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Cu combinele, cu coasa și secările,

GRÎUL - STRÎNS CÎT MAI REPEDE, FĂRĂ RĂGAZ!
Condițiile climatice instabile impun o mobilizare generală a forțelor de la sate, 

încît rodul lanurilor să fie adăpostit neîntîrziat
aflăm la sfîrșitul lunii iulie si, 

după cum rezultă din datele centra
lizate la Ministerul Agriculturii in 
seara zilei de 29 iulie, mai sint de 
recoltat 787 000 hectare cu griu, ceea 
ce reprezintă 36 la sută din supra
fețele cultivate. Evident, pentru pe
rioada in care ne aflăm, suprafața 
de Pe care mal trebuie strins griul 
este foarte mare, ceea ce impune in 
aceste zile o mobilizare generală a 
tuturor forțelor si mijloacelor din 
agricultură, o activitate fără răgaz și 
bine organizată pentru încheierea 
grabnică a acestei importante lucrări. 
Cu atit mai presantă este această 
sarcină trasată de conducerea parti
dului. cu cit si in continuare timpul 
se va menține instabil in cea mai 
mare parte a țării, și îndeosebi in 
zonele unde griul mai este de strins 
de Pe întinse suprafețe.

Cum trebuie să se acționeze, ce 
măsuri trebuie întreprinse pentru 
încheierea cit mai grabnică a seceri
șului ? Subliniem. în acest sens, cî- 
teva sarcini exprese stabilite de co
mandamentul central pentru agricul
tură. în primul rind. este imperios 
necesar ca in județele Arad si Timiș 
recoltarea griului să se incheie in 
două zile Pe toate suprafețele culti
vate. în al doilea rind. este nevoie 
ca in celelalte județe ritmul seceri
șului să fie intensificat la maximum, 
iar in județele unde recoltarea nu a 
început încă să se treacă imediat la 
stringerea griului. Nu se mai poate 
admite nici o aminare ! Orice oră, 
orice zi întirziere înseamnă acum 
pierdere irecuperabilă de recoltă. 
Pretutindeni, lanurile de griu s-au 
copt, iar pentru a fi recoltate este 
nevoie doar ca spicele să fie uscate ; 
si acest moment trebuie prins prin- 
tr-o permanentă urmărire si identi
ficare. de către cadrele de conducere 
și specialiștii din unități, a porțiuni
lor de ian zvintate.

Desigur. In unele județe din cen
trul si nordul tării, din cauza ploilor 
condițiile de lucru sint mai dificile. 
Tocmai de aceea, comandamentele 
locale, consiliile unice agroindustria
le și conducerile unităților agricole 
au datoria de a lua operativ măsu
rile ce se impun, de la caz la caz, 
astfel ca rodul lanurilor să fie nein- 
tlrziat pus la adăpost.- Cu toată 
•nergia trebuie combătută orice

tendință de așteptare a unor condiții 
de lucru ideale, cunoscind că orice 
tergiversare poate diminua recolta. 
Insistăm asupra acestei cerințe intru
de așa cum a subliniat in repetate 
rînduri conducerea partidului, stringe
rea recoltei este o problemă de interes 
vital pentru țară, o înaltă îndatorire 
patriotică ; ea privește deopotrivă pe 
mecanizatori, pe toți lucrătorii din 
agricultură și locuitorii de la sate.

Sintem. așadar, intr-o perioadă de
cisivă. cind nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru a stringe și pune 
la adăpost piinea tării. Tocmai in 
asemenea condiții, așa cum a indi
cat conducerea partidului, comanda
mentelor locale pentru agricultură, 
organelor agricole și consiliilor dodu- 
lare le revine sarcina de mare răs
pundere ca. odată cu asigurarea 
folosirii la capacitate maximă a mij
loacelor mecanice de recoltare, să 
întreprindă măsuri energice. în spi
ritul prevederilor Înscrise in Legea 
organizării producției si a muncii in 
agricultură, pentru mobilizarea tutu
ror forțelor umane de la sate la re
coltarea griului cu secările și coa
sele. Stringerea recoltei este o înda
torire de mare însemnătate si tre
buie dusă la îndeplinire cu toată 
răspunderea de către toti cei care 
muncesc Pe ogoare, de întreaga obște 
a satelor !

satu mare: Mașinile-dirijate operativ 
acolo unde au condiții de lucru

în unitățile agricole din județul 
Satu Mare, mii de oameni acționea
ză cu forte unite, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, pentru evacua
rea apelor din lanurile de griu și 
stringerea recoltei. Datorită măsuri
lor ferme luate de comandamentul 
județean pentru agricultură, seceri
șul se desfășoară practic în aproape 
toate zonele județului, fie mecanizat, 
fie cu ajutorul echipelor de cosași, 
în cooperativele agricole în care 
griul se află pe terenuri cu. mare 
exces de umiditate, la seceriș se 
folosesc combine echipate cu șenile 
din dotarea trustului S.M.A. sau so
site de curind din județe sudice. 
Acum, alături de combinele obișnui
te Pe roți, lucrează 120 de combine 
echipate cu șenile, repartizate in 
unități din consiliile agroindustriale 
Ardud. Beltiug, Caret Moftin. San- 
tău, Supur, Tășnad și Satu Mare. 
Ministerul Agriculturii a dirijat spre 
acest județ 250 de combine, care au 
și început să sosească la destinație, 
suplimentindu-se astfel forțele me

canice atit de necesare acum. în bă
tălia pentru stringerea recoltet

Esențiale în actualele condiții sint 
temeinica organizare a muncii, mo
bilizarea și folosirea din plin la .se
ceriș a forțelor mecanice și umane. 
Organele județene au luat măsuri să 
fie dirijate combinele din consiliile 
in care nu se poate lucra cu tot efec
tivul din cauza terenului foarte ane
voios. in consiliile in care există 
condiții mai bune de lucru in lan. 
Astfel, în cursul zilei de marți. 29 
iulie. în cadrul consiliului Sanislău 
aii început să lucreze 36 combine 
din consiliile Satu Mare și Moftin, 
iar în consiliul Cărei — 15 combine 
venite din consiliul Ardud. La coo
perativa agricolă din Cărășeu. de 
exemplu, lucrau 60 de combine, 
acestora alăturindu-li-se, pe par
cursul zilei. 20 combine din consiliul

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"
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JUDEȚU L GORJ ANII 
NOULUI DESTIN 

AL ROMÂNIEI 
SOCIALISTE 

Semnături ale competenței 
și răspunderii muncitorești, 

pe coloana fără sfirșit a hărniciei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A INTÎLNIT CD YASSER ARAFAT, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit, 
miercuri, în stațiunea Neptun, cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv- al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

La convorbiri au participat tova
rășii Ion Coman, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Gomitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, Abdel 
Mohsen Abou Maizer, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, purtător 
oficial de cuvint al O.E.P., Hani Al- 
Hassan, membru al Comitetului Cen
tral al Organizației „Al Fatah-‘, 
Khaled Al-Sheikh, reprezentantul 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei la București.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român si președintele Co-, 
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și-au 
exprimat profunda saMsfactie de a se 
revedea, de a continua dialogul prie
tenesc în probleme bilaterale si in
ternaționale de interes comun, sub
liniind câ această întîlnire marchea
ză un nou moment important in 
dezvoltarea raporturilor dintre Parti
dul Comunist Român si Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, dintre 
poporul român si poporul palestinian.

în timpul convorbirilor au fost 
evocate relațiile de strinsă prietenie, 
solidaritate si colaborare activă din

tre P.C.R. si O.E.P.. dintre po
poarele român si palestinian, care au 
cunoscut. în ultimii ani. un curs 
mereu ascendent si rodnic. Totodată, 
a fost relevată, de ambele părți, 
dorința de a extinde si Întări con
tinuu aceste bune raporturi. în inte
resul reciproc, al păcii, cooperării si 
progresului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceausescu sl 
tovarășul Yasser Arafat au avut, de 
asemenea, un schimb larg și aprofun
dat de păreri în legătură cu aspecte 
actuale ale vieții internaționale. în
deosebi cu privire la ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlo
ciu si căile de realizare a unei păci 
drepte și trainice în zonă.

A fost evidențiată, si cu acest 
prilej, necesitatea soluționării situa
ției din Orientul Mijlociu, a instau
rării unei păci globale, juste si du
rabile în zonă, care să ducă la 
retragerea Israelului din toate teri
toriile ocupate in 1967. la rezolvarea 
problemei poporului palestinian, ne 
baza dreptului la autodeterminare, 
inclusiv la constituirea unui stat 
palestinian independent. în care să-si 
poată organiza viata in mod liber, 
corespunzător aspirațiilor sale na
ționale legitime. S-a arătat că nu se 
poate concepe o soluție echitabilă in 
Orientul Mijlociu fără rezolvarea 
problemei palestiniene, care repre
zintă o componentă esențială a re
glementării situației din regiune.

De comun acord, s-a apreciat că, 
în actualele condiții internaționale, 
se impune, mai mult ca oricind. 6ă 
fie intreprinse acțiuni intense si con
crete pentru înlăturarea focarului de 
conflict care dăinuie de atita vreme 
în Orientul Mijlociu, pentru a se

aiunge la o reglementare justă, glo
bală. pentru a se instaura pacea în 
această regiune, ceea ce corespunde 
întru totul intereselor generale ale 
păcii si securității în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Yasser Arafat au apreciat 
adoptarea cu mare majoritate de 
voturi de către Adunarea Generală a 
O.N.U. — convocată in sesiune spe
cială pentru a discuta problema pa
lestiniană — a rezoluției în această 
problemă. Ambele părți au reafirmat 
că rezolvarea problemei palestiniene, 
a situației din Orientul Mijlociu ne
cesită participarea O.E.P.. ca unic șl 
legitim reprezentant' al poporului pa
lestinian. ne bază egală cu toate ce
lelalte părți interesate.

Președintele Yasser Arafat a expri
mat — și de această dată — calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru poziția constantă a 
Partidului Comunist Român, a Româ
niei. personal a conducătorului parti
dului și statului nostru, în sprijinul 
cauzei poporului palestinian, pentru 
realizarea dreptului său la autode
terminare, pentru crearea unui stat 
propriu independent

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea neabătută a 
Partidului Comunist Român, a guver
nului român, a întregului nostru 
popor de a acorda și în viitor între
gul sprijin — politic, diplomatic, 
material și moral — cauzei juste a 
poporului palestinian, luptei pentru 
împlinirea aspirațiilor naționale șl 
drepturilor sale, de a face totul pen
tru edificarea unei păci echitabile și 
trainice in Orientul Mijlociu.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

PUTERNICE EXPRESII ALE ADEZIUNII UNANIME FAȚA DE REZULTATELE VIZITEI 
EFECTUATE IN FRANȚA DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ALE ÎNALTEI PREȚUIRI PENTRU NEOBOSITA 
ACTIVITATE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII IN SLUJBA IDEALURILOR DE PACE 

ȘI ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE

Din toată țara, telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Vocația constructivă

— Făurirea României socialiste 
își are rădăcinile adine implantate 
in actul de însemnătate crucială de 
la 23 August, care, odată cu eli
berarea țării de sub dominația fas
cistă. a deschis drumul victorios al 
revoluției socialiste. Ce au însem
nat anii socialismului, atit de denși 
in transformări înnoitoare, pentru 
județul Gorj ?

— într-un răstimp istoricește 
scurt, dar atit de bogat in împli
niri, poporul nostru a parcurs in 
36 de ani drumul glorios de la eli
berare la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Actele 
revoluționare care au deschis acest 
drum s-au înlănțuit intr-un adevă
rat flux al noii istorii : anii cu
ceririi puterii, anii marelui act re

Convorbire cu tovarășul Nicolae GAVRILESCU,
prim-secretar ol Comitetului județean Gorj ol P.C.R.

voluționar al reformei agrare, anii 
instaurării primului guvern cu 
pronunțat caracter muncitoresc-țâ- 
rănesc din istoria României, anii 
Conferinței Naționale a partidului 
din 1945, care a pus pentru prima 
dată problema industrializării țării, 
anii proclamării Republicii, anii 
naționalizării principalelor mijloace 
de producție, anii victoriei depline 
și definitive a socialismului in țara 
noastră. După care urmează anii de 
istorie nouă, revoluționară, marcați 
— ca o piatră de hotar — de Con
gresul al IX-lea al partidului.

Odată cu Congresul al IX-lea al 
partidului începe și pentru județul 
nostru, ca pentru întreaga țară, epo
ca celor mai grandioase prefaceri 
revoluționare din istoria de două 
milenii a poporului nostru. Noi, 
cei ce trăim și muncim in Gorj, 
știm și nu vom uita niciodată că 
renașterea economică și spirituală 
a acestei vetre de istorie și legendă, 
chipul său nou, treptele ce le 
adăugăm coloanei fără sfirșit a 
marilor izbînzi socialiste se leagă 
în mod organic de numele și acti
vitatea prodigioasă ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu. Argumentele 
sint nenumărate, dacă avem in 
vedere că Gorjul a moștenit din 
regimul trecut doar faima unui 
ținut al „dezrădâcinaților“, al 
austerității și sărăciei, iar astăzi 
are o personalitate distinctă în pei
sajul înfloritor al țării, o persona
litate făurită, practic. în ultimul 
deceniu și jumătate și caracteri
zată printr-o puternică dezvoltare 
industrială, printr-o structură eco
nomică modernă, printr-o viață

Convorbire consemnata de 
Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii"
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Una din trăsăturile 
esențiale și definitorii 
ale literaturii și cul
turii române a fost și 
este, devenind parcă 
și mai actuală în noile 
condiții sociale și po
litice, deschise de Con
gresul al IX-lea al 
partidului, vocația con
structivă, tentația înăl
țării unor mari edifi
cii artistice, a unor 
lucrări monumentale 
E adevărat că multe 
dintre planurile ma
rilor noastre persona
lități nu au cunoscut 
o deplină izbindire, 
rămînînd în stadiul 
proiectelor, sau în 
stadiul construcțiilor 
neterminate, alături de 
care a rămas multă 
„materie primă", ea 
însăși fiind, această 
„materie" primă, ca
pabilă să sugereze di
mensiunile reale ale 
unuia sau ale altuia 
dintre proiecte. E tot 
atit de adevărat însă 
că destul de multe 
izbîndiri au dat măsu
ra exactă a capacității 
acesteia deosebite, de 
a edifica, de-1 a înălța 
adevărate monumente 
nepieritoare, a căror 
măreție nu numai că 
nu a scăzut, cu trece
rea vremii, dar a spo
rit mereu, căpătind 
noi și noi străluciri, 
contribuind la cunoaș
terea de sine a po
porului, întârindu-ne 
încrederea în puterile 
proprii, în bogăția fără 
seamăn de mare a iz
voarelor din care au 
țîșnit in lumină atitea 
talente, un număr atit 
de mare de valori spi
rituale de prim rang.

Nu se poate să nu 
fii cuprins de un sen
timent de legitimă 
mindrie gîndindu-te 
la Cantemir și la Has- 
deu, la Iorga și la Că- 
linescu, la ceea ce au 
cutezat ei, la ceea ce 
au izbindit — izbinda 
principală constituin- 
d-o lărgirea orizontu
lui de cuprindere 
a literaturii române. 
Sentimentul acesta nu 
are nimic de-a face 
cu infatuarea goală, 
nu e nici patriotard și 
nici deșert. El nu poa
te fi trăit însă de că
tre scepticii de mese
rie, de către cei ce iși 
ascund micimea sau 
chiar neputința sub

un fel de autocritică 
plafonatoare, care nu 
e neapărat cosmopoli
tă, dar e, de fiecare 
dată, indiferent de 
motivații, orice pre
texte ar avea, provin
cială, e măruntă și 
mărunțitoare. Situarea 
pe o poziție de încre
dere nediferențiată nu 
rezolvă, desigur. ni
mic ; ea duce, dimpo
trivă, la pierderea 
din vedere a efor
tului necesar pentru a 
ajunge la noi și noi 
izbîndiri, într-o con
tiguitate glorioasă. 
Nu-i suficient să spui: 
„Literatura română a 
atins nivelul de dez
voltare al literaturii

Opinii de
Ion LANCRANJAN

mondiale, intrind în 
universalitate !“, dar 
nici umilința de sor
ginte sceptică nu e fo
lositoare, nu poate 
duce la o emulație de 
substanță, a cărei bă
taie lungă să arunce, 
Intr-adevăr, punți mul
te și . trainice spre 
universalitate.

Atitudinea dinții 
poate fi hilară, fiind 
In genere mai ușor de 
depistat, în vreme ce 
atitudinea secundă 
poate fi sau chiar este 
nocivă, perfidă, dat 
fiind faptul că ea îm
bracă nu o dată haina 
obiectivitătii științi
fice : „Să nu exage
răm, tovarăși, literatu
ra română are, e drept, 
tradiții glorioase, dis
pune de unele priori
tăți, noi însă nu tre
buie să ne îngîmfăm. 
deoarece, tovarăși...". 
Intr-adevăr, nu tre
buie să ne tngimfăm, 
dar nici nu trebuie să 
ronțăim izbînzile ma
rilor noștri înaintași, 
mai ales că aceste 
izbînzi nu au fost ro
dul îngimfării, ci al 
încrederii în destinul 
de excepție al unei 
culturi de excepție. 
Șirul marilor noștri 
dăruiți ar apărea, dacă 
ar fi privit din acest 
unghi, sceptico-cinic 
și burghezo-cosmopo-

lit, drept o ceată de 
exaltați, ceea ce ar fi 
mai' mult decît o ofen
să, ar fi o denaturare 
grosolană, a cărei per
sistentă ar putea că
păta caracterul anihi
lator și distructiv al 
unei subminări pro
gramatice.

Revenind la vocația 
constructivă, aș spune, 
fără a avea pretenția 
unor teoretizări abso
lute, vorbind, ca și in 
alte împrejurări, în 
marginea literaturii 
pe care am scris-o, 
urmărindu-mi propriul 
meu program, fără a 
dori să impun altora, 
nici măcar in treacăt, 
programe și norme, o 
viziune, aș spune, așa
dar, că ea, această 
vocație esențială și 
definitorie, iși are 
aici, la noi, motivații 
dintre cele mai pro
funde, cu rezonante 
multiple, în cele mai 
îndepărtate epoci.

Vocația constructivă 
b fost și continuă să 
fie o trăsătură specifi
că a literaturii și cul
turii române, dovada 
cea mai certă în acest 
sens fiind însuși fap
tul că toți marii noștri 
scriitori și cărturari 
s-au exprimat plenar 
prin ea, depășind ast
fel minorul, spărgînd 
tiparele îpguste ale 
unei false predesti
nări. Așa s-a născut 
și s-a afirmat romanul 
românesc, împotriva 
oricăror prejudecăți, 
împotriva chiar a 
unor teoretizări ones
te, cum că noi am fi 
sortiți nuvelei și po
vestirii, în consens cu 
unele cerințe de fond 
ale culturii și litera
turii române. Așa s-a 
afirmat și s-a cristali
zat și etapa de astăzi 
a dezvoltării și afir
mării romanului ro
mânesc, in contradic
ție cu alte prejudecăți, 
răspunzind acelorași 
cerințe de bază. Au 
fost desigur și influ
ențe, sînt și astăzi ase
menea interferențe fi
rești, predominantă 
fiind totuși comuni
carea prin creație cu 
o potentă mai mult 
decît impresionantă. 
Dacă prozatorul con-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Arcuri 
de triumf in 
Maramureș

Dacă pornești spre nord — 
toate drumurile duc la Vișeu de 
Sus, zic oamenii de pe Valea 
Vasărului. Traversind munții, 
de data aceasta cu trenul; cind 
ajungi in Țara Vișeului, meleag 
de glorie și legendă, de incintare 
și vis. nu poți să nu-ti amintești 
că acum treizeci și doi de ani a 
inceput epopeea de pe șantie
rele naționale ale tineretului de 
la Salva-Vișeu, Bumbești-Live- 
zeni și Lunca Prutului. Iar eu 
trebuie să mărturisesc că nică
ieri nu trăiesc mai limpede 
virstele istoriei ca in aceste 
locuri ale Maramureșului.

Drumețul care încearcă să 
pătrundă in splendida vale, 
interesantă nu numai din punct 
de vedere etnografic si al artei 
populare, dar și in ceea ce prl-

Insemnări 
de Claus STEPHAN!

vește transformările petrecute 
îndeosebi in ultimii cincisprezece 
ani, iși dă seama îndată că 
trecătorile leagă Maramureșul 
dintotdeauna de Transilvania și 
de Moldova pe drumuri stră
vechi. Sub azurul cerului de 
vară, lingă vibrația pădurilor, 
la povestea apelor care dăltu- 
iesc luncile munților, și aici, ca 
pretutindeni in țară, virsteie par 
a se suprapune simbolic. Casele 
bătrinești, de o rară gingășie și 
simplitate, elegpnte in formă, 
ce s-au păstrat în cartierul 
Țipțărai, vestesc talentul oame
nilor acestor păminturi, gindul 
curat al meșterilor populari și 
sensibilitatea lor creatoare.

Casele, vranițele, porțile, opere 
de artă deosebit de valoroase 
construite in secolul trecut de 
Sas Chifor a Spânului, „meșter 
pe seama lui", originar din Si
liștea de Sus, de Vasile Hitiko 
zis Herente Bătrinul, de Wenzel 
Hagel din Vișeu, „meșter de 
meserie"; și de mulți alții sint 
și arcuri de triumf peste timp, 
marcind drumul parcurs spre 
construcțiile sclipitoare ale pre
zentului : blocuri de locuit, 
magazine universale, școli, fa
brici, toate înălțate de miinile 
oamenilor harnici — români, 
germani, ucraineni si maghiari 
— ce locuiesc infrățiți în Vișeu 
de Sus, transformând zilnic chi
pul fostului sat de munte, al 
orașului de astăzi. Cartea sa de 
vizită o constituie întreprinde
rea forestieră, care asigură o 
bună parte din volumul produc
ției economice forestiere pe ju-
(Continuare în pag. a V-a)
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA a planului

Cu combinele, cu coasa și secerile,
GRIUL - STRlNS ClT MAI REPEDE, FĂRĂ RĂGAZ!
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bihor : Pe terenurile zvîntate — 
imediat recoltarea

satu mare: Mașinile-dirijate operativ 
acolo unde au condiții de lucru

- în centrul programului concret de acțiune
Comparativ cu aceeași perioadă a 

anilor trecuți. colectivul Întreprinde
rii ..Electrocontact" din Botoșani — 
una dintre cele mai mari unităti in
dustriale din acest județ — a înregis
trat în primul semestru din acest an 
restanțe la indicatorii de bază. Planul 
producției fizice a «fost realizat 111 
proporție de 82 la sută, iar cel ai 
producției nete — de 86 la sută. Cit 
privește, planul producției fizice, este 
suficient să arătăm că din totalul 
produselor destinate industriei elec
trotehnice s-au realizat doar 80 la 
sută, iar din S.D.V.-urile necesare 
s-'au pus la dispoziția producției nu- 

I mai 48 la sută.
Pe fondul acestor realități deloc

■ mulțumitoare, - s-a desfășurat aduna
rea generală a reprezentanților oa
menilor muncii din întreprindere. 
Adunarea a avut un profund caracter 

I de lucru. S-au criticat deschis, mun- 
titorește neajunsurile, li s-a spus pe. 
nume celor vlnovați de situația care 
s-a creat, s-au făcut propuneri me
nite să contribuie la redresarea acti
vității întreprinderii, la întărirea răs
punderii personale și colective pentru 
realizarea întocmai a planului în 
acest ultim an al cincinalului actual. 

Fiind vorba de o întreprindere mo
dernă. firește nu au putut scăpa 
atenției partlcipanților prohlemele 
nivelului tehnic al producției. Deși 
unitatea dispune de un atelier pro
priu de cercetare si proiectare (șef 
de atelier Ing. Dumitru Dimofte) in 
care lucrează nu mai puțin de 48 de 
ingineri și subingineri). activitatea 
acestuia s-a situat cu mult sub nive
lul cerințelor programului de asimi
lare a noilor produse. Este suficient 
să arătăm că. dacă pozițiile de Dlan 
stabilite pentru perioada la care ne 
referim au fo<st realizate, numeric, cu 
ceva peste 60 la sută, valoarea aces
tora reprezintă doar a șasea parte 
din volumul planificat. Diferența 
mare îptre realizările numerice și 
cele valorice lasă să se înțeleagă de 
la sine că au fost abordate lucrările 
cu cel mai redus grad de complexi
tate — ceea ce a afectat. în ultimă 
instanță, nivelul producției nete.

După cum s-a arătat în adunare, 
serioase lipsuri s-au manifestat și in 
activitatea atelierului de proiectare a 
S.D.V.-urilor șl a secției de fabricație 
a acestora, sectoare de care răspund 
Inginerii Petru Bălan și. respectiv. 
Petru Babi. Deseori documentațiile 
tehnice pentru unele scule necesare 
producției au fost incomplet predate 
secțiilor de fabricație sau. alteori, 
fiind, în necunoștință de cauză, pro- 
lectanții au introdus în producție cu 
totul alte scule decft Cele solicitate. 
Pe de altă parte. în atelierele chimie 
și de strungărie. ca urmare a nein- 
struirii muncitorilor tineri, sculele 
ajungeau la un grad avansat de 
uzură cu mult înainte de termen, iar 
mașinile și utilajele nu erau între
ținute corespunzător, ceea ce a dus 
la un mare număr de întreruperi 
accidentale.

Cu înaltă exigență muncitorească, 
în adunarea generală a fost adus in

ALBA;

Se dezvoltă și se modernizează 
rețeaua comercială

Ce noutăți există in 
rețeaua comercială a 
județului Alba 7 în 
primul rind. trebuie 
remarcată preocuparea 
Direcției comerciale 
județene pentru con
struirea unor noi ma
gazine. pentru moder
nizarea vechilor uni
tăți. pentru valorifi
carea vadurilor comer
ciale de tradiție. în 
acest sens, sînt edifi
catoare realizările din 
Alba Iulia. Cugir. Blaj 
și Aiud. La Alba Iu
lia. bunăoară. în cai- 

tierul Platoul Romani
lor a fost creată o re
țea modernă de uni
tăti. pe măsura dez
voltării edilitar-urba- 
nistice. Noutăți re
marcabile sint și in 
alte orașe. In Aiud a 
fost inaugurat un mo
dern magazin de mobi
lă. Tot aici. în noul 
cartier de locuințe se 
află în pragul dării în 

'folosință o nouă uni
tate — restaurant cu 
autoservire. în orașul 
Cugir a fost deschis 
un nou magazin cu ar

discuție un alt aspect ce a determi
nat nerealizarea ritmică a producției 
fizice și nete, neonorarea tuturor 
contractelor la termenele fixate. Anu
me. lipsa de colaborare, de conlucra
re nemijlocită dintre serviciile func
ționale și secțiile productive ale 
unității. S-a ajuns să se lucreze, cum 
ne spunea unul dintre participanții la 
adunare, după sistemul; „ce face 
stingă, nu știe dreapta", serviciile ori 
birourile de cercetare și proiectare, 
aprovizionare, programare și lansare 
în producție, desfacere, ca și secțiile 
sau atelierele de producție devenind, 
la un moment dat. un fel de între
prinderi în cadrul... întreprinderii. 
Astfel, lucrătorii de la atelierul de 
cercetare și proiectare nu au trecut 
cu lunile prin secțiile de producție. 
Mai mult chiar, atunci tind cineva 
de la producție le-a solicitat lămuriri 
suplimentare asupra vreunui proiect.

LA ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROCONTACT" 

DIN BOTOȘANI

reacția era inversă detit cea fireas
că (cum e cazul inginerului loan 
Ursache). La rîndu-le. cei de la 
aprovizionare (șef de serviciu Walter 
Zimmermann) s-au văzut nu de pu
ține ori în situația de a procura cu 
totul alte materii prime, materiale, 
produse semifabricate etc., decît cele 
de care procesul de producție 
avea stringentă nevoie. Consecința 7 
Deși nu o dată stagnările de produc
ție au fost puse pe seama „golurilor" 
din aprovizionare, totuși întreprinde
rea a acumulat stocuri supranorma- 
tive in valoare de peste 180 milioane 
lei! Acestea, ca și neonorarea la 
timp a unor contracte au dus la 
menținerea unui volum ridicat de 
credite bancare — 189 milioane lei la 
un moment dat — și la plata de 
dobînzi majorate In valoare de peste 
10 milioane lei.

Pornind de la aceste stări de lu
cruri, participanții la dezbaterile din 
adunarea generală au subliniat că 
neajunsurile existente se datorează, 
în principal, stilului de muncă defec
tuos ăl consiliului oamenilor muncii, 
lipsei de fermitate de care a dat 
dovadă în aplicarea măsurilor stabi
lite. Pe bună dreptate au fost aspru 
criticate conducerea întreprinderii 
(Dumitru Prodan, președinte al con
siliului, oamenilor mundi. ing. Mihai 
Alexa, director. Ilie Sandu, contabilul 
șef ș.a.). 'ca și consiliul oamenilor 
muncii îh ansamblul său. îar atunci 
cînd. în cadrul discuțiilor, unii dintre 
șefii serviciilor funcționale sau ai 
secțiilor de producție au încercat să 
plaseze lipsurile pe seama altora (așa 
cum a fost cazul inginerilor, D. Di
mofte și loan Bordeianu). replica 
muncitorească a fost promptă, cu
rajoasă. adresată direct și argu
mentat.

Desfășurată în această atmosferă 

ticole pentru copii, iar 
în cartierul Ampoi din 
Alba Iulia o unitate de 
legume și fructe. De
altfel. în acest nou 
cartier au fost date în 
folosință în ultimul an 
un magazin alimentar, 
o braserie, un maga
zin auto-moto si altele. 
Dintre noutățile spe
cifice sezonului esti
val rețin atenția cofe
tăria „Roșu și negru" 
din Alba Iulia* unitate 
reprezentativă, și gră
dina de vară din 
Abrud. (Ștefan Dinică). 

de lucru. în spiritul indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a Consi
liului Național al Oamenilor Mundi 
din iunie a.c.. adunarea generală a 
adoptat un cuprinzător și concret 
program de acțiune, astfel încît, pînă 
la sfirșitul actualului trimestru, să se 
recupereze toate restanțele la pro
ducția fizică și netă.
• Consiliul oamenilor muncii a 

redistribuit sarcinile și responsabili
tățile pentru a facilita o mai strinsă 
conlucrare intre toate compartimen
tele unității ;

• tn vederea evitării întreruperi
lor accidentale la mașini și utilaje, 
datorită întreținerii necorespunzătoa
re, acestea vor fi date în primire 
muncitorilor pe bază de acte sub 
semnătură, acțiune ce se va încheia 
cel tirziu pînă la 20 august :

• Secția I montaj va deveni secție 
model de organizare a producției și 
a muncii :
• In semestrul în curs se va ge

neraliza munca în acord global co
lectiv, ceea ce va întări răspunderea 
maiștrilor și inginerilor față de pro
ducție ;
• S-au adoptat măsuri privind 

creșterea nivelului de pregătire pro
fesională și politică a tuturor lucră
torilor (inclusiv prin deschiderea în 
întreprindere a unor cursuri cu spri
jinul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu") : .
• Prin introducerea unui regim 

strict de economisire pe bază de fișe 
de consum, se va asigura recuperarea 
celor 180 MWh energie electrică con
sumați in plus în primul semestru.

Discutam, la sfirșitul adunării ge
nerale. cu unul dintre participant!, 
muncitorul Constantin Cîșlaru : ..De
sigur, toate măsurile stabilite sînt 
bune, capabile să readucă colectivului 
nostru prestigiul de care ne-am 
bucurat în anii trecuți. Dar ceea ce 
mi-au plăcut cel mai mult au fost 
intervențiile critice, care, sînt con
vins. îi vor determina pe șefii de 
compartimente să nu mai arate cu 
degetul-unul spre altul, ci să acțio
neze umăr la umăr pentru bunul 
mers al activității întreprinderii. 
Dacă vor renunța la stilul lor vechi 
de lucru — și trebuie să renunțe! — 
nu vom mai avea nici stocuri supra- 
normative. nici scule uzate înainte 
de termen, nu vom mai avea con
sumuri de energie electrică în plus 
ș.a. Altfel spus, se vor asigura con
diții propice, vor fi puse în mișcare 
toate pirghiile pentru. îndeplinirea 
ritmică șj integrală a planului la pro
ducția fizica și netă, la beneficii, 
creîndu-ne astfel și posibilitatea con
stituirii fondului de participare la be
neficii".

Este un punct de vedere realist, 
într-adevăr. redresarea grabnică a 
situației stă în mîinile întregului co
lectiv și rezultatele din ultimele săp- 
tămîni vin să întărească această afir
mație.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii"

Noul magazin de piese auto din Alba Iulia
Foto : S. Cristian
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în ultimele două zile, în județul 
Bihor timpul s-a ameliorat, dar se 
mai semnalează averse izolate de 
ploaie. Cota apelor e în scădere, 
menținîndu-se la un nivel mai critic 
doar Barcăul și Valea Ierului. Tem
peratura atmosferică mai ridicată 
favorizează și evaporarea apei ce 
băltește pe întinse suprafețe. Dacă 
pînă acum principalele forțe au fost 
concentrate la înfruntarea furiei ape
lor, în prezent oamenii lucrează la 
cîmp, la evacuarea apelor de pe se
mănături, Ia strîngerea și transportul 
furajelor, la recoltarea legumelor ne
cesare aprovizionării pieței.

în ședința de luni dimineață a co
mandamentului agricol județean a 
fost elaborat un plan de măsuri ju
dicios, detaliat, în funcție de situația 
diferențiată existentă pe teren, pen
tru efectuarea in ritm mai intens a 
lucrărilor de recoltare a cerealelor. 
S-a procedat la .redistribuirea forțe
lor, a mijloacelor mecanizate, stabi- 
lindu-se măsuri concrete, cu indicații 
precise de aplicare în toate unitățile 
agricole. „Dispunem de forțe sufi
ciențe, pentru ca și în condițiile cli
matice mai grele din această vară să 
strîngem în timp scurt întreaga recoltă 
de cereale" — ne spune ing. Dumitru 
Restanția, directorul direcției agri
cole județene. Menționăm că Bihorul 
a primit în ajutor 150 combine trans
ferate din județele sudice ale țării, 
întregul parc tehnic — combine, 
tractoare și alte mijloace — se află 
acuin în cîmp, iar specialiștii urmă
resc îndeaproape starea de umiditate 
a fiecărei parcele. Condiții mai bune 
pentru recoltat există în unitățile din 
consiliile agroindustriale Săcuieni, 
Valea lui Mihai și altele, unde solul 
se zvîntă mai repede. Dealtfel, înce- 
pînd de marți, în unele cooperative 
agricole — Otomani, Galoșpetreu,

În județul Gorj 
s-a încheiat 

recoltarea griului
La sfirșitul săptămînii trecute se 

încheiase secerișul griului în consi
liile agroindustriale Scoarța. Stoina. 
Brănești. Țînțăreni și Tg. Cărbu- 
nesti. în alte unităti agricole din su
dul județului Gorj. Acest lucru a 
permis deplasarea unui număr în
semnat de combine în consiliile din 
zona. de nord și în unitățile rămase 
în urină la recoltare, astfel că. deși 
pe alocuri au căzut averse de ploaie, 
ritmul secerișului s-a intensificat. 
Folosind din plin ferestrele de timp 
bune de lucru din prima parte a 
acestei săptămîni. mecanizatorii, cei
lalți lucrători ai ogoarelor din ju
dețul Gorj au reușit ca în seara zi
lei de miercuri să încheie recoltarea 
griului pe întreaga suorafată de 
24 421 hectare. (Dumitru Prună).

Valea Iul MiEai — s-a trecut la re
coltarea griului pe parcelele zvîntate. 
Griul acoperit de mîlul inundațiilor 
este tăiat, fir cu fir; de echipele de 
secerători, organizate în multe din 
satele județului.

Concomitent cu secerișul se desfă
șoară și alte lucrări la zi în agricul
tură. Astfel, în toate cele zece ferme 
legumicole' ale I.L.F. Bihor, recolta
rea este bine organizată. Ca urmare, 
în ultimele două zile s-au livrat pieței 
circa 300 tone de legume și cartofi. 
Fermele din Vaida, Cefa, Roșiori, 
Gepiu, Beiuș, Valea lui Mihai și al
tele trimit, în continuare, noi trans
porturi de produse unităților de des
facere orădene. Fermele stațiunii de 
producție pomicolă și ale I.A.S. 
Oradea au livrat, duminică și luni, 
magazinelor orădene de specialitate, 
mai bine de 30 tone piersici, caise, 
mere de vară, ritmul recoltării fiind 
în creștere pe măsură ce timpul se 
ameliorează.

Organele și organizațiile de partid, 
comandamentele locale pentru agri
cultură acționează ferm pentru ca la 
recoltare să participe în număr mare 
locuitorii de la sate, indiferent de lo
cul lor de muncă, astfel încît întrea
ga recoltă să fie strinsă în timpul 
cel mai scurt. Totuși, dacă ținem sea
ma de situația creată în județ în 
urma ploilor și de cerința urgentării 
strîngerii griului, este necesar să fie 
mobilizați mai mulți oameni la re
coltarea cu coase și seceri.

Al. PETI
corespondentul „Scînteii"

Din stațiile de epurare a apelor uzate 
FABRICI DE BIOGAZ

Oricine își poate imagina ce în
seamnă o stație de epurare a apelor 
uzate pentru o mare aglomerare ur
bană. Mai puțini sînt însă aceia care 
știu că, dincolo de importanța pe 
care o au pentru salubritate și pen
tru protecția mediului înconjurător, 
aceste stații se afirmă în ultima vre
me ca surse tot mai importante de 
energie, a căror punere în valoare 
urmează să acopere necesarul ener
getic al stațiilor respective și să ofe
re și un excedent destul de însem
nat. capabil să asigure încălzirea 
unor locuințe, a serelor din apropie
re. sau prin ««iversia în motoare și 
generatoare de., energie electrică să' 
sporească încărcătura de prețiosi ki
lowați ai rețelei de curent electric 
a tării. '

Aceste noi valențe le sînt conferite 
de instalațiile de producere, înma- 
gazinare și valorificare a biogazului 
rezultat din fermentarea anaerobă 
a nămolurilor obținute prin epurarea 
apelor reziduale. Iată, prezentată 
simplificat, schema unei astfel de 
instalații : nămolurile reținute prin 
decantare din apele uzate sînt in
troduse în bazine închise (meta'n- 
tancuri) și încălzite la o temperatură 
de circa 35 grade Celsius. Prin fer
mentare anaerobă, nămolurile pro
duc biogaz, cu conținut ridicat de 
gaz metan. Captat, biogazul se colec
tează apoi prin oonducte în așa-nu- 
mitele gazometre, rezervoare metali
ce cu presiune constantă, iar de aici, 
prin alte conducte, ajunge la locul 
de valorificare, de pildă, arzătorul 
de joasă presiune al unei centrale 
termice.

Principiul de obținere a biogazu
lui este, dealtfel, destul de vechi. 
Nou este doar efortul de a înscrie 
producția unor importanțe cantități 
de biogaz printre sursele de energie 
neconvențională luate în calcul la 
stabilirea bugetului energetic al țării.

Primele instalații experimentale de 
biogaz. grefate Pe stațiile de epura
re existente, au fost realizate în 1965. 
Odată cu criza energetică mondială, 
care a făcut absolut necesară pro
movarea unor noi sunse de energie, 
producerea de biogaz din stațiile de 
epurare — ades te rezervoare de ma
terie organică, pînă nu demult iro
sită — a devenit o preocupare con
stantă, materializată într-un număr

(Urmare din pag. I)

Homorod. Este necesar însă ca trans
ferul combinelor dintr-un consiliu in 
altul ori dintr-o.unitate în alta să se 
facă Pe cit posibil seara, cînd nu se 
mai poate lucra în lan. astfel ca 
acestea să funcționeze din plin de la 
primele ore ale zilei următoare.

Cu multă responsabilitate Și bine 
organizat se muncește in cadrul uni
tăților din consiliul Ardud. Luni, la 
C.A.P. Mădăraș — Pe o singură tar
la. în funcție de starea terenului și 
a lanului — se lucra atit cu combine 
Pe șenile și Pe roți, cît si Cu 30 echi
pe de casași. In apropierea acestor 
echipe, două combine Pe roți treie
rau griul care fusese secerat manual. 
Comandamentul județean pentru a- 
gricultură a luat măsuri ca în fieca
re comună să lucreze la seceriș toți 
lucrătorii din cooperația de consum, 
din unitățile administrative, precum 
si muncitorii navetiști. în cadrul 
consiliului Ardud. au răspuns acestei 
chemări peste 150 de oameni ai 
muncii din aceste categorii. La 
C.A.P. Mădăras se aflau în lan. cu 
coasa, asistentul medical Gheorghe 
Chiș, Ignațiu Prunar, pantofar. Igna- 
tiu Moldovan, muncitor la întreprin
derea „Unio“ Satu Mare ș.a. Se im
pune ca în toate unitățile să se ac
ționeze cu mai multă energie pentru 
organizarea si mobilizarea echipelor 
de cosași la lucru. O măsură de 
extremă importanță în aceste 
zile, căreia trebuie să i se acorde 
toată atentia. constă în mobilizarea 

sporit de instalații din ce în ce mai 
perfecționate. Realizarea lor face, 
dealtfel, parte din amplul program 
de promovare a noi surse de ener
gie. initiat de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

„Programul biogaz", aflăm de la 
tov. Horia Iacob Teiușan, director la 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, organism care, alături 
de C.N.Ș.T., este coautor al progra
mului amintit, prevede atît perfec
ționarea instalațiilor existente, cît și 
crearea de instalații noi. Pentru anul

0 experiență demnă de 
atenție — a Institutului de 
cercetări și proiectări pen* 
tru sistematizare, locuințe 
și gospodărie comunală — 
în acțiunea de descope
rire și valorificare a noi 

surse de energie

în cui^ este prevăzută construirea 
unui număr de 15 asemenea instala
ții. împreună cu cele existente la 
cele 7 stații de epurare puse în 
funcțiune in 1979, acestea vor tota
liza un aport energetic de peste 4 000 
tone combustibil convențional. Pe 
această cale se materializează și o 
parte din prevederile decretului 
465/1979 privind valorificarea mate
rialelor refolosibile.

Pentru realizarea autonomiei ener
getice depline a stațiilor de epurare 
și pentru realizarea unul excedent 
important de energie e nevoie să se 
depună in continuare eforturi pentru 
perfecționarea tehnologiilor.

— In proiectele-tip realizate de noi, 
ne spune ing. Florin Popescu de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru sistematizare, locuințe si 
gospodărie comunală (I.S.L.G.C.), se 
prevede folosirea de combustibil su
plimentar doar pentru amorsarea in
stalației la punerea în funcțiune sau 
în caz de avarii, precum și pentru 
completarea necesarului de combusti
bil în perioadele de deficit energetic 

de forte sporite la bazele de recep
ție. pentru uscarea artificială, prin 
lopătare. a griului cu grad ridicat de 
umiditate. Tonul în această privință 
l-a dat consiliul agroindustrial Cărei, 
care a mobilizat peste 20 de coope
ratori de la Lucăceni la lopătarea 
griului. La fel se procedează si la 
baza din cadrul consiliului Supur.

Din controalele efectuate rezultă 
că în mai multe locuri din județ nu 
se acționează cu toată răspunderea 
impusă de situația creată de excesul 
de apă la recoltarea griului. De 
aceea, biroul comitetului județean de 
partid a hotărît trimiterea. începînd 
de ieri. în fiecare comună" a unor 
activiști de partid si de stat pentru 
a participa, zi si rfoapte. la acțiunile 
de organizare si mobilizare a tutu
ror forțelor mecanice, a tuturor lo
cuitorilor satelor la strîngerea si de
pozitarea grabnică a recoltei. Cuvîn- 
tul de ordine pentru toti locuitorii 
satelor sătmărene este ca secerișul 
— care a mai rămas de efectuat ne 
circa 50 000 ha — să fie încheiat pînă 
cel tirziu marți. 5 august. în acest 
scop este obligatoriu să se realizeze 
la recoltare o viteză de 7—8 ha pe 
fiecare combină zilnic (deocamdată, 
in mai multe unităti viteza zilnică 
pe o combină a’atins numai 1.8 ha). 
Tot atît de important este ca. în 
aceste zile, toti locuitorii satelor să 
fie prezenți în lanuri cu coasele si 
secerile la strîngerea recoltei, sau cu 
sapele si lopetile la executarea rigo-< 
lelor pentru scurgerea apelor de pe 
terenurile agricole.

(în timpul iernii), ceea ce presupune 
din capul locului importante econo
mii de energie convențională. Prin 
temele de cercetare pe care ni le-am 
propus, căutăm să scurtăm cit mai 
mult timpul de fermentare, să redu
cem volumul construcțiilor în care 
realizăm tratarea nămolului, ca și 
umiditatea acestuia, sporind astfel 
disponibilitățile de gaz de fermenta
re, mai ales în timpul verii. Cu alte 
cuvinte, să îmbunătățim substanțial 
randamentul energetic al instalației, 
în primul rind prin reducerea consu
murilor proprii. Pe baza experienței 
acumulate, ne preocupăin constant 
și de îmbunătățirea eficienței func
ționale a instalației de captare și do 
valorificare prin ardere a bi'ogazului.

Aflăm, de asemenea, că multe din 
Instalațiile existente sînt, la ora ac
tuală — gratie modernizărilor aduse de 
proiectanți și de cei ce le exploatea
ză — în curs de realizare a autono
miei energetice. Demn de citat 
este mai ales exemplul instalației de 
la Pitești care, din disponibilitățile 
create, a asigurat alimentarea cu gaz 
a unor sere din apropiere, ca și a 
unei stații de asfalt. Iar o garanție 
a realizării unor noi instalații, in 
condiții de rentabilitate sporită, o 
constituie preocuparea cercetătorilor 
și proiectanților în direcția tipizării 
și standardizării echipamentelor. In 
discuțiile cu specialiștii ni se rela
tează că metantancurile de 1 500— 
4 000 mc., spre exemplu, sint tipiza
te, iar în prezent se acționează pen
tru a mări gama lor atit peste, cit 
și sub aceste capacități. Tipizarea a 
fost realizată și la gazometrele (re
zervoare de înmagazinare a bioga
zului) de 500—1 000 mc., iar tehnolo
gia a fost modernizată. In curs de 
tipizare se află Și alte agregate.

Asemenea preocupări — ca și altele 
nemenționate în aceste consemnări 
— in direcția valorificării energetice 
a nămolurilor din apele uzate orășe
nești se înscriu, alături de celelalte 
acțiuni de valorificare a resurselor 
energetice secundare, în efortul ge
neral de economisire a resurselor 
primare de combustibil și energie, 
concretizat în Programul energetic 
național de dezvoltare a surselor de 
energie secundare pînă în anul 2 000.

Ioana DABU

(Urmare din pag. I) 
politică, socială și spirituală dina
mică.

— Vă rugăm să relevați, to
varășe prim-secretar, citeva din 
preocupările, direcțiile și ritmurile 
dezvoltării care au prefigurat Gor- 
jului această personalitate dis
tinctă in tabloul economic al țării.

— Județul Gorj se înscrie astăzi 
in constelația marilor realizări ale 
socialismului cu obiective indus
triale de primă însemnătate : puter
nicele mine și cariere de la Rovi
nari,' Motru și Jilț, termocentra
lele de la Rogojelu și Turceni, sis
temul hidroenergetic Cerna — Mo
tru — Tismana, unități de extrac
ție, a țițeiulu? și gazelor, marile 
combinate de materiale de con
strucții, de prelucrare a lemnului 
din Tg. Jiu și, mai recent, impor
tante întreprinderi de construcții 
de mașini.

Este semnificativ să arătăm că 
fiecare etapă a dezvoltării jude
țului nostru, pe baza hotăririlor 
adoptate de Congresele al IX-lea, 
al X-lea și al XI-lea ale partidu
lui, se leagă, în mod nemijlocit, de 
vizitele de lucru întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
această zonă a țării. Analizînd la 
fața locului roadele politicii de 
industrializare socialistă, resursele 
materiale și umane ale acestor 
meleaguri, secretarul general al 
partidului a jalonat cu înaltă clar
viziune, cu prilejul fiecărei vizite, 
direcțiile de acțiune ale organi
zației județene de partid, ale co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din Gorj, pentru înfăptui
rea neabătută a complexelor obiec
tive stabilite pentru dezvoltarea 
acestor meleaguri, pentru valori
ficarea cu eficiență a bogățiilor de 
care dispun. în contextul acestor 
preocupări se regăsește alocarea 

unui volum uriaș de investiții, care 
numai în actualul cincinal se ridică 
la peste 35 miliarde lei. Gorjul a 
ajuns in 1980 la un potențial eco
nomic de circa 45 de ori mai mare 
decit cel din 1950, ceea ce-i per
mite să realizeze în numai patru 
zile intreaga producție a anului 
1938. Este relevant, de asemenea, 
faptul că valoarea fondurilor fixe 
in industrie este în acest an de 
peste șapte ori mai, mare față de 
1965. Creșteri impresionante au 
înregistrat ramurile reprezentative 
ale economiei județului : mineritul, 
energetica, industria materialelor 
de construcții. De la o producție 
anuală de circa un milion tone 
lignit în 1965, la 2,4 milioane tone 
in 1970, la 13 milioane tone în 1975 
și Ia peste 30 milioane tone căr
bune în 1980 — iată succint dru
mul parcurs de industria mineri
tului din Gorj în perioada care a 
trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Urmînd să-și dubleze 
producția de cărbune în viitorul 
cincinal, Gorjul își va consolida po
ziția de principală bază de materii 
prime, înscriindu-se cu o contri
buție hotărîtoare la asigurarea in
dependenței energetice a României. 
Paralel cu faptul că deține la ora 
actuală cea mai mare putere 
energetică instalată — ne referim la 
capacitățile date în folosință în ca
drul termocentralelor Rogojelu și 
Turceni — județul Gorj ocupă un 
loc de frunte și în producția de 
ciment, placaj, cherestea, mobilă, 
cauciuc regenerat, alte produse și 
bunuri de consum.

Amploarea mineritului si ener
giei a făcut ca pe meleagurile Gor- 
jului să apară și alte „coloane fără 
sfirșit", simbol al anilor socialis
mului — coloanele industrializării, 
ale afirmării binecunoscutei Ijăr- 
nicii și iscusințe ale gorjenilor. 
Dezvoltate în spiritul concepției 

creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mineritul și energetica 
din Gorj au reprezentat o epocă de 
pionierat și pentru industria ro
mânească — pentru că aici au fost 
folosite, în premieră, utilaje și 
instalații realizate în cea mai mare 
parte la noi în țară. Mă refer, intre 
altele, la complexele mecanizate 
din subteran, la giganticele exca
vatoare cu rotor, la puternicele 
turbo-agregate de 330 MW. S-a pro
bat, astfel, aici în Gorj, nu numai

JUDEȚUL GORJ
forța industriei noastre construc
toare de mașini, dar și capacitatea 
oamenilor acestor locuri de a-și 
însuși și stăpîni cele mai înalte 
tehnologii.

-r Care ar fi in planul social, al 
vieții oamenilor, efectele — cum 
v-ați exprimat dv. atit de plastic — 
„coloanelor fără sfirșit ale indus
trializării" ?

— Transformările atit de adinei 
și atît de rapide în baza tehnîco- 
materială a județului in anii 
de după eliberare au determi
nat, în mod firesc, schimbări cali
tative privind structura socio- 
profesională a populației, nivelul 
de pregătire și conștiință al oame
nilor. Dintr-un județ lipsit com
plet de tradiție muncitorească, 
Gorjul dispune în prezent de pu
ternice detașamente muncitorești, 
cuprinzind în total peste 100 de 
profesii. Numai în platformele car
bonifere lucrează peste 30 000 de 
mineri, proveniți în majoritate din 
satele gorjene, din fiii acestor me
leaguri reîntorși acasă din toate 

colțurile țării. în 1980 numărul 
încadraților la mia de locuitori este 
de 490, iar ponderea forței de 
muncă ocupate în industrie a cres
cut de la circa 25 la sută, în 1965, 
la peste 64 la sută în prezent, ma
joritatea reprezentînd-o tineretul. 
Efervescența'acestui proces, cerin
țele pregătirii și adaptării „din 
mers" la nivelul înalt de tehni
citate al muncii din sectoarele in
dustriale au solicitat și solicită efor
turi permanente din partea con

ducerilor de unități, a organelor și 
organizațiilor de partid. De aceea, 
comitetul județean de partid a 
inițiat și inițiază sistematic nu
meroase acțiuni menite să con
tribuie la formarea și sudarea co
lectivelor de producție, Ia afirma
rea activă a conștiinței muncito
rești. în întîmpinarea nevoii de 
cadre au venit măsurile de esență 
revoluționară adoptate din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea la un nivel su
perior a rețelei școlare, în con
cordanță cu cerințele și ritmurile 
impetuoase ale evoluției econo- 
mico-sociale. Putem spune că 
avem în prezent, pe baza aplicării 
acestor măsuri, o rețea școlară 
complexă, cu, largă deschidere spre 
cerințele practicii — structurată în 
special pe industriile mineritului, 
energiei electrice, construcției de 
mașini — care oferă tineretului po
sibilități multiple de pregătire, pe 
măsura nevoilor actuale și de 
perspectivă ale economiei gorjene.

Constructori ai modernelor cetăti

industriale de la Rovinari si Tur
ceni. de la Motru si Tg. Jiu. oa
menii acestor locuri si-au făurit în

ultimul 
edificat 
așezări

acești ani, sub nroiectia de lumină 
a .politicii partidului, condiții mi
nunate pentru ca viata lor să fie 
mereu .mai prosperă. în 
deceniu și jumătate s-au 
pe aceste meleaguri noi 
urbane — Motru. Ticleni, Novaci, 
Jg. Cărbunești. iar altele ca Tur
ceni. Bumbești-Jiu. Tismana sînt 
în curs de a deveni centre urbane.

Municipiul Tg. Jiu — care în 1965 
avea încă înfățișarea tîrgului de 
odinioară, este astăzi un activ cen
tru al vieții economice, politice sl 
spirituale a Gorjului. avînd peste 
70 000 de locuitori. Pe baza indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. chiar anul trecut în alte 
zone — Rovinari, Mătăsari — a 
început construcția a noi centre 
urbane destinate minerilor și e- 
nergeticienilor, iar de curînd a fost 
organizată o întreprindere specială 
pentru construirea acestor obiective 
in zona carboniferă.

— Dacă ar fi să alegeți, din mul
titudinea realizărilor, faptelor, ma
rilor sarcini pe care le-a avut de 
soluționat organizația județeană de 
partid in acești ani atit de dinamici 
momentele cele mai semnificative, 
la care v-ați referi cu precădere ?

— Cele mai semnificative fapte 
din biografia atît de densă a aces
tor ani le căutăm, neîndoielnic. în 
marea epopee a muncii. în efortu
rile entuziaste ale oamenilor de ne 
aceste meleaguri — aflati. multi 

dintre ei. la prima generație de 
muncitori — pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce le-au revenit din 
hotărîrile Congreselor partidului. 
Ele se găsesc atît în momente de 
început sau de bilanț, dar si in 
cele de confruntare, de bătălie, 
pentru înfrîngerea unor greutăți, 
într-o succintă retrospectivă, reme
morăm cu emoție prima intîlnire a 
minerilor din Motru cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 1966. cînd se
cretarul general al partidului, cu 
forța vizionară ce-1 caracterizează, 
spunea : „Bazinul acesta are o 
perspectivă îndelungată și trebuie 
să ne așezăm gospodărește, nu pen
tru doi-trei ani, ci pentru zeci și 
chiar sute de ani". Azi. la mai pu
țin de 15 ani de la acea vizită, aici 
se află un înfloritor oraș, iar 
bazinul Motru. dotat cu cele mai 
moderne utilaje de extracție, pro
duce în acest an aproape 10 mi
lioane tone de lignit.

Pline de emoție adîncă sint pen
tru gorieni și acele momente din 
1968 și, mai tirziu. din 1972. cînd 
s-au turnat primele cupe de ciment 
la ’temelia celor mai mari termo
centrale ale tării, dar si atunci 
cînd coloșii de la Rovinari si Tur
ceni au pulsat primii megawați in 
sistemul energetic național.

— V-am ruga să conturați, in în
cheiere. citeva din preocupările de 
actualitate ale organizației județe
ne de partid, ale oamenilor muncii 
din Gorj.

— Atentia noastră prioritară este 
orientată spre sectoarele carbonifer 
Si energetic. în vederea eliminării 
unor neajunsuri si a ridicării lor 
la nivelul de productivitate cerut 
de realizarea sarcinilor mult mai 
complexe ce ne revin în acest an 
și în viitorul cincinal. îmi fac o 
datorie de aleasă onoare să subli
niez și de această dată că tovară
șul Nicolae Ceausescu se intere-

țării, pentru a participa 
minerii din Gorj la 

de creștere neîncetată a

sează permanent de activitatea 
din județ, îndeosebi de extracția 
de cărbune, dîndu-ne cele mai po
trivite indicații pentru solutionarea 
problemelor cu care ne confrun
tăm. Chiar în această perioadă, din 
inițiativa secretarului general, s-au 
deplasat in județul nostru circa 
7 000 de oameni ai muncii din toate 
zonele 
alături de 
efortul 
producției de cărbune. Examinind 
in spirit critic sarcinile ce ne 
revin în lumina cuvîntărilor rostite 
de secretarul general al parti
dului la consfătuirea de 
de la C.C. al P.C.R. și la șe
dința plenară lărgită a Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii 
— documente programatice.de ex
cepțională valoare teoretică si prac
tică — am adoptat o serie de mă
suri menite să conducă la apli
carea fermă a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. ale 
autogospodăririi si autoconducerii

lucru

muncitorești, pentru creșterea pro
ducției fizice și nete, a producției 
pentru export, pentru gospodărirea 
judicioasă a resurselor materiale de 
orice fel. Ne-am propus să reali
zăm în perioada următoare pro
ducții zilnice de cărbune de 90 000 
tone și să asigurăm condiții ca 
în trimestrul patru să depășim 
media zilnică de 110 000 tone. Ac
ționăm. de asemenea, pentru mai 
buna organizare a muncii în con
strucția de locuințe. în agricultură, 
în celelalte sectoare.

în întregul județ domină un cli
mat efervescent de muncă, generat 
de prevederile istorice ale Congre
sului al XII-lea. de hotărîrea co- 
munistilor.l a tuturor oamenilor 
muncii de a răspunde prin noi 
fapte de abnegație grijii ce ne-o 
poartă partidul, secretarul nostru 
geheral. pentru a fi la înălțimea 
epocii de aur pe care o trăim.

programatice.de
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Puternice expresii ale adeziunii unanime față de rezultatele vizitei 
efectuate în Franța de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ale înaltei prețuiri pentru neobosita activitate a președintelui 

Republicii în slujba idealurilor de pace și înțelegere între popoare

A

DIN TOATĂ TARA, TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU’ ■ » •

Sintetizind gîndurile și sentimen
tele de înaltă prețuire și recunoștin
ță ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități de 
pe străbunele meleaguri românești 
ale Aradului, COMITETUL JUDE
ȚEAN DE PARTID ARAD și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN iși 
exprimă admirația și stima pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitei ofi
ciale efectuate în Franța, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Sintem mîndri și fericiți că prin 
remarcabila și neobosita dumnea
voastră activitate crește aportul 
României socialiste la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane, la întărirea încrederii reci
proce intre popoarele și statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială și 
politică, la întărirea securității in 
Europa Și in întreaga lume.

Deplin încrezători că destinele po
porului român se află în miini sigure 
și încercate, că întreaga noastră po
litică internă și externă este in con
formitate cu interesele majore ale 
poporului român și ale celorlalte po
poare care luptă pentru pace și pro
gres, în deplin consens cu documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului nostru, vă încredințăm și de 
astă dată, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom aduce 
un aport sporit și de înaltă calitate 
la făurirea societății .socialiste mul
tilateral dezvoltate în scumpa noas
tră patrie. România socialistă, la îna
intarea sa fermă spre orizonturile 
comunismului.i

Comuniștii, toți oamenii muncii, ti
neri și virstnici. români, maghiari și 
germani, care trăiesc și muncesc in 
deplină unitate și frăție pe meleagu
rile județului Bistrița-Năsăud, urmă
rind cu un viu și legitim interes solia 
de pace, prietenie și înțelegere mar
cată de vizita oficială pe care ați 

. efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Franța au plăcu
tul prilej de a vă adresa, din adîncul 
ființei, cele mai alese sentimente de 
stimă, prețuire și respect pentru 
neobosita și rodnica activitate depusă 
zi de zi, ceas de ceas în folosul pro
pășirii patriei, creșterii prestigiului .i 
său în lume, bunăstării si feriCiril . 
națiunii noastre — se spune în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Manifestările de înaltă stimă cu 
care ați fost primit de poporul fran
cez, rezultatele rodnice ale dialogu
lui la nivel inalt care deschide noi 
perspective conlucrării dintre cele 
două țări, constituind, in același 
timp, o esențială contribuție Ia cauza 
destinderii, înțelegerii și păcii în Eu
ropa, în întreaga lume, au dovedit 
odată mai mult prețuirea de care se 
bucură în prezent Republica Socia
listă România și dumneavoastră per
sonal, strălucit fiu și conducător al 
poporului român, pe care îl întruchi
pați, de al cărui nume, muncă și via
tă sînt indisolubil legate marile noas
tre impliniri, toate izbutirile și victo
riile noastre.

Trăind momente de adincă satis
facție și înaltă mîndrie patriotică vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to- . 
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
urma neabătut politica al cărui pro
motor, inspirator și făptuitor clarvă-' 
zător sînteți, muncind cu abnegație 
pentru înfăptuirea exemplară a ho- 
tărîrilor adoptate la cel de-al XII- 
lea Congres al partidului.

Alături de Întregul nostru popor, 
toți oamenii muncii care ne desfă
șurăm activitatea pe tărimul științei 
și tehnologiei — se subliniază in te
legrama CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
— am urmărit cu profundă satisfacție 
și recunoștință desfășurarea soliei de 
pace, prietenie si colaborare pe care 
ati condus-o. modul magistral în care 
ați promovat poziția tării noastre pe 
linia dezvoltării si diversificării re
lațiilor de cooperare cu Franța, pen
tru o nouă și strălucită afirmare a 
luminoaselor principii promovate cu 
consecventă de România socialistă, 
în spiritul respectării dreptului fie
cărui popor Ia o existentă liberă și 
independentă si statornicirii intre 
popoare a unor relații bazate oe 
neamestec în treburile interne, ega
litate si avantaj reciproc.

înalta stimă si prețuire ce au fosț 
exprimate si cu acest prilej patriei 
și poporului nostru, dumneavoastră 
personal, ca principal făuritor al 

' exemplarei politici interne si externe 
a României socialiste, ne-au ■ umplut 
din nou inimile de o mare bucurie 
și mîndrie patriotică.

Cu hotărîrea neabătută de a vă 
urma fără preget pe calea luminoasă 
spre comunism, ne angajăm in fata 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, să sporim 
prin munca noastră in domeniul cer
cetării științifice, dezvoltării tehno
logice și promovării progresului teh
nic capacitatea țării noastre de a 
participa la schimbul international 
de valori, să facem totul pentru 
transpunerea in viată a Directivelor 
și programelor-directivă adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Caraș-Severin — români, 
germani, sîrbi și de alte naționalități
— au urmărit cu cel mai viu interes,; 
cu vibrantă mindrie patriotică și de
plină satisfacție înalta solie de pace, 
prietenie și colaborare pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
purtat-o cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Franceză — se spune în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Sîntem mîndri și ne exprimăm 
nemărginita bucurie că, prin desfă
șurarea ei, vizita dumneavoastră a 
prilejuit noi dovezi ale stimei și con- 

. siderației ce înconjoară România, nu

mele și activitatea dumneavoastră — 
eminentă personalitate a vieții poli
tice internaționale — pe toate meri
dianele globului. Vedem în acestea 
cu deplină satisfacție confirmarea cea 
mai elocventă a prestigiului și auto
rității politice externe românești, a 
justeței inițiativelor și soluțiilor ori
ginale, creatoare, pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, le-ați cristalizat pentru 
soluționarea marilor probleme ce con
fruntă lumea de astăzi; în interesul 
tuturor națiunilor, al independenței 
și suveranității statelor, al păcii și 
progresului economic și social al 
omenirii contemporane.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Caraș-Severin își reinnoiesc și cu 
acest prilej legămintul ca,, urmînd 
modelul magistral al vieții și muncii 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
da viată politicii interne și externe a 
partidului și statului, mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea pentru dezvoltarea multila
terală a României socialiste și înain
tarea spre comunism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DIN COMBINATUL MINIER VALEA 
JIULUI — PETROȘANI, exprimind 
'sentimentele și gîndurile minerilor 
din această vatră de cărbune a tării, 
își exprimă, in consens cu glasul 
unanim al poporului român, cea mai 
vie satisfacție și bucurie fată de re

Pătrunși de sentimente de dragos
te. stimă și respect. de profundă 
mîndrie patriotică, vă exprimăm, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. recunoștința noas
tră deplină fată de modul strălucit în 
care ati reprezentat. împreună cu to
varășa Elena Ceausescu, interesele 
României socialiste în recenta vizită 
de prietenie efectuată în Republica 
Franceză, pentru inestimabila contri
buție personală adusă la întărirea 
prieteniei tradiționale si colaborării 
pe multiple planuri româno-franceze 
— relevă telegrama MINISTERULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR ȘI COO
PERĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE.

Animați de Înaltul dumneavoastră 
exemplu de slujire cu abnegație si 
pasiune revoluționară a intereselor 
poporului român, a cauzei socialis
mului si păcii, permiteti-ne să vă 
exprimăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. deplina noastră 
apreciere fată de caracterul intens de 
lucru si orizontul larg al dialogului 
purtat la cel mai înalt nivel, fată de 
rezultatele fructuoase, perspectivele 
Si condițiile largi deschise realizării 
obiectivului de dublare in cincinalul 
următor a schimburilor comerciale 
româno-franceze.

Ca lucrători pe tărimul activității 
economice externe a tării noastre, 
dintr-o adîncă convingere și conștiin
ță politică, ne angajăm, mult iubite 
tovarășe secretar general, să mun
cim cu abnegație si dăruire pentru 

• „ l/a aducem omagiul nostru fierbinte pentru succesul acestei vizite, care reprezintă 
o contribuție de seamă la dezvoltarea unui climat de încredere și destindere 
in viața internațională".

• 0 strălucită afirmare a imperativelor păcii și destinderii internaționale, a prin
cipiilor promovate cu consecvență de România socialistă, în spiritul respectării 
dreptului fiecărui popor la existență liberă și demnă.

• „Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea, a programului 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate".

zultatele deosebit de fructuoase ale 
nobilei solii pe care ati îndeplinit-o’ 
în timpul recentei vizite pe care ati 
intreprins-o. mult stimate tovarășe 
Nicolae CeaUsescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în Franța 
ca mesager al României socialiste, 
ca exponentul cel mai autorizat al 
intereselor si aspirațiilor ponorului 
român de pace si prietenie cu toate 
popoarele.

Exprimînd gîndurile șl hotărîrea 
unanimă a muncitorilor adîncurilor 
din Valea Jiului, odată cu deplina 
aprobare fată de rodnica ’ dumnea
voastră activitate, de întreaga poli
tică internă și externă a partidului, 
ne angajăm din toată ființa să acțio
năm cu fermitate si energie pentru 
înfăptuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, pentru creșterea produc
ției de cărbune, pentru înflorirea 
continuă a patriei, pentru pace și 
securitate în întreaga lume.

Exprimînd profunda mulțumire 
pentru modul strălucit în care tova
rășul Nicolae Ceaușescu reprezintă de 
fiecare dată țara, in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R. se spune : S-a auzit din 
nou, cu prilejul acestei vizite, glasul 
dumneavoastră convingător, care a 
afirmat încă o dată faptul că pentru 
a salvgarda pacea si securitatea mon
dială, pentru a soluționa orice con
flict sau problemă litigioasă dintre 
state este necesară calea tratative
lor politice, a respectării neabătute 
a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, generalizîndu-se in 
viata internațională principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității po
poarelor. al renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

Noi gălățenii, alături de întreg po
porul român, am ascultat cu emoție 
si împărtășim întru totul vibrantul a- 
pel pe care 1-ati adresat Europei, lu
mii întregi de la Palatul Elysee. a- 
pel care avertizează popoarele plane
tei asupra pericolului distrugerii, a- 
supra fragilității echilibrului interna
tional actual : „De cite ori dorim să 
distrugem lumea ? Este timpul ca 
șefii de state, de guverne, opinia pu
blică să pună capăt politicii de înar
mare. să nu așteptăm, să acționăm, 
pină nu va fi prea tîrziu“.

Făcindu-ne ecoul acestui simtămînt 
puternic de admirație Pe care vi-1 
poartă fiecare cetățean al României 
socialiste, exprimând dragostea si re
cunoștința cu care vă înconjoară co
muniștii. toți oamenii muncii din ju
dețul Galați, ne angajăm, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru a întări pres
tigiul țării noastre in concertul na
țiunilor lumii, slujind cu fapte vred
nice politica sa internă și externă, 
îndeplinind cu cinste și devotament 
patriotic mărețele obiective înscrise 
în Programul partidului. în documen
tele Congresului al XII-lea,

înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din documentele programa
tice ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R., pentru transpunerea in viată 
a tot ceea ce ati convenit si între
prins în cursul acestei vizite — cu 
profunde rezultate pe planul raportu
rilor bilaterale și de amplă rezonan
tă în sfera vieții internaționale.

Oamenii muncii români si ma
ghiari din județul Harghita, aseme
nea întregului nostru popor, au ur
mărit cu un viu și deosebit inte
res. cu sentimente de profundă sa
tisfacție și mîndrie patriotică vizita 
oficială Pe care dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați efectuat-o, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in 
Franța — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R.

Noul dialog la nivel înalt româ- 
no-francez, desfășurat la puține zile 
după ce poporal român a marcat 15 
ani de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care- a deschis si în sfera 
vieții internaționale perioada cea 
mai fertilă, dinamică și bogată în 
împliniri din istoria României, scoa
te încă o dată în relief aplicarea cu 
consecventă a principiilor politicii 
noastre externe, activitatea perseve
rentă, neobosită pe care o depuneți 
în slujba năzuințelor supreme de 
pace și înțelegere ale tuturor po
poarelor, ridicind la culmi fără egal 
prestigiul României Pe toate meri
dianele lumii.

Conștient! că toate aceste mari 
succese obținute de poporul român 
sînt legate de activitatea și numele 
dumneavoastră, tovarășe secretar 

•general, vă rugăm să ne îngăduiți 
să ne exprimăm și cu această oca
zie adeziunea noastră totală fată de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și vă asigu
răm că toți cei ce muncesc Pe me
leagurile harghitene. români și ma
ghiari, vor acționa cu toată fermi
tatea pentru îndeplinirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al 'P.C.R., pentru a-și spori contri
buția la prosperitatea și progresul 
multilateral al scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

Alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din comerțul socialist 
salută cu deplină satisfacție si dau 
o înaltă apreciere rezultatelor vizitei 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ati 
făcut-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Franța — se spune în 
telegrama MINISTERULUI COMER
ȚULUI INTERIOR.

Ne exprimăm admirația si recu
noștința profundă pentru contribuția 
inestimabilă adusă si cu acest prilej 
la adîncirea colaborării si cooperării 
bilaterale in multe domenii de inte
res comun, la ridicarea pe o nouă 
treaptă a tradiționalelor legături de 
prietenie statornicite între România 
Si Franța, a idealurilor si aspirațiilor 

comune ale țărilor si popoarelor 
noastre, animate de dorința fierbinte 
de a găsi noi căi de rezolvare a pro
blemelor vieții internaționale con
temporane. Ei de această dată con
cepțiile si propunerile dumneavoas
tră. cel mai autorizat mesager de 
pace al poporului român, au fost 
apreciate de opinia publică mondială 
ca o nouă si excepțională contribu
ție la solutionarea marilor probleme 
cu care se confruntă lumea contem
porană.

Angrenați cu toate forțele pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective trasa
te de Congresul al XII-lea al P.C.R., 
oamenii muncii din comerțul socia
list, in frunte cu comuniștii, urmînd 
pilda prodigioasei dumneavoastră 
activități,, vor acționa cu toată hotă- 
rirea pentru transpunerea în viață 
a indicațiilor pe care ni le-ați dat 
în nenumărate ocazii. în vederea 
îmbunătățirii continue a aprovizio
nării si servirii populației, pentru ri
dicarea nivelului calitativ si de efi
cientă al întregii activități comer
ciale.

CONSILIUL POLITIC SUPERIOR 
AL ARMATEI, dînd glas celor mai 
alese ginduri si vibrante sentimente 
ce însuflețesc pe comuniștii si utecis- 
til din armată. întregul personal aflat 
la posturi sub drapel. îsi exprimă 
deplina satisfacție si recunoștință 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate si iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Franța.

Vă aducem omagiul nostru fierbin
te pentru succesul acestei vizite, 
fiind convinși că ea va conferi noi 
dimensiuni conlucrării si cooperării 
rodnice dintre cele două țări pe plan 
bilateral, ca si in viata internațio
nală. pe temelia trainică a princi
piilor deplinei egalități, respectului 
independentei și suveranității na
ționale. neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc.

Organele și organizațiile de partid 
și ale U.T.C. din armată, comuniștii 
Si utecistii. toti militarii vă încredin
țează si cu acest prilej, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu-si 
vor precupeți forțele pentru a 
asigura înfăptuirea exemplară în 
armată a politicii interne si externe 
a partidului si statului, vor milita 
cu abnegație pentru creșterea conști
inței politice si a răspunderii între
gului personal, ridicarea ne noi trepte 
calitative a pregătirii de luptă. întă
rirea ordinii, disciplinei si vigilentei, 
creșterea capacității combative a 
unităților si marilor unităti pentru a 
fi in măsură in orice moment. Ia 
ordinul patriei si al partidului, al 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem, să apere. împreună cu între
gul popor, cuceririle revoluționare, 
independenta, suveranitatea si inte
gritatea României socialiste.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani — de Pe vatra stră
moșească a Mureșului, împreună cu 
întregul nostru popor, exprimăm în
treaga admirație, recunoștința și de
plina aprobare față de rezultatele 
excepționale ale noii solii de pace 
și colaborare pe care ati intreprins-o, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Fran
ța — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL 
P.C.R.

Este un motiv de mare bucurie 
pentru noi faptul că această nouă 
misiune de pace și colaborare a pus 
în relief încă o dată calitățile dum
neavoastră excepționale de mare om 
politic al. timpului nostru, proemi
nent militant pentru așezarea rela
țiilor internaționale Pe principii noi, 
echitabile, pentru pace și colaborare 
între țări și popoare, calități care 
v-au adus un prestigiu unanim pe 
toate meridianele globului.

Acum, in pragul sărbătoririi ani
versării a 36 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare națională și so
cială. antifascistă și antiimperialistă, 
sub puternicul imbold patriotic, crea
tor al documentelor celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R.. însuflețiți de 
luminosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viată, ne angajăm că ne 
vom pune și în continuare întreaga 
energie, capacitate și pricepere in 
slujba îndeplinirii tuturor sarcinilor 
ce ne revin Pe anul 1980. ca și pe 

întregul cincinal, pentru transpu
nerea in viată a mărețului program 
de ■ edificare a celei mai înaintate 
societăți pe pămintul scump al 
României,

Profund satisfăcutl de rodnicele 
rezultate ale noii solii de pace si 
prietenie întreprinsă în Franța, per
sonalul sanitar. în frunte cu comu
niștii alături de întregul popor, vă 
asigură, stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de adeziunea lor totală 
fată de convorbirile fructuoase si do
cumentele adoptate, fiind convinși 
că activitatea dumneavoastră si a to
varășei Elena Ceaușescu din timpul 
vizitei conferă noului dialog la nivel 
înalt caracterul unui eveniment de o 
mare importantă, cu deosebite sem
nificații Pe planul vieții politice in
ternaționale. se subliniază în tele
grama MINISTERULUI SĂNĂTĂȚIL

Acest eveniment constituie totoda
tă. pentru noi toti. un nou si fericit 
prilej de a vă adresa sentimentele 
noastre de profundă dragoste si re
cunoștință. de devotament nemărgi
nit fată de politica internă si externă 
a partidului, de a vă adresa cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru contribu
ția fără egal pe care, cu atita abne
gație și dăruire, o aduceți la rezolva
rea rriarilor probleme ale lumii con
temporane. Ia eforturile îndreptate 
spre cucerirea unei lumi mai drepte 
si mai bune pe planeta noastră.

In aceste momente, cînd întregul 
nostru partid si popor se pregătesc 

să întîmptne cu noi si importante 
succese in toate domeniile marea 
noastră sărbătoare națională, ne an
gajăm solemn in fața dumneavoastră 
să muncim fără preget pentru înfăp
tuirea neabătuță a politicii sanitare 
a partidului. pentru perfectionarea 
continuă a calității asistentei medi
cale. înfăptuind astfel sarcinile de 
mare răspundere oe ne revin din do
cumentele celui de al XII-lea Con
gres al partidului din prețioasele 
dumneavoastră indicații, pentru asi
gurarea si întărirea sănătății întregu
lui nostru popor.

Cu sentimente de aleasă bucurie 
si mîndrie patriotică, comuniștii, toti 
oamenii muncii din sistemul justiției.
— asemenea întregului nostru popor
— au urmărit cu profund interes si 
sentimente de deplină satisfacție vi
zita oficială pe care dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. ati efectuat-o în Franța, 
eveniment remarcabil în cronica re
lațiilor româno-franceze. moment cu 
semnificații deosebite în viață inter
naționala — se arată în telegrama 
trimisă de MINISTERUL JUSTIȚIEI.

Cu încredere si devotament fată de 
politica partidului si statului nostru, 
consiliul de conducere al Ministeru
lui Justiției, comuniștii. întregul per
sonal din sistemul justiției vă asigu
ră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de hotărîrea nestrămutată 
de a-si spori eforturile pentru apli
carea neabătută în viată. Ia nivelul 
celor mai înalte exigente ale răspun
derii comuniste, a politicii interne si 
externe a Partidului Comunist Ro
mân pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism, 
a ideilor si hotăririlor Congresului 
al XII-lea al partidului, care întru
chipează gîndirea științifică, pasiunea 
revoluționară, clarviziunea creatoare 
a dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului nostril.

Cu inimile vibrînd de nețărmurită 
satisfacție și mîndrie patriotică, co
muniștii, toți oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități de pe cuprinsul județului Satu 
Mare vă adresează cele mai calde 
felicitări pentru strălucitul bilanț ce 
încununează vizita oficială pe care 
ați întreprins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Franța — se 
spune in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R.

Noi, sătmărenii, ca toți fiii țării, 
vedem in vizita dumneavoastră in 
Franța o nouă și strălucită mărturio 
a activității internaționale neobosite, 
principiale pe care o consacrați con
stant — de cînd vă aflati în fruntea 
partidului și statului nostru — dez
voltării raporturilor de colaborare ale 
României cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială sau regim 
politic, în interesul bunăstării po
porului nostru, al păcii și înțelegerii 
în lume.

Călăuziți neabătut de documentele 
programatice ale Congresului al 
XII-lea al partidului, de prețioasele 
indicații pe care ni le dați în toate 
domeniile de activitate, vă încre
dințăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, într-o deplină frăție și 
unitate, că vom pune și în viitor în
treaga noastră pricepere și energie 
în slujba înfăptuirii tuturor sarcinilor 
ce ne revin, pentru necontenita înăl
țare a României, demnă, liberă și 
suverană într-o lume a păcii și co
laborării între popoare.

Comuniștii, toți oamenii muncii ro
mâni și maghiari din județul Sălaj 
vă rugăm să ne permiteți, iubite to
varășe secretar general, să dăm glas 
profundelor noastre simțăminte și 
respectului ce ne animă pentru neo
bosita activitate pe care o puneți în 
slujba păcii și bunei înțelegeri între 
popoarele lumii — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Rezultatele rodnice cu care v-ați 
încheiat vizita au suscitat interesul 
și admirația întregii lumi doritoare 
de pace, ele înscriindu-se ca o con
tribuție valoroasă Ia cauza destinde
rii, ridicînd din nou prestigiul dc care 
România, prin înalta dumneavoastră 
personalitate, se bucură pe toate me
ridianele globului pămîntesc.

Dialogul româno-francez la cel mai 
înalt nivel, desfășurat, acum, la îm
plinirea a 15 ani de la istoricul Con- 

greș al IX-lea al P.C.R., congres care 
a marcat un moment de largă deschi
dere și în activitatea internațională a 
țării noastre, vine să confirme în chip 
strălucit justețea normelor și princi
piilor care stau la baza politicii sta
tului român în relațiile cu celelalte 
state, contribuția incomensurabilă pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o adu
ceți la rezolvarea marilor probleme 
cu care se confruntă astăzi omenirea. 
Ne angajăm solemn să nu precupe
țim nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor pe care partidul le pune 
în fata noastră, de a imprima întregii 
activități calități și răspunderi spo
rite, așa cum dumneavoastră ne ce
reți, spre ridicarea bunăstării noas
tre, a tuturor.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Tulcea au urmărit cu 
viu interes și profundă satisfacție 
patriotică vizita dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in Franța și îsi fexprimă totala lor 
adeziune față de rezultatele rodnice 
ale acestui nou si important dialog, 
care s-a înscris ca un moment deo
sebit în cronica tradiționalelor re
lații de prietenie româno-franceze, 
deschizind noi perspective colaboră
rii și cooperării dintre cele două țări, 
precum și conlucrării pentru conti
nuarea politicii de destindere, pentru 
securitate și pace în Europa si în În
treaga lume — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R.

Și de această dată vizita a scos în 
evidentă prestigiul și marea conside
rație de care se bucură azi pretu
tindeni în lume România socialistă, 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. perso
nalitate marcantă a lumii contempo
rane, unul din cei mai înflăcărați 
apărători ai destinderii, promotor 
neobosit al idealurilor de pace, prie
tenie. colaborare și înțelegere paș
nică între popoare.

Asemenea întregului popor, oame
nii muncii tulceni vă asigură, mult 
iubite tovarășe secretar general, că, 
însuflețiți de înaltul dumneavoastră 
exemplu de dăruire si abnegație re
voluționară. vor depune întreaga lor 
energie și capacitate de muncă pen
tru traducerea în viață a politicii 
interne si externe a partidului si sta
tului nostru, a mărețelor programe 
adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.. a prețioaselor dum
neavoastră indicații date cu prilejul 
recentelor consfătuiri de lucra, cit si 
al vizitelor efectuate în județele pa
triei. întimpinind cu noi si impor
tante succese în foate domeniile de 
activitate apropiatul eveniment de 
la 23 August.

în aceste momente de înaltă mîn
drie patriotică, gîndurile si senti
mentele noastre de profundă recu
noștință si prețuire, alături de cele 
ale întregului popor, se îndreaptă că

tre dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. fiul cel 
mai iubit al națiunii române, strălu
cit mesager al păcii, prieteniei și în
țelegerii între toate popoarele lumii 
contemporane — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Profunda analiză pe care ati fă
cut-o, împreună cu înalții demnitari 
francezi, asupra vieții internaționale 
și soluțiile pe care, cu consecventă 
revoluționară, le avansați pentru re
zolvarea celor mai arzătoare proble
me de care depinde însăși supravie
țuirea omului pe planeta noastră 
ne-au umplut inimile de bucurie si 
satisfacție și ne dau garanția sigură 
că in fruntea partidului si tării avem 
un conducător eminent care veghează 
neobosit la liniștea creației pașnice, 
a muncii noastre de făurire a socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul străbun al patriei.

Animați de puternice sentimente 
de dragoste nețărmurită fată de 
partid și popor, față de dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar general, 
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
din județul Vaslui militează pentru 
ca obiectivele actualului cincinal să 
fie ferm îndeplinite în toate dome
niile dezvoltării economico-sociale. 
I

întîlnirile si convorbirile purtate 
cu președintele Franței, cu alte per
sonalități importante ale vieții poli
tice și economice, declarația adopta
tă reprezintă o nouă și rodnică con- ■ 
tribuție la extinderea și adîncirea 
relațiilor economice și culturale de 
veche tradiție dintre România si 
Franța, de conlucrare politică pentru 
statornicirea în lume a unui climat 
de încredere și colaborare multilate
rală intre națiuni — se arată în tele
grama COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ.

Dînd expresie aprobării și adeziunii 
totale față de rezultatele strălucite 
ale vizitei dumneavoastră în Repu
blica Franceză, reafirmînd profundul 
nostru atașament față de întreaga 
activitate pe care <ț):deșfășurați spre 
binele și fericirea poporului român, 
pentru reftiarcabila dumneavoastră 
contribuție Ja afirmarea internațim ■ 
nală a României, la sporirea necon- 
tenită a prestigiului său în lume, no 
angajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a ne îndeplini, în 
mod exemplar, sarcinile pe care ni 
le-ați încredințat pentru a transpune 
în viață istoricele hotărîri adoptate 
de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, pentru a ne aduce din 
plin contribuția la grandioasa operă 
de făurire, în patria noastră, sub în
țeleaptă și clarvăzătoarea dumnea
voastră conducere, a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

în telegrama CONSILIULUI UNI
UNII SCRIITORILOR se spune : Oa
menii Scrisului de pe îhtreg cu
prinsul tării — români, maghiari, 
germani, sîrbi si de alte naționalități 
— v-au însotit si de astă dată cu 
dragostea si profunda lor prețuire 
de-a lungul vizitei pe care ati făcu
t-o în Franța. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, dînd o înaltă apre
ciere modului în care ati reafirmat 
principiile care călăuzesc activitatea 
pe plan extern a partidului si statu
lui nostra. Stima, respectul si căldu
ra cu care ati fost întîmpinat pretu
tindeni constituie o nouă dovadă a 
rolului hotărîtor care vă revine în 
elaborarea si înfăptuirea politicii 
României socialiste de colaborare ac
tivă cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. în spiri
tul principiilor coexistentei pașnice.

Convinși fiind că recenta vizită va 
contribui substantial - nu numai la 
adîncirea tradiționalelor legături de 
prietenie si colaborare dintre Româ
nia si Franța, dintre Popoarele celor 
două țări, ci și la sprijinirea soluțio
nării problemelor oare confruntă ome
nirea. vă asigurăm. muljt stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom face totul pentru a ne îndeplini 
cu cinste îndatoririle încredințate de 
partid, de dumneavoastră personal, 
reflectând cu mai multă pătrundere 
și dăruire efortul constructiv al po
norului nostru, făcînd cunoscută pre
tutindeni hotărîrea lui de a-si clădi 
un viitor fericit, de a trăi in bună 
înțelegere cu toate popoarele lumii.

Comuniștii din ACADEMIA „ȘTE
FAN GHEORGHIU" — cadre di Hao
tice, studenti si cursanti — au urmă
rit cu profund interes și cu senti
mente de. justificată mindrie vizita 
Pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ați întreprins-o, în aceste zile. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Franța.

Primirea caldă și prietenească de 
care v-ati bucurat în Franța o con
siderăm drept o expresie a recunoaș
terii activității susținute, plină de 
răspundere pentru destinele omenirii, 
pe care o desfășurati în relațiile in
ternaționale pentru întărirea coope
rări i și încrederii între toate statele 
lumii, pentru reluarea cursului des
tinderii, pentru solutionarea pe cale 
politică a problemelor internaționale 
complexe cu care se confruntă ome
nirea. pentru afirmarea unor relații 
noi intre toate statele lumii. în ve
derea edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Exprimîndu-ne sentimentele de 
profundă aprobare pentru activitatea 
Si eforturile dumneavoastră remarca
bile puse în slujba intereselor tării, 
ale cauzei păcii si securității interna
ționale. vă asigurăm că vom face 
totul pentru transpunerea exemplară 
în viată a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele documente ale Congresului 
al XII-lea al P.C.R.. că vom activa 
în spirit de răspundere si exigentă, 
aducindu-ne contribuția la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România. /
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Bate vîntul 
cu... lumină

Doi oameni iscusiți din Gura 
Humorului au realizat, indepen
dent unul de altul, cite o mi- 
crocentrală eoliană. Instalația 
inginerului Ciprian Malanca, de 
la Centrul de fructe și legume, 
furnizează deocamdată energie 
electrică pentru iluminatul fer
mei de legume. Cea a tehnicia
nului loan Chirilă asigură cu
rentul electric necesar încălzirii 
apei in gospodăria personală, 
iar in perspectivă și pentru ac
ționarea unor aparate casnice.

Am aflat că,, stimulați de ■re
ușitele celor doi. încearcă acum 
și alți humoreni să-și mește
rească instalații solare sau eo
liene. Succes!

Geanta din tren
Ne scrie un tinăr profesor din 

Videle, Iile Dobre, cu rugămin
tea de a consemna in rubrica 
noastră o faptă de omenie. Ab
sorbit de lectura unei cărți, nici 
n-a observat că-și uitase in tre
nul cu care venise din Bucu
rești la Videle o geantă de vo
iaj in care avea acte de valoa
re. Cind și-a adus aminte, era 
prea tirziu: trenul plecase din 
gară. S-a prezentat la tinărul 
O. Ștefan, de la serviciul de in
formații al gării Videle, rugin- 
du-l să ia legătura cu stațiile 
pe unde urma să treacă trenul 
in drum spre Simeria. A inceput 
un lung șir de apeluri telefoni
ce, dar răspunsurile de la celă
lalt capăt al firului erau parcă 
trase la indigo: geanta cu sem
nalmentele indicate nu era de 
găsit. In sfirșit, cind iși pierdu
se orice nădejde, un ceferist a 
anunțat că a găsit geanta cu 
pricina și că o trimite imediat 
la Videle. Lucru care s-a și in- 
timplat.

O intimplare măruntă, dar 
plină de semnificație, pentru că 
e vorba de oameni, de omenie.
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| Nasturele pierdut j
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Aurel Comșa din comuna Te- 
liu, județul Brașov, nu prea se 
omoară cu munca. In schimb, 
semnează cu regularitate ,',con
dica de prezență" la... bufet. Zi
lele trecute, după ce s-a făcut 
criță, a pornit pe trei cărări 
spre casa lui, dar a nimerit in 
alta, unde erau două femei, că
rora a inceput să le adreseze- 
injurii, să le lovească.
i In fața anchetatorilor, a în
ceput s-o scalde: c-o fi, c-o 
păți, că nu există martori pre
cum că el ar fi făcut ce-a făcui-

— Dar nasturele ăsta unde 
l-ai pierdut? — a fost întrebat, 
arătîndu-i-se nasturele care-i 
lipsea de la haină.

— Habar n-am. Nu pot să le 
țin minte pe toate...

O să-și amintească in fața in
stanței de judecată și, mai ales, 
după...

intilnire 
de neuitat
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII ADRESATE 
CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cn principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Cg exigența, pentru^ buna 

organizare a asistenței medicale

într-o ampla scrisoare adresată 
tovarășului Nicolae Ceausescu se 
relata că activitatea de recuperare 
la spitalul clinic de specialitate din 
municipiul Cluj-Napoca se desfă
șoară sub nivelul cerințelor, fapt ce 
contribuie la creșterea numărului 
pensionărilor pentru diverse invali
dități în județul Cluj si în jude
țele învecinate. Scrisoarea susți
nea că, între cauzele neajunsurilor 
Si neregulilor din unitate, pe prim 
plan se situează lipsa de răspun
dere a conducerii spitalului.

Secretarul general al partidului 
nostru a indicat ca scrisoarea să fie 
analizată de Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice si Sociale si de Consiliul 
de MiniștrL La cercetări au parti
cipat si specialiști de la Mi
nisterul Sănătății si Institutul 
de medicină fizică, balneoclimato- 
logie si recuperare medicală-Bucu- 
rești, rezultatul anchetei confirmînd 
majoritatea aspectelor sesizate.

De pildă, s-a constatat că bazi
nele de kinetoterapie, cu o capaci
tate de tratament pentru circa 100 
bolnavi zilnic, deși erau în stare 
bună, nu funcționau (prin măsurile 
luate de către colectivul de con
trol, în 24 de ore acestea au fost 
puse in funcțiune). Din neglijenta 
conducerii spitalului nu s-a orga
nizat serviciul de ergoterapie, cele 
8 încăperi construite în acest scop 
fiind ocupate de atelierele de în
treținere ale spitalului A reieșit 
că activitatea cabinetelor din ca
drul dispensarului-policlinic se des
fășura doar circa 2 ore pe zi. in

principal pentru consultul bolnavilor 
internați ; erau încadrați pe pos
turi de specialiști multi medici 
asistenți universitari, la discipli
nele neclinice, si care erau ocupați, 
în cea mai mare parte a timpului, 
in invațămînt. unii avînd chiar două 
norme didactice. Au rezultat, de 
asemenea, lipsuri în gospodărirea 
și întreținerea spatiilor spitalicești, 
deficiente în servirea mesei bolna
vilor. Sînt consemnate în raportul 
de cercetare si lipsuri în'activitatea 
cdnsiliului oamenilor muncii, a di
recției sanitare județene, a orga
nizației de partid a spitalului.

Firește, controlul nu s-a limitat 
cîtusi de puțin la constatarea lip
surilor. ci au fost luate, pe loc. mă
suri pentru înlăturarea operativă a 
acestora. S-a stabilit, totodată, 
ca direcția sanitară județeană, 
împreună cu organele locale, să 
soluționeze in termen de cel 
mult o lună celelalte deficiente sau 
probleme constatate. Au fost apli
cate. de asemenea, unele sancțiuni 
administrative pentru neglijentele 
manifestate fată de îndeplinirea 
obligațiilor, hotărindu-se schimba
rea din funcție a directorului spi
talului. dr. Vasile Ilea, a directoru
lui economic adjunct. Vasile Corpo- 
dean. Concluziile cercetării au fost 
dezbătute cu cadrele de conducere 
ale spitalului, cu participarea re
prezentanților comitetului munici
pal de partid și ai direcției sani
tare județene, precum si cu mem
brii birourilor comitetelor de partid 
din cadrul Institutului de medicină 
si farmacie Cluj-Napoca.

calitate se Înregistrează rezultate 
slabe in unele sectoare de activi
tate, nu există o bună colaborare 
între mecanizatori si cadrele din 
conducerea unității.

Analizînd la fata locului această 
sesizare. Uniunea județeană a coo
perativelor agricole de producție 
Ilfov precizează în răspunsul său 
constatările făcute si măsurile 
adoptate. Astfel, in toamna anului 
tilecut. atit conducerea cooperativei, 
cit si a secției de mecanizare nu 
au acționat corespunzător pentru 
eliberarea la timp a terenului si 
executarea arăturilor, rămînînd ne
arate 480 hectare, suprafață care a 
fost pregătită in condiții grele - în 
primăvara acestui an. Ca urmare a 
modului defectuos în care au lucrat 
mecanizatorii si cooperatorii, mem
brii consiliului de conducere si ca
drele tehnice, rezultatele obținute 
în sectoarele' vegetal si de creștere 
a animalelor sînt cu mult sub posi
bilitățile de care dispune această 
unitate. în răspuns se mai arată că 
producția de grîu de pe 35 hectare, 
însămîntate foarte tirziu. este mult 
mai slabă comparativ cu alte supra
fețe. în anul 1979 și în primăvara 
anului în curs, cooperativa a fost 
confruntată cu un mare deficit de 
furaje. înregistrîndu-se mortalități 
la bovine si ovine. Se confirmă si 
faptul că. în campania agricolă din

primăvara acestui an. conducerea 
C.A.P. nu s-a îngrijit să asigure 
hrană caldă pentru mecanizatori, 
acceptind propunerea acestora de a 
li se da în schimb cite 100 kg grîu 
— practică nelegală. în ce pri
vește comportarea inginerului-șef 
al C.A.P., Ion Manciu. in răspuns 
se menționează că acesta nu con
lucrează cu secția S.M.A.. că nu 
participă efectiv la coordonarea si 
supravegherea lucrărilor agricole pe 
toată durata executării lor. are a- 
titudini necorespunzătoare fată de 
mecanizatori.

Toate aceste aspecte au fost dis
cutate cu membrii consiliului de 
conducere, cu cadrele tehnice si 
mecanizatorii, insistîndu-se asupra 
necesității de a se organiza mai 
bine munca și de a se executa 
lucrările la timp si în condiții 
de bună calitate. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru recuperarea de 
la membrii consiliului de conducere 
a contravalorii animalelor de care 
a fost păgubită cooperativa : s-a 
stabilit ca în campaniile agricole 
să se asigure hrană caldă, contra 
cost, tuturor mecanizatorilor ; s-a 
dat un ultim avertisment ingineru
lui-șef. punîndu-i-se in vedere că, 
dacă nujși schimbă comportarea si 
stilul de muncă, va fi înlocuit din 
funcție.

La fața locului — rezolvare

favorabilă

Spiritul gospodăresc—repus 

in drepturile firești

Mai multi mecanizatori de la sec
ția de mecanizare a agriculturii 
nr. 3, Vînătorii Mari, județul Ilfov.

semnalau într-o scrisoare adresată 
conducerii partidului că la coope
rativa agricolă de producție din lo

Un număr de 12 mineri din co
muna Mătăsari. județul Gori. au 
adresat secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o scrisoare in care soli
citau sprijin pentru ca locuințele 
lor, construite în ultimii 2—3 ani. 
să nu fie demolate, asa cum pre- 
văzuseră unele proiecte de siste
matizare.

Scrisoarea a fost îndrumată spre 
soluționare Consiliului popular al 
județului Gorj. în răspuns se arată 
că localitatea Mătăsari. amplasată 
în mijlocul bazinului minier Jilt, 
va deveni centru principal' de

cazare a oamenilor muncii din uni
tățile miniere din zonă. în acest 
scop, se vor construi la Mătăsari 
numeroase locuințe si dotări so
ciale. Pentru realizarea acestora, 
este necesar să se demoleze si 
unele locuințe proprietate particu
lară. în urma verificării efectuate 
la fața locului s-a constatat că 
locuințele semnatarilor scrisorii co
respund schiței de sistematizare 
aprobate ; ca urmare s-a hotărît ca 
acestea să fie păstrate si integrate 
armonios în ansamblul viitoarelor 
construcții.

Neculal ROȘCA

EVENIMENTUL POLITIC
și substanța epicii de azi

Litoral '80 Foto : E. Dichiseanu

Vocația constructivă
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Bucurie mare pe șoferii vas
luieni M. Pletea și T. Nicolae, 
in clipa in care s-au intilnit pe 
unul din drumurile Bacăului. 
Parcă nu se văzuseră de cind 
lumea. S-au salutat cu farurile 
aprinse-: clipindu-le ritmic. Cum 
acest salut nu li s-a părut de 
ajuns, cei doi și-au făcut sem
ne prietenești cu miinile. De a- 
tita bucurie, au uitat de starea 
alunecoasă a drumului, care era 
numai mizgă,\ după ploaie, fapt 
care a făcut ca și autovehicule
le pe care le conduceau cei doi 
să se „salute" zgomotos, \zbin- 
du-se unul de altul. Rezultatul: 
patru persoane accidentate și o 
pagubă materială de multe mii 
de lei. Poți să uiți ușor o ase
menea intilnire?

Bieții pești!
Scăpate de sub steiurile mun

ților, apele învolburate ale Lun- 
cavățului și Romanului deve
neau loc de hirjoană pentru păs
trăvii de argint, pentru mrea- 
nă și clean. Dar și prilej de 
competiție între pescarii de prin 
partea Horezului. De citeva zile 
însă, peștii s-au făcut nevăzuți. 
Cauza? Infestarea cu pesticide a 
acestor piriuri cu apă cristalină. 
Cine-i autorul poluării ? Este de 
datoria autorităților vîlcene să 
ia grabnice măsuri pentru „pes
cuirea" făptașului.

Prea tirziu...
La marginea unul sat care 

aparține de comuna Scheia. ju
dețul Iași, trece un piriias cit 
un fir de ată la vreme de sece
tă. dar tare învolburat si zgo
motos cind plouă mat zdravăn. 
Bucuroși, copiii satului și-au 
meșterit in mai multe locuri 
adevărate ..bazine" pentru scăl
dat. Dar nu si-au dat seama — 
mai ales părinții lor — că ase
menea gropi improvizate. in 
timpul cind apa se ..umflă" pes
te măsură, devin tot atitea cap
cane periculoase. Asa se face că 
doi băieți — unul de 8 ani și 
celălalt de 9 ani — au pierit 
inghițiți de ape.

După tragica intimplare. pe 
malurile virîiasului. acum reve
nit iar in matca lui. unde abia 
iși prelinge firicelul de apă edi
lii locali au instalat avertizoare: 
„Scăldatul interzis. Pericol de 
înec !“

Prea tirziu...
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

Romanul românesc trăiește în 
acești ultimi cincisprezece ani un 
moment de mare popularitate, com
parabil cel puțin din acest punct 
de vedere cu romanul epocii interbe
lice. Specia interesează in egală mă
sură pe cititor și pe scriitor și e greu 
de spus cui revine meritul în relan
sarea lui. Semnificativ ni se pare că 
recîștigarea masțvă a cititorului pen
tru roman s-a făcut cu o carte de 
factură tradițională și cu o miză so- 
cial-politică de un interes indiscuta
bil : „Delirul". Dacă adăugăm că 
scriitorul avansează intr-un teritoriu 
al evenimentelor istorice comentate, 
clasate, ierarhizate cu adevărat abia 
după apariția romanului, vom înțe
lege atit o parte din dificultățile în- 
timpinate de Marin Preda, cit și unele 
insuficiente de viziune istorică care 
au fost imputate autorului. Justifi
cate pentru un manual de istorie, ele 
nu sînt neapărat îndreptățite fată de 
un roman in care viziunea* romancie
rului se constituie în chip particular. 
Fapt este că „Delirul" a trezit, atit 
prin terna abordată — rebeliunea le
gionară si represiunea care i-a urmat, 
împotriva comuniștilor, a po
porului la opțiunile aberante ale 
cirmuitofilor vremii — cît si prin 
optica autorului asupra eveni
mentelor. ca si prin calitățile in 
ordinea creației epice un interes 
deosebit. Cartea Iui Marin Preda este 
simptomatică pentru adevărata cam
panie de retrospective epice pe care 
literatura română le-a oferit publicu
lui. Evenimente ale unui trecut nu 
prea îndepărtat, ultimii patruzeci de 
ani de Istorie românească, sînt redes
coperite cu ochiul prozatorului con
temporan. nu o dată justițiar șl cap
tivat de surprizele mecanismului so
cial-politic. începem cu ..Delirul" de
oarece in cronologia faptelor de isto
rie înmagazinate de romanul româ
nesc contemporan el se referă la 
evenimentul politic care a inceput să 
devină de pe acum istorie. Alături de 
„Delirul" stă ca miză istorico-politică 
..Labirintul" lui Francisc Pâcurariu, 
completat ulterior cu „Timpul și fur
tunile", în care se înfățișează eve
nimentele dinainte de Dictatul de la 
Viena. în aceeași serie se așază și 

. „Incognito" de Eugen Barbu. Reve
nirea în prim-planul literaturii ro
mâne contemporane a lui Ion Lăn- 

. crănjan s-a înfăptuit datorită unei 
Serii de romane care se întorc toate 
asupra unor etape de istorie politică 
postbelică, văzute .mai ales în ceea 
ce ele au avut conflietual și tran
șant. ..Drumul ciinelui". „Caloianul", 
„Suferința urmașilor", „Fiul secetei" 
sint romane de o . mare audientă, in 
care ultimii treizeci de ani de prefa
ceri sociale și politice ai țării sînt 
urmăriți cu o privire intransigentă, 
pînă la rigiditatea morală. Vocația 
tragicului pe care toate aceste roma
ne o probează este învederată mai

ales de „Suferința urmașilor", roman 
dens, de o construcție sigură, cu o 
tramă bine supravegheată. Ion Lăn- 
crănjan este unul din cei ce teoreti
zează la noi formula romanului po
litic și cartea care ar corespunde cel 
mai bine propriilor lui rigori față 
de specia definită ca atare este „Fiul 
secetei". Latura eseistică a cărții, di
gresiunile. ca și prolixitatea pe care 
o găsim la mai toți prozatorii arde
leni au fost reproșate acestei cărți în 
care însă dezbaterea politică este de 
o mare acuitate. O căutare a erorilor 
și vinilor din vremea obsedantului 
deceniu într-o formulă aproape poli
țistă constituie firul principal al se
riei de romane scrise de D.R. Popes
cu incepînd cu ,.F“. continuînd cu 
„Vînătoarea regală". „O bere pentru 
calul meu". „Ploile de dincolo de vre-

simbolică traiectorie conferă con
strucției epice a prozatoi-ului nota de 
originalitate. , Cu romanul „Clipa", 
Dinu Săraru scrie romanul activistu
lui de partid venit de jos. dintre ță
rani. și traversind istoria alături de 
ei. Să amintim, in categoria largă a 
romanului, politic, si foarte recen
tul. incitantul roman „Pumnul și 
palma", vol. I, de Dumitru Po
pescu. avind în centrul acțiu
nii tot activistul de partid. Tot aici 
mai sint de amintit și romanele lui 
Platon ParHău („Ore de dimineață". 
..Cercul"), care-și propun să explo
reze lumea • și viata activiștilor 
de partid din interior cu o grijă 
specială pentru firescul si ome
nescul situațiilor. Un ecou spe
cial au trezit și romanele lui Al. Iva- 
siuc. preocupate de problema puterii.

ACTUALITATEA - 
vocația esențială a romanului 
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me“. „împăratul norilor". „Cei doi 
din dreptul Țebei". Modernitatea so
luțiilor — toate aceste romane sint 
un sistem de semne și de simboluri, 
de situații criptate propuse ostentativ 
cititorului — este izbitoare in proza 
lui D. R. Popescu, care dă astfel o 
haină nouă unor teme și situații dez
voltate de alți prozatori în chip tra
diționalist. Simplu spus, un nou Ja- 
vert urmărește într-o epocă de re- 
ciștigare a libertăților individuale pe 
vinovatul unei epoci revolute. „Fe
țele tăcerii" reia într-o scriitură so
bră pină la ariditate, uzind și abu- 
zind de introspecții, tema justifică
rii morale și politice a activiștilor 
de partid. în greaua epocă de după 
război, cind puterii populare i se mai 
opuneau încă bandele înarmate din 
munți. Augustin Buzura oferă o se
rie de mărturii paralele : a victimei, 
a vinovatului prezumtiv, a ancheta
torului însuși, un ziarist care incear- 
că o clarificare personală. Ca și’ la 
D. R. Popescu, nu se oferă concluzii 
simplificatoare. încercarea de a evita 
împărțirea în alb și negru, bun și 
rău este vizibilă în finalurile suspen
date. O întoarcere pe dos a scheme
lor se observă insă in „Fețele tăce
rii". care, polemic față de romanele 
anterioare pe aceeași temă, se așază 
simetric la polul opus. Apărut odată 
cu „Fețele tăcerii", romanul „Niște 
țărani" de Dinu Săraru nu și-a 
impus noutatea decit mai tirziu. el 
fiind citat în chip prea obstinat ca 
text. vasal „Moromeților". Relația cu 
„Morometii" este posibilă. dar 
personajul care face originalitatea 
cărții lui Dinu Săraru nu este Năiță 
Lucian, ci Patru cel Scurt, a cărui

Dacă am mărgini proza de astăzi 
numai la aceste romane atrase de 
evenimentele cruciale, de descifrarea 
mecanismului social-politic al epocii 
postbelice, de problema puterii etc., 
am lipsi trecerea noastră in revistă 
de una din preocupările cele mai 
vii ale prozei de astăzi : interesul 
pentru omul de toată ziua, care nu-și 
pune în fiece moment mari probleme 
și nu dizertează în chip catedratic 
despre existență, putere, politică. Se 
scriu cu alte cuvinte și curate ro
mane de dragoste, proze în care via
ța individului e văzută și in mica ci 
istorie de psihologie cotidiană. O ade
vărată, revitalizare a autenticului 
omenesc a produs Fănuș Neagu cu 
romanul „îngerul a strigat", devenit 
eveniment al prozei postbelice in care 
intuiția psihologică, poezia spațiilor 
Bărăganului și Dobrogei. ca și 
scriitura artistică conferă cărții o 
densitate neobișnuită, dovedind, dacă 
mai era nevoie, valoarea excepționa
lă a prozei lui Fănuș Neagu. Sînt 
apoi de citat aici romanele lui Paul 
Georgescu, Sorin Titel. Radu Pe-, 
trescu. „Marile iubiri" de Aurel 
Dragoș Munteanu. „Galeria cu vită 
sălbatică" de C. Toiu. roman com
plex. care s-a bucurat de un mare 
succes, și tot aici credem că intră și 
ultimul roman al lui Marin Preda 
„Cel mai iubit dintre păminteni". ro
man de dragoste în primul rind. dar 
străbătut de mai toți curenții care au 
animat proza ultimilor ani.

O altă direcție este a cărților care 
se dedică integral unor universuri 
imaginare. închise. în care realitatea 
se îmbină cu fantasticul și în care 
s-au ilustrat Titus Popovicl cu „Moar-

tea lui Ipu". Fănuș Neagu cu „Fru
moșii nebuni ai marilor orașe" (in 
care nenumărate pagini sint anto
logice). Ștefan Bănulescu in „Car
tea Milionarului". Eugen Uricariu in 
„Despre purpură". Platon Pardău in 
„Scrisorile imperiale".

Specia atit de pretențioasă și atit 
de compromisă de multe ori a roma
nului istoric a avut șansa unei re
vizuiri de optică și a unor defrișări 
de spații istorice care vădesc o nouă 
virstă a romanului istoric. Ilustrati- 
vismul și declarativismul au fost pă
răsite în cele mai bune produse ale 
genului în favoarea unor romane de 
investigație politică și psihologiei, 
realizate dintr-un unghi modern ori 
cu o optică nouă. Ciclul Independen
ței, din care Paul Anghel a publicat 
pină acum trei părți : „Noaptea oto
mană". „Te Deum la Grivița". „Scri
soare de la Rahova", este scrierea 
cea mai valoroasă pentru noua con
cepție a romanului istoric bizuit pe 
documente, pe reintegrarea lor. pe 
psihologie. în dauna prozelor de re
cuzită și actualizări forțate. Conceput 
ca o vastă panoramă a Războiului 
pentru Independență, deschis atit 
asupra frontului, cît și asupra celor 
din spatele lui. urmărind cabinetele 
politice, dar și reacțiile mulțimii, 
echilibrul interior al tării, cît si rela
țiile ei în afară, romanul lui Paul 
Anghel promite a fi o modernă epo
pee a unui război de semnificație 
mondială, o carte cu un registru artis
tic superior în care cel mai acut rea
lism se învecinează cu o lume a fan
tasticului. Ne aflăm în fața unui pro
iect neobișnuit in romanul românesc. 
De o factură nouă este și „Rug și fla
cără". roman al unui tinăr prozator, 
Eugen Uricariu. în care evenimentele 
istorice importantei sint abordate pro
gramatic dintr-un unghi particular și 
psihologic, cu accent pe atmosferă. 
Tot la capitolul reușite trebuie să 
enumerăm romanele consacrate nea
mului Vlașinilor ale Ioanei Postel- 
nicu. cărțile lui Mihail Diaconescu 
„Culorile singelui" și „Adevărul re
torului Lucaci". in care documenta
ția și noua viziune istorică ce res
ping șabloanele sămănătoriste asu
pra evului mediu românesc impun 
de la inceput, si „Voevozi fără mor
minte" de Niculae Crișan. „Noaptea 
împăratului" de Vasile Andru, „Ma
rele sigiliu" de Viorel Stirbu. „Dru
mul hoților" de Paul Tutungiu.

Varietatea și bogăția acestui tablou 
al prozei românești contemporane ri
dică nenumărate și nuanțate probleme 
de opțiune estetică, de programe li
terare încă neexpuse manifest de 
romancieri, dar conținute implicit de 
cărțile lor. Cea mai viguroasă parte 
a romanului românesc de azi se în
scrie pe linia de modernitate si echi
libru a romanului românesc din pe
rioada interbelică.

(Urmare din pag. I)
temporan s-ar fi lăsat amăgit de 
schemele și de „teoriile" care i s-au 
pus mereu înainte, mai mult și mai 
insistent decit celui din trecut, o 
dată dinspre proletcultism și sche
matism, altă dată dinspre „mo
dernism" și abisalitate. in numele 
„realismului socialist" în cazul dinții, 
în numele pulverizării oricărui rea
lism. în cel de-al doilea caz — el nu 
ar fi reușit să construiască, el nu 
ar fi putut să evidențieze o tendință, 
restabilind astfel o legătură de pro
funzime cu o tradiție glorioasă. E me
ritul lui, e meritul tuturor celor care 
au făcut-o, luînd in piept tot felul 
de prejudecăți, polemizind cu mărun- 
țitorii de idei și de gînduri, pulve- 
rizînd prin creație, prin faptă, așa
dar, „teoriile" amintite mai sus.

Vocația constructivă a literaturii 
române a fost și continuă să fie una 
dintre trăsăturile ei definitorii pen
tru că s-a intersectat cu specificul 
nostru național, a intrat definitiv in 
acest specific, avind, cum spuneam, 
motivații dintre cele mai adinei. în
suși faptul că noi am fost nevoiți 
s-o luăm mereu de la capăt, in pla
nul „construcției materiale", a con
tribuit la nașterea și afirmarea aces
tei trăsături esențiale a literaturii și 
culturii române. Nu mă voi lansa in 
afirmații mai greu de argumentat, 
nu voi spune că această vocație 
e rezultatul unor defulări colec
tive, voi afirma totuși că ea a de
venit dorință și năzuință, în timp. în 
raport cu anumite împrejurări, care 
ne-au obligat să construim prin gind 
și prin idee. Din cauza aceasta este 
atît de înalt sunetul unic al semni
ficației din Miorița, din cauza aceasta 
e atit de adine înțelesul pe care l-a 
căpătat, aicea, la noi, balada Mește
rului. ziditor, din cauza aceasta s-a 
înălțat atît de sus, în văzul întregii 
lumi, nepieritorul Luceafăr.

Vocația constructivă a literaturii si 
culturii române a deschis arcade 
mari și cuprinzătoare, adevărate 
curcubeie triumfale, pe sub care se 
poate trece cu fruntea sus, dar nu și 
miinile goale. Ea, această vocație su
perbă și gravă, s-a făcut simțită in
tr-un fel în cazul lui Maiorescu, 
concretizîndu-se în opera lui. dar și 
în ceea ce a săvîrșit el pentru în
treaga cultură, ca „organizator", ca 
un desăvirșit constructor, pentru ca 
după aceea să se manifeste din plin, 
în cazul Iui Călinescu, numai prin 
operă, de unde și proporțiile aproape 
ciclopice ale acestei opere, de unde 
și senzația de tumult și de lipsă de 
măsură a acestei mari personalități 
a culturii noastre, care a fost și este 
pizmuită pe drept de unii, fiindcă a 
construi înseamnă a-i ofensa pe toți 
cei ce nu sînt capabili să zidească. 
Există, bineînțeles, mari diferențe 
temperamentale intre cei doi con
structori. ele însă „nu rup" arcada de 
care vorbeam, dimpotrivă, o eviden
țiază și mai puternic, conferindu-i 
noi și sporite intensități. ,

Alte paralelisme, de aceiași fel, 
vor reliefa aceeași idee.

Unul dintre ele se referă la Pârvan 
și la Iorga, la reținutul și ardentul 
Pârvan și la înflăcăratul și nemăsu
ratul (in aparență) Iorga, la ceea ce 
au edificat ei in domeniul istoriogra
fie, răscolind pămintul patriei, unul, 
însuflețind vechi și aproape uitate 
dovezi ale dăinuirii noastre pe aces
te meleaguri, răscolind toate arhivele 
Europei, celălalt, .adunind altfel de 
dovezi, bătînd toate drumurile Tării, 
■uimindu-i pe toți cu marea și debor
danta sa putere de muncă.

Alt paralelism, care aproape că nu 
mai are nevoie de comentarii, atit e 
de convingător și de înalt, se referă 
la meșterul popular, la țăranul care 
a cioplit din vechime lemnul, însu- 
flețindu-1, și la celălalt meșter, la 
„țăranul din Hobița", care a trans
format in pasăre măiastră și în stîlp 
de lumină dorul și aleanul străbu
nului său. străbunul și părintele nos
tru al tuturor.

Vocația constructivă a fost și con
tinuă să fie asociată proporției, am- 
plorii pe care o are o lucrare anu
me. Ceea ce nu e totdeauna îndrep
tățit. Fiindcă nu proporțiile, nu am
ploarea. nu înălțimea și lărgimea 
unei zidiri și nici îngrămădirea unui 
mare număr de pagini intr-o scriere 
literară sau istorică creează senti
mentul atît de greu de creat al mo
numentalității. E suficient de amintit 
în acest sens de modesta casă țără
nească, în alcătuirea căreia se gă
sesc elemente certe de monumenta
litate, așa cum se găsesc asemenea 
elemente în țîșnirea spre lumină a 
cite unei simple biserici de lemn ; 
sau în cîte-o „modestă" furcă de 
tors. Senzația de monumentalitate nu 
ține deci de înălțimea propriu-zisă 
a unei lucrări, nu e dată de dimen
siunile ei, ci de structurarea unei 
semnificații in imagine vie și cuceri
toare, sau cutremurătoare, țle-a drep
tul, depinde de „materia" cu care s-a 
lucrat, depinde de înclinațiile și mo
dul de a lucra al fiecărui artist.

A construi' nu înseamnă a lucra 
„cu rigla", nu înseamnă a fi rigid și 
sec. Aparenta sobrietate a lui Re- 
breanu, faptul că marile lui romane 
sint desăvirșite din punctul de ve
dere al construcției, i-a făcut pe 
multi, să creadă că acesta e singurul 
mpd valabil de a construi in și prin 
proză. Vom vedea insă, dacă vom 
aborda problema din același unghi, 
că și Sadoveanu a construit, monu
mentalul fiind prezent și în opera 
lui, cu toate că avem de-a face, de 
data asta, cu un povestitor. Rebrea- 
nu a fost, e adevărat, un mare poet 
epic, el a înălțat citeva monumente

in proza românească, i-a creat des
chideri nebănuite, a plasat-o pe co
ordonate europene, fără nici un efort, 
aparent, fără nici o dorință specială 
de a o sincroniza cu lumea, vorbind 
despre ale noastre, despre țăran și 
despre pămint. Dar și Sadoveanu a 
sâvirșit o asemenea faptă, și'el a 
construit, in alt mod însă, nu 4tit 
prin una sau alta din lucrările lui, 
cit prin Întregul ansamblu al ope
rei edificate, al cărei sunet adine și 
cuprinzător e și înalt, e verticalizat 
de dorința de mai bine a unui intreg 
popor. Uneori ești tentat să crezi că 
Sadoveanu a răscolit straturi mult 
mai profunde, înălțind în lumină 
semnificații mult mai puternice. Ten
tația aceasta nu-și poate găsi justi
ficarea decit prin împingerea compa
rației pină in pragul exclusivist al 
minimalizării, iar exclusivismul nu 
are ce căuta intr-o discuție de acest 
fel, exclusivismul fiind arma de 
luptă a nonvalorii, pirghia cu aju
torul căreia s-a autopropulsat ea 
dinitr-o etapă în alta.

în ce privește prezentul, modul 
cum este sau nu este continuată 
această tradiție majoră a literaturii 
și culturii noastre, aș remarca o in
suficientă preocupare.teoretică față de 
această problemă. Se scrie mult 
astăzi, mai mult decit in trecut, de 
construit insă se construiește mai 
puțin, nu-mi dau seama de ce, pen
tru că înclinația, ca atare, dorința 
de a construi nu lipsesc din epocă, 
realitatea însăși indemnind la edifi
cări cit mai cutezătoare, realitatea 
ultimilor ani îndeosebi. Nu se pot sta
bili raporturi mecanice între lucruri 
atit desdeosebite, dar dacă România 
își spune astăzi un cuvint în lume, 
prin politica ei externă, cred că ar 
trebui să-și spună un asemenea cu- 
vînt și prin literatura ei, prin lite
ratura nouă, in primul rînd prin sem
nificațiile zilei noastre de astăzi.

Există, e adevărat, citeva cicluri 
romanești de anvergură, ale căror 
încheieri, în timp, se pot constitui 
în edificii epice de mare amploare 
și de mare pregnanță. Există tot 
atitea universuri poetice distincte, 
care vor căpăta reliefuri proprii, 
adăugind personalităților din trecut 
alte personalități, tot atit de puter
nice. Nu se stăruie însă suficient în 
această direcție, diversitatea firească 
a literaturii fiind transformată a- 
deseori în factor de disperslune, 
fiind pusă, din motive extraliterare 
și neeohștructive, în slujba unor 
tendințe artificial îdchegate și cam 
desuete.

O literatură, cu atît mai mult o 
literatură militantă, prin care tre
buie să se afirme patosul constructiv 
al unei noi epoci istorice, nu poate 
fi alcătuită din lucrări minore, din 
false jurnale și din jurnale ale jur
nalelor, din scrisorele de amor, din 
fel de fel de schițe și de schițișoare. 
Nu exclud din cimpul literaturii ase
menea creații, nici nu pledez pentru 
transformarea dimensiunii în etalon 
valoric, pentru o greșită înțelegere 
a majorului. Pledez, dimpotrivă, 
pentru o reală diversitate de stiluri, 
în cadrul căreia să se acorde șanse 
egale de manifestare fiecărei ten
dințe, înlocuindu-se astfel veșnicele 
și atit de gălăgioasele campanii (de 
sprijinire sau de „nimicire") cu o 
confruntare firească, aspră, dar ne
contrafăcută, a cărei desfășurare să 
nu fie afectată de nici un element 
neliterar, de nici o ambiție perso
nală.

Vocația constructivă a culturii și 
literaturii române nu e născocirea 
nimănui și nici nu e o poartă mai 
ferită, mai „din dos", cu ajutorul 
căreia să pătrundă în acest domeniu 
lipsa înzestrării sau falsa valoare. 
Ea a fost și este, din contră, dovada 
principală a înzestrării, a fost și con
tinuă să fie proba ultimă și cea mai 
grea a afirmării valorii.

Vocația constructivă a fost' și con
tinuă să fie, dacă e să răminem in 
perimetrul asemuirii de mal sus. 
poarta principală a literaturii șl cul
turii române, poarta cea mare, pe 
sub care a putut să treacă în depli
nă voie și fluturele sau furnica, fără 
a se armoniza însă cu superbele ei 
deschideri, cum s-a întimplat, cum 
se intimplă ori de cîte ori trece un 
car pe sub ea, un car încărcat din 
greu, cu saci sau cu snopi de grîu; 
sau un cortegiu mortuar ; sau un 
alai de nuntă.

Vocația constructivă nu poate 
ajuta pe nimeni să devină ceea ce 
nu este, nu poate transforma zgirciul 
in os incasabil, sau nisipul în gra
nit. Ea poate, in schimb, să-i ajute 
pe mulți să fie ceea ce pot efectiv 
să fie, șansa cea mare (și atît de 
rară) pe care ne-o oferă căzind în 
seama întregii literaturi, intr-o con
tinuitate firească, pe o linie mereu 
ascendentă.

A construi, aș mai spune, în în
cheiere, a zidi astăzi, aici in Româ
nia, intr-o țară care edifică o nouă 
orinduire, ediflcind totodată adevă
rata sa independentă. înseamnă a 
materializa gindul nematerializat in 
trecut, înseamnă a cuteza prin crea
ție, înseamnă a îmbogăți literatura 
și cultura română cu noi lucrări va
loroase, înseamnă a fi patriot și 
umanist, înseamnă deci a discuta cu 
lumea de la egal la egal, fără a fi 
infatuat sau patriotard, fiind, din 
contră, demn și limpede, cum au 
fost și sint toți ziditorii Țării, știuții, 
dar și neștiuții, cei ce au ridicat in 
lumina istoriei mari și cutremură
toare edificii artistice, dar și cei ce 
au mlădiat, mai înainte, lumina și 
lemnul, lutul și nestemata unică a 
lacrimii neplînse.

Asta înseamnă a construi astăzi, 
aici, in România.

cinema
• Incendiul din zgîrie nori: SALA 
PALATULUI — 17: 20,15.
• Cind voi deveni uriaș : STU
DIO — 18: 20, CENTRAL — 9,30; 
11.30: 13,30: 15,30; 17.30: 19.30.
• Femeia dispărută : STUDIO — 
10; 12: 14: 16.
• Casta „divina** : CAPITOL —

9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, la grădină 
— 21.
• Familia noastră : FESTIVAL —
9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20 LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.15;
15,45: 18; 20, la grădină — 21. ME
LODIA — 9: 11,15; 13,30; 15.43: 10; 
20,15.
• Al treilea salt mortal : SCALA 
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20. FA
VORIT — 9: 11,15; 13 30: 15,45; 18; 
20,15.
• Căluțul cocoșat — 9: 10,30; 12,
Amatorul — 14; 16,30: 19,15 :
DOINA.

• Țara cailor sălbatici : PATRIA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20,
BUCUREȘTI — 9: 11.15: 13,30;
15.45: 18; 20.15.
• Abba : EXCELSIOR — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15. MODERN — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină — 21, VICTORIA — 9;
11.15: 13,30: 15,45: 18; 20,15, GRA
DINA SCALA (str. Batistei nr. 
14) — 21.
• Mireasa din tren : TIMPURI 
NOI — 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20. 
a Uimitorul căpitan Nemo : FE
ROVIAR — 9: 11,15: 13.30: 15,45;

18; 20,15, GLORIA — 11,15: 13.30; 
15.45: 18; 20,15.
• Bună seara, Irina ! : COTRO- 
CENI — 15: 17,15: 19,30
• Sub patru steaguri : CULTU
RAL — 9; 11,15: 13,30: 15 45: 18; 
20,15, GRIVITA — 9: 11,15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15, TOMIS — 9: 11.15; 
13,30: 15,45: 18: 20,15.
• O dramă la vinătoare : EFO
RIE — 9; ii: 13: 15.15: 17 30: 19,45. 
O Drumul oaselor : DACIA — 9: 
11,15: 15.30: 15,45; 18: 20.15.
• Vinătoare neobișnuită : BU- 
ZEȘTI — 15.30: 17,45; 20. la gră

dină — 21, FLACARA — 15,30;
17,45; 20. la grădină — 21.
• Cine mă strigă ; LIRA — 16; 
18,15: 20.30.
• Hanul haiducilor ; DRUMUL 
SĂRII — 16; 18: 20.
• Rețeaua „S*« ; FERENTARI — 
15,30: 17,30; 19.30, MUNCA — 16; 
18; 20.
• Proba de microfon : PROGRE
SUL — 16- 18; 20.
• Solo Sunny : GIULEȘTT — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLO- 
REASCA — 11: 13: 15,30; 17,45 : 20.
• Cascadorul Hooper : AURORA

— 9; 1,1,15; 13,30: 15,45: 18: 20, la 
grădină — 21. FLAMURA — 11;
13,15: 15,30; 17,45; 20, GRADINA 
GLORIA — 21,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Statornici 
pe acest pămint — spectacol de 
sunet și lumină — 21,30.

• Teatrul de comedie Ca Tea
trul de vară Herăstrău) : Risete 
în labirint — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Me- 
nahem Mendel om de afaceri — 
18,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La fin ting dorului — 
18,30.
• Casa Centrală a Armatei (la 
grădina de vară din Intr. Brezo- 
ianu) : Pe aripile tinereții — 20.



SClNTEIA — hi 31 iulie 1980 PAGINA 5

UN NOU STAT INDEPENDENT PE HARTALUMII

-REPUBLICA VANUATU
Cronica

Excelenței Sale Domnului GEORGE SOKOMANU
Președintele Republicii Vanuatu

PORT VILA

Cu prilejul proclamării independentei naționale a tării dumneavoastră 
vă transmit cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
ți fericire personală, de progres și pace ponorului Republicii Vanuatu, 
pe calea dezvoltării, independentei și a consolidării unității sale naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ieri, pg insulele Arhipelaaului Noi
le Hebride situat in Pacific, la 1 600 
km nord-est de Australia, s-a înăl
țat drapelul verde-galben-rosu-ne- 
gru. consemnînd apariția pe harta 
lumii a unui nou stat independent 
ce va purta numele de Republica 
Vanuatu.

Evenimentul a fost marcat prin 
diferite manifestări organizate în 
capitala împodobită sărbătorește — 
Port Vila, prin prezenta a numeroa
se delegații si personalități de peste 
hotare. Astfel, această zi înseamnă 
pentru cei 112 000 locuitori ai insu
lelor sfirșitul unei duble tutele — 
franceză si britanică. Dominația co
lonială durează de la începutul se
colului.

Drumul spre neatirnare al con- 
dominiului a fost anevoios, fiind 
amenințat pini aproape in ultima 
clipă de interesele divergente ale 
unor grupări politice din arhipelag.

Un moment critic pe calea efortu
rilor pentru independentă si unitate 
— sau. mai precis, pentru „inde
pendentă in unitate" — l-a consti
tuit activitatea secesionistă declan
șată incă din cursul lunii mai. in 
insula Espiritu Santo, precum si în 
alte insule.

Guvernul de la Port Vila va fi 
confruntat in perioada imediat ur
mătoare cu imperativul maior al 
dezvoltării economiei tării, actual
mente profilată apioape in exclu
sivitate pe agricultură și exploata
rea principalei bogății minerale, 
manganul. In primul rînd insă 
aplanarea conflictelor interne ce au 
răbufnit in vremea din urmă, solu
ționarea problemelor care le-au ge
nerat —moștenire. în fapt, a anilor 
de stăpinire colonială — constituie 
deocamdată sarcina prioritară a 
autorităților tinărului stat din 
Pacific.

Miercuri după-amiază. la Casa 
centrală a armatei a avut loc o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
53-a aniversări a Armatei populare 
chineze de eliberare, la care au nar- 
ticipat generali, ofițeri, maiștri mili
tari si subofițeri din garnizoana 
București.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării na
ționale si secretar al Consiliului po
litic superior, care a rostit o alocu
țiune. Despre semnificația evenimen
tului aniversat a vorbit Iuan Iunlou. 
atașatul militar, aero si naval al 
R. P. Chineze la București.

în încheiere, participantii au vi
zionat fotoexpozitia ..Aspecte din 
viata si activitatea militarilor Arma
tei populare chineze de eliberare".

Cu același prilei. ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești. Chen Shuliang. si atașatul mi
litar. aero si naval al acestei țări la 
București. Iuan Iunlou. s-au întîlnlt 
cu cadre si elevi din instituțiile mili
tare de invătâmînt din garnizoana 
Sibiu. Au fost vizionate filme docu
mentare.

Cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Armatei populare chineze de 
eliberare, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. general-maior Constantin 01- 
teanu. a adresat o telegramă de fe
licitare tovarășului Xu Xiangqian, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Chineze.

★
în vederea ocupării posturilor di

dactice vacante, pentru anul 1980— 
1981, la disciplinele : matematică, fi
zică. chimie, biologie, geografie, is
torie si disciplinele de specialitate

zilei
pe' profile din invătămîntul gimna
zial. liceal, profesional si de maiștri, 
se organizează concurs, de către 
inspectoratele școlare. în conformi
tate cu prevederile Legii educației Si 
învătămintului ■ si ale Statutului per
sonalului didactic, aprobat prin Le
gea nr. 6/1969.

Concursul se va desfășura astfel :
— în ziua de 20 august a.c.. ora 9. 

concursul pentru ocuparea posturilor 
din mediul urban, pe bază de probe 
scrise ;

— în perioada 25—30 august a.c., 
concursul pentru ocuparea posturilor 
din mediul rural, ne bază de acte.

în ..Tribuna scolii" (supliment) din 
data de 5 august 1980 vor fi publi
cate posturile didactice ce se scot la 
concurs, precum si precizările pri
vind condițiile de înscriere la con
curs.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 august, tn țară : Vremea va fi in 
general caldă, cu deosebire în regiunile 
din sudul și vestul țării Cerul schim
bător va prezenta innorări mai pro
nunțate in cursul după-amiezelor. cînd 
vor cădea averse locale de ploaie. În
deosebi în zonele deluroase. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat eu inten
sificări în Banat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 12 si 22 de 
grade, iar cele maxime între 23 si 33 
de grade. Izolat, grindină. In Bucu
rești : Vremea va fi. relativ caldă. Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii după- 
amiaza. Vintul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
15 șl 18 grade, iar cele maxime vor 
urca la 30 de grade. (Corneliu Pop, me
teorolog de serviciu).

JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ - ediția a XXII-a
Punct final în turneul handbaliștilor

• Echipa noastră - medalie de bronz • Boxerii Dumitru Cipere și Valen
tin Silaghi - în semifinale

Miercuri a fost pentru noi ziua 
jocurilor sportive și a încheierii sfer
turilor de finale la box.

Sincer să fiu m-am dus liniștit și 
fără emoții la meciul de handbal 
România — Ungaria. în fapt ..finala 
mică" a turneului olimpic, cea care 
urma să desemneze pe ocupantele 
locurilor 3—4. Cu toate că la mondia
lele din Danemarca 1978 fusesem de 
față cînd echipa Ungariei ne făcuse 
să trăim la cea mai înaltă tensiune 
ultimul med din • giupă (reușind 
atunci să o învingem numai in ulti
ma clipă de joc prin acel gol an
tologic Înscris de Durău). cu toate că 
și aici, la Moscova, aceeași echipă 
reușise calificarea în dauna Poloniei' 
și Spaniei, tot nu mă temeam pen
tru băieții noștri. Mă bizuiam pe 
valoarea lor evident superioară, pe 
dorința lor de a nu.pier.de și medalia 
de bronz, cit și pe -presupusul com
plex psihologic al adversarilor, pe 
care i-am învins mai mereu, ultima 
dată chiar înainte de plecarea spre 
olimpiadă, cind au făcut un stagiu 
de pregătire în România.

Desigur, deznodămîntul partidei nu 
m-a contrazis. Dar. în timpul desfă
șurării ei. deseori am fost pe punctul 
să cred că mă înșelasem, așa cum 
s-a putut vedea și din transmisia la 
televiziune. Antrenorul Nicolae Nedef 
răgușise de nu se mai înțelegea ce 
strigă de pe bancă. Iar antrenorul 
Ljiscăr Pană pur și simplu amuțise. 
Se însuflețește însă grupul de turiști 
români din tribună, care agită 
drapelul tricolor și scandează „Luptă, 
luptă R.S.R.handbaliștii noștri se 
concentrează mai mult și Vasilca 
înscrie ultimul gol al acestei parti
de, care — deși a fost mai dificilă 
decit ne așteptam — s-a Încheiat cu 
20—18. Echipa de handbal a Româ
niei ocupă astfel la Olimpiada de la 
Moscova locul III, ca și la Olim
piada de la Miinchen.

Handbaliștii noștri, plecați de acasă 
cu gindul îndreptățit la aurul olim
pic. se intorc. prin urmare, cu me
daliile de bronz. Să-i felicităm pen
tru că au urcat pe podium. Despre 
lăuzele care au făcut ca ei să piardă

■ea intilnire cu Iugoslavia, in gene
ral despre cauzele care. i-au deter
minat să joace numai o singură 
repriză la nivelul maxim al posibi
lităților lor antuale (este vorba de 
repriza a doua cu echipa Uniunii 
Sovietice), vom putea discuta mai pe 
larg și la rece la întoarcerea acasă, 
după ce va trece febra acestor înfier- 
bintate întreceri olimpice.

în aceeași sală, in cartierul mun
citoresc Sokolniki, au avut loc și alte 
două partide ale acestei ultime zile

de handbal. înaintea mâciului nostru 
s-au întîlnit (pentru locurile 5—6) 
reprezentativele Spaniei și Iugo
slaviei. Confirmînd saltul calitativ 
făcut în ultimii doi ani, echipa iberi
că a condus un timp (12—7 la pauză), 
dar a fost egalată (17—17) în minutul 
50 ; in final, conduceau handbaliștii 
iugoslavi, dar spaniolii aveau mingea 
și în ultima secundă au smuls egali
tatea : 21—21. S-au jucat prelungiri, 
iar cind mai erau 2 minute din aces
tea spaniolii au luat conducerea cu 
24—23, scor pe care au reușit să-1 
mențină, deși au avut un jucător eli
minat. Deci, Spania locul 5, Iugo
slavia locul 6.

Seara tirziu. tAt la Palatul sportu
rilor de la Sokolniki s-a jucat și 
finala mare, între echipele Uniunii

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

Sovietice si R.D.G. Un meci drama
tic. cîștigat, după prelungiri, de for
mația R.D. Germane, cu scorul de 
23—22. care a cucerit astfel titlul 
olimpic si medalia de aur. Echipa 
U.R.S.S. — medalia de argint.

Și la box vom avea cu certitudine 
doi sportivi pe podium, dar deocam
dată nu știm din ce metal vor fi tur
nate medaliile lor. Unul se numește 
Dumitru Cipere, mehedințean din 
Drobeta-Turnu Severin, care s-a ca
lificat pentru semifinalele categoriei 
de 54 kg. După trei reprize de luptă 
dură, chiar foarte dură și aprigă, el 
a primit decizia cu 4—1 în fața 
pugilistului sovietic Samson Kha- 
chatrian. Celălalt boxer care și-a 
asigurat o medalie este Valentin 
Silaghi, clujeanul din Bobîlna, care 
s-a calificat în semifinalele catego
riei de 75 kg. El a învins pe englezul 
Ian Mark Kaylor (decizie meritată, 
deși a fost dictată cu 3—2). Bucurîn- 
du-ne pentru calificarea acestor doi 
pugiliști, cărora le urăm mult succes 
în continuare, nu ne putem însă reți
ne năduful pentru faptul că ceilalți 
cinci colegi de-ai lor care au intrat 
în sferturile de finală nu au putut 
depăși și ei acest prag. Dintre ei, gă- 
lățeanul Georgică Donici a fost sto
pat insă nu de adversari, ci de o 
decizie eronată a corpului de arbitri, 
în fata polonezului Pawel Skrzecz, 
reprezentantul nostru a reușit o re
priză sensibil egală și <f avut avantaj 
clar în reprizele a doua și a treia, 
adversarul său fiind numărat în fie
care dintre acestea. Totuși, numai 
arbitrul francez l-a văzut cîștigător 
pe Donici ; ceilalți arbitri — din Ja

maica, Costa Rica, Nigeria și Taiwan 
— au acordat sufragiile lor boxerului 
polonez care, de fapt, fusese înfrînt 
in ring. Față de această decizie stu
pidă, delegația noastră a introdus 
imediat contestația care se impunea ; 
răspunsul însă a fost negativ. La 
rîndul lui, Florian Livadaru a fost 
qprit de medic să mai boxeze cînd 
ceasul arăta că mai rămăseseră nu
mai 3 secunde din partida cu polo
nezul Kazimiers Adach. Este adevă
rat că arcada rănită anterior se des
chisese, dar, cum s-a mai văzut și în 
alte cazuri, boxerul nostru era capa
bil să mai lupte 3 secunde. Ceilalți 
pugiliști care s-au împotmolit în fata 
sferturilor de finală sint Dumitru 
Șchiopu (patru arbitri l-au văzut în
vins ; unul a văzut egalitatea, dar 
l-a preferat pe adversar). Daniel 
Radu (decizie 1—4) și Ionel Budușau 
(învins prin k.o.). Așadar, lotul nos
tru de 11 boxeri se va întoarce de la 
olimpiadă doar cu două medalii. In
diferent de șicanele (reale, dealtfel, 
mai ales în cazurile lui Simion Cuțov 
și Georgică Donici), nu putem să nu 
spunem încă de pe acum că acest 
bilanț, substanțial inferior fată de 
Montreal (cînd boxerii noștri au cu
cerit cinci medalii), este nesatisfăcă
tor și ridică cu seriozitate nu numai 
problema modului în care s-au pre
gătit pentru Jocurile Olimpice, dar 
însuși stadiului de evoluție în care 
se găsește la ora actuală acest sport 
la noi.

Nu pot încheia această transmisia 
fără să nu relatez cititorilor un mo
ment dramatic pe care l-a trăit și 
l-a depășit echipa noastră de călărie 
în proba de obstacole. Faptele s-au 
petrecut în, felul următor : călărețul 
Ion Popa a avut un accident și a 
făcut fractură la mină. După el a 
urmat Dumitru Velea care, văzînd 
că există necesitatea și posibilitatea 
să realizeze o performanță mai bună 
pentru echipă, a dat ceva mai mult 
friu calului — ceea ce a condus la 
un alt accident, în urma căruia calul 
a refuzat să mai treacă un obstacol. 
Au rămas apoi in concurs Alexandru 
Bozan și Dania Popescu (singura 
fată din acest concurs). Amîndoi au 
concurat bine, reușind ca, în final, 
să claseze echipa noastră pe un 
loc V, care în aceste condiții repre
zintă un loc onorabil. Am relatat 
acest episod nu atît pentru rezultatui 
lui in clasamentul final, cit pentru a 
sublinia dăruirea sportivă formida
bilă, ambiția și chiar sacrificiul de 
care au dat dovadă sportivii noștri 
de la călărie in această probă cu 
peripeții.

Gheorghe MITROI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Filmoteca de vacantă
11,00 Roman foileton : Bastardul. Seria 

a TH-a — „Căutătorii". Reluarea 
episodului 3

11.50 Telex
12,00 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 a Scrimă — finala la 
spadă pe echipe. Transmisiune 
directă a Box — semifinale. 
Transmisiune directă • Baschet 
masculin — finala (înregistrare)

10.30 Telex
16.35 Tragerea de amortizare ADAS
16.45 Viata culturală
17.50 Reportai pe glob. Imagini din El

veția
18.10 Ilustrate de vacanță
18.35 Desene animate : Kum-Kum — 

episodul 4
19.00 Telejurnal
19,20 VIZITA PREȘEDINTELUI REPU

BLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRAN
ȚA

20.10 Ora tineretului
20.45 Preliminarii TV la Forumul mon

dial al istoricilor. Poporul, făuri
tor al istoriei. Emisiune de cont, 
dr. Mlrcea Mușat

21.10 Schiță cinematografică : „Dinto- 
sul“ — producție italiană. Cu : 
Alberto Sordl, Franco Fabrizl și 
surorile Kessler. Regia : Filippo 
D’Amico

21.50 Telejurnal
22,15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980 ■ Rezumatul întreceri
lor din ziua a 12-a : atletism, că
lărie, scrimă, judo, lupte tir cu 
arcul, box. hochei pe iarbă

23.45 închiderea programului -
PROGRAMUL 2

17.30 Muzică populară
17,55 Film serial : Goya. Reluarea epi

sodului 2
18,40 Omul șl sănătatea
19.00 Telejurnal
19,20 VIZITA PREȘEDINTELUI REPU

BLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN FRAN
ȚA

20.10 Estivala 80. Chemările viorii — 
pagini ooncertante

21,50 Telejurnal
22,15 Jocurile Olimpice de vară — Mos

cova 1980
23.45 închiderea programului

Arcuri

Acțiuni energice pentru limitarea 
efectelor unor inundații

în zona localităților Fîrdea. Făget 
și Nădrag, din județul Timiș, a căzut 
o ploaie torențială, care a totalizat, 
în numai 15 minute. 80 de litri pe 
metrul pătrat. Ca urmare, s-a produs 
o viitură puternică, de peste 3 m 
înălțime, care a provocat victime 
omenești și importante pagube mate
riale. Au fost distruse și luate de 
ape 23 de case, iar alte 165 avariate. 
De asemenea, au fost inundate unele 
unități economico-sociale.

Ca urmare a ploii torențiale. în 
satul Cladova, din județul Arad, 
avalanșele de apă au provocat moar
tea unor persoane, au dărîmat, inun
dat Si avariat peste 120 locuințe. 6 
poduri și au distrus recolta de pe 70 
ha cu porumb și ovăz. 55 de hectare 
de grădini din gospodăriile cetă
țenilor. .

în comunele Surduc. Zalha. Fildu 
de Jos, Almașu, Zimbor. Cuzăplac, din 
județul Sălaj, ploile au provocat 
inundarea a peste 400 ha de teren 
agricol șl finețe, precum și circa 300 
de gospodării ale populației. Au fost, 
de asemenea, avariate drumuri și 
poduri, rețele elebtrice.

în județul Mureș au fost inundate 
mai mult de 6 200 ha de terenuri 
agricole. îndeosebi din zonele locali
tăților Ghindari. Fintinele. Coroi- 
sînmărtin. Mica și Adămuș. din ba
zinul Tîmavei Mici, Ogra, Cuci, Ier- 
nut, de pe riul Mureș, Acățari și 
Crăciunești, din Valea Nirajului, și 
Șăulia. în comuna Batoș au fost 
inundate, pentru a patra oară, 668 
de ha cultivate cu griu, porumb, sfe
clă de zahăr și cartofi, precum și 52 
de gospodării ale populației.

Precipitațiile căzute. în ultimele 
zile. în județul Cluj au inundat 1 996 
ha cultivate cu grîu. porumb, or- 
zoaică. sfeclă de zahăr, in pentru 
fuior, legume, furaje și au calamitat 
finețele naturale de pe circa 1 100 ha. 
în aceeași zonă au fost cauzate dis

trugeri la unele poduri, terasamenta 
și imbrăcăminti asfaltice ale unor 
drumuri naționale, judenete și co
munale și inundate temporar mai 
mult de 500 de gospodării.
, In zona nord-vestică a municipiu
lui Bacău, datorită unei averse pu
ternice. au fost inundate întreprinde
rile de industrializare a cărnii, de 
morărit și panificație, de valorificare 
și recuperare a materialelor refclo- 
sibile. autobaza I.T.A.. precum și 
peste 250 de gospodării ale populației, 

în județul Maramureș, in zona mu
nicipiului Sighetu Marmatiei. s-a 
produs o alunecare de teren, care a 
afectat 24 de case. De asemenea în 
comuna Suciu de Sus. din același 
județ, au fost inundate 75 de case și 
anexele acestora și calamitate 50 de 
ha cultivate cu porumb

Creșterea cotelor afluenților duri
lor Someșul Mare și $ieu a provocat 
inundarea unor terenuri din județul 
Bistrița-Năsăud. deteriorarea de dru
muri și poduri și a circa 20 de casa 
și anexe gospodărești ale populației.

Au mai fost inundate unele tere
nuri agricole, culturi de legume și 
furaje din județul Hunedoara.
In zonele afectate, organele locale 

de partid și de stat au mobilizat 
toate forțele și. cu un larg sprijin 
din partea populației șl militarilor, au 
acționat și acționează pentru înlătu
rarea efectelor inundațiilor, pentru 
evacuarea apelor de pe terenurile 
agricole, pentru refacerea rețelelor 
electrice și a drumurilor, pentru re
luarea activității normale în unitățile 
economice care au avut de suferit.

Organele de partid și de stat au 
venit in sprijinul cetățenilor sinis
trat!. luind măsuri operative pentru 
cazarea acestora, pentru aprovizio
narea cu produse de strictă necesitate 
și acordarea de asistență medicală.

(Agerpres)

de triumf în Maramureș

CARACAS 30 (Agerpres). — La ce
rerea telespectatorilor, televiziunea 
venezueleană a prezentat o emisiune 
de o oră intitulată ,.Nadia Comăneci. 
de la Montreal la Moscova", dedicată 
faimoasei noastre gimnaste. în cadrul 
emisiunii au fost subliniate marile 
succese obținute de Nadia Comăneci 
și de gimnastica română în genera] 
la Olimpiada de la Moscova, deose
bitul prestigiu al sportului românesc 
în lume.

Marșa simpatie de care se bucură 
Nadia și gimnastica românească în 
Venezuela a determinat tele vizi u* 
nea venezueleană să organizeze un 
concurs sportiv intitulat „în căutarea 
Nadiei Comăneci a Venezuelei". pen
tru descoperirea de tinere talente 
sportive.
• Finala turneului olimpic de 

baschet feminin a fost ciștigată de

selecționata U.R.S.S., care a învins 
cu scorul de 104—73 echipa Bulga
riei. în meciul pentru medalia de 
bronz. Iugoslavia a întrecut Unga
ria cu 68—65. '/

• în competiția de judo, la cate
goria 71 kg, victoria a revenit italia
nului Ezio Gamba. învingător in fi
nală in fața lui Neil Adams (Marea 
Britanie), medaliile de bronz fiind 
obținute de Karl Heinz Lehmann 
(R.D.G.) și Ravdan Davaadalai (R.P. 
Mongolă).

O Una dintre replicile cele mai 
gustate din cadrul conferințelor de 
presă la actualele Jocuri Olimpice a 
fost cea rostită de antrenorul echipei 
de baschet a Australiei, L. Gaze : 
„Trebuie să accepți în viață fără 
crîcnire trei lucruri : ploaia torenția
lă, moartea și... deciziile arbitrilor".

• Una dintre marile învinse ale 
probei de aruncarea suliței, Ruth 
Fuchs (R.D.G.), care a ocupat doar 
locul opt in finala olimpică, declara 
cu toată sportivitatea : „Nu, rezul
tatul meu nu poate fi pus pe seama 
vîntului care a bătut in tot timpul 
concursului. Acest handicap a fost 
suportat doar de către toate colegele 
de competiție. Cauza insuccesului 
meu a fost alta : pur și simplu nu 
am reușit să fac față tensiunii con
cursului din punct de vedere nervos".
• Concurenta austriacă Elisabeth 

Theuirerer — campioană europeană 
în proba de dresaj — și calul „Mon 
Cheri", care vor participa la proba 
de dresaj din cadrul competiției de 
călărie, au sosit la Moscova intr-un 
avion special pilotat de fostul cam
pion mondial de automobilism (For
mula 1) Niki Lauda.

Alte rezultate ale sportivilor noștri 
ATLETISM

Pe stadionul de la Lujniki a fost 
reluat, ieri, concursul olimpic de 
atletism, in tribune fiind prezenți 
peste 80 000 de spectatori. în ciuda 
unei călduri caniculare. în seriile 
probei de 1 500 m plat femei au 
luat startul și trei atlete românce : 
Natalia Mărășescu. Maricica Puică și 
Ileana Silai. Toate trei s-au califi
cat în finală, alături de trei concu
rente sovietice, două din R.D. Ger
mană și una din Italia.

Ziua de ieri a fost marcată de o 
excepțională performantă. Autorul a- 
cesteia fiind polonezul Wladislaw 
Kozakiewicz, învingător la săritura 
cu prăjina, cu un nou record mon
dial — 5,78 m. Pe locurile următoa
re. cu 5,65 m, s-au clasat : Volkov 
(U.R.S.S.) și Slusarski (Polonia). . 1

CAIAC-CANOE
Ieri, pe pista de apă de la Krî- 

latskoe. a inceput concursul de 
caiac-canoe pe distanta de 500 m. 
Echipajele românești de caiac-1 fete 
(Agafia Buhaiev). caiac-2 fete (Maria 
Ștefan. Elisabeta Băbeann). canoe-1 
(Lipat Varabiev) si canoe-2 (Ivan 
Patzaichin. Petre Capusta) s-au ca
lificat pentru finale, care vor avea 
loc vineri. Vasile Diba (la caiac-1) 
și Alexandru Giura, Ion Bîrlădeanu 
(la caiac-2) vor participa Ia semifi
nale.

IAHTING
în rada portului Pirita s-au înche

iat întrecerile olimpice de iahting ai 
căror principali protagoniști au fost 
sportivii brazilieni care au obținut 
victoria la clasele Tornado și 470. La 
celelalte categorii medaliile de aur 
au revenit echipajelor Danemarcei 
(Soling), U.R.S.S. (Star), Spaniei 
(Olandezul zburător) și Finlandei 
(Finn). Partigipînd pentru prima dată 
la competiția) olimpică de iahting, 
sportivii români au ocupat următoa
rele locuri : 11. (Andrei Chiliman, 
Cătălin Luchian, la clasa Tornado) ; 
13. (Mircea Carp, Adrian Arendt la 
clasa Olandezul zburător), și 15. (Mi
hai Butucaru la clasa Finn).

SCRIMĂ
Miercuri s-au desfășurat eliminările 

directe în ultima probă de scrimă pe 
echipe — cea de spadă pe echipe- 
Formația României (Octavian Zida- 
ru. Anton Pongracz, loan Popa și 
Costică Bărăgan) a învins cu 8—5 se
lecționata Ungariei, calificîndu-se iu 
semifinalele ce se vor desfășura as
tăzi și în care va întîlni reprezenta
tiva Poloniei. în cealaltă semifinală : 
Franța — U.R.S.S.

TIR CU ARCUL
Miercuri a inceput concursul olim

pic de tir cu arcul, la care participă 
67 de sportivi și sportive din 25 de 
țări. La feminin, după prima zi con
duce Losaberidze (U.R.S.S.). cu 616 
puncte, urrpată de coechipiera sa 
Butuzova, cu 615 p. Aurora Chin 
(România) ocupă locul 6. cu 587 p. 
La masculin, pe primul loc se află 
Bela Naghi (589 p). secundat de
Vladimir Eșeev (U.R.S.S.) — 585 p. 
Andrei JBerki (România) este situat 
pe locul 6. cu 578 p.

VOLEI
Semifinalele turneului masculin de 

volei, oare au avut loc ieri dupâ- 
amiază, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — România 3—0 
(15—6, 15—10, 15—5) ; Bulgaria — Po
lonia 3—0. Vineri, echipa României 
va juca pentru medalia de bronz cu 
Polonia, finala pentru locurile 1—2 
disputîndu-se între formațiile U.R.S.S. 
și Bulgariei.

(Urmare din pag. I)
def. Dar în oraș se află și alte 
unități economice : fabrica de 
alcaloizi, fabrica de piine, între
prinderea de industrie locală 
„lza", o fabrică de mobilă ș.a.

Nu ne vom opri, de data 
aceasta; la unitățile industriale, 
ci la un tînăr învățător de națio
nalitate germană, Adolf Atze
berger, care predă, împreună cu 
Marianne Lahner, Katharina 
Zemba, Olga Schkurka-Zeppel- 
zauer și alții, copiilor în limba 
lor maternă la Școala _ gene
rală nr. 1 de pe malul Vasăru
lui, vechi edificiu cultural al 
vișăuanilor.

Adolf Atzeberger, ca mulți alți 
tineri de pe aici, locuiește intr-o 
casă nouă cu etaj, ridicată de el, 
fiind ajutat la muncile de con
strucție, după vechiul obicei de

„clacă", de către rude și prie
teni. „Provin dintr-o familie de 
meseriaș, iar cu toate că sint 
invățător, știu să muncesc cu 
rindeaua sau cu oricare altă 
sculă la fel de bine ca un tim- 
plar...“, spunea Atzeberger, pe 
care l-am intilnit, firește, meș
terind. .Aidoma acelei figuri 
aproape legendare — care se nu
mește Julius Traxler, după cum 
povestește chiar el. iar aceste 
fapte le-am publicat eu însumi 
și intr-o carte — ridica c'mdva 
cu o singură sculă, toporul, o 
casă in întregime din lemn, fo
losind drept „cuie" acele „bol- 
țuri" din lemn de stejar. Ase
menea case se pot vedea, sint 
de acum cincizeci sau o sută de 
ani, au rezistat timpurilor și vor 
mai rezista, sint opere de arhi
tectură. de o rară măiestrie 
care ornamentează peisajul ur-

banistic de azi ce se dezvoltă Și 
in această parte a tării.

Am poposit la Vișeu și aș 
putea povesti multe : despre 
frăția, ospitalitatea proverbială 
a oamenilor, despre cenaclul li
terar din Vișeu, despre poeții 
localnici, despre pictorița Eva 
Malintz, despre muncitorii fo
restieri pe care i-am vizitat la 
Făina și Lostun, sus pe Valea 
Vasărului, despre tofi acei copii 
frumoși pe care i-aș numi 
„schimbul de miine". fiindcă ei 
vor continua măreața operă de 
transformare a Vișeului. Mă 
opresc și vă spun Că voi reveni 
în Valea Vasărului, unde inte
ligenta populară pe lingă cea 
tehnică — ca o nouă dimen
siune a spiritului nostru creator 
din acești rodnici ani •— sc 
afirmă plenar.

LISTA
libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme, emise de „unitățile C.E.C. 
din municipiul București, ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la 

sorți pentru trimestrul II 1980

Nr., 
crt.

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Numărul 
libretului 

de economii

765-1-43539 
760-208-18756 
760-1-120438
764- 1-10272 
762-201-49735 
760-1-132161
762- 210-49250
763- 139-41828
759- 4-237
760- 1-134275 
759-1-288927
761- 205-39372
759- 1-318132 
731-103-42414 
731-103-67806 
731-106-34319 
731-111-33730
760- 201-11687 
760-202-18158 
760-202-46817 
760-207-17703
760- 207-41379
761- 205-42285 
761-205-66622 
761-208-19956 
761-208-65740 
761-324-120
765- 1-39181
761- 201-12180
762- 1-49288 
762-1-71530 
762-201-33781 
762-201-53821 
762-202-26800 
762-207-14736 
762-207-43520 
762-210-33491
762- 213-636
766- 1-43145 
766-201-6759 
734-103-36447 
734-103-78822 
734-103-101139 
734-106-99
763- 1-40433 
763-139-5053 
763-139-38960 
763-139-56106
763- 343-1486
764- 1-37820 
764-1-58964 
764-203-20411 
764-208-8402 
764-208-39846 
764-209-13534 
738-102-7290 
759-1-97554 
759-1-157606 
759-1-200013

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

© SOARELE CREEA
ZĂ... NOI LOCURI DE 
MUNCĂ. Dacă ar fi să se ia 
în calcul numai crearea de noi 
locuri de muncă, exploatarea 
energiei solare tot s-ar justifica 
pe deplin. Aceasta este conclu
zia unui studiu efectuat de Co
misariatul francez pentru ener
gia solară. împreună cu Minis
terul Muncii. Studiul prevede 
că diferitele modalități de ex
ploatare a acestei forme de 
energie vor permite crearea 
pină în 1985 a cel puțin 40 000 de 
locuri de muncă. Circa 10 000 de 
locuri de muncă vor fi create în 
unitățile pentru producția de 
instalații solare de încălzit, iar 
30 000 în unitățile prin exploata
rea biomasei. Demn de retinut

este sl faptul că 30—40 Ia sută 
din aceste locuri de muncă vor 
fi localizate în mediul rural sau 
suburban, ceea ce va duce la 
reanimarea unor zone mai defa
vorizate pe plan economic.

© ÎMPOTRIVA NISI
PURILOR MIȘCĂTOARE, 
în prezent. în U.R.S.S. se elabo
rează un program de valorifica
re si stabilizare a unei supra
fețe de 3 milioane de ha. de pă- 
minturi nisipoase in sudul si 
sud-estul zonei europene a 
U.R.S.S. Pentru a opri deplasa
rea nisipurilor. într-un trecut nu 
prea îndepărtat se construiau 
diverse panouri de protecție din 
stuf si vreascuri, ceea ce repre
zenta o muncă manuală dificilă. 
O nouă metodă eficientă, pusă

Ia punct de cercetătorii sovietici, 
constă în aplicarea sistemului 
de plantare mecanizată adîncă 
a unor nuieti de arbori, propor
ția de supraviețuire a plantelor 
fiind foarte ridicată. Noua ma
șină pentru plantat — construi
tă la Institutul de ameliorări a- 
gricole din Volgograd — este do
tată cu un dispozitiv special care 
controlează adincimea plantării 
pe orice relief, arborii plantați 
stabilizind complet în 3—4 ani 
suprafața nisipurilor.

© BEC ECONOMI
COS. La fel ca in multe alte 
domenii, in condițiile crizei 
energetice, se pune problema ea 

.și iluminatul electric să devină 
mai economicos. în sfera aces
tor preocupări se înscrie si be

cul „SL" realizat recent de fir
ma ..Philips", care permite re
ducerea consumului energetic cu 
75 la sută, fată de becul obiș
nuit eu același flux luminos, 
avînd în plus o durabilitate de 
cinci ori mai mare. Noul bec 
este, in fapt, un tub fluorescent 
miniaturizat. Trecerea curentu
lui prin vaporii de mercur pro
duce radiații ultraviolete, con
vertite apoi în lumină vizibilă 
printr-o pudră luminiscentă de
pusă pe peretele interior al be
cului. Cu aspectul unui bec 
obișnuit. însă ceva mai mare, 
,.SL“ poate fi branșat direct, 
spre deosebire de tuburile flu
orescente.

© CU MUZICA PESTE 
TOT. A asculta muzica prefe
rată in toate împrejurările, in
clusiv în mijlocul mulțimii, fără 
a deranja pe alții, asa cum se 
intimolă cu indivizii necivilizati 
care pun tranzistoarele la ma
ximum. asurzind ne cei din jur 
— acesta este scopul pentru 
care specialiștii niponi au reali
zat noul dispozitiv electronic 
..soundabout" (in traducere li
beră. „sunetul ambulant"). Dis
pozitivul constă dintr-un caseto- 
fon miniatural, care se prinde 
de mijloc cu o centură, și din
tr-o cască foarte ușoară. Per
soana respectivă se poate depla
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759-1-233516 
759-1-261643 
759-1-285220 
759-1-306037 
759-1-323728 
759-1-340108 
759-1-354923 
759-1-367069
764- 202-17579 
738-103-46003 
759-207-35861
759- 207-57206
760- 1-22880 
760-1-78954 
760-1-107603 
760-1-128031 
760-1-143814 
7611-208-19908 
760-209-29460 
760-311-207 
731-103-16185 
731-103-57634 
731-103-75430 
731-111-25851 
737-113-15893 
760-201-27429 
760-202-36893 
760-206-13778
760- 207-32371
761- 205-17268 
761-205-56436 
761-205-74915 
761-208-50758
761- 208-76109
765- 1-28436
765- 1-47398
762- 1-24031 
762-1-62635 
762-201-8287 
762-201-46305 
762-202-15868 
762-202-35191 
762-207-33509 
762-210-15180
762- 210-44183
766- 1-15563 
766-1-S5944
733- 110-5088
734- 103-61709 
734-103-91620 
734-103-109452
763- 1-27069 
763-1-49658 
763-139-26230 
763-139-48639
763- 201-11890
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764-1-65907
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764-206-9614 
764-208-28477 
764-208-47271
764- 209-21513 
759-1-50157 
759-1-131765 
759-1-179649 
759-1-218616 
759-1-248306 
759-1-274160 
750-1-295888 
759-1-315522 
759-1-332207 
759-1-347887. 
759-1-361275 
.759-342-178 
738-103-29133 
759-207-18806 
759-207-48272
759- 207-64747
760- 1-59260 
760-1-94375 
760-1-118786 
760-1-136694 
760-113-920 
760-209-16500 
760-209-38588 
731-103-39905 
731-103-66667 
731-106-30357 
731-111-32954 
760-201-6773 
760-202-14426 
760-202.-45692 
760-207-14975
760- 207-40274
761- 205-40032 
76L-205-65496 
761-208-12145 
761-208-64077 
761-208-82254
765- 1-37928
761- 201-9650
762- 1-46988 
762-1-70446 
762-2(11-31610 
762-201-53032 
762-202-25607 
762-207-10259 
762-207-42452 
762-210-31490
762- 210-49934
766- 1-40373 
766-201-112 ‘ 
734-103-31935 
734-103-76939 
734-103-100055 
734-103-114735
763- 1-39011

economii cu do-

Nr. Numărul Nr. Numărul
libretului libretuluicrt. de economii crt. de economii

178. 763-139-187 228. 762-1-22479
179. 763-139-37328 229. 762-1-62198
180. 763-139-55275 230. 762-201-5588
181. 763-343-240 231. 762-201-45910
182. 764-1-35645 232. 762-202-15394
183. 764-1-57860 233. 762-202-34938
184. 764-203-18656 234 762-207-32981
185. 764-208-1871 235. 762-210-14078
186. 764-208-38602 236. 762-210-43870
187. 764-209-12218 237. 766-1-13620
188. 738-102-4069 238. 766-1-55648
189. 759-1-91900 239. 733-110-4423
190. 759-1-154675 240. 734-103-60874
191. 759-1-197647 fe. 734-103-91115
192. 759-1-231331 734-103-109165
193. 759-1-259766 243. 763-1-26420
194. 759-1-283691 244. 763-1-49364
195. 759-1-304628 245. 763-139-25622
196. 759-1-322640 246. 763-139-48310
197. 759-1-339096 247. 763-201-11393
198. 759-1-353973 248. 764-1-16276
199. 759-1-366322 249. 764-1-49927
200. 764-202-16467 250. 764-1-65693
201. 738-103-44855 251. 764-206-8855
202. 759-207-34012 252. 764-208-27910
203. 759-207-56097 253. 764-208-47066
204. 760-1-13087 254. 764-209-21298
205. 760-1-76643 255. 759-1-47141
206. 760-1-105814 256. 759-1-130503
207. 760-1-126973 257. 759-1-178834
208. 760-1-142939 258. 759-1-217941
209. 760-208-18763 259. 759-1-247790
210. 760-209-28038 260. 759-1-273710
211.. 760-209-44117 261. 759-1-295481
212. 731-103-14307 262. 759-1-315208
213. 731-103-57154 263. 759-1-331915
214. 731-103-75198 264. 759-1-347582
215. 731-111-25459 265. 759-1-361057
216. 737-113-15487 266. 759-335-16
217. 760-201-27097 267. 738-103-28330
218. 760-202-36347 268 759-207-18081
219. 760-206-12149 269. 759-207-47864
220. 760-207-31986 270. 759-507-64520
221. 761-205-15740 271. 760-1-58382
222. 761-205-56020 272. 760-1-93835
223. 761-205-74654 273. 760-1-118456
224. 761-208-50137 274. 760-1-136387
225. 761-208-75755 275. 760-1-149509
226. 765-1-27839 276. 760-209-15767
227. 765-1-47172 277. 760-209-38300

Titularilor libretelor de
cîștiguri. în autoturisme emise de 
C.E.C. din tară li s-au acordat 

tragere la sorți separată, care a 
in ziua de 30 iulie 1980, în Bucu-

bindă și 
unitățile 
printr-o 
avut loc __ ___ _
rești, 1 351 de autoturisme „Dacia 1 300". Lista 
oficială a libretelor ieșite cîștigătoare la 
această tragere la sorți se va publica în 
presa centrală.

✓

sa unde dorește, poate merse cu 
motocicleta sau poate... hrăni cu 
biberonul pe un susar (vezi 
foto), delectîndu-se în același 
timp cu o piesă simfonică sau 
ultimul șlagăr ..pop". Tocmai 
pentru că elimină agresivitatea 
tranzistoromaniei. una din sur
sele cele mai nocive de poluare 
sonoră, ingeniosul ..gadget" are 
multă căutare. Iar limbaiul in
ternational s-a îmbogățit cu un 
nou cuvînt. „walkman". adică 
„omul care se plimbă (si ascul
tă)". pentru a desemna persoa
nele ce utilizează această nouă 
inovație tehnică.

• CĂLĂTORIE ÎNTRE
RUPTĂ. Relatam zilele tre
cute despre intenția america

nului Eagle Sarmont de a 
traversa Atlanticul la bordul 
unui deltaplan. Zborul început 
în urmă cu 8 zile a fost însă în
trerupt în Canada. Cauza nu 
a constituit-o vreo defecțiu
ne la aparatul de zbor și 
nici condiții atmosferice nefa
vorabile. ci interdicția, din 
partea autorităților canadiene, 
de a survola teritoriul aces
tei țări. Ele apreciază că delta- 
planul nu corespunde normelor 
de securitate a aviației ; de ase
menea. ele consideră că traver
sarea nu are șanse de reușită 
și că ea ar sfîrși prin operațiuni 
riscante și costisitoare de salva
re. Deocamdată, deltaplanul se 
află reținut la poliție, el urmînd 
să fie demontat și expediat în 
S.U.A.

nu.pier.de


„O M $1 PRESTIGIOASĂ MANIFESTARE A POLITICII 
EXTERNE CONSTROCTIVE A ROMÂNIEI"

Presa internațională despre vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu în Franța

ÎNCHEIEREA dezbaterilor sesiunii extraordinare 
de urgenta a adunării generale a o.n.u. 

in problema palestiniana
Adoptarea unei rezoluții care reafirmă drepturile 

inalienabile ale poporului palestinian

Interviul acordat de L. L Brejnev în legătură cu cea de-a V-a aniversare a Conferinței pentru securitate și
Ziarul iugoslav „BORBA" a publi

cat o amplă corespondență din Paris 
cu titlul „Intilnire firească și nece
sară", avind subtitlul : ..In cercurile 
celor două delegații se subliniază 
importanta convorbirilor dintre șe
fii de stat ai României si Fran
ței. Pregătirile pentru Madrid pe 
primul plan". Corespondenta este în
soțită de o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. împreună cu gazde
le lor. Se relevă că „intilnirea 
Ceaușescu — Giscard survine în mo
mentul în care lumea este confrun
tată cu o serioasă criză, la depășirea 
căreia cele două țări — cu pozițiile 
lor specifice și prestigiul lor Pe sce
na internațională — își pot aduce 
contribuția în găsirea unor căi. de so
luționare". In continuare se arată : 
„Relațiile Est-Vest, eforturile pentru 
destindere, problematica dezarmării 
tn Europa au fost temele care au 
dominat convorbirile. în acest con
text pregătirile pentru Madrid aflin- 
du-se pe primul plan". „România și 
Franța cred in posibilitatea de a 
colabora in soluționarea crizei inter
naționale - și in consolidarea destin
derii", se spune in încheierea co
respondenței.

Ziarul „POLITIKA" publică o co
respondență din Paris, sub titlul 
„Identitatea de poziții a președinților 
Franței și României".

De asemenea, ziarul „OSLOBOD- ■ 
JENIE" subliniază că eforturile pen
tru menținerea destinderii și proble
mele dezarmării în Europa constituie 
principalele teme ale dialogului din
tre cei doi președinți.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", organ 
central al P.M.U.P., menționează 
principalele probleme Internaționale 
cuprinse în Declarația dată publici
tății la sfîrșitul convorbirilor.

TELEVIZIUNEA POLONEZA a 
Informat, la rîndul său, pe larg des
pre încheierea vizitei.

In relatarea ziarului „NEUES 
DEUTSCHLAND", organ al C.C. al 
P.S.U.G., se subliniază importanța 
acordată relațiilor Est-Vest, proble
melor dezarmării și pregătirii reu
niunii de la Madrid.

Cotidianul „DAILY MIRROR" din 
Sri Lanka a reliefat conținutul De
clarației româno-franceze, subliniind 
prevederile privind reuniunea de la 
Madrid și reglementarea situației din 
Orientul Mijlociu.

In articolul „Vizita președintelui 
Ceaușescu in Franța : Tensiunea in
ternațională văzută de șeful statului 
român", cotidianul marocan „AL 
BAYANE" scrie : „Evocind situația 
deosebit de periculoasă pe care o 
cunoaște lumea, președintele român 
a salutat faptul că în actuala situație 
un mare număr de popoare și de state 
au desfășurat o activitate susținută 
împotriva politicii de încordare, pro- . 
nunțîndu-se pentru soluționarea prin 
tratative poj*țic<»«® «problemelor li ti-, 
gfioase. pentru -corittnuanea poliției! 
da destindere si pâfe •tfejrțspețț,pȚ 
independenței naționale. Ele nu s-au 
lăsat antrenate iii acțiuni extreme, 
de creștere a încordării, au refuzat 
să accepte pe teritoriul lor baze mi
litare, nedorind să se transforme in
tr-un instrument al politicii de do
minație. In ciuda pericolelor care 
persistă, președintele român a apre
ciat că nivelul cel mai înalt al în
cordării a fost depășit și că asistăm 
chiar la o anumită diminuare a ten
siunii în viața internațională".

Intr-un alt articol, același ziar evi
dențiază posibilitățile de cooperare 
între România și Franța, exami
nate cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în această țară.

Cotidianul ivorian „FRATERNTTE 
MATIN" a publicat un articol inti
tulat „Cooperarea industrială intre 
Paris și București se va intensifica", 
în care se subliniază că „marea 
cordialitate care a dominat întîlnirile 
celor doi președinți, convergențele 
degajate arată că, în ciuda tensiunii 
internaționale, prietenia româno- 
franceză este la un nivel bun". Se 
subliniază în special perspectivele 
favorabile deschise de vizita șefului

statului român în Franța pentru coo
perarea în domeniul industrial.

Ziarul grec „AVGHI"scrie: „Româ
nia și Franța au de jucat un rol in
ternațional important în ce privește 
reducerea încordării existente, în care 
scop se impune respectarea strictă a 
independenței și suveranității tuturor 
statelor. Convorbirile româno-fran
ceze reflectă eforturile depuse pentru 
crearea unui climat de încredere, cu 
scopul normalizării situației interna
ționale și continuării politicii de des
tindere. Referirile la probleme euro
pene în cadru! acestor convorbiri au 
evidențiat o largă unitate de vederi.

Insistind asupra importanței res
pectării documentelor de la Helsinki, 
cei doi președinți au subliniat nece
sitatea imperioasă ca reuniunea de la 
Madrid să constituie un pas hotări- 
tor pe calea punerii în aplicare a 
acestor documente. Ferm pe pozițiile 
sale, președintele României a relevat 
că problema de primă urgență este 
dezangajarea militară și, îndeosebi, 
renunțarea la hotărîrea de a se am
plasa in Europa noile rachete nu
cleare".
i Ziarul reproduce îndemnul pre
ședintelui României de a se acționa 
nu în direcția divizării Europei, ci 
pentru unitatea ei, pentru că numai 
o Europă unită, pe baza respectării 
regimului social al fiecărei țări, poa
te oferi garanția destinderii, secu
rității și păcii stabile.

„Deosebit de importantă este — 
scrie ziarul — problema unei colabo
rări reciproc avantajoase pe plan 
economic și tehnico-științific, capa
bilă să contribuie în măsură însem
nată la instaurarea unor noi rapor
turi în Europa, libere de influența 
blocurilor militare".

Cotidianul austriac „WIENER ZEI
TUNG" subliniază că opinia publică 
a urmărit „cu o deosebită atenție vi
zita oficială în Franța a șefului sta
tului român, Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile sale politice cu șeful statu
lui francez, Valery Giscard d’Estaing. 
Intilnirea celor două personalități 
politice este apreciată ca un impor
tant factor si în promovarea colabo
rării între cele două țări". Referin- 
du-se la concepția de politică externă 
a președintelui Nicolae Ceausescu, 
cotidianul subliniază : „România a- 
cordă o atenție specială soluționării 
unor probleme fundamentale ale 
contemporaneității, cum sint secu
ritatea pe continentul european, 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii si înfăptuirea dezarmării ge
nerale. România este de părere că, 
pentru a crea condiții reale dezarmă
rii si destinderii, este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
reglementarea problemelor litigioase 
pe calea pașnică, a tratativelor".

Ziarul belgian „LE DRAPEAU 
ROUGE", organ al P.C. din Belgia, 
relevă că Declarația dată publicității 
exprimă „preocuparea profundă a 

. celor doi șefi de stat ■ fată de degrsc- 
■î&rea climatului din relatiița .țpter-, 
naționale". Ziardl releva, de asețrtiș- 
nea. că „șeful statului român a ple
dat cu insistentă pentru unitatea Eu
ropei în condițiile respectării regi
mului politic si social al fiecărei 
țări".

La rîndul său, publicația „EU
ROPE" relevă declarația președin
telui României că numai o Europă 
unită dă garanția unei destinderi și 
unei păci durabile în lumea întreagă.

Ziarul italian „CORRIERE DELLA 
SERA" relevă, intr-o corespondență 
din Paris, că „șeful statului român 
și-a cîștigat de mult timp un înalt 
prestigiu internațional". „Președintele 
Ceaușescu a declarat că orice insta
lare de noi rachete nucleare în Eu
ropa nu poate decit să agraveze 
situația". „Corriere della Sera" își 
continuă comentariul, arătind că „în 
timpul primirii la Primăria Parisului, 
președintele român a subliniat nece
sitatea respectării independentei fie
cărei țări".

Ziarul „AVANTI", sub titlul 
„Ceaușescu la Paris — o nouă dovadă 
a dinamismului românesc", pune in

evidență principiile cardinale ale po
liticii noastre externe, promovate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. relevind 
că „democratizarea relațiilor interna
ționale este un concept care pentru 
România reprezintă coloana de bază 
a politicii externe : refuzarea oricărei 
hegemonii, participarea tuturor țări
lor la soluționarea problemelor mon
diale".

Sub titlul „Politica externă a 
României pentru pace și securitate 
internațională", ziarul „L’UMANITA" 
arată că „vizitele făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu în diferite 
țări ale lumii. împreună ou cele ale 
diferitelor personalități în România, 
discuțiile avute și acordurile bilate
rale încheiate pun în evidentă locul 
important pe care îl ocupă România 
în viața internațională, aprecierea de 
care se bucură politica sa externă. In 
ultimii 10—15 ani. România a fost 
evocată de nenumărate ori în comen
tariile noastre. Mereu șj cu fiecare 
prilej, ne-a apărut adepta contacte
lor directe — cale sigură pentru o 
mai bună cunoaștere, pentru reali
zarea destinderii".

Cotidianul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" subliniază, intr-un 
articol, că în cadrul convorbirilor s-a 
manifestat un acord deplin asupra 
faptului că momentele tensionale din 
viața internațională trebuie soluțio
nate pe calea tratativelor.

Referindu-se la decizia N.A.T.O. 
privind amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune — se arată, în 
continuare, in articol — președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
orice nouă dezvoltare de arme ato
mice in Europa nu poate decit să 
îngreuneze situația. Președintele 
Ceaușescu a evidențiat necesitatea 
tratativelor pentru a se evita o ase
menea evoluție.

Sub titlul „Domnul Ceaușescu la 
Paris", cotidianul elvețian „TRIBUNE 
DE GENEVE" subliniază preocupă
rile manifestate în cadrul convorbi
rilor. în vederea menținerii și con
solidării destinderii internaționale.

Cotidianul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG" 
subliniază că cei doi președinți și-au 
exprimat, in Declarația publicată, 
„profunda îngrijorare in legătură cu 
climatul internațional". Ei au accen
tuat că toate țările trebuie să res
pecte principiile independentei, re
zolvării conflictelor pe cale politică, 
dreptului la autodeterminare, prin
cipii care constituie bazele politicii 
de destindere.

„In domeniul relațiilor bilaterale, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing consideră 
dublarea schimburilor comerciale — 
așa cum a fost stabilită și realizată 
pentru perioada anterioară de cinci 
ani — un „țel realist" și pentru ur
mătorii, cinci ani".

. Apreciind că „Romanța și. Franța 
sint ferm hotărite. să inițieze o nouă 

’ etapă ' in relațiile ’ îlittt! * fele, cii 
prilejul vizitei oficiale a conducăto
rului de partid și de stat român, 
Nicolae Ceaușescu", agenția vest- 
germană de presă D.P.A, subliniază 
că in cursul convorbirilor „cele două 
părți au constatat că împărtășesc 
opinii foarte apropiate". Se arată că 
„accentul principal a fost pus pe rela
țiile bilaterale in cadrul cooperării 
economice", subllhiindu-se că „Româ
nia și Franța vor dubla, in urmă
torii cinci ani, schimbul de mărfuri 
și există premise favorabile pen
tru aceasta".

In ce privește politica externă — 
arată. în continuare, agenția — 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing au făcut 
aprecieri identice asupra evoluției 
situației internaționale. „Cei doi 
șefi de stat au cerut ca reuniunea 
de la Madrid, din luna noiembrie, să 
conducă, pe lingă aplicarea hotăriri- 
lor de la Helsinki cu privire la se
curitatea si cooperarea in Europa, la 
o conferință europeană de dezar
mare".

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-au încheiat lucrările 
sesiunii extraordinare de urgență a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problemei palestiniene, sesiune 
desfășurată în perioada 22—29 iulie.

La sfîrșitul dezbaterilor în această 
problemă. Adunarea Generală a 
adoptat — cu 112 voturi pentru, șap
te contra (Australia. Canada. Repu
blica Dominicană, Guatemala. Israel. 
Norvegia și S.U.A.) și 24 abțineri — 
o rezoluție, inițiată de un grup de 
tari nealiniate și socialiste, avind ur
mătorul text :

„Luînd in considerare problema 
palestiniană în cadrul unei sesiuni 
extraordinare de urgență ;

Fiind convinsă că eșecul privind 
soluționarea acestei probleme consti
tuie o gravă amenințare pentru 
pacea și securitatea internațională ;

Luînd notă cu regret și îngrijora
re de faptul că Consiliul de Securi
tate. în ședința sa nr. 2220 din 30 
aprilie 1980, nu a reușit să adopte o 
hotărire, ca rezultat al votului nega
tiv al Statelor Unite, la recomanda
rea Comitetului pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian aprobată de Adunarea 
Generală prin rezoluțiile sale 31—20 
din 24 noiembrie 1976. 32—40 A din 
2 decembrie 1977, 33—28 A din 7 de
cembrie 1978 și 34—65 A din 29 no
iembrie 1979 ;

Luînd în considerare scrisoarea din 
1 iulie 1980 a reprezentantului per
manent al Senegalului, președinte ăl 
Comitetului pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian :

Ascultind declarația observatorului 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. reprezentantul poporului pa
lestinian :

1) Adunarea Generală reamintește 
si reafirmă rezoluțiile sale 3 236 
(XXIX) Și 3 237 (XXIX) din 22 no
iembrie 1974 și toate celelalte rezo
luții relevante ale O.N.U. privind 
problema palestiniană ;

2) Reafirmă în special că o pace 
globală, dreaptă și trainică în Orien
tul Mijlociu nu poate fi instaurată
— în concordanță cu Carta O.N.U. și 
rezoluțiile O.N.U. privind această 
problemă — fără retragerea Israe
lului din toate teritoriile palestiniene 
ocupate si alte teritorii arabe, inclu
siv Ierusalimul, și fără să se ajungă 
la o soluționare justă a problemei 
palestiniene. Pe baza dobîndirii drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian în Palestina ;

3) Reafirmă dreptul inalienabil al 
palestinienilor de a se reîntoarce la 
căminele și bunurile lor. în Palesti
na. de unde au fost înlăturați și 
dezrădăcinați, si cere reîntoarcerea 
lor :

4) Reafirmă, de asemenea, dreptu
rile inalienabile ale poporului pales
tinian in Palestina, inclusiv :

A) dreptul la autodeterminare fără 
amestec din afară si la independen
tă si suveranitate națională ;

B) dreptul de a crea un stat su
veran independent propriu ;

5) Reafirmă dreptul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — repre
zentant al poporului palestinian — 
de a participa cu drepturi egale la 
toate eforturile, dezbaterile și confe
rințele din cadrul O.N.U. privind 
problema palestiniană și situația din 
Orientul Mijlociu ;

6) Reafirmă principiul fundamen
tal al inadmisibilitătii dobîndirii de 
teritorii prin forță :

7) Cere Israelului să se retragă 
complet și necondiționat din toate 
teritoriile palestiniene si arabe ocu
pate in iunie 1967, inclusiv din Ieru
salim. lăsind toate bunurile si servi
ciile intacte, și cere ca această re
tragere din toate teritoriile ocupate 
să înceapă înainte de 15 noiembrie 
1980 ;

8) Cere ca Israelul să respecte pe 
deplin prevederile rezoluției 465/1980, 
adoptată în unanimitate de Consiliul 
de Securitate la 1 martie 1980 ;

9) Cere în continuare ca Israelul să 
respecte pe deplin toate rezoluțiile 
O.N.U. cu privire la caracterul istoric 
al orașului sfînt Ierusalim. în special 
rezoluția 476/1980 ■ a Consiliului de 
Securitate, din 30 iunie 1980 ;

•10) își exprimă opoziția fată de 
orice politică si planuri vizînd stabi
lirea palestinienilor în afara patriei 
lor :

11) Cere si autorizează pe secreta
rul general ca in consultare in mod 
corespunzător, cu Comitetul pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian să ia măsu
rile necesare în vederea aplicării re
comandărilor conținute în paragrafe
le 59—72 ale raportului comitetului, 
prezentat Adunării Generale la cea 
de-a 31-a sesiune a sa. ca o bază pen
tru solutionarea problemei palesti
niene :

12) Cere secretarului general să ra
porteze Adunării Generale, la cea 
de-a 35-a sesiune a sa. asupra înde
plinirii prezentei rezoluții ;

13) Cere Consiliului de Securitate 
ca, in cazul in care Israelul nu res
pectă prezenta rezoluție, să se în
trunească pentru a examina situația 
si a adopta măsuri eficiente. în con
formitate cu capitolul VII al Cartei;

14) Hotărăște amînarea temporară 
a celei de-a santea sesiuni extraor
dinare de urgentă si autorizează pre
ședintele ultimei sesiuni ordinare a 
Adunării Generale să reia aceste lu
crări la cererea statelor membre".

MOSCOVA 30 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului „Prav- 
da". în legătură cu cea de-a cincea 
aniversare a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. L. I. 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a rele
vat că Actul final semnat la Hel
sinki a însemnat un uriaș eveni
ment în istoria Europei postbelice, 
care a deschis largi posibilități pen
tru o evoluție pașnică. In continuare. 
L. I. Brejnev a subliniat că „acest 
document este unic, așa cum este 
însăși Conferința general-europeană1. 
„Eu aș spune că acesta este un mesaj 
de la acea generație care a trăit 
grozăviile celui de-al doilea război 
mondial către cei cărora trebuie să le 
fie în mod trainic asigurat cel dinții 
drept al omului — dreptul la viață, 
la pace".

„Dacă privim evoluția Europei — 
a arătat, între altele, L.I. Brejnev — 
nu prin prisma momentului de față, 
ci în perspectivă istorică, nu există 
cale de întoarcere de la Helsinki. 
Actul final, ca și Carta O.N.U.. faci
litează, trecerea civilizației umane la

cooperare în Europa
cote noi. și mai înalte. în relațiile in
ternaționale. Iată de ce ziua semnă
rii Actului final ar putea să devină 
„Ziua Europei", așa cum își au zi
lele lor memorabile popoarele de 
pe alte continente. Dar această zi nu 
este numai sărbătoare. Ea este, tot
odată, și o chemare ca destinderea 
și pacea să se consolideze trainic".

„în prezent, cea mai urgentă sar
cină este de a desfășura în mod con
structiv și de a încheia cu rezultate 
valoroase reuniunea de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința general-europeană. de 
a asigura convocarea conferinței 
pentru dezangajare militară si dezar
mare în Europa. Uniunea Sovietică 
este gata să-și aducă o contribuție 
demnă la lucrările acestor două fo
ruri".

„Principalul — a remarcat. în în
cheiere. L.I. Brejnev — este să gă
sim căile spre diminuarea pericolu
lui de război în Europa acum si în 
viitor, iar aceasta înseamnă si în în
treaga lume. Dar această sarcină este 
imposibil de rezolvat fără mutații 
reale in domeniul limitării cursei 
înarmărilor".

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

COMUNIȘTI ITALIENI ÎN OR
GANELE PUTERII LOCALE. Co
munistul Germano Marri a fost 
ales președinte al juntei regionale 
(organ executiv al puterii locale) 
din Umbria. Din componența juntei 
fac parte reprezentanți ai partide
lor comunist și socialist. De ase
menea. Diego Novelli, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Italian, 
a fost reales primarul unuia din 
cele mai mari centre industriale ale 
Italiei — orașul Torino.

PRIMIRE LA LUANDA. Josă 
Eduardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A.—Partidul Muncii. pre
ședintele R. P. Angola, a primit pe 
Hă Dam, vicepremier și ministru 
de externe al R.P.D. Coreene, 
aflat în vizită oficială la Luanda. 
Cu acest prilej, din partea lui Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D.C., a fost transmis 
un mesaj lui Jose Eduardo dos San
tos.

ARTIȘTI ROMANI PREMIATI. 
La .prestigiosul Festival internatio
nal de muzică ..Cleveland Inter
Tie* din Anglia, ansamblul folclo
ric „Someșul" din Cluj-Napoca a 
obținut premiul intit la proba or
chestre de muzică populară, iar for
mația corală „Antiphonia" a con
servatorului „Gheorghe Dima“ din 
Cluj-Napoca s-a clasat pe primul 
loc la muzică corală. La concursul 
solistelor de muzică folclorică, cin- 
tăreței Justina Dejeu i s-a decernat 
premiul intit, iar solistul 
mentist Toader Nicodim a 
premiul al treilea.

instru- 
obținut

PREZI-
vor

VIITOARELE ALEGERI 
DENȚIALE DIN FRANȚA 
avea loc la datele de 26 aprilie și 
10 mai 1981. a anunțat purtătorul 
de cuvint al Președinției Republicii 
Franceze. Alegerile prezidențiale se 
desfășoară în două tururi de scru
tin. Ia cel de-al doilea participind 
doar primii doi candidați clasați in 
frunte in primul tur.

I

I

Convocarea Congresului
SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar, care a hotărît convocarea Con
gresului al.XII-lea al Partidului Co
munist Bulgar la 31 martie 1981 — 
informează agenția B.T.A.

Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, a prezentat un raport 
cu privire la viitorul congres.

Plenara a aprobat ordinea de zi a 
Congresului al XH-lea, care include 
raportul C.C. al-P.C.B. cu privire la 
perioada dintre cele două congrese, 
tezele cu privire la activitatea parti

al Xll-lea al P.C. Bulgar 
dului, dezvoltarea socială, economică 
și culturală a Bulgariei in cincinalul 
1976—1980 și sarcinile viitorului cin
cinal.

Plenara a adoptat o hotărire cu pri
vire la îndeplinirea sarcinilor cinci
nalului în curs, care, după ce men
ționează că economia bulgară conti
nuă să se dezvolte intr-un ritm con
stant și inalt, reliefeșză măsurile 
concrete pentru o și mai bună utili
zare a rezervelor economice existen
te. acordind o atenție specială apli
cării consecvente a noului mecanism 
economic.

CONVORBIRI FRANCO—IORDA- 
| NIENE. Regele Hussein al Iorda

niei a avut, marți, la Paris o nouă 
I rundă de convorbiri cu președintele 

Franței, Vălery Giscard d’Estaing. 
Un purtător de cuvint al Palatului 

. Elysee a declarat că cei doi șefi de 
I stat au procedat la un tur de ori- 
| zont complet asupra situației 

Orientul Mijlociu. In aceeași 
j rțțgeJe. Hussein a sosit la Bonn.

RECOMANDARE. Consiliul __ 
I Securitate a recomandat in unani

mitate admiterea Republicii Zim
babwe ca membru cu drepturi de
pline al O.N.U. Admiterea unui nou 

| stat ca membru al O.N.U. se face 
I în baza unei hotărîri a Adunării 

Generale, la recomandarea Consi- 
I liului de Securitate.

din 
zi,

de

anglia Respingerea unei moțiuni de cenzură 
a partidului laburist

LONDRA 30 (Agerpres). — Parla
mentul britanic a respins, marți 
seara, cu ^33 voturi împotrivă și 274 
voturi pentru, moțiunea - de cenzură 
împotriva politicii economice a

guvernului conservator, depusă de 
partidul laburist din opoziție, după 
publicarea ultimelor statistici oficiale 
privind rata șomajului, care a atins 
cel mai înalt nivel de la recesiunea 
din anii ’30.

GREVE ÎN PORTUGALIA. La 
chemarea sindicatelor, echipajele 
flotei comerciale portugheze au 
început, miercuri, o grevă de 48 
ore. Greviștii revendică îmbună
tăți rea condițiilor de viață. Con
tinuă. totodată, acțiunea revendi
cativă a celor 9 000 de agenți 
caii declanșată

ÎNTREVEDERE LA TUNIS. Se
cretarul general al Ligii Arabe. 
Chedli Klibi. a avut o întrevedere 
cu Gaston Thorn, președintele in 
exercițiu al Consiliului ministerial 
al C.E.E.. care face o vizită la 
Tunis. Au fost examinate, cu pre
cădere. aspecte ale evoluției situa,- 
ției din Orientul Mijlociu. . J

LVL’A’DAȚHLE DIN’ POLONIA. 
In seara zilei de 29’ iulie, viitură 
de pe Vistula se afla in zona Var
șoviei, nivelul apelor (725 cm) de
pășind cu mult cota pericolului de 
inundafii. Deși, datorită reducerii 
precipitațiilor in zonele afectate de 
revărsarea apelor, situația s-a mai 
ameliorat, in momentul de fată se 
află in stare de alertă 22 de voie
vodate. Intre acestea, se află voie
vodatele Varșovia și Plock. in timp 
ce in voievodatele Gdansk și Torun, 
pericolul inundațiilor a fost depășit.

iuni.
fis

COMERCIAL

L_

DEFICITUL
S.U.A. s-a cifrat, in iunie, la 
miliarde dolari, relevă datele 
tistice publicate la Washington. 
Importurile petroliere s-au cifrat 
la 6.9 miliarde dolari.

AL
2.28 
sta-

ACCIDENT NAVAL. Portavio
nul american ..Midway" s-a cioc
nit, între Filipine și Borneo, cti 
cargoul „Cactus", înregistrat sub 
pavilion panamez. Doi marinari 
americani și-au pierdut viața și 
alți trei au fost răniți. Potrivit 
unui purtător de cuvint al marinei 
militare americane, șase din cele 
62 avioane aflate la bordul port
avionului au fost avariate.

I

împlinirea. în aceste zile, a cinci 
ani de la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, eveni
ment apreciat, pe bună dreptate, ca 
un moment de rezonanță istorică in 
viața politică a continentului, con
stituie un prilej de a evidenția, incă 
o dată. însemnătatea decisivă pe care 
o prezintă, concomitent cu acțiunea 
statelor, lupta popoarelor, a forțe
lor sociale celor mai largi, pentru 
transpunerea in viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, pentru 
înfăptuirea năzuințelor celor mai fier
binți de înțelegere, conlucrare și 
dezvoltare pașnică a tuturor națiu
nilor europene.

Este, fără îndoială, marele merit 
ni României socialiste, al președin
telui Nicolae Ceaușescu. de a fi 
subliniat. în permanență, rolul po
poarelor in promovarea securității 
europene — tocmai pornind consec
vent de la aportul țot mai important 
care revine maselor populare in 
desfâșurai"ea ansamblului proceselor 
social-politice contemporane. Reali
tatea arată, fără putință de tăgadă, 
că popoarele, masele largi sint cele 
care beneficiază in primul rind de 
securitate pe continent, după cum 
tot popoarele au cel mai mult de su
ferit prin lipsa de securitate, prin 
poverile cursei înarmărilor, prin 
riscurile imense pe care ea le 
generează — și tocmai de aceea este 
in interesul și stă în puterea lor să 
influențeze în mod decisiv mersul 
evenimentelor, pentru ca generațiile 
prezente și cele viitoare să trăiască 
într-o Europă a păcii și intelegerii.

Intr-adevăr, dacă la Helsinki a pu
tut avea loc cea mâl amplă reuniune 
europeană din istorie și dacă aceas
ta s-a încheiat prin semnarea unor 
importante documente, o adevărată 
„Cartă a securității europene", acest 
lucru s-a datorat nu numai pozițiilor 
realiste pe care s-au situat factori 
de răspundere din numeroase state, 
ci, in primul rind. voinței forțelor 
democratice și progresiste de a nu 
mal ingădui izbucnirea pe conti
nentul nostru a unor noi conflagra
ții. de a-1 transforma intr-o zonă a 
încrederii și conlucrării pașnice. A 
apărut de aceea intru totul firesc 
gestul președintelui României de a 
adresa de la înalta tribună a reuniu
nii general-europene cele mai vii 
mulțumiri opiniei publice, popoare
lor din toate țările participante 
pentru efortul și acțiunea lor ho
tărî tă.

In același timp. România socialis
tă. prin glasul președintelui ei, a ți

nut să sublinieze din primul moment 
că ceea ce s-a realizat constituie 
doar un început, că se deschide o 
etapă nouă, hotăritoare de transpu
nere. ca un tot. in viață a angaja
mentelor asumate prin Actul final, 
ceea ce implică, alături de eforturile 
statelor și guvernelor, intensificarea 
și mai puternică a luptei po
poarelor.

Apreciind în mod realist că pro
cesul de destindere este incă fragi] 
și reversibil, partidul și statul nos
tru au avertizat in repetate rinduri, 
după reuniunea de la Helsinki.. asu
pra oricăror stări de euforie, de

securității europene dobindește o im
portanță și mai evidentă, ca una din 
cerințele fundamentale ale reluării 
și consolidării procesului de destin
dere. ale însăși păcii mondiale. Este 
o realitate faptul că aci, in Europa, 
sint concentrate cele mai .mari efec
tive militare, că in' zona noastră 
geografică s-au acumulat, in canti
tăți uriașe, oeie mai perfecționate 
mijloace de distrugere in masă, in
clusiv armament rachetonuclear ca
pabil să prefacă totul în sarum și că 
tot aci se află față in față cele două 
blocuri militare opuse, a căror exis
tență constituie o permanentă sursă

instrument al politicii marilor puteri. 
Desigur, aceasta nu înseamnă că nu 
se mai mențin pericole — ceea ce 
impune să se manifeste. în continua
re. o atitudine combativă, energică din 
cartea forțelor democratice, progre
siste cele mai largi — partide comu
niste și muncitorești, partide socia
liste și social-democrate.» organizații 
obștești, sindicale, de femei și tine
ret. mișcări pacifiste; formații și 
grupări politice cu caracter liberal, 
■radical, creștin etc., etc. — spre a 
determina guvernele, statele să.adop
te măsuri efective de atenuare a În
cordării, de soluționare pașnică a

guroase. popoarele continentului sint 
capabile să determine transformarea 
acestuia intr-o zonă a liniștii și con
lucrării prietenești.

Pornind de la realitatea fundamen
tală că piatra unghiulară, cheia de 
boltă a securității europene o con
stituie adoptarea de măsuri hotărite 
pc linia dezangajării militare și dez
armării. fără care nu pot fi concepute 
pacea și destinderea nici în Europa 
și nici in lume, se impune sarcina 
de inaltă răspundere a popoarelor de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
realizarea acestui deziderat primor
dial. Popoarelor europene le revine

1N SPIRITUL PREVEDERILOR ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI:

Holul hotărîtor al popoarelor in edificarea 
securității europene

automulțumire. au evidențiat că rea
lizarea năzuințelor de securitate ale 
popoarelor europene ridică in fața 
acestora sarcini și răspunderi spori
te. necesită întărirea continuă a. soli
darității și. coeziunii lor.

Evenimentele care s-au petrecut de 
atunci au demonstrat întru totul 
justețea acestor aprecieri și poziții : 
ori de cite Ori popoarele s-au mo
bilizat activ, s-au realizat pași pe 
calea păcii. destinderii, securității ; 
și. invers, cind această mobilizare a 
slăbit, cauza păcii și securității a 
avut de suferit. Un exemplu din cele 
mai concludente l-a constituit însăși 
încheierea cu rezultate nesatisfăcă
toare a reuniunii de la Belgrad, toc
mai ca o consecință a faptului că nu 
s-a desfășurat o activitate susținută 
pentru mobilizarea popoarelor euro
pene. pentru ca ele să-și facă auzit 
mai energic glasul, să-și impună cu 
mal multă fermitate voința de apli
care consecventă jn practică a pre
vederilor Actului final.

Desigur, pornindu-se de la aceste 
învățăminte ale vieții, de la necesi
tatea de a se evita reeditarea unor 
asemenea situații, de la manifestă
rile de serioasă încordare existente 
în ultimul timp jn lume. înfăptuirea

de încordare și animozități — toți 
acești factori conturînd Europa ca 
fiind. în continuare, una dintre zonele 
cele mai nevralgice pentru pacea 
lumii.

tn lumina acestor realități inexo
rabile, partidul și statul tiostru con
sideră că astăzi, mai mult ca oricind, 
se impune să se facă totul pentru 
conștientizarea opiniei publice, pen
tru mobilizarea popoarelor, a tuturor 
forțelor inaintate, atit din fiecare 
țară europeană, cit șj pe ansamblul 
continentului, astfel ca acestea să 
determine revitalizarea procesului 
securității și cooperării europene, 
însemnătatea decisivă a acțiunii po
poarelor a reieșit concludent, așa 
cum evidențiază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din însuși faptul că 
încordarea maximă în viața inter
națională. din prima parte a aces
tui an, încordare care a afectat toate 
zonele geografice, inclusiv continen
tul european, a putut fi depășită toc
mai datorită atitudinii ferme a 
cercurilor celor mai largi ale opiniei 
publice mondiale, care s-au ridicat 
cu hotărire împotriva politicii de ten
siune. refuzind să se angajeze in mă
suri extreme și demonstrind. astfel, 
că nu mai sint dispuse să devină un

problemelor și, in acest context, să 
asigure o pregătire temeinică re
uniunii de la Madrid, chemată de a 
da un nou impuls aplicării in viață 
a prevederilor Actului final.

„în zilele noastre — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — opinia pu
blică a devenit o uriașă, forță — și 
cu cit mai puternic se va auzi glasul 
ei, cu cit mai ferm se va manifesta 
hotărîrea de pace și conlucrare paș
nică a tuturor popoarelor de pe. con
tinent, cu atit mai grabnic își va 
găsi împlinire țelul securității euro
pene. Avem convingerea că. acțio- 
nind in comun — pe deasupra deose
birilor de concepții politice, filozofice 
sau religioase — toți oamenii de 
bună credință, toate curentele, orga
nizațiile democrate, diferitele mișcări 
sociale, toți reprezentanții opiniei pu
blice vor putea influenta pozitiv 
cursul evenimentelor pe continentul 
nostru, contribuind la instaurarea pă
cii și securității in Europa".

în ultimă instanță, nici un guvern 
nu poate tace abstracție de propria 
opinie publică și. pe un plan mai 
larg, de opinia publică internațio
nală. Este încrederea nestrămutată a 
partidului și statului nostru că/'prin 
acțiunile lor ferme, susținute, vi-

un rol hotăritor in a determina asi
gurarea pe continent a unui echili
bru militar nu pe calea intensificării 

■continue a înarmărilor, ci prin redu
cerea acestora la niveluri tot mai 
scăzute, ceea ce ar contribui la 
crearea unor condiții cit mai favora
bile apropiatei reuniuni de la 
Madrid. în mod deosebit, se cuvine 
ca popoarele, forțele social-politice 
cele mai largi din Europa să-și ma
nifeste opoziția fermă față de am
plasarea dc noi rachete cu încărcături 
atomice. însăși denumirea de „euro- 
rachete" arătind limpede că acestea 
sint destinate să transforme con
tinentul într-un teatru de operațiuni 
nucleare,, ceea ce ar amenința cu 
distrugerea milenara noastră civili
zație.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în timpul recentei sale 
vizite în Franța, in caz de utilizare, 
sistemele rachetonucleare ar devasta 
și o parte și alta a continentului, 
neinventindu-se încă acea armă care 
să facă deosebire intre oameni după 
convingerile politice ori orînduirea 
socială, sau după apartenența țări
lor respective la un bloc sau altul. 
Popoarelor trebuie să li se spună 
deschis acest lucru, pentru ca, în

deplină cunoștință de cauză, să facă 
totul pentru a determina anularea 
sau cel puțin amînarea introducerii 
de noi asemenea arme și trecerea 
la tratative în scopul eliminării de
finitive a tuturor armamentelor nu
cleare.

Subliniind în permanentă rolul 
care revine popoarelor in înfăp
tuirea unor asemenea cerințe și di
recții esențiale ale securității pe con
tinent. România evidențiază con
tribuția pe care sint chemate să o 
aducă parlamentele ca exponente 
ale opiniei publice, ca foruri supre
me ale națiunilor. în vederea in
fluențării guvernelor, oamenilor po
litici pentru a promova o politică in 
conformitate cu voința uriașei majo
rități a populației fiecărei țâri. Este 
de datoria parlamentelor și parla
mentarilor să acționeze intens pen
tru a se trece de la exprimarea bu
nelor intenții la soluționarea practică 
a problemelor securității europene. 
Apelul in acest sens adresat de 
Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România, la începu
tul noii sale legislaturi, către toate 
parlamentele și popoarele țărilor 
participante la Conferința general- 
eirropeanâ de la Helsinki, se consti
tuie într-o vibrantă chemare la in
tensificarea eforturilor pentru a asi
gura reușita reuniunii de Ia Madnd, 
pentru împlinirea năzuințelor celor 
mai scumpe de securitate, destin
dere. pace ale tuturor națiunilor 
europene.

Pină la deschiderea acestei reu
niuni a mai rămas puțin timp. Fără 
îndoială, aniversarea a cinci ani de 
la Conferința de la Helsinki șj sem
narea Actului final trebuie să con
stituie pentru opinia publică euro
peană. pentru popoarele continentu
lui un îndemn in plus de a acționa 
și mai energic, și mai combativ. în 
scopul unei pregătiri cit mai temei
nice a reuniunii de la Madrid, astfel 
ca ea să răspundă așteptărilor tutu
ror locuitorilor continentului. în 
acest spirit, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român, 
partidul și statul nostru, intărindu-și 
și mai mult solidaritatea și colabo
rarea cu toate forțele inaintate ale 
continentului. își vor aduce cu 
aceeași consecvență și energie ca și 
pină acum întreaga contribuție la 
realizarea marelui țel al făuririi 
unei Europe a securității, destinderii 
și cooperării, spre binele fiecărei na
țiuni europene, al întregii ■umanități.

Romulus CĂPLESCU

Evoluția situației 
din Bolivia

* . V• Crearea „Frontului Politic 
National de Rezistentă” • Si
tes Zuazo a format un guvern 

în clandestinitate
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

Hernan Siles Zuazo, candidatul la 
funcția de președinte al țării din 
partea frontului de centru-stinga. 
Uniunea Democrată și Populară, care 
la alegerile din 29 iunie a obținut cel 
mai mare număr de voturi, a format 
un guvern in clandestinitate, menit 
să unească eforturile de respingere 
a juntei militare instaurate la con
ducere in Bolivia după lovitura de 
stat, a anunțat agenția Taniug.

Siles Zuazo a anunțat, de aseme
nea. crearea „Frontului Politic Na
țional de Rezistență", ce va reuni 
principalele partide politice din Bo
livia care sint gata să se opună cu 
hotărire regimului militar condus de 
generalul Luis Garcia Meza. Frontul, 
la care vor adera și sindicatele, va 
acționa prin rezistență pasivă, dar pe 
scară largă, împotriva puterii insta
late prin lovitura de stat militară.

Ample mișcări revendicative 
ale populației majoritare 

din Republica Sud-Africană
JOHANNESBURG 30 (Agerpres). — 

La Johannesburg, cel mai mare cen
tru industrial al Republicii Sud- 
Africane. ia amploare mișcarea gre
vistă inițiată de populația de culoare 
împotriva practicilor rasiale și a po
liticii de apartheid, promovată' de 
autoritățile de la Pretoria, precum 
și in sprijinul revendicărilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. Miercuri, la acțiunile 
greviste au participat peste 10 000 de 
salariați de culoare. Greva a parali
zat aproape in întregime transpor
turile, activitatea serviciilor de apro
vizionare cu apă și gaze a întreprin
derilor industriale ; piețele și maga
zinele au fost, de asemenea, închise.

Alarmate de amploarea mișcărilor 
greviste de la Johannesburg, autori
tățile rasiste sud-africane au transfe
rat in acest oraș noi unități ale arma
tei și poliției.
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