• ALGE MIRACU
LOASE. în anumite regiuni 
ale Bulgariei, care beneficiază 
de condiții climatice potrivite, 
se cultivă microalgele de tipul 
„scenedesmus" și „chlorella" în 
instalații speciale in aer liber. 
Studiile întreprinse în labora
toarele Academiei bulgare de 
științe au permis să se stabi
lească conținutul mediu de pro
teine al masei biologice de alge : 
50—60 la sută, iar în anumite 
cazuri, pină la 80 la sută. Astfel, 

un kilogram de alge provenind 
din instalațiile situate în sudul 
tării conține aceeași cantitate de 
proteine ca cea din apro
ximativ 19 kilograme de car
ne. Microalgele stimulează creș
terea rapidă a greutății anima
lelor și îmbunătățirea calității 
cărnii. Din aceleași alge se mai 
extrag : deodoranți, microsuoli- 
mente pentru hrana oamenilor 
și a animalelor. în medicină, a- 
ceste alge sînt utilizate cu suc
ces la prepararea unor medica
mente împotriva eczemelor, a 
ulcerelor stomacale, a diverse
lor plăgi și infecții.

• „ȚIGARETA - ME
DICAMENT ? I" Pentru a 

veni în ajutorul cardiacilor care, 
in ciuda bunelor lor intenții, nu 
se pot lăsa de fumat, un grup 
de medici americani a inventat 
o țigaretă a cărei hîrtie este'im
pregnată cu o soluție de nitro
glicerină. Inhalată din foița de 
țigară, nitroglicerina are același 
efect terapeutic asupra inimii 
ca și administrarea ei in pilule. 
Medicii au constatat însă că 
bolnavii cardiaci care „perseve
rează" in a consuma noile țiga
rete în cantități excesive sint 
expuși în continuare riscurilor 
tabagismului, deoarece odată cu 
nitroglicerina ei inhalează ine
vitabil și fum de tutun... în con
secință, singura soluție rațio
nală rămine, totuși, renunțarea 
la fumat !
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Poporul român salută victoria tartelor 
patriotice, democratice si progresiste 

din Nicaragua
Guvernul Republicii Socialiste România este gata 

să dezvolte relații de prietenie și cooperare 
cu Guvernul Provizoriu de Reconstrucție Națională

- Declarația Agenției române de presă 
„Agerpres11 -

Agenția română de presă „Ager
pres" este împuternicită să declare 
următoarele :

Opinia publică din România, între
gul popor român au luat cunoștință 
cu satisfacție de noile dezvoltări din 
Nicaragua și salută succesele forțe
lor patriotice, democratice și progre
siste, instaurarea Guvernului Provi
zoriu de Reconstrucție Națională, 
menit să asigure propășirea poporu
lui nicaraguan pe o cale nouă, de
mocratică, dezvoltarea economică li
beră și independentă a tării, întă
rirea păcii și colaborării internațio
nale.

Exprimind dorința poporului ro
mân, in spiritul politicii sale consec

vente de înțelegere și largă colabo
rare internațională. Guvernul Repu
blicii Socialiste România este gata 
să dezvolte cu Guvernul Provizoriu 
de Reconstrucție Națională din Nica
ragua relații de prietenie și coope
rare, pe baza deplinei egalități în 
drepturi și respectării principiilor 
independentei și suveranității națio
nale, a neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Poporul român își exprimă convin
gerea că, in noile condiții, se vor 
dezvolta relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republica Ni
caragua, ceea ce corespunde intere
selor ambelor popoare și, totodată, 
păcii, colaborării și securității inter
naționale.

e După 43 de ani, regimul somozist 
de dictatură s-a prăbușit

WASHINGTON

Seminar privind 
cooperarea economică 

româno-americană
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

, La Washington a avut loc un semi
nar privind cooperarea economică 
româno-americană pe terțe piețe, or
ganizat la Camera de comerț a 
S.U.A., sub auspiciile Consiliului eco
nomic româno-american.

Au participat conducători și spe
cialiști ai unor mari firme america
ne, instituții guvernamentale ameri
cane, reprezentanți ai întreprinderi
lor și instituțiilor de comerț exterior 
românești prezenți și la lucrările con
siliului.

S-a dezbătut modul în care se des
fășoară cooperarea economică româ
no-americană. precum și posibilități
le încă neexplorate de lărgire a aces
teia.

Partea americană a subliniat ex
periența pozitivă înregistrată în ac
țiunile de cooperare bilaterală în ca
drul construcției de obiective econo
mice și a evidențiat calitatea și ni
velul tehnic al lucrărilor și echipa
mentelor tehnologice livrate de par
tea română.

Lucrările seminarului s-au desfă
șurat cu succes, într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă.

Au fost prezenți Vasile Voloșeniuc, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii române de comerț ex
terior, și Alexandru Mărgăritescu, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

DEZBATERILE GENERALE DIN CADRUL

SESIUNII O.U.A. RELIEFEAZĂ

Necesitatea intensificării cooperării 
si solidarității intre statele africane

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE
Critici la adresa politicii israeliene 

de implantări în teritoriile arabe ocupate

• Primele măsuri 
autorități

MANAGUA 19 (Agerpres). — A- 
gențiile internaționale de presă in
formează că sub presiunea înaintării 
forțelor patriotice, președintele in
terimar al Republicii Nicaragua, 
Francisco Urcuyo, a fost silit să de
misioneze și a părăsit Managua, in 
noaptea de 18 spre 19 iulie, plecînd 
în Guatemala. Plecarea din țară a 
lui Urcuyo, care l-a înlocuit timp de 
36 de ore în fruntea statului pe 
dictatorul Anastasio Somoza, confir
mă în mod definitiv prăbușirea după 
43 de ani a regimului dictatorial 
somozist. Un moment semnificativ 
al victoriei forțelor antidictatoriale 
a fost pătrunderea unor unități ale 
Frontului Sandinist de Eliberare Na
țională în inima tării, Managua. 
După cum relevă agențiile France 
Presse și T.A.S.S., au fost ocupate 
centrala de telecomunicații și bunke- 
rul lui Anastasio Somoza, un ultim 
simbol al regimului de cruntă asu
prire.

Guvernul Provizoriu de Recon
strucție Națională a anunțat că mem
brii Gărzii naționale din Nicaragua 
au hotărit să se predea și au depus 
armele. Frontul Sandinist de Elibe
rare Națională preluînd controlul 
asupra situației din țară.

în prezent, sediul Guvernului Pro
vizoriu de Reconstrucție Națională 
a fost stabilit în orașul Leon, care 
devine capitala provizorie a Repu
blicii Nicaragua pînă la transfera
rea noilor autorități la Managua.

Intr-un apel „către poporul din 
Nicaragua, către toate guvernele 
democratice, către toate popoarele 
lumii". Guvernul Provizoriu de 
Reconstrucție Națională — creat cu 
sprijinul Frontului Sandinist de E- 
liberare Națională și al altor forțe 
democratice din Nicaragua — ara
tă că noile autorități au ca țel 
întărirea suveranității și indepen
denței țării, refacerea economiei șî 
crearea unui regim cu adevărat de
mocratic in Nicaragua. Guvernul 
precizează că își va îndrepta efortu
rile in primul rind spre lichidarea 
foametei, a șomajului, a analfabe
tismului, moșteniri lăsate de vechiul 
regim de dictatură. De asemenea, 
guvernul provizoriu a dat publici
tății „Statutul fundamental" al noii 
administrații. Documentul prevede 
dizolvarea Gărzii naționale și în-

adoptate de noile

locuirea ei cu o armată formată din 
combatanți ai Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională și militari ai 
fostului regim care au contribuit la 
răsturnarea regimului somozist; di
zolvarea celor două camere ale Con
gresului (parlamentul) ; trecerea e- 
fectivă a puterii în mina guvernului 
— format din cinci membri; încre
dințarea puterii legislative guvernu
lui și unui Consiliu de Stat format 
din 33 de persoane, reprezentind 
toate tendințele politice din țară. 
Consiliul va fi compus din 6 membri 
ai Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională, 12 din partea Frontului 
Patriotic Național, 7 din partea Fron
tului Lărgit al Opoziției de Centru, 
6 din partea Consiliului superior al 
întreprinderilor particulare, un cadru 
universitar și un reprezentant al bi
sericii. Ca sarcină prioritară, Con
siliul de Stat va elabora noua con
stituție și o nouă lege electorală.

REUNIUNE IA TOKIO
organizată de P.C. din Japonia

TOKIO 19 (Agerpres). — în ca
pitala niponă s-au încheiat lucră
rile Conferinței organizate de P. C. 
din Japonia cu prilejul aniversării a 
57 de ani de la crearea sa, în cadrul 
căreia reprezentanți ai partidelor co
muniste din Franța, S.U.A., Marea 
Britanie, Italia, R.F.G., Spania, Sue
dia, Mexic și Australia au dezbătut 
probleme privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale 
și condițiile în care activează parti
dele comuniste din țări capitaliste. 
Ei au apreciat că este necesară de
pășirea actualei situații de criză eco
nomică prin reforme structurale în 
țările respective, „prin instaurarea 
democrației pe plan intern și stabi
lirea unor relații mai democratice cu 
țările în curs de dezvoltare".

MONROVIA — Trimisul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite :

Deschizind dezbaterile, din ca
drul sesiunii la nivel înalt a O.U.A., 
președintele Nigeriei, Olusegun Oba
sanjo, a scos în relief problemele 
economice, sociale și monetare grave 
care confruntă Africa. El a propus 
convocarea unei sesiuni extraordi
nare a O.U.A. la nivel înalt, consa
crată exclusiv chestiunilor econo
mice și cooperării panafricane. Tot
odată, președintele nigerian s-a pro
nunțat pentru transformarea O.U.A. 
intr-un instrument eficace de apă
rare a păcii și securității naționale 
și colective în Africa, pronunțîn- 
du-se pentru revizuirea Cartei 
O.U.A. și crearea unei forțe de 
apărare panafricane.

Președintele Republicii Mali, 
Moussa Traore, a scos în evidență 
faptul că O.U.A. poate și trebuie să 
joace un rol important în coordona
rea eforturilor statelor africane în 
direcția revizuirii radicale a structu
rilor raporturilor internaționale ac
tuale, inadecvate și inechitabile, do
minate de un grup mic de state 
industrializate occidentale.

Vicepreședintele Kenyei, Mwai Ki
baki, a subliniat necesitatea inten
sificării cooperării economice și co
merciale între țările africane.

Primul ministru din Lesotho, Lea- 
bua Jonathan, vorbind despre adîn- 
cirea prăpastiei dintre țările indus
trializate și cele în curs de dezvol
tare, despre existența în Africa a 20 
de state considerate printre cele mai 
sărace din lume, a subliniat urgența 
concertării eforturilor și voinței poli
tice ale statelor Africii pentru deter
minarea edificării unei noi ordini 
economice internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Ja- 
mahiriei Libiene, Al-Salam Al-Treki, 
s-a pronunțat și el pentru aprofun
darea și extinderea cooperării multi
laterale afro-arabe.

Președintele Republicii Populare 
Congo, colonel Denis Sassou- 
Nguesso, a menționat că lupta pen
tru eliberare economică se dovedește 
a fi mai grea decît cea pentru elibe
rare politică.

Președintele Republicii Sierra 
Leone, Stevens Siaka Probyn, a pro

pus sporirea rolului O.U.A. în viața 
politică și economică a Africii, revi
zuirea Cartei sale și crearea unui in
strument politic în cadrul organiza
ției cu misiunea de a preveni și de
zamorsa conflictele înainte ca aces
tea să ajungă în faza de explozie. 
Ideea aducerii Cartei O.U.A. în pas 
cu cerințele contemporane ale Afri
cii a fost relevată și de ministrul de 
externe al Etiopiei, Feleke Gedle 
Giorgis.

Mai mulți șefi de stat și de guvern 
s-au referit pe larg la situația din 
Orientul Mijlociu, la necesitatea re
tragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate, la dreptul po
porului palestinian de a avea un 
stat propriu, la garantarea existen
tei libere și a suveranității tuturor 
statelor din zonă. La evoluția 
din ultimul deceniu a situației din 
Orientul Mijlociu s-a referit pre
ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
care a chemat la conjugarea efortu
rilor în scopul instaurării unei păci 
durabile în zonă.

Președintele Republicii Seychelles, 
France Albert-Rene, a cerut adop
tarea de măsuri urgente pentru 
transpunerea în viață a propunerilor 
vizînd transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, denucleari- 
zată, liberă de competiția pentru re
împărțirea sferelor de influentă.

Decolonizarea a fost pe larg abor
dată în dezbaterile generale ale se
siunii, aceasta, după cum arăta pre
ședintele Beninului, Mathieu Ke- 
rekou, fiind comandamentul numărul 
unu al O.U.A. Prin hotărîri și mă
suri concrete, releva vorbitorul, să 
reafirmăm solidaritatea noastră mi
litantă cu lupta de eliberare a po
poarelor din Africa de Sud. Rhode
sia și Namibia, sprijinul nostru mul
tilateral pentru mișcările lor de eli
berare națională.

Alti vorbitori au chemat O.N.U. 
la extinderea ariei sancțiunilor obli
gatorii aplicate regimurilor rasiste 
minoritare, pentru condamnarea aju
torului dat acestora de unele țări 
occidentale, precum și pentru spo
rirea sprijinului multilateral acor
dat mișcărilor de eliberare națională, 
dovedind astfel, în fapte, că decolo
nizarea completă este cauza comună 
a întregului continent.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a reunit miercuri într-o 
ședință consacrată dezbaterii rapor
tului Comisiei însărcinate cu studie
rea situației privind implantările 
israeliene în teritoriile arabe ocu
pate.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, președintele comisiei, Leonardo 
Mathias, reprezentantul Portugaliei 
în Consiliul de Securitate, a decla
rat că politica israeliană „violează 
dreptul internațional și este un ob
stacol major în calea unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu". El 
a cerut Consiliului de Securitate să 
„respingă această politică de implan
tări, invitînd de urgentă Israelul să 
înceteze crearea, instalarea și plani
ficarea de colonii cu populație israe
liană în teritoriile ocupate". Pe 
aceeași poziție s-au situat și ceilalți 
membri ai comisiei.

în dezbatere a luat cuvîntul repre
zentantul egiptean, Esmat Abdel Me- 
guid, care a declarat, între altele : 
„Există astăzi un consens mondial.

dacă nu chiar unanimitate, că o ase
menea politică este ilegală și un 
obstacol în calea păcii... Politica de 
implantări este periculoasă și tre
buie tratată cu fermitate și fără în- 
tirziere".

Pe linia respingerii acțiunilor de 
anexiune teritorială întreprinse de 
Israel în teritoriile arabe ocupate 
s-au situat în cuvîntările lor repre
zentanții Iordaniei și Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la Na
țiunile Unite, I-Iazem Nuseibeh, și, 
respectiv, Zehid Libib Terzi, care au 
cerut desființarea tuturor așezărilor 
și evacuarea de către Israel a terito
riilor ocupate.

Reprezentantul îsraelian, Yehuda 
Z. Blum, a respins în bloc atît reco
mandările comisiei însărcinate de 
Consiliul de Securitate cu studierea 
problemei, cit și pozițiile celorlalți 
vorbitori. El a declarat că Israelul 
își va continua politica de implan
tare în Cisiordania. Gaza și înălți
mile Golan, precum și de încorpo
rare a Ierusalimului arab în statul 
Îsraelian.

Precizări ale Casei Albe privind 
reorganizarea Guvernului S. U. A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La Washington au fost aduse o serie 
de precizări oficiale în legătură cu 
demisia colectivă a guvernului ame
rican și a personalului Casei Albe.

Secretarul de presă al Casei Albe, 
Jody Powell, și consilierul preziden
țial, Robert Strauss, în întîlniri succe
sive cu presa, au declarat că iniția
tiva colectivă a guvernului de a-și 
oferi demisia este o acțiune pozitivă 
de susținere a politicii președintelui, 
și nu un gest de neîncredere.

Jody Powell a adăugat că, „după 
un timp, va deveni evident că ac
țiunea cabinetului și a personalului 
Casei Albe nu este indiciul unei 
crize guvernamentale. Ea este, în 
fapt, o inițiativă în sprijinul evaluă
rilor și revizuirii făcute de președinte 
și se va dovedi favorabilă pentru ad
ministrație.

Șeful executivului, au subliniat 
cei doi reprezentanți oficiali, ac
ționează de o manieră responsabilă 
și ordonată și se așteaptă ca în ur
mătoarele zile președintele Carter să 
precizeze care demisii vor fi accep
tate. Robert Strauss a menționat 
însă că el crede că vor fi necesare 
aproximativ două săptămîni pentru

ca președintele să ducă pînă la ca
păt acțiunea sa de reorganizare a 
guvernului și de formulare a cursu
lui administrației.

Președintele Jimmy Carter l-a nu
mit pe Hamilton Jordan secretar ge
neral al Casei Albe, conferindu-1 
importante împuterniciri și responsa
bilități, a anunțat purtătorul de cu- 
vînt al președintelui, Jody Powell.

Jordan, potrivit indicațiilor date 
de J. Carter, va avea, între altele, 
sarcina de a asigura executarea co
rectă și rapidă a hotărîrilor prezi
dențiale. Jordan, a precizat Powell, 
va avea, de asemenea, misiunea de a 
asigura o mai bună coordonare în
tre cabinet și Casa Albă, precum șl 
de a reglementa toate diferendele 
sau problemele care apar la un nivel 
inferior celui prezidențial.

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a procedat, joi, la prima schimbare 
din guvern, acceptînd demisia lui 
Joseph Califano din funcția de mi
nistru al sănătății, educației și asi
gurărilor sociale, și numind în acest 
post pe Patricia Harris, ministru de 
culoare, care a deținut pînă acum 
portofoliul locuințelor și dezvoltării 
urbane.

Un raport al O.E.C.D. anticipează pentru țările occidentale

Ritmuri scăzute de creștere economică
• Șomajul va afecta, în 1980, 19 milioane de oameni
• Inflația va atinge o rată medie anuală de 10 la sută

Experții Organizației pentru 
Dezvoltare Economică și Comerț 
(O.E.C.D.), din care fac parte 24 
de țări capitaliste, au elaborat ra
portul anual intitulat „Perspective 
economice", publicat zilele tre
cute la Paris. Tendința stagnantă 
a activității economice și criza 
energetică se vor traduce prin- 
tr-o nouă și puternică agravare a 
șomajului în țările occidentale 
industrializate, anticipează exper
ții O.E.C.D. Numărul celor fără lu
cru va ajunge la 19 milioane la 
mijlocul anului 1980, față de 17,2 
milioane la începutul lui 1979.

Raportul nu prevede nici o 
ameliorare a situației după 1980. 
Șeful serviciului economic al 
O.E.C.D., John Faye, a avertizat că 
„se așteaptă o perioadă îndelun-

gată de ritmuri slabe de creștere 
economică".

Produsul brut global pe ansam
blul O.E.C.D. nu va progresa de
ck cu 2 la sută în următoarele 12 
luni — față de 3,7 la sută în 
1977/1978 — în condițiile în care 
organizația consideră că, numai 
pentru un început de reducere a 
șomajului, ar fi necesară o rată 
de creștere de 4,5 la sută. Rapor
tul anticipează o rată zero pen
tru S.U.A. și Marea Britanie, neex- 
cluzînd o ușoară recesiune a eco
nomiei britanice, in pofida rezer
velor sale de petrol.

O.E.C.D. și-a revizuit, de aseme
nea, aprecierile în ceea ce pri
vește creșterea prețurilor: inflația 
va atinge o rată medie anuală de 
10 la sută.

■ ■ n ■ ■ ■ ■

agențiile
Vizită în Polonia. Pre- 

ședintele Partidului Comunist Ger
man, Herbert Mies, a făcut o vizită 
în R.P. Polonă, anunță agenția P.A.P. 
El a avut întrevederi cu Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., cu alti conducători de par
tid polonezi. Convorbirile au fost con
sacrate relațiilor dintre cele do lă 
partide și unor probleme internațio
nale actuale.

Declarație. Liderul partidului 
Național al Poporului, Hilla Limann, 
cîștigător al recentelor alegeri prezi
dențiale din Ghana, a precizat, în 
cadrul unei conferințe de presă ți
nute la Accra, că Ghana își va ono
ra toate angajamentele internaționale 
negociate cinstit, reafirmind, totodată, 
atașamentul țării sale fată de O.U.A.

„în Rhodesia se men
ține supremația minorității 
albe". Secretarul general al 
Commonwealthului, Shridath Ramp-

de presă transmit:
hal, a declarat că guvernul de la 
Salisbury, condus de Abel Muzore- 
wa, este „inacceptabil" pentru majo
ritatea membrilor asociației britanice 
a națiunilor. Acest regim nu repre
zintă decît „o încercare de a cîștiga 
timp și de a menține în Zimbabwe 
supremația minorității albe, sub o 
nouă fațadă".

Criza de guvern din Ita
lia. După o sesiune a Direcțiunii 
Partidului democrat-creștin, Benigno 
Zaccagnini, secretar politic al P.D.C., 
a declarat că „condițiile pentru a 
participa la un guvern cu Partidul 
socialist nu sînt îndeplinite".

Liderul opoziției israe
liene, Shimon Peres, a cerut la 19 
iulie organizarea imediată de alegeri 
generale, deoarece guvernul premie
rului Menahem Begin nu a reușit 
să soluționeze problemele politice și 
economice ale țări — relatează agen
ția Reuter.

Majorări la tarifele ae
riene. RePrezentanții a aproxima
tiv 60 de companii aeriene, membre 
ale Asociației Internaționale a Trans
porturilor aeriene (I.A.T.A.), întruniți 
la Geneva, au căzut de acord asupra 
unei majorări medii de 10 la sută a 
taxelor aeriene, in contextul majo
rărilor succesive din ultima perioadă 
ale prețului petrolului. Hotărîrea de 
principiu urmează să fie aprobată de 
guvernele respective.

Noi incidente în sudul 
Libanului. Postul de radio Bei
rut anunță că forțele israeliene și 
milițiile conservatoare secesioniste 
din sudul Libanului au reluat joi 
atacurile de artilerie, după o acalmie 
de cîteva ore, asupra regiunii Has- 
baya în sudul țării. In rindurile 
populației civile s-au înregistrat 
victime, iar cîteva clădiri au fost 
distruse. Pe de altă parte, agențiile 
de presă relatează că, în noaptea de 
miercuri spre joi, artileria israelia
nă și cea a forțelor conservatoare

secesioniste libaneze au bombardat 
orașul Nabatyeh, o tabără palesti
niană, precum și localități situate 
în zona orașului-port Tyr. Bombar
damentele au provocat daune mate
riale și victime în rindurile popu
lației. Artileria forțelor palestiniano- 
progresiste libaneze a ripostat.

Accidente de aviație. 
Două avioane apartinînd forțelor ae
riene britanice, staționate în R.F.G., 
s-au prăbușit în timpul unor zboruri 
de antrenament. Primul accident cu 
un aparat de tipul „Harrier" s-a sol
dat cu moartea pilotului. Pilotul celui 
de-al doilea avion — un „Jaguar" — 
a reușit să se salveze, utilizînd in
stalația de catapultare.

Ploi torențiale. In ultl* 
ma vreme, în nordul Indiei ploile to
rențiale au provocat mari inundații 
în statul Rajasthan. Cea mai mare 
parte a Marelui deșert indian a fost 
acoperită cu apă, peste 100 de locali
tăți au fost inundate. Pînă joi au 
fost înregistrați 43 de morți. Opera
țiunile de ajutorare a populației si
nistrate, la care participă unități ale 
armatei, sînt îngreuiate de ploile to
rențiale. Orașul Jadhpur, centrul 
administrativ al districtului cu ace
lași nume, este în bună parte sub 
apă.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Mările și oceanele - patrimoniu al întregii umanități portugalia: Spre un lung sezon electoral
La New York au fost reluate, zilele 

trecute, lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Conferinței O.N.U. asupra 
dreptului mării, in cadrul căreia re
prezentanții celor 158 de state par
ticipante își vor reînnoi eforturile in 
scopul încheierii procesului complex, 
cu profunde semnificații economice, 
politice, juridice, ecologice și milita
re, de elaborare a unei convenții 
care, așa cum s-a stabilit de către 
Adunarea Generală a O.N.U., „să 
trateze toate chestiunile privitoare 
la dreptul mării, avind în vedere 
faptul că problemele spațiului occa; 
nic sini strîns legate între ele și 
trebuie examinate în ansamblul lor".

Sub impactul reyoluției științifico- 
tehnice contemporane, resursele și 
utilizările marine reprezintă pentru 
un număr tot mai mare de state o 
componentă importantă a strategiilor 
de dezvoltare națională, constituind, 
totodată, un factor de amplifi
care a cooperării internaționale. 
In aceste condiții, conferința în
săși a oferit cadrul de afirmare a 
intereselor in curs de cristalizare ale 
diferitelor state și de armonizare a 
pozițiilor in problemele esențiale ale 
elaborării noului cod internațional de 
conduită in domeniul maritim. In 
același timp, în cadrul precedentelor 
sesiuni s-a manifestat cu tot mai mul
tă vigoare necesitatea ca reglementă
rile ce vor rezulta să corespundă 
Obiectivului edificării noii ordini eco
nomice și politice mondiale, diminuă
rii și lichidării decalajelor econo
mice dintre state. In raport cu aces
te exigente. Conferința pentru drep
tul mării constituie doar o etapă in 
prochstil complex de edificare a unei 
noi ordini juridice in acest domeniu, 
ca parte integrantă a întronării unor 
principii noi de relații internaționale.

Rezultatele negocierilor de pină 
acum sînt concretizate în antepro
iectul de convenție conținînd ’n 
multe din capitolele sale soluții care, 
în esență, sînt general acceptabile, în
deosebi cele cu privire la regimul ju
ridic și limita de 12 mile pentru 
apele teritoriale, asupra cărora sta
tele riverane își extind suveranita
tea ; navigația maritimă, inclusiv 

prin strîmtorile internaționale ; re
gimul juridic al platoului continen
tal ; marea liberă ; tranzitul statelor 
fără litoral; desfășurarea cercetări
lor oceanografice ; protecția mediu
lui marin.

S-au înregistrat, de asemenea, pași 
însemnați în definirea regimului ju
ridic al zonei teritoriilor submarine 
situate în afara jurisdicției naționa
le a statelor, declarată de Adunarea 
Generală a O.N.U. ca „patrimoniul 
comun al omenirii" și în legătură cu 
numeroase aspecte privitoare la ro
lul. structura și funcționarea Auto
rității internaționale pentru terito

Lucrările Conferinței O. N. U. 
asupra dreptului mării

riile submarine (A.I.T.S.) — noua 
organizație interguvernamentală ce 
se va crea pentru administrarea 
acestei zone.

în lumina progreselor realizate 
pină în prezent, sesiunea de la New 
York este chemată să ducă la apropie
rea conferinței de faza ei finală și, în 
acest scop, să încheie negocierile asu
pra tuturor problemelor divergente 
sau lăsate în suspensie. Deosebiri 
importante în pozițiile statelor se 
mențin în legătură cu anumite as
pecte privitoare la sistemul de ex
plorare și exploatare a resurselor 
zonei internaționale a teritoriilor sub
marine, linia de demarcare între a- 
ceastă zonă și teritoriile submarine 
aflate sub jurisdicția națională, res
pectiv platoul continental și accesul 
la pescuit în zonele economice.

Pină în prezent nu s-a reușit să 
se definească criteriile de stabilire 
a limitei exterioare a platoului con
tinental. Criteriul geologie, care fa
vorizează țările cu platouri întinse, a 
fost apreciat de alte țări ca inaccep
tabil, el afectînd în mare măsură 
zona internațională a teritoriilor 
submarine. Celălalt criteriu evocat 

în dezbateri — al distantei de 200 
de mile de la țărm — este respins 
de țările interesate în adoptarea cri
teriului geologic. în aceste condiții, 
în cadrul conferinței se degajă po
sibilitatea identificării unor soluții 
bazate pe criteriul distanței și al 
adîncimii, urmînd ca pentru exploa
tarea resurselor platoului continen
tal situat dincolo de 200 mile de la 
țărm statele respective să transfere 
o parte din beneficiile realizate că
tre Autoritatea internațională pen
tru teritoriile submarine.

în problema accesului la resursele 
piscicole din zonele economice, țara 

noastră, impreună cu Iugoslavia, a 
propus un proiect de amendament, 
susținut de mai multe delegații, 
menit să acorde prioritate țărilor în 
curs de dezvoltare in privința acce
sului la aceste resurse. împreună cu 
alte țări interesate, s-a acționat, în 
același timp, pentru elaborarea unor 
soluții care să acopere și interesele 
statelor riverane la spații marine 
sărace în resurse piscicole, situația 
lor dezavantajată justificînd accesul, 
în condiții prioritare, la pescuitul în 
alte regiuni decît cele în care sînt 
situate.

In categoria problemelor insufi
cient dezbătute sau lăsate in suspen
sie, ce vor trebui, de asemenea, să 
fie reluate în cadrul sesiunii de la 
New York și în legătură cu care 
sînt de așteptat nu puține dificul
tăți în identificarea unor soluții gene
ral acceptabile, intră aspectele privi
toare la delimitarea spațiilor mariti
me între state și, in acest context, 
incidențele regimului diferitelor insu
le, sistemul de reglementare a dife
rendelor decurgînd din interpretarea 
și aplicarea convenției, inclusiv mo
dalitățile de adaptare în conti

nuare. a normelor dreptului interna
tional al mării la cerințele impuse 
de* dinamica resurselor și utilizărilor 
marine și de exigențele transformă
rilor înnoitoare care au loc în arena 
mondială.

în pofida greutăților inerente unui 
proces de negociere de o asemenea 
complexitate, interesele majore ale 
statelor, speranțele legitime ale tu
turor popoarelor în valorificarea in 
folosul întregii omeniri a „continen
tului albastru" pledează pentru con
tinuarea in ritm susținut a negocie
rilor și finalizarea acestora într-un 
instrument juridic internațional care 
să constituie o contribuție la edifi
carea unor noi raporturi internațio
nale. De rezultatul acestei conferin
țe — sublinia secretarul general al 
O.N.U. — depinde dacă toate proble
mele ce fac obiectul ei „pot fi re
zolvate in baza dreptului sau dacă ele 
vor fi lăsate intr-un vacuum juridic 
care poate doar să mărească inechi
tățile și să extindă decalajele intre 
țările in curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate“.

în spiritul politicii sale de parti
cipare activă la dezbaterea tuturor 
problemelor care preocupă contem
poraneitatea, România acordă o 
atenție deosebită chestiunilor de 
mare actualitate privind explorarea 
și valorificarea oceanului planetar în 
interesul întregii umanități. Așa cum 
a subliniat președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — în rezolvarea aces
tor probleme trebuie „să se porneas
că de la principiul ca mările și ocea
nele să aparțină în continuare patri
moniului internațional al umanității, 
să servească intereselor tuturor po
poarelor, cauzei colaborării și păcii", 
în acest spirit, țara noastră va ac
ționa și în cadrul sesiunii reluate de 
la New York pentru asigurarea unor 
condiții echitabile de acces pentru 
toate țările la resursele marine, pen
tru folosirea rațională a mediului 
marin spre binele întregii omeniri 
și potrivit cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării economiei 
mondiale.

Costache C1UBOTARU

Epilog previzibil a trei runde de 
consultări succesive, desfășurate în ' 
intenția de a soluționa criza guver
namentală intervenită la 6 iunie cu 
păstrarea actualului cadru parlamen
tar, hotărîrea de dizolvare a Adună
rii Republicii anunțată de președin
tele Ramalho Eanes înseamnă pentru 
scena politică portugheză și prologul 
unei perioade electorale neîntrerupte 
de circa un an și jumătate. Aceasta 
fiindcă alegerilor municipale, prevă
zute pentru sfîrșitul anului, celor le
gislative, „normale", de anul viitor, și 
celor prezidențiale, din 1981, li se va 
adăuga acum scrutinul parlamentar 
„intercalat" din toamnă (probabil în 
octombrie). Agenția de presă portu
gheză „A.N.O.P." scrie că șeful sta
tului a insistat în mod special asupra 
denumirii de alegeri „intercalate" și 
nu „anticipate", subliniind că viitorul 
scrutin nu va putea substitui în nici 
un caz alegerile legislative din 1980. 
Ceea ce Înseamnă că parlamentul re
zultat din scrutinul din toamnă „nu 
va putea să-și asume prerogative de 
revizuire a Constituției, rezervate 
parlamentului ce va fi ales anul vii
tor". Precizarea de mai sus înseam
nă un refuz explicit pentru revendi
cările partidelor de centru-dreapta, 
care pretind o revizuire de urgență 
a Constituției.

Așadar, perspective de prelungire a 
unui provizorat politic care dăinuie 
de mai multă vreme. In el se pot in
clude, de fapt, și ultimele două gu
verne în afara partidelor : primul, 
prezidat de Nobre da Costa, nu a re
zistat decît 17 zile ; al doilea, al pre
mierului Mota Pinto — numai șase 
luni, ambele avînd o situație precară 
chiar din momentul instalării. Si 
unul și altul erau susținute de pre
ședintele Eanes doar „în lipsă de al
ternative" și pentru a da răgaz par
tidelor politice de a se înțelege asu
pra alcătuirii unui cabinet cu bază 
parlamentară corespunzătoare. Or, 
partidele de stînga — socialist și co
munist — care dispuneau împreună 
de majoritate parlamentară, nu au 
ajuns la înțelegere asupra unei for
mule reciproc acceptabile, iar parti
dele conservatoare — social-demo
crat și Centrul Democratic și Social 
— s-au arătat mai interesate in pro

movarea noului lor front electoral 
(incluzînd și Partidul Popular Mo
narhic) decît în negocierile vizînd 
formarea unui nou guvern.

Decizia de dizolvare a parlamentu
lui a provocat reacții diferite din 
partea principalelor partide. Secre
tarul general al partidului socialist, 
Mario Soares, care se opunea cate
goric alegerilor anticipate, conside- 
rindu-le inoportune, a apreciat hotă- 
rirea dizolvării parlamentului ca 
fiind de o „extremă gravitate", adău
gind că în acest fel criza politică nu 
se va rezolva și țara va intra într-o 
campanie electorală prea lungă. Din 
partea sa, președintele Eanes a re
cunoscut, în discursul său de Vinerea 
trecută, că alegerile intercalate pre
zintă inconvenientul de a deschide o 
serioasă paranteză electorală, dar a 
apreciat că soluția aleasă de el este 
„cea mai puțin costisitoare pentru 
țară în actuala criză politică".

Partidul Comunist Portughez și-a 
exprimat, la ultima plenară a Comi
tetului Central, acordul cu hotărîrea 
șefului statului de a dizolva parla
mentul și de a convoca alegeri gene
rale înainte de termen. Secretarul 
general al P.C.P., Alvaro Cunhal, a 
declarat că principala sarcină constă 
acum în formarea cabinetului de 
tranziție, care, respectind Constituția, 
să se ocupe de rezolvarea probleme
lor curente și să asigure condiții de
mocratice pentru pregătirea și des
fășurarea alegerilor.

Principalele partide de centru și de 
dreapta, grupate în „Alianța Demo
cratică Electorală" — Centrul Demo
cratic și Social și Partidul Social- 
Democrat — au aprobat hotărîrea 
șefului statului.

Diferențele de atitudine ale parti
delor se explică nu numai prin orien
tarea lor de ansamblu, ci și prin ceea 
ce fiecare grupare ar putea aștepta 
de la alegeri. Sondajele de opi
nie continuă să indice o creștere a 
influenței comuniștilor și a social- 
democraților, o situație relativ stațio
nară pentru Centrul Democratic și 
Social, paralel cu o scădere a numă
rului de voturi ale socialiștilor. Dar 
puternica dizidență din P.S.D. și 
existenta unui grup independent des
prins mai de mult din partidul socia

list ar putea complica lucrurile, du- 
cînd la o redistribuire a forțelor in 
parlament, la crearea de noi partide 
sau fronturi politice, adică la disper
sarea forțelor și, implicit, la accen
tuarea dificultăților de a găsi o for
mulă politică stabilă.

In atmosfera ’de intensă activitate 
politică generată de opțiunea scruti
nului anticipat, presa portugheză 
abordează urmările situației de pro
vizorat asupra vieții economico-so- 
ciale și așa copleșite de greutăți. 
Creșterea datoriei externe, dezechili
brul balanței comerciale, scăderea re
zervelor de aur și devize — iată doar 
cîteva din capitolele care stîrnesc de 
mai mult timp îngrijorare, iar situa
ția în perspectivă apare cu atît mai 
critică, cu cit investițiile productive 
nu și-au revenit din stagnare și un 
număr considerabil de întreprinderi 
mici și mijlocii sînt amenințate de 
faliment, cu toate încercările de a re
dresa lucrurile' prin contractarea de 
credite din străinătate. Reflexele pe 
plan social sint din cele mai nocive. 
Șomajul, cuprinzind actualmente în 
jur de 14 la sută din forța de muncă, 
tinde să crească. Dificultățile de trai 
sînt agravate, îndeosebi pentru pătu
rile muncitoare, de rata inflației, 
care a coborît salariile reale sub ni
velul de acum șase ani.

Pe de altă parte, climatul politic 
cunoaște de mai multă vreme o re
crudescență a forțelor înlăturate de 
la putere prin revoluția de la 25 apri
lie 1974. Mizînd pe agravarea greută
ților economice, reacțiunea desfă
șoară o veritabilă ofensivă pentru 
a-și recîștiga treptat pozițiile, ofen
sivă care întîmpină însă rezistența 
cercurilor largi populare.

In asemenea condiții politice și 
economice complexe, apare cu atit 
mai evidentă necesitatea acțiunii uni
te a forțelor interesate în apărarea 
și consolidarea cuceririlor democra
tice, în progresul economico-social al 
țării. Pentru o astfel de colaborare 
s-a pronunțat în repetate rînduri 
Partidul Comunist Portughez, subli
niind îndeosebi importanța unei înțe
legeri între partidele socialist și co
munist.

Vasile OROS
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