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MAREA SĂRBĂTOARE iNTlMPINATĂ
Cil FAPTE DEMNE DE MUNCĂ

AU ÎNDEPLINIT planul cincinallaudă 
vrednicilor 
semănători
Dk f vreo cincisprezece ani 

reiau condeiul de reporter, in
tr-o circumstanță festivă : acum 
cincisprezece ani, ca ziarist al 
cotidianului in care semnez 
acum, primisem misiunea de a-l 
insoți pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu in primele sale vizite 
prin tară, cu care prilej am re
văzut țara, nu in goana mași
nii, ci cu amănunțite popasuri 
de cercetare și prospecție, pros- 
p'ecția pornind adesea de la 
schemă si proiect. Cunoșteam 
atunci o tară in stare de proiect. 
aceasta insemnind proiecte de 
mari uzine, proiecte de mari sis
teme de irigație, proiecte de hi
drocentrale, proiecte de mari 
nave, proiecte de mari edificii 
culturale. Am asistat atunci la 
semnarea multor acte de fun
dație, la ceea ce in limba veche 
se numea ctitorire, gest simplu și 
fundamental prin care o mină 
întemeiază viitorul. transfor- 
mindu-l din promisiune in cer
titudine. Adevărul este că tot ce 
s-a prefigurat pe atunci. in 
zeci, sute, mii de acte de fonda
re a devenit, in cei cincisprezece 
ani de cind in fruntea tării și 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, certitudine, 
țara noastră industrială, agricolă, 
științifică, tehnică, culturală tre- 
cind din starea de proiict in 
stare de certitudine pe care ne-o 
revelează edificiile isprăvite.

Acum trei-patru zile, insoțin- 
du-l din nou pe președintele 
republicii, In vizita de lucru prin 
județele Galați și Brăila, am

PRIMIRILA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Socialist Revoluționar Somalez

GRUPUL DE ȘANTIERE DE 
CONSTRUCȚII FORESTIERE ȘI 
INDUSTRIALE DIN ORAȘUL CA
RANSEBEȘ, județul Caraș-Severin, 
Intimpină cea de-a 36-a aniversare 
a gloriosului August 1944 cu impor
tante succese : indeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe Între
gul cincinal la lucrările de con- 
strucții-montaj. Eforturile construc
torilor de aici s-au concretizat in 
realizarea a peste 200 km drumuri 
forestiere, a zeci de kilometri de 
drumuri industriale necesare pune
rii in valoare a zăcămintelor de 
minereuri cuprifere sărace din zona 
Moldovei Noi și a șisturilor bitu
minoase, lucrări la mina Anina, 
precum și in numeroase alte obiec
tive industriale ridicate pe vatra 
comunei Bozovici. a orașului Ca
ransebeș. a municipiului Lugoj, 
precum și intr-un important număr 
de locuințe, îndeosebi pentru lucră
torii forestieri și pentru mineri.

Pe baza avansului de timp cîști- 
gat. harnicul colectiv al acestui 
grup de șantiere și-a propus să 
realizeze pină la sfirșitul acestui an 
peste sarcinile din cincinal și alte 
lucrări de investiții in valoare de

Insemnâri de
Paul ANGHEL

Județul 
Hunedoara

Anii noului destin 
al României socialiste

avui bucuria de a revedea tot 
ceea ce se semănase atunci, tot 
ceea ce s-a semănat intre timp, 
tot ceea ce a căpătat intre timp 
statutul certitudinii — noi oțe- 
lării si laminoare, noi fabrici de 
mașini-unelte, noi șantiere de 
construcție, noi nave. M-am 
bucurat să-i revăd pe metalur- 
giștii gălățeni de acum cinci
sprezece ani, pe constructorii, de 
nave, pe constructorii de case, 
pe -onstructorii unor noi pro
iecte — foarte îndrăznețe, des- 
ddperind alături de ei zeci si sute 
de chipuri necunoscute — oa
menii care au crescut intre timp, 
o armată de constructori, o 
mare si tinără armată angajată 
in noi isprăvi, alături de cea ve
terană.

Ceea ce am văzut iți dă. un 
foarte plin sentiment al puterii 
Si al capacității creatoare a aces
tui popor. Pentru o clipă, te lași 
amețit de jocul miliardelor, al 
tonajelor, al proporțiilor care ți 
se par ciclopeene. niște tonaje, 
niște proporții, niște dimensiuni 
care iți ridică in fața ochilor 
statura unei țări foarte mindră 
de sine, crescută așa cum o vezi 
intr-un foarte scurt răstimp. 
Apoi, după uimire, după ex
clamarea la care te obligă 
faptele, observi și altceva : o 
nouă calitate, ceea ce nu se ob
serva cu două decenii inainte, 
ceea ce am putea numi voința 
performanțelor.

Poposind la Șantierul naval 
din Galați, pe noua platformă de 
foraj marin, aflată in construc
ție, am luat act de grija încor
dată care se pune — o pun con
structorii, o pun specialiștii! — 
ca acest uriaș agregat de con
cepție românească să funcțio
neze la nivelul performanțelor 
mondiale. Discuția angajată de 
președintele României cu con
structorii de aici a avut exclusiv 
acest conținut și acest sens 
practic. Dar motivul performan
țelor de un asemenea nivel a 
revenit aproape pretutindeni pe 
parcursul vizitei de lucru, a de
venit un laitmotiv.

Am desprins din aceasta sen
sul însuși al unei evoluții isto
rice, un sens pe care-l confirmă 
prin fapte cei care bat sau toar
nă fierul, cei care înalță schele, 
cei care concep teoretic aceste 
mari acte constructive, la plan
șeta tehnică și la calculator ; in 
fond) milioane de oameni care 
cred in ceea ce fac, care văd in 
ceea ce fac însăși viața lor, des
tinul lor, dar și, merită să spu
nem, destinul țării. In limba lor, 
acești oameni recurg rar la vorbe 
mari, preferă fapta, fapta mâini
lor lor. Dar ei pun in această 
faptă fără vorbe un bob de cre
dință. Ei cred in ceea ce făptu- 
iesc și poate de aceea fapta lor 
durează. Pe această fa-ptă impli- 
nită se reazemă acum și această 
voință a performantei, pe care 
am recunoscut-o în însoritele 
zile pe malurile Dunării.

în vecinătatea minei livezeni, un nou cartier al municipiului Petroșani; 
in urmă cu două-trei decenii - o luncă a Jiului, cu mărăcinișuri 

Foto : I. Liciu

Ne mindrim cu minunate realizări, 
dar mai ales cu autorii lor, minunați 

și harnici constructori
Convorbire cu tovarășul Ion CIUCU,

prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

— Vă propun să începem con
vorbirea de față prin referiri la în
semnătatea actului istoric de la 23 
August 1944 pentru oamenii din Ce
tatea de foc și din Valea diamantelor 
negre, pentru toți locuitorii județului 
Hunedoara.

— Revoluția de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimperia- 
listă de acum 36 de ani reprezintă 
pentru istoria țării, deci și a Hune
doarei. borna dintre întuneric și lu
mină. Se știe, minerii Văii Jiului și 
siderurgiștii'Hunedoarei au răspuns 
in condiții extrem de grele, prin 
fapte de muncă eroice, chemării 
Partidului Comunist Român, încă din 
primele zile de după 23 August 1944, 
de a da țării cît mai mult cărbune și 
metal, necesare — ca aerul și apa 
pentru viață — cerințelor frontului 
antifascist, nevoilor de refacere grab
nică a economiei distruse de război și 
apoi înfăptuirii politicii de industria
lizare a țării. Și pentru tot ce au 
făcut ei — minerii și siderurgiștii 
hunedoreni — pentru țară, țara, prin 
partidul comuniștilor, le-a mulțumit 
cu generozitate. Doar cunoscînd Hu
nedoara și localitățile Văii Jiului de 
acum trei-patru decenii și văzîndu-le 
pe cele de azi iți dai seama de 
schimbarea — ca de la cer la pămînt 
— dintre ceea ce a fost și ce este 
acum acest ținut.

Asemenea tuturor județelor țării, 
Hunedoara a cunoscut o dezvoltare 
fără precedent pe toate planurile vie
ții materiale și spirituale, mai ales in 
ultimele trei cincinale, de cind in 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. După cum se știe. 

circa 60 milioane lei, cu 10 milioane 
lei mai mult decit prevedea anga
jamentul lor inițial. (Nicolae Că- 
tană).

ÎNTREPRINDEREA „LIBERTA
TEA" — SIBIU. Colectivul acestei 
unități mari producătoare de stofe 
a raportat indeplinirea planului 
cincinal la principalii indicatori. 
Acest important succes, obținut in 
condițiile in care peste 90 la sută 
din producția întreprinderii este 
destinată exportului, asigură reali- 
.zarea, pină la finele anului, a unei 
producții industriale suplimentare 
in valoare de peste 435 milioane lei, 
concretizată, printre altele, in 
514 000 mp țesături tip lină, 54 tone 
fire pieptănate și altele. (Nicolae 
Brujan).

ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
TIMIȘ". În șirul unităților economi
ce din Timișoara, care au îndeplinit 
înainte de termen planul cincinal la 
producția industrială, și-a înscris 
numele și întreprinderea „Electro- 
timiș". Colectivul de aici va reali-, 
za pină la sfirșitul anului o pro
ducție suplimentară in valoare de 
peste 330 milioane lei. Este de 

De la Pitești la București, la volanul 
unei „Dacii ' cu numai 3 litri de benzină 

și 6 litri de metanol!
O valoroasă soluție tehnică aflată în stadiul final de 

experimentare la întreprinderea de autoturisme „Dacia“

secretarul general al partidului a im
primat întregului proces constructiv 
un suflu nou, ritm și dinamism 
nemaicunoscute in economia româ
nească, o riguroasă infuzie tehnolo
gică modernă, de inaltă eficiență. în 
cei 15 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, volu
mul producției industriale a județu
lui a crescut >de 2,7 ori. ceea ce în
seamnă că în medie la șapte ani 
aceasta s-a dublat. Industria hunedo- 
reană ocupă locul I pe țară la pro
ducția de minereu de fier, huilă cocsi- 
ficabilă și energie electrică, locul doi 
la producția de cocs metalurgic, fontă, 
oțel, laminate, cărbune brut și mi
nereuri complexe, fire și fibre arti
ficiale, locul trei la strunguri și țesă
turi de mătase, locuri fruntașe la 
minereuri cuprifere și ciment.

Deosebit de expresivă pentru di
mensiunile dezvoltării industriale a 
județului este evoluția volumului de 
investiții. în acest interval, pe har
ta județului au apărut aproape 40 de 
obiective industriale, agricole și so- 
cial-culturale de însemnătate vitală 
pentru dezvoltarea economico-socială 
a municipiilor, orașelor și comune
lor noastre. Amintim, între acestea, 
două furnale, patru linii de laminoa
re și o oțelărie electrică la Hune
doara, minele Paroșeni și Bărbăteni, 
termocentrala de la Mintia cu cinci 
grupuri de cîte 210 MW, întreprin
derea de prefabricate din beton de 
la Bîrcea, opt unități ale industriei 
ușoare și alimentare, un însemnat 
număr de școli, spitale, case de cul
tură, complexe sanatoriale, săli de 
sport. în aceeași perioadă, în loca
litățile județului au fost construite 

semnalat faptul că, In actualul cin
cinal, întreprinderea timișoreană a 
produs aproape 1 000 noi și moder
ne tipuri de utilaje și instalații, ma
joritatea în premieră pe țară, pre
cum și- o variată gamă de scule șl 
matrițe. (Cezar Ioana).

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ BO
TOȘANI. Cu apartamentele realiza
te și predate beneficiarilor pină la 
finele lunii iulie a.c., colectivul a- 
ci.stei întreprinderi a raportat inde
plinirea sarcinilor de plan la locu
ințe pe intregul cincinal 1976—1980. 
Cea mai importantă contribuție la 
obținerea acestui succes au adus-o 
oamenii muncii de la șantierele nr. 
6 și 5, cele din Flăminzi. precum și 
cei din cadrul șantierului de insta
lații. De menționat că in cei 15 ani 
ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, aici au fost re
alizate peste 20 000 de apartamente. 
Pină la sfirșitul anului curent, 
constructorii botoșăneni vor re
aliza aproape 2 000 de apartamen
te in plus față de sarcinile pre
văzute pentru actualul cincinal. 
(Silvestri Ailenei).

peste 56 500 de apartamente care ar 
putea cuprinde întreaga populație a 
Văii Jiului și municipiului Deva lao
laltă.

O trăsătură distinctă a procesului 
de înnoire a județului este dată de 
faptul că paralel cu dezvoltarea și 
modernizarea continuă a ramurilor 
tradiționale, în ultimii 15 ani în

Convorbire consemnată de 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a IH-a)

MAI SÎNT DE RECOLTAT 302000 HECTARE CU GRÎU Consumul de carburant in 
litri la 100 km parcurși

Viteza Benzină Metanol
40 km/oră 2.11 4,88
60 km/oră 2.26 6
80 km/oră 2,90 6.20în 2-3 zile

SECERIȘUL TREBUIE ÎNCHEIAT!
Sînt necesare eforturi mai mari, o mai 
bună organizare a muncii, îndeosebi 
în județele Harghita, Suceava, Brașov, 
Bistrița-Năsăud, Maramureș, Covasna, 
Mureș, unde lucrările sînt întîrziate

Pină în seara zilei de 8 august au 
fost recoltate 1 882 500 hectare cu 
griu — 86 la sută din suprafața cul
tivată. Acum, cind au mai rămas 
doar două zile pină la sfirșitul aces
tei săptămini, suprafața de pe care 
mai trebuie strins griul este încă 
mare — 302 000 hectare. Este con
secința directă a faptului că. deși 
timpul s-a îmbunătățit în toate zo
nele țării, vitezele de lucru Înregis
trate tn majoritatea județelor nu se 
situează Ia nivelul cerințelor. Bună
oară. în ultimele două zile s-au re
coltat în medie doar cite 55 000 hec-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit. în 
cursul' zilei de vineri, în stațiunea 
Nepțun, delegația Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, condusă 
de Abdulkadîr Hagl Mohamed, mem
bru al C.C. al partidului, președin
tele Biroului general pentru organi
zare și mobilizare a maselor al C.C. 
al P.S.R.S.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, și Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al P.C.R.

Au fost de față, de asemenea, 
Yusuf Aii Osman, membru al C.C. 
al P.S.R.S., șeful oficiului pentru 
probleme sociale și sănătate al parti
dului, Warsame Aii Farah, membru 
al C.C. al P.S.R.S., șeful oficiului 
pentru relații cu străinătatea al 
partidului.

Conducătorul delegației a inminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj prin care președintele Repu-

Directorul general al O.N.U. pentru dezvoltare 
și cooperare economică internațională

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, în stațiunea Neptun, 
pe Kenneth Dadzie, director general 
al O.N.U. pentru dezvoltare și coo
perare economică internațională.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Cu acest prilej, Kenneth Dadzie a 
mulțumit călduros pentru întrevede
rea acordată și a exprimat satisfac
ția pentru posibilitatea de a cunoaște 
realizările obținute de poporul ro
mân in dezvoltarea economică și so
cială a țării. Directorul general al 
O.N.U. a dat o înaltă apreciere ini
țiativelor, .acțiunilor șl contribuțiilor 
României, personal ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, In scopul 
creșterii aportului O.N.U. la promo
varea cauzei păcii, colaborării și în
țelegerii în lume, și în mod deose.bit 
la lichidarea subdezvoltării și făuri
rea unei noi ordini politice și econo
mice internaționale.

în cursul convorbirii, o atenție deo
sebită a fost acordată răspunderilor 
ce revin Organizației Națiunilor 
Unite in viața economică internațio-

Cu trei ani în urmă, un inginer me
canic din Oradea ne-a vorbit despre o 
instalație, concepută și construită de 
el, împreună cu o echipă de mun
citori, destinată încărcării și des
cărcării mecanizate a porumbului. 
La timpul potrivit, ..Scînteia" a pu
blicat un articol intitulat ..Cind in
tr-o competiție profesională înving 
-orgoliul- și interesul îngust, pierde 
producția, pierde societatea", prin 
care se demonstrau performanțe
le net superioare ale instalației re
alizate cu forte proprii la întreprin
derea de valorificare a cerealelor si 
plantelor tehnice Oradea, fată de 
alta, concepută de institutul de spe
cialitate. Aflati atunci pe teren îm
preună cu inginerul — autor al insta
lației la care ne referim — am fost 
martorii unei întîmplărl oarecum 
amuzante. Am oprit la o stație PECO. 
„Alimentarea" nu începuse, în schimb, 
omul nostru de la volan, inginerul.se 
încinsese într-o discuție aprinsă cu 
distribuitoarea de benzină. Am cobo- 
rit și am întrebat : „Ce s-a intîm- 
plat 7“ Fata, vădit indignată, ni s-a 
plins că „șoferul" nostru îsi bate ioc 
de ea. cerîndu-i să-i pună în rezervor 
benzină în valoare de... 10 lei. O fi 
rămas omul „în pană" de bani, 
ne-am spus. Ne-am oferit să-I îm
prumutăm. Degeaba. El cerea răspi- 

tare pe zi, adică cu mult sub ritmul 
posibil de realizat. O altă caracteris
tică ce indică o anumită stare de ter
giversare a secerișului spre final 
este aceea că. deși suprafețele de pe 
care a mai rămas de strins griul re
prezintă doar 14 Ia sută din total, 
ele sînt localizate pe o arie foarte 
întinsă, ce cuprinde nu mai puțin de 
20 de județe.

Pornind tocmai de la această stare 
de lucruri necorespunzătoare, pe 
bază indicațiilor date de conducerea 
partidului, comandamentul central 
pentru agricultură a stabilit o serie 

blicii Democratice Somalia, Moha
med Siad Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez, transmite, în numele său, al 
Comitetului Central al partidului și 
al poporului somalez, secretarului 
generai al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, un cald salut tovără
șesc, împreună cu cele mai sincere 
urări de sănătate personală și de 
succes poporului român in opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rin 
dul său. președintelui Mohamed Siad 
Barre, Comitetului Central al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez, 
guvernului somalez un cald salut 
și cele mai bune urări, iar poporului 
somalez prieten succes in dezvoltarea 
economică și socială a patriei sale.

în timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre P.C.R. și 
P.S.R.S., dintre România și Somalia, 
precum și in legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

nală, subliniindu-se necesitatea spo
ririi rolului O.N.U. în extinderea co
operării internaționale, in soluționa
rea problemelor complexe privind 
lichidarea subdezvoltării și sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare de a-și crea o economie care să 
le asigure independența și suverani
tatea lor deplină, ridicarea nivelu
lui de trai, material și spiritual. în 
âcest sens s-a evidențiat marea 
însemnătate a apropiatei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite consacrate 
noii ordini economice mondiale, me
nită să favorizeze progresul multi
lateral al tuturor statelor, și îndeo
sebi al celor rămase in urmă.

S-a subliniat că țările în curs de 
dezvoltare trebuie să facă ele insele 
eforturi pentru a obține progrese pe 
calea dezvoltării economice în con
dițiile unui sprijin material substan
țial al țărilor bogate și ale instau
rării unui nou tip de relații econo
mice internaționale. Instaurarea unei 
noi ordini economice reclamă o nouă 
diviziune a muncii pe plan interna
țional care să ducă la dezvoltarea 
unor activități economice puternice 

cat: fata să-1 ia banii si să-i 
dea benzina, lucru care pină la 
urmă s-a si întimplat. Văzindu-ne 
oarecum nedumeriți de „incăpăți- 
narea" lui, a oprit mașina undeva și 
i-a ridicat capota : „Aici e visul 
muncii mele de ani și ani" — ne-a 
spus.

Dar să intrerupem relatarea episo
dului de la Oradea de acum trei ani 
și să mergem la Pitești.

...Din gară pînă în centrul civic 
al municipiului călătorim cu o 
„Dacie-1300" avind înregistrați la bord 
cîteva mii de kilometri. Taximetris- 
tul „ne prinde" privirea îndreptată 
spre kilometraj și ne întreabă : „Știți 
ce e nou la această «Dacie» nouă ?“. 
„Ce poate fi nou la această «Dacie* 
nouă ?“ — îi repetăm noi întrebarea. 
„Este o mașină ieșită din comun. 
Noutatea nu se vede și pasagerul 
n-are de unde să o știe. Mașina 
aceasta consumă mai puțin de jumă
tate din benzina folosită de oricare 
altă «Dacie». Dar asta este o pro
blemă pe care cei din fabrică o cu
nosc mai bine".

Cu cîtva timp In urmă, parcul de 
taximetre al municipiului Pitești a 
fost dotat cu 10 noi „Dacia" care fo
losesc drept combustibil un amestec 
de benzină și metanol inferior, obți
nut prin valorificarea reziduurilor 
rezultate din prelucrarea lemnului la 

de măsuri care să determine înche
ierea cit mai grabnică a secerișului. 
Analizînd intr-un spirit exigent și 
responsabil modul în care s-a desfă
șurat pină acum recoltarea griului, 
comandamentele locale au datoria 
să acționeze energic pentru intensi
ficarea la maximum a ritmului de 
lucru, astfel ca in cel mult două-trei 
zile să se încheie secerișul in toate 
județele și unitățile care mai au de 
strins grîu. în acest scop, este abso
lut necesar să fie folosite la întreaga 
capacitate toate combinele, inclusiv 
cele trimise în ajutor din sudul țării, 
iar pe terenurile unde acestea nu pot 
intra să fie mobilizată întreaga forță 
aptă de muncă de la sate pentru 
stringerea griului cu secerile și coa
sele.

Totodată, tntrucît s-a creat un de
calaj mare între suprafețele recolta
te și cele eliberate de paie, .este iim
perios necesar ca pretutindeni să se 
acorde o atenție deosebită organiză-
(Continuare în pag. a III-a)

Au fost evidențiate bunele rapor
turi dintre cele două partide și țâri 
și au fost reliefate posibilitățile de 
dezvoltare a acestora, In folosul po
poarelor român și somalez, al cauzei 
păcii, destinderii și ințelegerii inter
naționale. De ambele părți a fost 
manifestată dorința de a acționa in 
vederea amplificării și extinderii co
laborării dintre cele două țări în 
domenii de activitate de interes co
mun, pentru promovarea de noi for
me de cooperare economică, in spe
cial in producție.

Abordindu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, a 
fost exprimată îngrijorarea în legă
tură cu agravarea climatului mon
dial șl, in acest context, a fost subli
niată necesitatea intensificării efor
turilor in direcția reluării și conti
nuării politicii de destindere, pace și 
independență națională, pentru elimi
narea pe cale politică, prin negocieri, 
a focarelor de tensiune șt conflict din 
diferite zone ale globului.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

în țările în curs de dezvoltare, 
la transfer de tehnologie și asistență 
tehnică din partea țărilor dezvoltate.

Evidențiindu-se necesitatea mijloa
celor materiale și indeosebi a celor 
financiare pentru lichidarea subdez
voltării, s-a accentuat importanța re
ducerii cheltuielilor militare și diri
jarea fondurilor astfel obținute pen
tru dezvoltarea agriculturii, a activi
tăților industriale în țările în curs 
de dezvoltare.

în cursul convorbirilor s-a relevat 
importanța sporirii cooperării econo
mice dintre țările în curs de dezvol
tare și întăririi solidarității dintre 
ele pentru obținerea de rezultate in 
negocierile legate de instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărîrea României socia
liste de a participa intens și in vii
tor Ia întreaga activitate a Organi
zației Națiunilor Unite, de a face 
totul ca O.N.U., cel mai reprezenta
tiv for mondial, să joace un rol și 
mai activ în viața politică și econo
mică internațională, în instaurarea 
unei noi ordini economice în lume.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

C.P.L.-Pitești. Sînt tocmai mașinile 
pe care le așteptam de citiva ani. de 
cind la Oradea ni s-a prezentat pri
ma „Dacie" cu combustie mixtă.

Noutatea tehnică a experimentului 
realizat la Pitești constă in adaptarea 
instalației de alimentare a „Daciei" 
la funcționarea cu combustie mixtă 
de benzină și metanol, care prezintă 
Un ansamblu de avantaje: 1) reduce 
substanțial consumul de benzină ; 2) 
cercetările au confirmat că soluția 
experimentală conduce la diminuarea 
consumului energetic. în regim de 
trafic urban, cu 13,8 la sută fată de 
„Dacia" standard; 3) prelungește via
ta motorului ; 4) elimină importurile 
de aditivi pentru care tara noastră 
cheltuiește, an de an, Însemna
te fonduri valutare ; 5) reprezintă 
o soluție constructivă simplă, ceea ce 
faoe posibil ca instalația să poată fi 
realizată și echipată pe mașină și la 
unele centre „Dacia service" din 
tară ; 6) poate folosi metanol obținut 
prin tehnologii simple din alte resur
se decit hidrocarburi : 7) consumul de 
benzină în regim de trafic urban se 
reduce de la 9.4 litri/100 km. Ia 4,2 
litri/100 km. plus 7,5 litri metanoL

Conducerea Centralei industriale de 
autoturisme din Pitești ne-a prezen
tat citeva din cele mai recente re
zultate obținute de autoturismele 
„Dacia 1300“' echipate cu asemenea 
instalații:

Dar să-i prezentăm cititorului nos
tru și alte date care l-ar putea in
teresa :
• VITEZA MAXIMA a mașinii — 

135 km/oră :
• DEMARAJUL cu start de pe 

Ioc de Ia 0 la ■ 100 km/oră nu depă
șește 21.5 secunde ;
• RAPORTUL DE COMPRESIE 

al motorului este de 10,5 ;
• Instalația realizată alimentează 

carburatorul separat, cu benzină și 
metanol din rezervorul actual al 
„Daciei", care a fost compartimentat 
corespunzător. Este asigurată, de ase
menea, pornirea mașinii și la tempe
raturi scăzute.
• Să adăugăm la toate acestea 

faptul că autoturismul „Dacia-1300“ 
l-BH-5128 — autoturismul ingineru
lui care se „certa" cu vinzătoarea de 
la PECO — pe care s-au făcut pri
mele experimentări și toate probele 
de testare in condiții de efort maxim, 
are în prezent la bord 180 000 km 
fără nici o reparație la motor, din

Constantin MORARU 
Iosif POP

(Continuare în pag. a V-a)
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„OMUL SE SCHIMBĂ 1N COMPETIȚIA

SUPERBĂ Șl UNEORI DRAMA TICĂ

CU EL INSUȘI“
Stăm de vorbă la doi 

pași de platforma de foraj 
marin „Orizont". A doua 
platformă românească lan
sată la Șantierul naval 
din Galati. Curind va 
lua si aceasta drumul 
mării, pe urmele „Glo
riei". Maistrul Radu 
Gheorghe nu scapă nici o 
clipă din priviri munca de 
pe „Orizont", ale cărei in
stalații de foraj, făurite de 
ploieșteni, sînt capabile să 
trimită sapele pînă la 6 000 
de metri sub adîncurile 
„continentului albastru".

— Ce erați în urmă cu 
15 ani, tovarășe Radu 7

— Muncitor. Cu catego
rie mare, dar tncă nu spe
cialist. Apoi am urcat 
treapta de înaltă calificare 
și, în sfîrșit, de maistru. 
Pentru mine șl pentru mii, 
sute de mii ca mine, a- 
cest răstimp a fost o ne
întreruptă competiție.

— De afirmare indivi
duală 7

— Nu numai. Să luăm 
de exemplu platformele de 
foraj marin. Ca orice mare 
construcție din România ul
timilor 15 ani, ea a făcut 
școală tocmai pentru că 
la nașterea sa au partici
pat, au concurat cei mai 
buni. Concurat la propriu. 
Din cîteva sute de sudori, 
de pildă, au fost aleși ceva 
mai puțin de jumătate la 
concurs. Unii dintre cei în
vinși nu s-au lăsat, s-au 
„antrenat* și, la examenul 
următor, au căpătat drep
tul să lucreze la platformă.

— „Neîntrerupta compe

tiție" nu-1 obositoare 7
— E ca viața. Nu te ții 

bine în sa. te azvirle. în 
profesia noastră ai avanta
jul că, dacă vrei, poți să te 
urci din nou in șa. Iată. îmi 
vine în minte un episod 
trăit de sudorul Titi Du- 
mitrache. Muncitor tînăr, 
mină bună, dar... Dar n-a 
luat concursul să sudeze la 
platformă. Două lunj s-a 
antrenat cu o ambiție ie
șită din comun. Apoi, din

separă este extrem de scurt. 
Dar intrebați proiectantul 
coordonator cîte noutăți în 
plus separă „Orizont" de 
„Gloria".

(Stop-cadru In demersul 
nostru pe lîngă ing. Sava 
Chiricuță, proiectantul-coor- 
donator al „Orizontului", 
de la care aflăm : La noua 
platformă, tancurile nece
sare materialului de foraj 
s-au mărit cu 160 t, ca
pacitatea de depozitare a

CONVORBIRE CU
UN MAISTRU DE PE „ORIZONT"

nou la examen șl... a cîș- 
tigat.

— După cîte știm, si dv. 
ați ajuns la „Orizont" tot 
în urma unei comnetitii.

— Acum nu-i vorba nu
mai despre mine. Mă gîn- 
desc, pentru că tot vor
bim, la climatul general de 
primeniri din acești ultimi 
15 ani. Construim tot așa, 
hidrocentrale, cum am fă
cut-o la Bicaz 7 Se înțe
lege că nu. Facem ace
leași și aceleași strunguri 
ca acum 20 de ani 7 Nici 
pomeneală. Au „înghețat" 
cumva pretențiile noastre 
despre o haină ori un spec
tacol, a stat pe loc gîn- 
direa noastră despre un 
lucru sau altul 1 Știm cu 
toții că toate au evoluat — 
și tehnica, și oamenii, și 
țara. Uite, „Orizont" a in
trat Imediat în lucru după 
„Gloria". Timpul care le

apei cu 200 t, autonomia 
muncii și existența în larg 
cu încă 10 zile, capacitatea 
de cazare a echipajului cu 
6 locuri. „Orizont" dispu
ne de sisteme de cîntărire 
electronică a materialului 
necesar forajului, de ornai 
bună amplasare a echipa
mentului de comandă și 
control, de cabină soecială 
de dirijare a zborului eli
copterului și pentru radio- 
far, de substanțiale îmbu
nătățiri aduse de construc
torii reșițeni la generatoa
rele diesel etc.

Da, timpul n-a stat cîtușl 
de puțin pe loc nici aici, 
a fost obligat să galopeze 
cu folos pentru om, pe fă- 
gașuri noi, croite îndrăzneț 
de către acesta.)
, Ne reîntoarcem la inter
locutorul nostru, maistrul 
Radu Gheorghe.

— Ca loc ocupă „Ori

zont" în munca si viata 
celor care făuresc această 
platformă îndrăzneață 7

— Locul firesc in bătălia 
pentru optimizarea... omu
lui.

— Fiți mai explicit.
— Prima platformă a fost 

pentru industria noastră, 
ca să zic așa, o chestiune 
de... glorie. Nu mai con
struisem așa ceva și aveam 
ambiția fierbinte să o fa
cem. Ne insuflase aceas
tă dorință secretarul ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care a fost de mai multe 
ori pe calele noastre de 
lansare. „Gloria" a selec
ționat pe cei mal buni in 
meserie, a insuflat la alții 
hotărîrea de a se perfec
ționa, a călit noi eșaloane 
-de muncitori, i-a obligat să 
se desăvîrșească în mese
rie. „Orizont" pretinde însă 
mai mult. Ce era de înțe
les la „Gloria" — mă re
fer, de pildă, la o abatere 
tehnologică oarecare — nu 
mai e de înțeles aici. Sal
tul în calitatea umană s-a 
produs odată cu promova
rea la concurs. Acum mă
surăm. in chip firesc, mun
ca fiecăruia la parametrii 
de sus ai exigenței. Scuza că 
lucrăm la prototip nu mai 
poate fi acceptată. S-a do
vedit că necunoscutul poa
te fi cunoscut, iar străda
nia fiecăruia trebuie să 
țintească urcușul neconte
nit în competența profe
sională.

— Cum să numim acesta, 
afirmații 7 Profesiune de

Maistrul Radu Gheorghe (cu caschetâ albă) iși întărește aflatăechipei sale,opiniile prin faptele de muncă ale 
profesională

într-o continuă competiție
Foto : S. Cristian

credință în meserie ? Ideal 
de muncă și de viață 7

— Oricum le-am numi, 
ele vizează, zic eu, o rea
litate concretă a timpului 
nostru: aceea de progres 
continuu, rapid, care-i poa
te ameți pe unii, dar în 
care se verifică cu ade
vărat calitățile morale ale 
fiecăruia în parte, indife
rent de locul pe care îl o- 
cupă în societate.

— Aveți vreo formulă 
Specială de rezistat la a- 
ceste accelerații 7

— Nu cred că ați ales 
corect termenul rezistat. 
Cine determină aceste ac
celerații în vremea noastră, 
în tehnică, in gîndire. în 
relațiile umane 7 Oamenii. 
Deci ei sînt pregătiți pen
tru aceste ritmuri alerte. 
Cei care aleargă după „for
mule de rezistat" mai bine 
s-ar sili să fie cei mai buni 
la locul lor de muncă. A- 
tunci vor fi una cu ritmu

rile evoluției noastre, n-ar 
mai gîfîi în contratimp.

— De acord cu corecția 
adusă termenului în cauză. 
Să formulăm altfel întreba
rea : dv., ca maistru, ati 
început să faceți platfor
me de forai odată cu „Ori
zont". N-aveati un trecut în 
domeniu. Ati ajuns să fiți 
preferat prin rezultatele 
muncii dv. Ele au primat 
în promovarea la plat
formă. Cum ati reușit a- 
ceastă performantă 7

— Ne întoarcem din nou 
la ideea de competiție. 
Care nu mă privește nu
mai pe mine. Dar dacă-i 
vorba despre mine, pot 
spune doar atît : mal îna
inte am făcut vapoare. Fel 
de fel. De la fiecare navă 
am învătat cîte ceva. Aici 
însă era un teritoriu necu
noscut. Care mă pasiona, 
nu mă înfricoșa. Și am 
început cu... începutul. A- 
dică, cu învățătura. Putini

știu cîte seri m-am chi
nuit să descifrez și să-mi 
însușesc documentația, teh
nologiile cele mai bune. 
Pentru mine, o idee este 
cît se poate de clară : lu
crul nou se învață pe 
brînci. la orice vîrstă. 
Nu-ti pică. In nici un caz, 
pară mălăiată. Dună mine, 
mai ales în condițiile zes
trei tehnice de azi. viata, 
munca sînt o necontenită 
sesiune de examene. Reu
șește cel care nu se dă bă
tut în fata greutăților, care 
învață din propriile erori 
ori ale altora, care învață, 
învață cu îndîriire. mereu.

— Platforma de forai 
marin se nare că este, cel 
puțin pentru sudori, cel 
mai înalt punct în mese
rie 7

— înalt da. dar nu punc
tul terminus. La noi. în 
șantier, se execută in pre
zent niște lucrări pentru 
podul de peste Borcea.

După părerea mea. la a- 
cestea se cere o și mai 
mare virtuozitate în mese
rie. După cum sînt sigur că 
și după „Orizont", și după 
podul de peste Borcea. noi 
vom trăi destule încercări 
in meserie. Omul trebuie 
astfel educat încît să poată 
sta cît mai bine în șaua 
meseriei.

— Aici. Ia platformă, 
cum sînt educați oamenii 
în spiritul performantei 7

— La întrebarea asta am 
avea multe de spus, fie
care dintre noi. Cu atît 
mai mult cu cît fiecare a 
fost admis să lucreze 
la platformă după o selec
ție severă, cum spuneam. 
Asta. așa. in general. în 
mod concret, m-as referi 
la sudorul Alexandru Dră- 
gan. căruia 1 s-a dat să 
execute o lucrare deosebit 
de pretențioasă. „Nu pot. 
Mă depășește", a încercat 
el să ne spună. „Și atunci?"

„S-o facă altul I Pentru 
mine e prea grea". „Sigur 
că e grea. Dar nu uita un 
lucru : al eîștigat dreptul 
să lucrezi la platformă. Iar 
aici e numai greu. în ăl 
doilea rind. odată si odată 
tot trebuie să-ți încerci 
forțele. Să vezi cit poți. 
Să vezi ce-ți lipsești* să 
poți mai mult. Că*, ș-ar 
putea ca într-o zi să nu fie 
nici un altul prin preajmă, 
și atunci 7 în concluzie : 
Drăgan s-a înhămat la 
treabă si a reușit. Noi zi
cem că, în această împre
jurare. s-a educat să poată 
mai mult.

Ca toti oamenii de ne 
„Orizont", adaugă repor
terul. oameni care calcă cu 
dreptul pe urmele „Glo
riei" îrt efortul continuu de 
a atinge o nouă cali
tate umană, comandamen
tul maior al acestui timp.

Iile TANASACHE

Eu am acte; de ce mă întrebați
• •

Vasile BARAN
De la o

mai 
tre-

Statuia indiferentului
Joi dimineață, locatarii blocului A 

din strada B hotăriră, intr-o adu
nare aenerală extraordinară, să 
contribuie rapid (cu sume calculate 
de administrație tncă de marți sca
ra) la ridicarea unei statui în par
cul de vizavi. Sculptorul se împie
dică puțin de faptul că nu cunoș
tea personajul, dar 
după descrieri iși 
dădu seama că ori
cum ar fi stat lu
crurile n-ar fi pu
tut fi vorba decit 
de un om. Un om 
in came și oase, 
locatar al blocului cu 
sau, 
dacă 
nu, 
un 
dacă 
de pe altă 
altfel, fizic 
cum. capul 
trunchiul la mijloc, iar 
— mijloace de deplasare — 
Proiectul se baza pe loaica simplă 
a etajării: nu poți aindi cu un 
cap așezat in călciie.

In cele din urmă s-a dovedit că 
personajul locuia. Intr-adevăr, in

blocul A din strada B si că putea 
fi chiar văzut spre seară ieșind la 
plimbare, dar și dimineața spre 
a-și cumpăra de-ale aurii. Era un 
tip ciudat, interesant; sculptorul se 
simțea chiar atras de fiaura lui — 
voia să-i afle mecanismul aindirii 
Si structura

PERSONAJE
Șl IPOSTAZE

al
dacă nu. al altui 
nu, al cartierului 
al orașului sau, 
locuitor al Terrei.
s-ar

cum s-ar zice, 
pricina 

bloc sau, 
sau. dacă 
dacă nu, 
Și chiar 

să fi fost

morală •— nu muncea, 
adică, vorbind 
drept, era înca
drat, se ducea chiar 
la serviciu, stătea 
acolo chiar 8 ore și 
sculptorul s-a mi

să i se facă statuie 7

fi intîmplat 
planetă, n-ar fi arătat 
vorbind, fiindcă, ori- 
trebuia să-i fi fost sus. 

picioarele 
jos.

rat de ce
Mal pe urmă locatarii din blocul 

A din strada B au lămurit situația 
și sculptorul a înțeles si a inceput 
imediat mulajul. Fiindcă, și acolo 
unde era încadrat, si aici unde lo
cuiește. ori de cite ori i se cerea o 
mină de ajutor, un sprijin, o par
ticipare mai cu suflet la un lucru, 
personajul nostru ridica din umeri, 
ba chiar riposta :

— De ce ? O si mi se ridice mie 
statuie ?

Si s-au gindit că ar fi o soluție 
o statuie a indiferentului.

de obligații morale ?“
Lucrurile s-au petrecut în cea 

perfectă... simplitate. Toamna 
cută, înfr-una din zilele lunii noiem
brie, Ciobanu Tudor, distribuitor' la 
Fabrica de pline din orașul Videle* 
primește de la fostul magaziner Vo
chin I. un plus de 100 pîini a 4,80 lei 
bucata, fără forme legale, cu indicația 
de a le vinde și a-i aduce lui banii, 
personal. Distribuitorul trece, in 
cursul traseului său, pe la miliția din 
localitate și relatează cazul. Se con
stată, într-adevăr. un plus de 100 de 
pîini fără forme legale și se încheie 
actele de rigoare. Peste două zile se 
produce prima surpriză : o hîrtie so
sită urgent de la întreprinderea de 
morărit și panificație (I.M.P.P.F.) 
Teleorman-Alexandria îl înștiințează 
pe Ciobanu Tudor că i se desface 
contractul de muncă pentru... partici
pare la hoție. A urmat ceea ce era 
firesc să urmeze. Ciobanu probează 
cu acte că nu el e hoțul, ci. dimpo
trivă, este cel care l-a descoperit 
pe hoț ; ca urmare, întreprinderea 
din Alexandria revine asupra deci
ziei. Părea că lucrurile se vor opri 
aici. Dar să vedeți ce se întimplă...

Bănuind că la fabrica de piine se 
petrec lucruri necurate, militia ora
șului Videle face o anchetă minutioa-

să șl descoperă unele infracțiuni 
— modificări și falsuri în scripte, de
lapidări etc. — care au păgubit statul 
cu 23 000 lei. E bine să reținem un 
amănunt: ancheta a pornit si de la 
informațiile furnizate de T. Ciobanu 
și N. Nedelcu, fost magaziner la fa

Scrisori adresate 
redacției în atenția 

opiniei publice

brica de pline, actualmente pensionar 
șl domiciliat în comuna Crevenicu. 
Așadar, dosarul încheiat de miliție 
și în care figurează ca învinuiri Șen- 
droiu Spiridon, șeful fabricii de pîine, 
Vochin Ion, fostul magaziner, și alții 
a fost înaintat procuraturii din Ro
șiori. S-ar_ părea că trebuie să punem 
punct și să lăsăm justiția să-și spună 
cuvintul. Dar din păcate...

...La redacție sosește o scrisoare, al 
cărei autor — Ciobanu Tudor din 
Videle — ne cere ajutorul.

la „061". 
declanșat 
celui in

...O „Dacie" albă gonește ca un bo
lid prin noapte. Deasupra ei, un 
glob de lumină albastră — girofarul 
— se rotește amețitor, semnalizînd 
„extremă urgentă" si deschizînd cale 
liberă pe arterele cu circulație aglo
merată. Trece „Salvarea" !

Un simplu apel telefonic 
si un întreg angrenai s-a 
spre a da grabnic ajutor 
nevoie.

Timp de cîteva zile am luat parte 
la activitatea acestei „uzine de sănă
tate pe roti", care e „Salvarea". Aș 
vrea, de la bun început, să omaglez 
dăruirea, adesea anonimă, de „24 de 
ore din 24", a oamenilor care fac 
parte din acest complex si bine or
ganizat „mecanism al salvării" — de 
la direcție si medici la asistenți, su
rori. șoferi, dispecere, telefoniste. Fi
rește. nu. voi contesta — după cum 
nu contestă, cu luciditate, nici con
ducerea instituției — existenta unor 
neajunsuri în munca „Salvării". Dar 
aceasta nu mă împiedică să remarc 
si să subliniez imensul aport al aces
tui colectiv in ansamblul său si al 
covirșitoarel majorități a oamenilor 
ce-1 alcătuiesc Ia salvarea vieții unor 
oameni.

...N-au trecut nici trei minute de 
clnd. 
,,061", am recepționat o chemare 
gentă (cu o voce ușor nesigură, 
care am atribuit-o „stării de rău" 
vocate de autorul 
tă-mă. împreună cu 
dical. în 
niere de

Urcăm 
oprim in 
mărul 827. unde locuiește Ion Simion. 
pel ce a făcut anei la asistenta me
dicală de urgentă a „Salvării". Sunăm 
îndelung. Nimic. Ne e teamă că aco
lo. în spatele ușii, cineva se zbate in 
ghearele suferinței. Sunăm la cîteva 
usi vecine. Cînd aud însă că e vorba 
de Ion Simion. unii dintre locatari 
dau din umeri, cu un gest semnifica
tiv : „așa e omul, n-ai ce-i face !“. 
Cum e omul nu ne spun, dar ne sfă
tuiesc să renunțăm. Coborîm si. din 
mașină, cerem prin statia de radio să 
se mai insiste la numărul de telefon 
al chemătorului : cine știe, poate... 
Dar nici n-am formulat bine această 
rugăminte că. pe scările blocului, ză
rim un bărbat in piiama care se 
apropie de mașină si ne spune că el 
e Ion Simion. dar, probabil, tocmai 
ațipise cind noi sunam. Ceea ce ne 
frapează de la bun început este 
mirosul pătrunzător de alcool pe 
care îl

navului". Dat fiind că „explica
țiile despre simntome" ne sînt ofe
rite cu limba vădit împleticită — lă- 
murindu-se astfel si „misterul" vocii 
nesigure de la telefon — Iorr Simion 
este consultat cu atentie : n-are ni
mic altceva decît o ușoară stare de 
amețeală stîrnită de excesul de 
alcool consumat în ultimele ore. I 
se dă. totuși, un medicament „trezi
tor". Cînd vede că ne pregătim să 
plecăm. Simion — brutar la fabrica 
de pîine „Pajura" — ne interpelează: 
„Dar cu întreprinderea cum rămîn?". 
„Cum adică ?“. „Păi la ora 23 tre
buie să intru în schimb !“. „Foarte 
bine, vă mai odihniți un nic si vă

ulterior), acuza dureri atroce la 
. mîini, provenite, după spusele sale, 

din cauză că „a alunecat pe o coajă 
de banană". La 
omul „Salvării" 
ajutor si-a dat 
vorba de ceva ___ _____
entorsă sau altceva asemănător. Vă- 
zindu-1 că ezită sl clatină sceptic 
din cap. M. P. a recurs la un gest 
semnificativ : a pus pe masă două 
sute de lei si l-a zis pe un ton „per
suasiv" : „Pune-mi. nene. mîna-n 
ghips, am nevoie, mort-copt, de un 
concediu medical de vreo două săp- 
tămîni. Dacă mă ajuți o să-ți fiu re
cunoscător. mai adaug cîteva sute !“

o consultare sumară, 
trimis să dea primul 
insă seama că nu e 
grav, vreo fractură.

na „Salvării". Aflăm că îl 
mă Dumitru Vasile — ..’dar 
zice Marius, dom’ doctor" — si că 
domiciliază pe soseaua Orhideelor 
52. E portar la maternitatea Giulesti 
și o tine într-una : „Am bani, dom’ 
doctor, am si o „Dacie", zău asa. vă 
plătesc bine" („Nici nu e de mirare, 
dacă e portar la maternitate" — mor
măie înciudat șoferul ambulantei 
noastre). „Ce s-a intîmplat cu dum
neata. omule 7“ — îl luăm noi cu du
hul blîndetii. „O iubesc pe Cornelia I 
E frumoasă, dom’ doctor, e asa de 
frumoasă !“. Din vorbă în vorbă 
aflăm că respectiva Cornelia e. de 
fapt, nevasta legitimă a unui anume

aflîndu-mă la pupitrul lui 
ur
ee 

in- 
ia-apelului) și 

un asistent me- 
blocul de garso- 
Dristor 97—111...

treilea

drum spre
pe strada
la etajul al treilea si ne 
fata apartamentului cu nu-

degajă respirația „bol-

chea- 
mi se

Mașina străbate în viteză zona su
dică a orașului Pe scurt : după ce 
s-au „afumat" bine, doi indivizi. Toma 
Vasile si Voicu Ion. au dezlănțuit 
scandalul, legîndu-se ba de unul, ba 
de altul dintre colegii de dormitor. 
A fost suficientă riposta mai vehe
mentă a unuia dintre ei. Constantin 
Petre, pentru ca cei doi să-i arunca 
cu sticle în cap, rănindu-1. Mai mult: 
s-au repezit si asupra unei rude a 
lui Constantin Petre. Marin Badea, 
care i-a luat apărarea, lovindu-1 grav 
și pe acesta. îl întrebăm pe respon
sabilul dormitorului. Dumitru Mi- 
nea : „Sînt dese aceste scandaluri ?“. 
„Nu e zi de leafă sau sfîrșit de săp-

Ce nu poate salva nici... Salvarea
Microradiografia morală a unor „cazuri"

duceți apoi la lucru". „Și cum — 
exclamă el nedumerit, ba chiar cu 
un început de indignare — nu merit 
si eu cîteva zile de concediu me
dical ?“.

Asta era. decî I într-adevăr. nu 
„merita" si el cîteva zile de odihnă 
pe banii statului pentru a-si face 
cheful, mai bine-zis... chefurile 71

în cursul aceleiași zile, un alt caz 
ne-a dezvăluit 
nantă această 
bizară, această 
nie ne care o 
la rolul „Salvării1 
concedii medicale sau. dacă nu e po
sibil. măcar de adeverințe care — 
învestite cu autoritatea instituției 
ce le-a emis — ar putea influenta, 
eventual, forurile medicale de resort. 
Din fericire. în cele mai multe din
tre situațiile de acest gen. oamenii 
„Salvării", cumpănind competent si 
lucid simntomele reale (si nu cele 
uneori, fantezist invocate), nu se 
lasă impresionați, nu cedează solici
tărilor. rugăminților, presiunilor in 
această direcție. Dar să revenim la 
cazul amintit. Spre seară. „061“ fuse- 

,se alertat de o chemare în bulevar
dul Dinicu Golescu 23—25 B. scara 4. 
etajul 2. apartamentul 18. Solicitan
tul. pe nume Mihai Pintilie (lucră
tor la o cooperativă, cum am aflat

cu si mai mare nrea- 
mentalitate cel puțin 

viziune cel puțin stra- 
vădesc unii cu privire 

I" în obținerea de

Omul „Salvării" a refuzat cu indig
nare si a plecat. Nu mică ne-a fost 
însă mirarea cînd. cîteva zile mai 
tirziu. l-am găsit oe M. P. cu mîna 
în ghips. Izbutise, probabil, să „con
vingă" pe cineva de realitatea unei... 
ficțiuni.

...E duminică după-amiază. Orașul 
Îsi trăiește meritata zi de odihnă. 
Numai aici, la „uzina de sănătate pe 
roti" de pe strada Mihai Eminescu, 
becurile de la „061“ se aprind încon
tinuu. iar telefoanele si postul de 
radio se aud necontenit, transmitînd 
și primind comunicate ca oe un au
tentic front de bătălie. La pupitrul 
dispecerului, doctorul Ștefan Dumi
trescu — om cu mare experiență, de 
peste două decenii la „Salvare" — 
selectează prompt si competent che
mările. La un moment dat imi face 
semn : „E 
lor, vizavi 
stradă"...

La cinci 
aflăm Ia fata locului, 
un bărbat scund si vînios zace ne un 
culcuș alcătuit ad-hoc din cîteva co
voare de gospodine miloase de orin 
împrejurimi. Are cămașa 
se zăresc chiar si niște nete 
dar pe corp nu se observă ........ .
vreunei răniri. îl ridicăm și-l în
tindem pe brancarda din mași

un caz serios pe Nuferi- 
de Radio. Un om căzut în

minute dună aceea ne 
într-adevăr.

murdară. 
de sînge 

urmele

medicale

Costel „de la mine din curte, dom’ 
doctor" și că Vasile. alias Marius, a 
făcut un chef cu amintitul Costel in- 
cepind de simbătă seara, chef al că
rui deznodămînt a fost o 
toată legea pentru inima 
moașei Cornelii. Bătaia a 
pe tot drumul de dincolo 
Grant, din Orhideelor, nînă în Nufe
rilor (drum „floral", n-am ce zice !), 
unde fiecare voia să alungă cît mai 
repede pentru a se reclama unul ne 
celălalt' la circa de miliție. Pînă la 
urmă, se nare că Costel a fost mai 
tare decît rivalul 
la cîteva sute de

Cazul în sine 
poate, o relatare 
dacă n-ar fi ilustrat un aspect moral 
vrednic de atenție : existența încă 
printre noi a unora 
că se pot „distra" si îsi not „rezolva1 
feluritele probleme mai mult sau 
mai puțin „sentimentale" ne soco
teala statului, a obștii (costul spita
lizării. concedii medicale etc).

...Sore miezul nontii. aflîndu-ne în 
cartierul Traian, primim nrin radio 
indicația să ne îndreptăm grabnic că
tre serele Popesti-Leordeni. „La dor
mitoarele de acolo a avut loc o în
căierare. Sînt doi răniți" — sună 
laconic comunicarea dispecerului.

bătaie în 
prea fru- 
continuat 
de Podul

său. lăsîndu-1 lat 
metri de miliție.

n-ar fi meritat, 
atît de extinsă.

care consideră

tămînă fâră beții si încăierări". Pri
vim în jur: nici un televizor, nici 
un aparat de radio, nici o „microbi- 
bliotecă". nimic care să suscite in 
vreun fel atentia si interesul oame
nilor in timpul lor liber. Desigur, nu 
fetișizăm rolul unor asemenea mij
loace moderne ale petrecerii timpu
lui liber — în același timp, instru
mente de educație, de îmbogățire 
sufletească — si nu ne imaginăm că 
ele reprezintă un panaceu universal 
împotriva anumitor comportamente 
antisociale, dar absenta lor cu desă- 
virsire intr-un asemenea loc nu poa
te să nu exolice intr-o oarecare mă
sură (firește, coroborată cu alti fac
tori) de ce unii dintre cei orezenti 
nu găsesc altă „distracție" decît bău
tura si scandalul. Ce au de zis pe 
această temă tovarășii din condu
cerea serelor Popesti-Leordeni 7

...Un nou anei „urgentissim" si la- 
tă-ne din nou la drum. De data 
aceasta spre strada Virgil Plesoianu 
nr. 84. Soții Ioan si Genoveva Pogo- 
rilovschi solicită să fie internată si 
„pusă sub interdicție" bătrina Teo- 
dosia Irinievici. care ocupă o cameră 
la mansardă, deoapece „dă semne de 
isterie iresponsabilă". Ajunși la fata 
locului, constatăm că Teodosia Iri
nievici e un om perfect normal, care, 
la vîrsta sa. de aproape 80 de ani.

dovedește deplină luciditate 
nire de sine. De altminteri. __ ___
trîna. cît si unii vecini (Dumitru Pe- 
trică. Constantin Mihăescu) ne sem
nalează faotul că nu e întîia oară 
cînd soții Pogorilovschi — care „vi- 
nează" camera Teodosiei Irinievici. 
pentru a-si lărgi... dependințele apar
tamentului lor confortabil — cheamă 
„Salvarea" sau pun alte foruri pe 
drumuri spre a-si atinge țelul.

...Am putea povesti multe alte ca
zuri si întîmplări din aceste zile pe
trecute pe mașinile „Salvării": 
le-am ales însă pe cele mai caracte
ristice din punctul de vedere al ati
tudinilor și comportamentelor, ne 
acelea care subliniază, cu puterea 
faptului cotidian, modul cum carențe 
educative, degradări în plan etic pot 
duce, în ultimă consecință, la degra
dări fizice. Ia suferințe, traume si in
firmități (uneori ne viată I). L-am 
solicitat. Ia încheierea acestei expe
riențe. pe doctorul Marin Drăghici. 
inimosul director al „Salvării" bucu- 
restene. să-și formuleze unele opinii 
despre raporturile dintre activitatea 
instituției ne care o conduce si sănă
tatea morală a străzii :

— Poate cea mai importantă con
cluzie pe care o puteri trage din cele 
văzute sl auzite aici este aceea că 
noi. oamenii de la „Salvare", ar tre
bui să fim consultări, din cînd în 
cînd. nu numai în probleme de spe
cialitate, de ocrotire a sănătății pu
blice. ci si In cele privind organiza
rea activității educative în felurite 
medii.

Din numeroasele observații -si su
gestii ale tovarășului dr. Drăghici 
redăm doar una — din motive 
de spațiu : „La noi. actul de ocrotire 
a sănătății, actul medical în genere e 
gratuit, suportat de stat, aceasta 
constituind o uriașă cucerire a orîn- 
duirii noastre. Dar poate că legiuito
rul ar putea să prevadă în viitor ca 
acei ce îsi provoacă sau provoacă 
altora leziuni sau infirmități din 
„pofta de distracție"', din surplusul 
de alcool să suporte din buzunarul 
propriu atît îngrijirea medicală, cît 
si urmările materiale ale manifestă
rilor antisociale (să plătească — de 
ce nu 7 — ei înșiși pensia celor vă
tămări O- In felul acesta poate vor 
fi mal puțin dispuși să se dedea la 
asemenea manifestări ! După cum 
ați putut constata, fenomenul „Sal
vare" e mult mai complex decît pare 
la prima vedere...".

si stănî- 
atît bă-

Victor BIRLADEANU

vreme Încoace, mal precis, printr-o 
stranie „coincidență" — odată cu an
cheta întreprinsă de miliție — distri
buitorul Ciobanu este supus unor și- 
carie necurmate. Lâ început i s-a re
proșat că nu ia parte la muncile pa
triotice și voluntare, că nu respectă 
traseele indicate, că vine beat la ser
viciu. că se ceartă cu alți distribui
tori... în cele din urmă întreprinderea 
din Alexandria îl înștiințează că e 
schimbat din muncă. Trecerea la noua 
meserie (panacodar) înseamnă pentru 
Ciobanu un „salt" în jos la remune
rație, de la aproximativ 2 000 lei la 
1 377 lei pe lună.

Ce s-a intîmplat în realitate 7 în 
ziua de 14 martie a.c., Ciobanu pri
mește o cantitate de pîine pentru li
vrare la centrele cooperativei de con
sum din Videle. Aici, distribuitorul a 
făcut o greșeală : n-a numărat pîinea 
primită. Cine a băgat în duba lui 
100 de pîini în plus, acum e greu 
de aflat. A doua zi, dovedindu-și gre
șeala, Ciobanu s-a prezentat la coo
perativa de consum, unde a aflat că 
gestionara centrului nr. 3 a anunțat 
că a primit cu 100 de pîini mai mult 
și a vărsat banii rezultați din vînza- 
rea lor la casierie. Ciobanu a infor
mat imediat pe setul fabricii, far era 
prea tirziu... Șendroiu se gt.,jise să 
anunțe întreprinderea județeană și să 
impute lui Ciobanu suma de 200 lei.

...La Fabrica de piine din Videle... 
îl întrebăm pe .Șendroiu dacă a fost 
informat cum stau lucrurile în reali
tate.

— Da — ni se răspunde — dar eu 
am acte că Ciobanu „a luat" cu 100 
de pîini în plus... Și, într-adevăr, 
avea... Erau actele de livrare întoc
mite în ziua aceea de 14 martie a.c.

„Bine, și după ce ai fost informat 
că pîinea s-a dat la centrul nr. 3, 
de ce n-ai anunțat întreprinderea din 
Alexandria de greșeală 7 Nu era obli
gația dumitale morală 7 Cum ai putut 
lăsa să fie acuzat drept hot un om 
care, a doua oară, și-a dovedit cin
stea 7“ Șendroiu ne răspunde însă im
pasibil că el n-are nici o obligație 
morală... El are acte și atît..... Și dacă
ai acte — insistăm noi — nu trebuia 
totuși să respecți adevărul 7 înainte 
de a întocmi formele de imputare a 
celor 100 de pîini «furate» puteai să 
întrebi cooperativa de consum dacă 
le-a primit intr-adevăr". Aici, Șen
droiu se supără de-a binelea... Auzi 
dumneata... Să întrebe el cooperativa, 
fie și prin telefon... Ce. e obligația 
lui 7 Nu știe el care e adevărul 7 
Doar are acte...

Ceea ce n-a făcut Șendroiu, deși 
avea o obligație morală — repetăm, 
morală — am făcut noi. Ne-am pre
zentat la militia din Videle cu rugă
mintea de a ni se relata ce au sta
bilit anchetele întreprinse asupra „în
vinuirilor" aduse lui Ciobanu T. Așa 
am aflat că fostul distribuitor, deve
nit panacodar. a fost într-adevăr cel 
care a demascat primul furt si care, 
astfel, a pus organele de miliție pe 
urmele faptelor incriminate incluse 
în dosarul aflat în prezent la procu
ratura din Roșiori. Tot el este cel 
care a predat cooperativei de consum 
(s-au încheiat și acte în regulă) cele 
100................... ‘ —
lei. 
sint 
caz 
care 
rătoare.

în concluzie, ne întrebăm ctnd 1 se 
va face dreptate fostului distribuitor 
Ciobanu, pedepsit cu o imputare bă
nească și retrogradat pentru că a 
spus adevărul 7 Nu credem că în
treprinderea de morărit si panificație 
și directorul ei, din Alexandria, sint 
exclusiv vinovate de persecuțiile că
zute pe capul lui Ciobanu T. — așa 
cum insinuează Șendroiu Spiridon, 
șeful fabricii de pîine din Videle. 
Sîntem însă categoric de părere că 
întreprinderea trebuie să intervină de 
urgență pentru reîntronarea dreptății 
și adevărului.

pîini imputate cu suma de 200 
Lucrătorii de miliție din Videle 
de aceeași părere cu noi : un 
tipic de persecuție a unui om 
a dat in vileag adevăruri supă-

A. MUNTEANU
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în 2-3 zile
(Urmare din pag. I)
rii unor acțiuni ample pentru strîn
gerea paielor și eliberarea terenu
rilor. Și aceasta spre a se crea 
un larg front de lucru pentru exe
cutarea neîntîrziată, în două schim
buri, a arăturilor de vară. în a- 
ceastă acțiune trebuie folosite toa
te mijloacele — de la cele meca
nice la strîngerea 
lor și transportul

O problemă ce 
sebită importanță 
națională o constituie urgentarea 
livrării cantităților de griu contrac
tate la fondul de stat. Deși seceri
șul este în stadiul final, există se
rioase rămîneri în urmă într-un 
mare număr de județe, chiar în a- 
celea care au încheiat de mult re-

manuală a paie
lor cu atelajele, 
prezintă o deo- 
pentru economia

MUREȘ: Ritm
în județul Mureș, viteza la se

cerișul griului a crescut de la 3 834 
ha duminică, 3 august, la aproape 
5 000 ha in ziua de 7 august. To
tuși, rezultatele de pînă acum sint 
cu mult sub viteza zilnică plani
ficată — de 6 100 ha, cit pot atinge 
în condiții normale de lucru cele 
1 224 de combine.

Din „operativa" direcției agricole 
rezultă că — in așteptarea unui 
timp ideal de lucru — cooperati
vele agricole Văleni Filea, Pietriș, 
Săcalu de Pădure, Vătava, Dum
brava, Tirimia ș.a. au început se
cerișul cu întirziere, abia în ziua 
de 5 august. Lipsa pieselor de 
schimb pentru repararea defecțiu
nilor la combine constituie insă 
principala cauză. Tovarășul Ște
fan Tolcer, directorul Trustului 
S.M.A., ne-a Înșirat o listă intrea-

Secerișul trebuie încheiat!
coltarea. Or, secerișul nu poate fi 
considerat terminat decit atunci 
cind fiecare unitate agricolă s-a 
achitat integral de sarcinile contrac
tuale față de stat. Livrarea inte
grală a cantităților de produse con
tractate cu statul nu constitui^ o 
sarcină facultativă, ci o obligație de 
mare răspundere, o înaltă îndato
rire patriotică pentru fiecare uni
tate agricolă, care trebuie îndepli
nită exemplar !

Nu mai este timp de irosit ! Pen
tru evitarea pierderilor de recoltă 
se impune ca în aceste zile, 
pretutindeni unde mai este de 
strîns griu, să se depună un efort 
stăruitor, să se muncească fără 
răgaz, din zori și pină noaptea, pină 
ce întreaga producție va fi pusă la 
adăpost.

sub posibilități
gă de asemenea piese care lipsesc. 
Urmarea : in perioada 5—7 august 
au staționat din această cauză nu 
mai puțin de 170 combine. Totoda
tă, față de 82 tone ulei pentru 
combine, cît este cota pe trimes
trele I, II și III, .bazele PECO au 
livrat doar 59 tone. Aceste goluri 
în aprovizionare au făcut ca, în ul
timele două zile, circa 7—8 la sută 
din combine să staționeze in me
die cite o jumătate de zi.

Iată de ce, pentru folosirea tu
turor combinelor la capacitatea 
maximă, este imperios necesar ca 
organele de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii să rezolve cit 
mai repede cu putință problema 
aprovizionării cu piesele de schimb 
și uleiurile necesare. (Gheorghe 
Giurgiu).

suceava : Hotărîtoare este acum
organizarea

Sucevenii au de strîns recolta de 
grîu, secară și orzoaică de pe 
36 000 ha. Dată fiind marea întir
ziere cu care a început secerișul, 
comitetul județean de partid a sta
bilit o serie de măsuri menite să 
asigure folosirea din plin a mij
loacelor mecanice și a forțelor 
umâne mobilizate în această cam
panie. Cele . 70 combine venite in 
sprijin din județul Galați au fost 
repartizate în unitățile agricole din 
zona de șes, unde au fost deplasa
te șl numeroase combine din con
siliile agroindustriale situate în 
zona colinară, unde griul nu a 
ajuns încă la maturitate.

Chiar din primele zile de sece-

riș nu se acționează peste tot bine 
organizat, sub semnul urgenței. In 
consiliul agroindustrial Spătărești 
nu se lucrează în toate unitățile 
cu viteza planificată. La C.A.P. 
Vadu Moldovei, în prezența preșe
dintelui cooperativei agricole, Toa- 
der Sandu, 10 combine lucrau fără 
nici un spor într-o tarla îmburuie- 
nată în proporție de 70 la sută, in 
loc ca aici să fie mobilizați cosașii 
și secerătorii. în cele mai multe 
cooperative agricole, deși secerișul 
abia a început, s-au creat deja de
calaje mari intre recoltare și eli
berarea terenurilor de paie. Iată 
de ce comandamentele comunale 
trebuie să intervină mai energic

In forurile supreme ale democrației si ainoconducerii muncitorești

Stadiul recoltării griului ia 7 august
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CITEAU, CITEAU ȘI PARCĂ NICI EI
NU ERAU CONVINȘI DE CEEA CE CITEAU

atit pentru grăbirea recoltării, cit 
și pentru mobilizarea unul număr 
mai mare de cooperatori la strinsul

manual al palelor __
lor fără întîrziere. (Gheorghe Pa- 
rascan).

și transportul

caraș-severin: Se termină
recoltarea, dar paiele zac pe cîmp
în județul Caraș-Severin, timpul 

prielnic a permis o maximă con
centrare de forțe la recoltarea griu
lui. Ca urmare a identificării zi de 
zi a suprafețelor mai zvintate, a 
concentrării combinelor pe lanurile 
coapte, ritmul secerișului a sporit 
„Pe baza măsurilor stabilite de co
mitetul județean de partid, pînă la 
sfîrșitul acestei săptămini vom în
cheia recoltarea" — ne-a precizat 
tovarășul Petru Brie, directorul di
recției agricole județene.

într-adevăr, se muncește de zor 
pentru a strînge griul de pe ulti
mele suprafețe. La C.A.P. și I.A.S. 
Greoni, munca se desfășoară pină 
noaptea tîrziu. Dirijarea mijloace
lor mecanice din cele patru consi
lii agroindustriale care au încheiat 
recoltarea — Perliște, Moldova, 
Zlatița și Berzovia — spre cele în 
care lucrările sînt rămase în urmă 
asigură condițiile necesare ca pînă 
sîmbătă, cel tîrziu duminică, să se 
încheie strîngerea recoltei de grîu.

Eliberarea terenului de paie a ră
mas însă pe plan secundar în mai 
toate unitățile agricole din județ. 
Se motivează că n-ar exista sîrmă

pentru balotat Da, așa este. Dar 
consiliile populare comunale și 
conducerile unităților agricole ar 
trebui să mobilizeze toate forțele 
satelor la strînsul paielor și elibe
rarea terenului, în vederea efec
tuării arăturilor de vară. In consi
liul Grădinari am întîlnit și un alt 
aspect, cu totul inexplicabiL ’ „în 
loc de sirmă pentru balotat, care 
este deficitară, am priniit sfoară — 
ne spune tovarășul Ștefan Eduard 
Striter, președintele consiliului. 
Nu avem însă innodătoare, adică 
dispozitivele necesare pentru folo
sirea la balotat a sforii in locul 
sîrrnei". Acum sfoara stă în maga
zie fără nici o utilitate.

Așadar, se încheie secerișul, dar 
palele zac pe cîmp. Iată de ce 
este absolut necesar ca organizații
le de partid, consiliile populare, ca
drele de conducere din unități să 
mobilizeze întreaga masă de oa
meni din comune, forțele mecani
ce existente la strîngerea cit mai 
grabnică a paielor, pentru eli
berarea terenului și accelerarea 
ritmului arăturilor de vară. (Nico
lae Cătană).

ducția a crescut față de anul trecut. 
Dar aceasta să fie esența analizei ce 
trebuia făcută ?

„Nu cred că ajută la ceva faptul că 
ne comparăm cu aceeași perioadă a 
anului trecut, deoarece, după cum se 
știe, nici atunci rezultatele obținute 
nu au fost corespunzătoare, a spus in 
cuvintul său tovarășul Nicolae Dra- 
gu, șeful serviciului planificare. 
Această comparație nu dezvăluie 
adevăratele dimensiuni ale posibili
tăților noastre. Realitatea este că 
există mari restante la producția fi
zică, iar consumurile prevăzute de 
materii prime și energie au fost de
pășite, ceea ce a făcut ca nici planul 
de beneficii să nu poată fi Înde
plinit".

Deliu, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, cerind o discuție 
serioasă a problemelor cu care se 
confruntă combinatul.

Și parcă s-a mai turnat puțin acid 
în apa de trandafiri. Iar cei care au 
lăsat la o parte cuvîntările 
frumos dinainte și au vorbit 
muncitorește, au spus lucruri 
mai folositoare. „Cred că cei 
vinovați pentru rezultatele cu 
nesatisfăcătoare obținute pină 
sintem noi, spunea tovarășul Vasile 
Solcan, maistru principal la O.E. 2. 
Aceasta pentru că am tolerat indis
ciplina, am acceptat repetarea unor 
greșeli în desfășurarea fluxului teh
nologic, greșeli pe care le cunoaștem 
și se mențin de

scrise 
liber, 
mult 

dinții 
totul 
acum

La Combinatul de oțeluri speciale din Tîrgoviște

De ce a fost aplaudat formalismul 
la o adunare care s-a încheiat chiar 

atunci cînd începuse cu adevărat ?
semestru al anu-

Nu ne venea să credem că aduna
rea generală a reprezentanților oa
menilor muncii s-a terminat ; și nu 
oricum, ci cu aplauze. Ce exprimau 
aplauzele, atmosfera veselă chiar de 
la sfirșitul adunării ? Satisfacția față 
de rezultatele obținute în primul se
mestru al anului sau poate fireasca 
mulțumire pentru un lucru bine fă
cut, pentru seriozitatea analizei ? De 
prima posibilitate nici nu poate fi 
vorba ținind seama de faptul că, în 
finalul adunării generale, tovarășul
Ștefan Nicolae, secretar al comitetu
lui județean Dîmbovița al P.C.R., 
spunea că, la ora actuală. Combinatul 
de oțeluri speciale din Tîrgoviște se 
situează pe ultimul loc între unită
țile metalurgice din țară. Iar în com
parație cu celelal
te unități econo
mice din județ, 
combinatul ocupă 
tot ultimul loc.

Rămîne valabi
lă a doua presu
punere ? Să ur
măm firul dezba
terilor.

Darea de sea
mă nu a fost lau
dativă, pentru că 
nici nu putea să 
fie în condițiile 
în care primul
lui s-a încheiat cu mari restanțe la 
producția fizică : 36 472 tone oțel,
2 547 tone bare șl blocuri, 1 230 tone 
tablă și bandă laminată la rece ș.a. 
Ar fi fost prea de tot să se facă a- 
precieri pozitive atunci cînd au ră
mas neonorate 46 de contracte in va
loare de 134,4 milioane lei.

Și, totuși, o mică eschivă s-a în
cercat. „Raportăm adunării generale 
că în primul semestru al anului 1980, 
ca urmare a eforturilor colectivului 
de oameni ai muncii, s-au produs in 
plus față de aceeași perioadă a anu
lui trecut peste 10 000 tone oțel, 
4 500 tone bandă laminată la rece și 
s-au realizat pentru prima dată peste 
9 600 tone oțel calibrat" — se arăta 
în darea de seamă citită de tovară
șul Victor Mihu, directorul combina
tului. Fără indoială, e bine că pro-

APLICAREA CU PRICEPERE Si EXIGENTA

A NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR

0 schelă solidă pentru constructori

ț' i

— Pînă nu de mult, agregatele de 
balastieră necesare activității de con
strucții pe șantierele din Piatra 
Neamț erau aduse cu prioritate de 
la balastiera Tupilați, aflată la o dis
tantă mai mare, cu un cost de 
82 lei/mc. De cind a început să func
ționeze noul mecanism economico- 
financiar în construcții, ni s-a im
pus ca metrul cub de agregate de 
balastieră să nu coste mai mult de 
66 lei. Ce era de făcut? Nimic altceva 
decit să găsim o soluție gospodă
rească: să schimbăm ponderea surse
lor de aprovizionare, aducind cea 
mai mare parte din materiale de la 
balastierele mai apropiate — Girov 
și Vînători — la costuri inferioare 
normativului stabilit.

Ai notat acest fapt, relatat de 
tehj cianul Petru Sporici, întrucit 
ilustrează cit se poate de limpede 
o atitudine gospodărească a colecti
vului Trustului de construcții și mon
taj Neamț după 
ducției nete și 
zice ca indicatori 
vității economice, 
concret „producția fizică' ... 
ducția netă" în construcții? în primul 
semestru din acest an, bunăoară, 
constructorii trustului au predat 
peste prevederi 200 de apartamente; 
pe fondul acestei depășiri la pro
ducția fizică, producția netă planifi
cată a fost realizată in proporție de 
107,5 la sută. în mod corespunzător 
și ceilalți indicatori de plan au fost 
îndepliniți, configurind un tablou de 
realizări economice fructuoase. Con
cret, in ce direcții s-a acționat pentru 
înfăptuirea exigențelor noului meca
nism economico-financiar ?

O primă acțiune 
în evidență, fie și 
cere prin șantiere, 
gurarea unui grad _ 
triaiizare a lucrărilor, 
unul din punctele de lucru la să
parea mecanizată a șanțurilor de 
fundații. Maistrul principal Petru 
Cioloca ne spune că această operație, 
care in mod obișnuit se efectua ma-

nual, se execută acum cu ex
cavatoare obișnuite, ale căror cupe 
au fost adaptate prin autoutilare la 
dimensiunile necesare acestui gen de 
lucrări. Alături, lucrările de funda
ții ale unui nou bloc avansau în 
ritn» alert, pentru că, în loc să fie 
turnate monolit, elevațiile (pereții 
subsolurilor) fuseseră prefabricate 
intr-o secție specializată.

Dealtfel, elementele prefabricate 
sînt preponderente in construcția 
blocurilor de locuințe din județul 
Neamț- Astfel, panourile de fațadă, 
elemente de parapeți pentru balcoa
ne. elementele de scară, canalele 
termice tipizate pentru două varian-

Cu aceeași rigurozitate este diri
jată și funcționarea utilajelor gre
le. Ing. Ștefan Harabagiu, șeful 
șantierului structuri, pe care 
l-am găsit supraveghind lucrările la 
blocurile ce se ridică în str. Bicazu- 
lui, ne relatează că, in vederea fo
losirii la maximum a timpului dis
ponibil de lucru al macaralelor, pe 
ansamblul trustului s-a întocmit un 
grafic coordonator care stabilește cu 
precizie, în zile și ore, perioada in 
care poate fi folosită fiecare macara 
la un anumit bloc. De aceea, fiecare 
echipă este direct interesată să fo
losească în mod Util fiecare oră de 
funcționare a macaralei.

Panouri prefabricate cu un înalt grad de finisare, realizate in 
producție industrială a trustului

ții sint multiple. Dintre acestea 
menționăm, in afară de diminuarea 
duratei de execuție a fiecărui bloc 
de locuințe, reducerea personalului

numai de 
și de ma-

admisibile, nu 
de materiale, ci 
de ore de funcționare a uti- 
de cheltuieli de transport.

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ /a tribuna „Sclnteii"
introducerea pro- 
a producției fi
de bază ai acti- 
Dar ce înseamnă 

i“ și „pro-

ce iese pregnant 
la o simplă tre
se referă la asi- 
inalt de indus- 

Asistăm la

(Urmare din pag. I)
industria Hunedoarei a avut loc o 
structurare calitativă consistentă, 
definită de apariția unui însemnat 
număr de unități ale industriei 
prelucrătoare, capabilă să asigure 
o utilizare mai bună a forței de 
muncă din județ. Avem în vedere 
noile unități ale industriilor tex
tile, confecțiilor, incălțămintei și 
maselor plastice care au creat 
36 000 locuri de muncă, în special 
pentru femei. Este semnificativ din 
acest punct de vedere faptul că 
industria cărbunelui — care deși 
realizează creșteri importante de la 
un an la altul — și-a redus pon
derea în economia județului de la 
46,5 la sută la 10,4 la sută, in timp 
ce greutatea' specifică a construcți
ilor de mașini, materialelor de con
strucție, chimiei, industriei ușoare 
și alimentare a crescut de la 11,6 la 
27,2 la sută.

— In toate aceste transformări 
radicale se regăsește, desigur, con
tribuția determinantă a organizației 
județene de ■partid...

— în acest deceniu și jumătate 
organizația județeană de partid și-a 
sporit considerabil capacitatea po- 

și organizatorică, asigurind

La Trustul de construcții și montaj Neamț
te, precum și băile pentru toate apar
tamentele cu secțiunea D.F. 6 sint 
prefabricate pe linii industriale de 
mare productivitate.

O a doua acțiune inițiată in vede
rea sporirii producției fizice și a pro
ducției nete, care intr-un fel o com
pletează pe cea dinții, se referă la 
organizarea judicioasă a activității 
pe ansamblul trustului și Ia nivelul 
fiecărui punct de lucru. Astfel, in 
scopul ridicării productivității' mun
cii s-au creat șantiere specializate 
pe categorii de lucrări: cote zero 
(fundații, elevații), structuri de re
zistență, finisaje și, în sfîrșit, insta
lații. Pe aceste șantiere forța de 
muncă este specializată si dotată cu 
utilaje de înalt randament. Practic, 
la construcția unui bloc fiecare șan
tier iși începe activitatea potrivit 
unei stricte programări, astfel incit 
să se reducă la minimum durata de 
execuție.

Atest sistem implică însă o cola
borare foarte strînsă cu secția de 
producție industrială, care trebuie să 
.......... prefabricatele ritmic și în 

fiecare punct 
colaborare di« 
intermediare.

trimită 
structura necesară la 
de lucru. O asemenea 
rectă, fără depozite 
despre care în general se spune că 
este greu de realizat, se înfăptuiește 
în practică pe șantierele trustului. 
De fapt, trustul nu are stocuri supra- 
normative de elemente prefabricate 
și nici goluri în aprovizionare. Cum 
s-a realizat această sincronizare? 
Obligînd secția de producție indus
trială să se intereseze permanent' de 
mersul lucrărilor pe șantiere, astfel 
Incit să producă numai elementele 
prefabricate necesare. în consecință, 
durata de execuție a unui bloc de 
locuințe s-a redus cu circa o lună 
și jumătate.

Avantajele industrializării lucrări
lor și a bunei organizări a activită-

auxiliar cu 15,8 la sută, urmînd ca, 
pină la sfirșitul anului, să ajungă la 
numai 4,5 la sută din totalul per
sonalului muncitor.

în fine, dar nu în ultimul rind, se 
cuvine să relevăm spiritul gospo
dăresc care a fost Imprimat întregu
lui colectiv ca urmare a măsurilor 
luate în vederea utilizării instrumen
telor și pirghiilor noului mecanism 
economico-financiar. Pornindu-se de 
la cerința asigurării unui rol activ 
bugetului de venituri și cheltuieli, 
acesta este defalcat pină la niveluî 
fiecărui șantier. Fiecare șantier are 
deci sarcini concrete privind pro
ducția fizică, producția netă și 
cheltuielile de producție. Apoi, în 
detaliu, pe fiecare obiectiv sînt sta
bilite limite stricte de cheltuieli. Mai 
mult decit atît, fiecare echipă de 
muncitori primește pentru fiecare 
lucrare fișe-limită, de fapt limite

maxim 
consum 
noperă, 
lajelor, 
Orice derogare de la aceste norme
se aprobă numai de conducerea 
grupului de șantiere.

în aceste condiții, ale strictei gos
podăriri a resurselor materiale, au 
apărut o serie de idei novatoare de 
economisire, care acum se aplică 
pe scară largă. Pentru a înlocui po- 
listirenul și alte materiale termoizo- 
lante energointensive la acoperirea 
lucrărilor agrozootehnice — bună
oară la complexele zootehnice de la 
Ghigoești, Girov și Români — s-au 
utilizat plăci aglomerate din paie 
care nu puteau fi folosite la furaja
rea animalelor. De asemenea, in 
primul semestru, 2 000 metri liniari 
de conducte la canale termice au 
fost izolate cu puzderie de in și 
cinepă compactată cu reziduuri chi
mice.

Cert este că acțiunile desfășurate 
aici în lumina exigențelor noului 
mecanism economico-financiar au 
asigurat ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a întregii activități 
economice. în ultimă instanță, noul 
mecanism a innoit întreaga concepție 
despre eficiență, a stimulat puternic 
eforturile, spiritul gospodăresc ale 
tuturor de a construi mai repede, 
mai ieftin.

Ceea ce a urmat în prima parte a 
acestei adunări nu este însă nici pe 
departe în conformitate cu spiritul 
ce caracterizează adunările generale 
ale oamenilor muncii : analize con
crete. serioase, animate de răspun
dere față de bunul mers al produc
ției la fiecare loc de muncă. Nu sint 
însuflețiți oamenii din acest combi
nat de dorința ca producția să se 
desfășoare în cele mai bune condiții? 
Ar fi absurd numai să gîndești la așa 
ceva. Cu toate acestea, formalismul 
în haina Iui bine deghizată, dar to
tuși ușor de recunoscut, a, constituit 
nota dominantă a acestei adunări, 
mai ales în prima parte a desfășură
rii ei. îi priveam pe acești oameni 
capabili, serioși, cu experiență înde
lungată, care au probat de atîtea ori 
spiritul lor de adevărat! muncitori, 
responsabili, harnici, cum rostesc — 
după texte dinainte „dichisite" — 
vorbe lipsite de conținut, aprecieri 
generale, chiar 
că spun lucruri 
etc.

Așa, de pildă,
Ciobanu, maistru la oțelăria electrică 
nr. 2 (O.E.2), secția cu cele mai mari 
restanțe din întregul combinat, și-a 
început cuvintul prin a ura succes 
lucrărilor adunării generale. Rîsetele 
care s-au auzit în sală exprimau mai 
mult decit o ironie la adresa vorbi
torului. Cum să aibă succes adunarea 
generală dacă „analiza" situației 
la oțelăria electrică nr. 2, care a 
cheiat primul semestru al anului 
o restanță de 38 000 tone oțel 
cu o depășire a cheltuielilor de pro
ducție de 38 milioane lei, a fost 
făcută prin fraze ceremonioase 
din care nu s-a putut ințelege care 
sint cauzele acestei situații și ce tre
buie făcut ? Adunarea generală pu
tea avea succes dacă se explica lim
pede de ce la O.E. 2 s-au înregistrat 
peste 24 000 ore de absențe nemoti
vate, de ce se depășește durata de 
elaborare a șarjelor etc. Cu vorbe, 
fie ele cit de frumoase, adunarea ge
nerală nu putea avea succes.

Din păcate și alți vorbitori și-au 
scris cuvintările cu apă de trandafiri, 
în condițiile in care la laminorul de 
benzi electrotehnice planul produc
ției fizice nu a fost îndeplinit cu 
peste 1 100 tone, maistrul Ion Pîrvan 
vorbea despre insuficienta preocupa
re a oamenilor pentru însușirea in
strucțiunilor de lucru și de protecție 
a muncii. Pe de altă parte, tovarășul 
Marin Stanca, muncitor la oțelăria 
electrică nr. 1, secția cu rezultate 
intr-adevăr mai bune, vorbea de 
parcă nici nu ar fi auzit că activita
tea pe ansamblul combinatului este 
cu totul nemulțumitoare. Ce s-a în- 
tîmplat cu acești oameni cunoscuvi 
pentru seriozitatea, priceperea și spi
ritul lor de răspundere ? Citeau, ci
teau și nu era greu să-ți dai seama 
că parcă nici ei nu sînt convinși de 
ceea ce... citesc.

„Tovarăși am venit aici să vedem 
ce trebuie făcut pentru îmbunătăți
rea activității in combinat, nu pentru 
a spune vorbe frumoase" — au in
tervenit pe rind secretarul comitetu
lui județean și tovarășul Gheorghe

dacă lăsau impresia 
concrete, cifre, date

tovarășul Anatolie

de 
in-
cu 
și

cițiva ani de zile. 
Anul trecut, 
șase 
realizam 
tone de 
zi, ceea 
dent era 
țin. Dar tn aceas
tă perioadă, cu 
opt cuptoare, pro
ducția a coborît 
chiar sub 1 000 
tone de oțel pe 
zi. Iată unde duce 
indulgența, amî- 
narea rezolvării 

unor probleme. îmi pare rău că nu 
m-am pregătit mai bine pentru adu
narea generală, astfel Incit acum să 
vin și cu cîteva argumente cifrice. Se 
spune Că nu avem fier vechi pentru 
cuptoare. Nu este adevărat. Fier vechi 
avem, dar nu avem macaragii care 
să incarce benele. Din această cauză 
șarjele se prelungesc, se consumă 
inutil mii de kWh. De fapt, disciplina 
muncii este cea care lasă cel mai 
mult de dorit. Iată de ce trebuie să 
ne ocupăm mai mult de oameni, de 
pregătirea lor profesională. Sint o 
serie de greutăți și in asigurarea 
bazei materiale. Nu avem suficiente 
oale de turnare. Oțelul stă In cup
toare și se strică, se produc pagube. 
Este necesar ca organizarea produc
ției la O.E. 2 să fie schimbată ra
dical".

Discuțiile începuseră să se „încăl
zească". Vorbitorii, printre care Ni
colae Rădulescu, Radu Scarlat, Cor
neliu Stănescu, abordau o serie de 
probleme de cea mai mare impor
tanță pentru activitatea combinatu
lui, cum ar fi : întreținerea șl repa
rarea utilajelor, asigurarea pieselor 
de schimb, punerea in funcțiune a 
unor noi capacități de producție ș.a.

Acum se exagera poate în alt 
sens ; vorbitorii luau asupra lor toate 
neajunsurile din combinat, se dis
cuta mai mult despre indisciplina 
muncii, fapt foarte adevărat, dar a- 
ceasta nu este singura cauză care a 
dus la rezultatele cu totul nesa
tisfăcătoare ale combinatului. Așa de 
pildă, combinatul trebuie sprijinit în 
asigurarea unor piese de schimb, în 
procurarea unor utilaje.

Așteptam deci, cu reală curiozitate, 
și alte intervenții ale celor prezenți 
la adunarea 
cu totul 
Gheorghe Olteanu, 
mitetulul sindical 
propus sistarea 
stingheriți de data 
panții la adunarea 
totuși de acord cu 
țiilor. Iată de ce nu ne venea să cre
dem că adunarea generală se termi
nase și incă cu aplauze. în fond, cel 
prezenți la adunarea generală pri
miseră un mandat din partea tutu
ror oamenilor muncii din combinat. 
Ce aveau să le spună a doua zi tova
rășilor lor de muncă ? Cum își Înde
pliniseră mandatul Încredințat ? Fără 
îndoială, a doua zi, participanții la 
adunarea generală nu au fost primiți 
cu aplauze in combinat. Nici nu a- 
veau de ce. Adunarea generală fu
sese formală, nu își atinsese obiec

tivul propus, iar aplauzele nu se mo
tivau in nici un fel. Sau poate nu
mai dacă vroiau să exprime o invi
tație la o altă dezbatere în care să 
se discute cu adevărat problemele 
combinatului.

cu 
cuptoare 
și 1500 
oțel pe 
ce evi- 
lncă pu

generală, cînd în mod 
surprinzător tovarășul 

președintele co
pe combinat, a 

discuțiilor. Vădit 
aceasta, partici- 

generală au fost 
încheierea discu-

Ion TEODOR 
Gheorghe MANEA

f

VALEA JIULUI Sporuri la producția netă

Corneliu CARLAN 
Constantin BLAGOV1C1

Minerii din Lupeni, fruntași pe 
bazinul carbonifer al Văii Jiului, au 
obținut peste prevederi, în perioada 
care a trecut din acest an, o pro- 
ciucție netă in valoare de 17,3 mili
oane lei. Acest rezultat se datorește 
depășirii planului la producția fi
zică cu 32 000 tone cărbune cocsifi-

cabil și reducerii cheltuielilor ma
teriale cu 22,30 lei la o mie lei 
producție marfă. Printre cei care au 
contribuit în mod substantial la ob
ținerea acestor succese se numără 
minerii de la sectoarele III și IV. 
(Sabin Cerbu).

unirea eforturilor colectivelor hune- 
dorene pentru Înfăptuirea politicii 
partidului. în lumina strategiei 
stabilite de conducerea partidului, 
comitetul județean de partid a în
treprins studii și analize com
plexe, elaborind programe de 
perspectivă pentru toate domeniile 
esențiale ale activității economico- 
sociale, pe ramuri și subramuri ale 
industriei și agriculturii, sistemati
zarea teritoriului, in investiții, asi
gurarea forței de muncă, conserva
rea ecologică, formarea omului 
nou și afirmarea personalității oa
menilor in activitatea de creație 
materială și spirituală.

Organizațiile de partid au cîștigat 
o bogată experiență in conduce
rea economiei, a vieții sociale și 
culturale, in organizarea activi
tății pentru infăptuirea sarcinilor 
imediate și a programelor de 
perspectivă, promovind mai larg 
și consecvent spiritul revoluționar 
in muncă, principiul muncii co
lective, întărirea răspunderii per
sonale a comuniștilor în îndeplini
rea îndatoririlor. Pentru biroul 
comitetului județean de partid, 
pentru membrii comitetului execu
tiv al consiliului popular jude
țean, pentru majoritatea cadrelor

din județ, terenul principal al acti
vității ii reprezintă acum consul
tarea la fața locului — asa cum ne 
cere permanent secretarul general 
al partidului — și sprijinirea ne
mijlocită a colectivelor de muncă 
din întreprinderi, de pe șantiere și 
ogoare în rezolvarea sarcinilor.

voc, cele opt vizite de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
făcut in județ chiar din cel de-al 
doilea an de cind partidul l-a ales 
in inalta funcție de secretar 
general. Este de-a dreptul im
presionant să urmărești cronolo
gia, problematica amplă și ma-

amintind acum, in preajma „Zilei 
minerului" și a zilei de 23 August, 
că la marea adunare populară de 
la Petroșani din toamna anului 
1977 secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i s-a decernat, in semn de respect, 
devotament și profundă recunoș-

JUDEȚUL HUNEDOARA
— Dacă ar fi să alegeți esențialul 

din multitudinea faptelor, marilor 
sarcini pe care le-a avut de soluțio
nat organizația județeană de partid 
la ce momente cu semnificație deo
sebită v-ați referi in primul rind ?

— Pentru organizația județeană 
de partid, pentru marile detașa
mente muncitorești hunedorene — 
mineri, siderurgiști, energeticieni, 
constructori — pentru toți locuitorii 
acestor meleaguri de istorie și 
împliniri socialiste, ceea' ce se con
turează cu deosebită claritate a fi 
stimulentul definitoriu in tot ce 
am realizat în ultimul deceniu și 
jumătate îl reprezintă, fără echi-

joră Îmbrățișată de vizitele secre
tarului general al partidului, solu
țiile date marilor probleme ale 
dezvoltării județului in contextul 
național. în abatajele minelor din 
Lupeni, la Paroșeni sau Vulcan, pe 
platformele de metal ale Hunedoa
rei, la locul de istorie fierbinte de 
la Țebea, cu moții de pe Valea 
Crișului, cu locuitorii din Țara 
Hațegului și de pe văile Mureșului, 
prin analizele la fața locului am 
devenit beneficiarii unor inestima
bile orientări și programe de 
acțiune. încercăm un sentiment de 
mindrie și nemărginită satisfacție

tință. titlul de „Miner de onoare al 
Văii Jiului".

. — V-am ruga, tovarășe prim-se- 
cretar, să relevați ciieva din direc
țiile principale de dezvoltare a vi- 
dețului prin prisma programelor, de 
care ați amintit.

— Aceste programe vizează prio
ritar intensificarea cercetărilor și 
prospecțiunilor geologice pentru 
identificarea de noi resurse mine
rale, stabilirea mai operativă a teh
nologiilor optime de extracție și 
preparare; mecanizarea mai rapidă, 
la nivelul tehnicii celei mai mo
derne, a minelor din Valea Jiului 
și a celorlalte unități extractive din

județ, crearea unei puternice- ramuri 
constructoare de utilaje și echipa
mente miniere cu unități in Valea 
Jiului, Crișcior — Brad și Deva ; 
dezvoltarea, în cadrul Combinatului 
siderurgic Hunedoara, a unei unități 
similare pentru utilaj metalurgic ; 
dezvoltarea mai puternică a locali
tăților județului etc. De asemenea, 
in prezent se lucrează la finaliza
rea unor studii privitoare la dezvol
tarea capacităților minelor de căr
bune, deschiderea altora, soluționa
rea unor probleme complexe prin 
care să se asigure, in perspectivă, 
ca cel puțin 80 la sută din cărbunele 
din Valea Jiului să poată fi cocsifi- 
cat — sarcini relativ recente pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu ni 
le-a încredințat. Datorită măsurilor 
întreprinse de conducerea partidu
lui are loc un amplu proces de me
canizare complexă a abatajelor, în
soțit de policalificarea unui însem
nat număr de mineri, fapt care a 
determinat un puternic reviriment 
în creșterea productivității și a pro
ducției de cărbune. In noile condiții 
create de mecanizare, minerul se 
manifestă ca un miner-tehnician, 
așa cum a prevăzut și ne-a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Repetatele intîlniri pe care le-am 
avut cu conducătorul partidului au

prilejuit de fiecare dată analize 
ample și profunde asupra activității 
organizațiilor noastre de partid, a 
consiliilor oamenilor muncii și co 
lcctivelor din marile unități indus
triale și agricole, desfășurate in
tr-un spirit de înaltă exigență. Ni 
s-au adresat și critici privind în
cetineala cu care acționam într-o 
anumită etapă pentru trecerea la 
producția de serie a mașinilor și 
instalațiilor miniere, pentru folosi
rea incompletă și slaba Întreținere 
la unele mine a dotării tehnice, 
precum și pentru faptul că mai 
există incă abateri de Ia disciplina 
muncii și normele de protecție a 
muncii. Mai avem incă neajunsuri 
vizind proporția dintre personalul 
productiv și neproductiv, introduce
rea in producție a progresului teh
nic, realizarea programelor din 
agricultură.

Pornind de la sarcinile și indica
țiile ce ni s-au dat, organele și or
ganizațiile de partid din județ, con
siliile oamenilor muncii, colectivele 
din unități depun eforturi susținute 
pentru înlăturarea cu consecvență 
a lipsurilor și neajunsurilor exis
tente, astfel ca aportul județului la 
înfăptuirea politicii partidului să 
sporească neîncetat, în ritmurile și 
proporțiile stabilite.
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Centenara
Anna Goldșek, cooperatoare 

din Teremia blare, a împlinit în 
3 august o sută de ani. In casa 
ei — de la numărul 293, pe stra
da principală — a fost bucurie 
mare. Alături de sărbătorită 
s-au aflat nu mai puțin de 38 
dintre copiii, nepoții și străne
poții ei. Clipe la fel de emoțio
nante a trăit centenara în 
momentul în care o delegație a 
consiliului popular și a comite
tului comunal al femeilor i-a 
adresat tradiționala urare „La 
mulți ani I" și i-a inmînat un 
imens buchet de garoafe.

Tăcerea ceasului
(în fața sediului Muzeului ju

dețean din Botoșani se află, pa- 
re-se încă din secolul trecut, un 

I frumos ceas. Instalat pe un stîlp 
vechi și cu o bogată ornamen
tație din fier forjat, ceasul nu 

Imai servește din păcate decit 
ca... ornament. Unii localnici au 
venit cu ideea repunerii in 
funcțiune a ceasului prin repa- 

! rație. Alții au propus, în același 
I scop, înlocuirea „mașinăriilor 

din interior" și păstrarea intac- 
Ită a cadranelor. Cum însă nici 

una din propuneri n-a fost luată 
în considerație, ceasul tace.

! 
I
I
I
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---------------CARTEA DE ISTORIE----------------
Eugen cizek; „Epoca lui Traian"

După o serie de cărți referitoare 
la ideologia și literatura Imperiului 
roman în secolele I—II e.n., repu
tatul filolog dr. Eugen Cizek ne 
oferă acum o monografie asupra 
epocii lui Traian (apărută la Edi
tura științifică și enciclopedică). 
Continuind preocupările mai vechi 
ale autorului, cartea de față repre
zintă totuși o etapă nouă in acti
vitatea sa, intrucit de această dată 
este abordată o epocă istorică in 
întreaga ei complexitate.

Subiectul ales, de mare interes, a 
prezentat din totdeauna o atracție 
deosebită pentru publicul românesc, 
intrucit odată cu războaiele dintre 
Traian și Decebal începe o nouă 
etapă în istoria poporului nostru. 
După o definire a liniilor directoa
re ale domniei acestui împărat 
(98—117) și o remarcabilă prezen
tare a izvoarelor istorice privind 
ceea ce a fost numit „secolul lui 
Traian", autorul intră în subiectul 
propriu-zis al lucrării. Studiul ideo
logiei epocii și al orientărilor fun
damentale ale politicii împăratului 
îl duc la concluzia că domnia lui 
Traian a marcat o întărire remar

cabilă a statului roman, epoca sa 
reprezentînd și o culme a civilizației 
antice, reflectată nu numai în do
meniul strict material, ci și în cul
tură.

Numai acest apogeu, In cadrul 
unei dialectici complexe a factori
lor interni și externi, conjugat cu 
calitățile militare de excepție ale 
lui Traian au permis angajarea 
celor mai grandioase operații ex
terne ale Imperiului roman, a celor 
două războaie dacice (101 — 102 ; 
105 — 106) și a războiului pârtie 
(114—117). Pornite în esență din 
dorința romanilor de a îngloba in 
statul lor întreaga lume civilizată, 
și fiind deci indirect un indicator al 
înaltului grad al civilizației daci
lor, războaiele din 101 — 102 și 
105—106 au dus, în urma unor 
lupte excepțional de îndîrjite, la 
ultima mare cucerire romană. Deși 
această cucerire a fost făcută cu 
mari distrugeri de bunuri și spolieri 
ale bogățiilor Daciei, care au permis 
chiar un avînt economic al între
gului imperiu, in noua provincie s-a 
plămădit o civilizație înfloritoare,

simbioza etnică daco-romană aflîn- 
du-se la temelia formării unui 
nou popor — poporul român.

Utilizînd resursele materiale, ca și 
imensul prestigiu dobindit, Traian 
va inaugura cea de-a doua perioadă 
a domniei sale, caracterizată prin 
construcțiile grandioase, prin întări
rea absolutismului și prin pregăti
rea și realizarea războiului pârtie. 
Dificultățile survenite în timpul 
acestui război, ca și moartea pre
matură a împăratului, ce a dus la 
abandonarea politicii de cuceriri, 
n-au schimbat aprecierile contem
poranilor și ale urmașilor, care 
au văzut Întotdeauna în Traian pe 
cel mai bun împărat roman. Lucra
rea se încheie cu aprecierea dom
niei lui Traian ca fiind apogeul so
cietății romane din toate punctele 
de vedere, perioada următoare, cea 
a Antoninilor (117 — 192) fiind 
doar una de stabilitate.

Cartea lui E. Cizek, prima mo
nografie de ansamblu asupra lui 
Traian, scrisă după mai bine de 50 
de ani de la cea a italianului R. Pa- 
ribeni, reprezintă o sinteză a nive-

lului actual al cercetării istorice 
mondiale, din care nu lipsesc însă 
contribuțiile originale, mai ales în 
domeniul ideologiei politice.

Lu • • •

unei străvechi civilizații
• Un imens material documentar Integrat 
circuitului științific de către arheologii români 
® Istoria tracilor - domeniul unor fertile cer
cetări interdiscipiinare • Preocupări pentru 

restaurarea unor străvechi vestigii antice

g. popiLiAN; „Necropola daco-romană 
de la Locusteni"

I „Haihui" pe 
j mările sudului

Cu citva timp în urmă 
I scriam — la un fapt divers cu 

același titlu — că la 11 iunie 
plecaseră in prima lor croazie- 

Iră spre mări din sudul conti
nentului velierele românești „El- 
Constanța", „Traian" și „Hai
hui". Acum anunțăm că ele 

Is-au intors cu bine in portul de 
agrement „Tomis". lată bilanțul 
croazierei prezentat de coman- 

Idantul marșului, tehnicianul Ni
colae Oglindă :

— Am navigat in trei mări: 
Marea Neagră, Marea Marmara, 

I Marea Egee; am acostat in șase 
porturi, unde am stabilit le
gături cu toate cluburile de 

Iiahting din cele trei țări vizi
tate — Bulgaria, Turcia, Grecia 
— și am străbătut n'umai cu ve
lele 4 500 de mile, intrucit tot 

I timpul am avut vintul din pro
va și a trebuit să parcurgem 
pină la Pireu o distanță de trei 

Iori mai mare. Am avut in fie
care noapte furtuni de pină la 
gradul 10. A fost o premieră de 

Imare succes a constructorilor 
români de iahturi și a sportivi
lor noștri, care du trecut pen
tru prima oară Dardanelele cu 

■ astfel de ambarcațiuni.

Buni
■ de... scărmănat
I Magyar) Arpad și soția răs

pund de mai mulți ani de acti
vitatea unui darac de lină al

I uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești — lăsat să 
funcționeze la domiciliul lor, pe 
strada 13 Decembrie nr. 8, Bra- 

Ișov. Nimic deosebit in aceasta.
Deosebit este insă că, in urma 
unui control, intre retribuția 

1 realizată de cel doi soți la darac
și bunurile dobindite de ei in a- 
celași timp se constată o discre- 

Ipanță mare: pe Ungă locuința 
de pe strada 13 Decembrie, cei 
doi soți mai posedă o vilă in 
stațiunea Balvanyos, o casă la 

I Cărei (pentru fiica lor, studen
tă), o Dacie 1300, cecuri in va
loare de 116 000 lei și 120 000 lei 

Ibani lichizi. La acestea se mai 
adaugă 30 servicii de masă (în
deosebi cristaluri și porțelanuri), 

135 verighete late, brățări, lan
țuri, cercei și ceasuri (toate din 
aur), 211 monezi și un catalog 
numismatic cu multe piese rare, 

I deținute și ele contrar prevede
rilor legale. Acum, organele de 
control caută să găsească „fH°~ 

Inul" acestei averi, care, după 
toate probabilitățile, este lina 
de... oaie (era să zicem — de aur).
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Lucrarea monografică intitulată 
„Necropola daco-romană de la Lo
custeni", apărută recent în editura 
„Scrisul românesc" din Craiova, 
datorată harnicului arheolog craio- 
vean G. Popilian, cuprinde rezul
tatele cercetărilor efectuate de au
tor timp de mai mulți ani în necro- 
pola de incinerație din secolele 
II—III e.n. de la Locusteni din ju
dețul Dolj. După ce, în prealabil, 
G. Popilian face o prezentare, cu 
toată acribia științifică cerută de o 
astfel de cercetare, a tuturor desco
peririlor de aici, formulează o serie 
de concluzii de mare interes istoric.

Mai Intîi, autorul reușește să de
monstreze, cu date arheologice con
crete și exacte, că necropola în dis
cuție aparține populației dace din 
cuprinsul provinciei. Concluzie în
temeiată pe faptul că aici se întîl- 
nesc vase de lut de veche tradiție 
geto-dacică, obiecte de argint fili
granat și ritul de incinerație carac
teristic întregii lumi a geto-dacilor.

în aceleași complexe funerare apar 
insă și vase romane sau de tip ro
man, de multe ori, cele două cate
gorii ceramice se găsesc asociate în 
morminte, fiind însoțite și de mone
de, obicei ritual bine cunoscut Ia 
romani, ceea ce arată că populația 
autohtonă își însușise obiceiuri ro
mane încă în a doua jumătate a 
secolului al II-lea e.n.

Descoperirile de la Locusteni, îm
preună cu cele de la Soporul de 
Gîmpie-Obreja din Transilvania, la 
care se mai pot adăuga și multe al
tele, vin să definească în primul 
rînd aspectul cultural al populației 
dace din cuprinsul provinciei, care 
se dovedește a fi pe deplin unitar 
și răspîndit pe întreg cuprinsul Da
ciei romane. în același timp, se 
constată că această cultură, in for
ma sa nouă, păstrează principalele 
tradiții geto-dacice din epoca lui 
Burebista și Decebal și are legături 
intime cu civilizația dezvoltată de

dacii liberi, ta care se adaugă pu
ternica Influență romană.

In lumina mărturiilor arheologice 
de la Locusteni, ca și a celor cu
noscute anterior, se poate afirma și 
demonstra că populația dacică a re
prezentat etnicul de bază al provin
ciei romane, depășind cu mult pe 
coloniștii veniți in Dacia după cu
cerire. Populația dacică majoritară 
apare răspindită in mod egal pe în
treg teritoriul stăpinit de romani, 
ajungînd treptat să pătrundă și in 
mediul orășenesc, ca și in așezările 
din preajma castrelor militare. Ace
leași dovezi arheologice arată in 
mod direct și cu toată limpezimea 
că populația dacă din provincie a 
preluat treptat limba latină și unele 
elemente de civilizație romană, sco- 
țînd astfel in evidență diferitele 
faze ale procesului de romanizare.

Lucrarea lui G. Popilian se în
scrie, prin valoarea sa documentară 
și științifică deosebită, in rîndul im
portantelor contribuții pe care ar

Livlu PETCU1ESCU

heologia românească le-a adus în 
ultima vreme ia rezolvarea princi
palelor probleme ale procesului de 
formare a poporului român.

Dr. Constantin PREDA

„Regimurile fasciste și totalitare 
dill EUrOpa (Volumele I și II)

Sub egida Institutului de studii 
Istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. au apărut, într-0 
formă îmbunătățită șl adăugită, stu
diile publicate în ultimii ani în re
vista „Anale de istorie" consacrate 
regimurilor fasciste și totalitare din 
Europa, instalate la putere în anii 
1920—1940. Lucrarea *) — apărută
sub auspiciile Editurii militare — 
temeinică cercetare de Istorie con
temporană, vine să completeze în 
chip firesc strădaniile din ultimul 
deceniu și jumătate ale istoricilor 
români de a da lucrări fundamen
tale în mari probleme ale istoriei 
universale și, cu deosebire, euro
pene.

Lucrarea prezentată cititorilor iz
vorăște dlntr-o stringentă actuali
tate care se impletește strîns cu ce
rințele cercetării științifice : necesi
tatea combaterii curentelor neofas
ciste, extremiste care se manifestă 
în țările capitaliste, imperativul e- 
ducării tinerei generații, care nu a 
cunoscut ororile fascismului, in spi
ritul luptei împotriva încercărilor 
elementelor reacționare de a-1 reîn
via, de a întuneca pacea și submina 
conlucrarea între state.

*) Lucrarea apare sub îngrijirea 
unui colectiv format din Ion Po- 
pescu-Puțuri (coordonator princi
pal), Gheorghe Unc, Vladimir Zaha- 
rescu, Marin Badea, Constantin 
Botoran.

Autorii au folosit o largă bază de 
Informare, pornind de la culegerile 
de documente, de la monografiile și 
articolele publicate în țările respec
tive, ceea ce nu exclude o contribu
ție originală pe plan interpretativ, 
prezentarea unor concluzii proprii. 
Ordonarea studiilor în cele două 
volume a avut drept criterii factura 
unui regim sau altul și instaurarea 
lor în timp. Volumul I cuprinde 
studii privind fascismul în Ungaria, 
Italia, Bulgaria, Portugalia, Ger
mania, Spania, iar volumul II — 
Polonia, Iugoslavia, Austria, Gre
cia și România.

în aproape toate aceste țări miș
cările fasciste, arată autorii, au apă
rut in împrejurări care prezintă o 
serie de asemănări, dar și de parti
cularități, determinate de gradul de 
încordare al conflictelor de clasă, de 
interesele claselor dominante ș.a. 
Pretutindeni însă mișcările fasciste 
au avut un caracter reacționar, an
ticomunist și antidemocratic. în Un
garia, în Italia, in Bulgaria, în 
Spania mișcările fasciste au fost 
îndreptate împotriva unor revo
luții sau puternice mișcări re
voluționare ; in Germania, naziș
tii au preluat puterea in con
dițiile agravării crizei economice, 
adăugind vechilor sloganuri promi
siuni demagogice făcute în primul 
rînd păturilor mijlocii, țărănimii, 
muncitorilor etc. — clasele și cate
goriile sociale cel mai greu lovite 
de criză.

Autorii dezvăluie caracterul tota
litar al statelor fasciste, sistemele 
politice, aparatul represiv, organi
zarea corporatistă, subliniind că te
roarea, constrîngerea, propaganda 
deșănțată au fost ridicate la rangul 
de politică de stat, subliniindu-se 
Insă că nicăieri ele n-au atins pro
porțiile din Germania. Se relevă 
totodată faptul că în această țară 
pregătirea războiului pentru domi
nația mondială a început odată cu 
instaurarea dictaturii naziste, visuri 
hrăpărețe nutrind deopotrivă și fas
ciștii italieni, și Ungaria horthystă 
care și-a legat speranțele revizio
niste de politica agresivă a puteri
lor Axei.

Un amplu studiu este consacrat 
mișcării fasciste in România, care 
nu a putut veni la putere decît în 
1940 în condițiile cînd pe plan inter
național raportul de forțe era favo
rabil statelor fasciste, revizioniste 
și agresive. înfățișind factorii care 
au generat fascismul și l-au adus la 
șuprafața vieții politice a țării, au
torii arată că la noi curentele și or
ganizațiile fasciste au fost in esență 
rezultatul eforturilor cercurilor ex
terne, ale burgheziei imperialiste 
de a-și realiza avanposturi în țările 
vizate a constitui obiect al revizui
rilor teritoriale? De aceea, fascismul 
nu a reușit să-și asigure în Româ
nia o bază de masă, fiind repudiat 
de popor. Urmărlndu-se apoi evolu
ția regimului fascist în perioada 
septembrie 1940—ianuarie 1941 și în

perioada 1941—1944, se evidențiază 
statornicele, susținutele eforturi ale 
P.C.R. pentru unirea tuturor forțe
lor patriotice și progresiste în lupta 
împotriva dictaturii militare fas
ciste.

Cele două volume ale lucrării pre
zentate cititorilor constituie o reali
zare de seamă a istoriografiei ro
mânești.
Conf. univ. dr. Gh. N. CAZAN

„Fotbalistică"
S-a intimplat marți, în prima 

repriză a intilnirii de fotbal din
tre echipele Politehnica Timi
șoara și Atletico Mineirro‘ din 
Belo Horizonte, vicecampioană 
a Braziliei : la un moment dat, 
un atacant brazilian a scăpat 
spre careul timișorean in viteză ; 
portarul nostru i-a plonjat la pi
cioare, brazilianul l-a sărit și.„ 
s-a oprit cu pieptul in stilpul 
porții. Care stilp n-a rezistat și, 
pur și simplu, s-a prăbușit sub 
„povara" jucătorului. Meciul a 
fost întrerupt timp de vreo 
douăzeci de minute... pentru re- 
condiționarea porții.

Așa e că n-ați mai văzut așa 
ceva? Nici dv„ dar nici gospo
darii stadionului timișorean — 
care, dacă ar mai fi văzut, s-ar 
fi îngrijit să nu lase poarta de 
fotbal a unui mare stadion cu 
stilpi din lemn putrezit de • ■- 
muri și ploi.

Economie...
| de vi

I I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

vre-

?•
Ducindu-se la C.E.C. eu 

tenții necinstite, Petrea Stefan 
— din Brăila, strada Vidin nr. 
100 — a sperat să găsească 
funcționari care practică econo
mia de... vigilență. Și i~a găsit, 
la Oficiul P.T.T.R. nr. 4. Si i-a 
păcălit! Nu in doi timpi și trei 
mișcări, ci in două luni. Cum ? 
Prin cea mal rudimentară 
escrocherie. Pe cele două libre
te C.E.C., în care avea înscrise 
sume modeste, in mai multe 
rinduri a modificat sumele, ast
fel că dintr-un condei i-au ie
șit-nu mai puțin de 12 473 lei. 
Culmea este că funcționarii de 
la ghișeu i-au calculat și resti
tuit cu conștiinciozitate chiar și 
dobinzile. „Dobinda" pentru ex- 
crocherie știm cui i se cuvine. 
Dar și o „dobindă" pentru lipsa 
de vigilență s-ar cuveni să fie 
calculată. Fără greșeală și rabat.

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii"

in-
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Ilie CEAUȘESCU:

„Războiul întregului popor pentru 
apărarea patriei la români"

S-a Împlinit de curînd un an de la 
crearea, prin decret prezidențial, a 
Institutului român de tracologie, ex
presie a interesului deosebit pe care 
conducerea partidului, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îl poartă cunoașterii trecutului națio
nal, dezvoltării științei noastre isto
rice. Desigur, un an nu re
prezintă o perioadă prea lungă în 
viața unei instituții științifice; am 
socotit util să prezentăm totuși citi
torilor noștri cîteva dintre preo
cupările actuale ale institutului. 
Ne-am adresat în acest sens to
varășului prof. univ. dr. docent Du
mitru BERCIU, directorul Institu
tului.

— Cum se explică în epoca noastră 
sporirea interesului general pentru 
istoria și civilizația tracilor ?

— Interesul pentru lumea tracică a 
fost și este determinat de rolul deo
sebit de Însemnat jucat de neamu
rile tracice In antichitate. După cum 
bine se știe, părintele istoriografiei. 
Herodot. îl considera cel mai nu
meros neam după cel al inzilor. un 
neam care dacă ar fi fost unit sau 
condus de un 
singur ocîrmuitor 
ar fi devenit de 
nebiruit. A noi iz
voarele literare, 
ca și săpăturile 
arheologice ni-i 
înfățișează pe 
traci ca făuritori 
al unor înalte valori spirituale si 
materiale, ai unor formațiuni statale 
capabile să se măsoare cu cele mai 
mari imperii ale vremii.

în chip firesc, aceste considerente 
lsi sporesc însemnătatea pentru isto
ricii din acele țări ale căror teritorii 
au fost locuite, fie total, fie parțial, 
de neamurile tracice si unde — așa 
cum memorabil sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tn Mesajul adresat 
celui de-al II-lea Congres interna
tional de tracologie. desfășurat la 
București tn 1976 — procesul de cris
talizare ■ popoarelor moderne Incor
porează — în unele cazuri ca o 
componentă fundamentală — neamu
rile tracice. Expresia cea mai conclu
dentă a acestui interes îl constituie 
congresele internaționale de tracolo
gie organizate din 4 In 4 ani. ultimul 
desfășurîndu-«e chiar in 1980.

— Acum o sută de ani a apărut 
cea dinții sinteză științifică de mari 
dimensiuni despre geto-daci — lu
crarea ..Dacia înainte de romani" 
(1880) de Grigore Tocilescu. Cu ce 
realizări se prezintă după un secol 
tracologia românească ?

— Avînd tradiții cu mult mai vechi 
decit preocupările lui Grigore Toci
lescu. oercetarea toaoologică româ
nească se prezintă azi cu remarca
bile contribuții -la cunoașterea isto
riei, civilizației și limbii tracice, cu 
deosebire a ramurii nordice a ma
relui trunchi tracic : geto-dacii. Zed 
și zeci de monografii, mii de studii, 
sute de șantiere arheologice, de ac
țiuni de salvare, sondaje si recunoaș
teri arheologice — tntreprinse eu 
deosebire in perioada postbelică — 
s-au soldat cu un imens material do
cumentar. Studierea lui a permis 
identificarea unor noi culturi tracice 
și, prin aceasta, cunoașterea mai pre
cisă. pe etape, a evoluției lor sdcial- 
economice, a ariei lor de răspîndire 
etc.

S-a putut preciza mal exact mo
mentul cristalizării etnosului geto- 
daclc in marea masă tracică, evolu
ția civilizației geto-dacilor. structura 
vieții lor social-economice. raportu
rile lor cu alte civilizații ale vremii 
— punfndu-se în relief originalitatea 
șl nivelul tnalt al civilizației făurite 
de ei. cit si unitatea etnică, lingvis
tică si culturală a lumii geto-dacice 
pe temelia căreia s-a înăltat. în urmă 
cu 2050 de ani. marele stat dac con
dus de Burebista.

Cercetarea românească s-a anlecat 
cu firesc interes asupra procesului de 
conviețuire a dacilor cu romanii, pu
nînd In lumină durata si spatiile oe

Convorbire cu prof. univ. dr. 
docent Dumitru BERCIU, 

directorul Institutului de tracologie

care s-a petrecut împletirea strînsă 
a celor două mari civilizații antice, 
al căror rezultat a fost nașterea unui 
nou popor — poporul român.

— Avînd In vedere această „moș
tenire" pe care o preia, ce si-a pro
pus, ce obiective are Institutul de 
tracologie ?

— Menirea Institutului constă, in 
chip firesc, in a impulsiona cercetă
rile de tracologie. printr-o coordo
nare unitară a tuturor studiilor pri
vitoare la traci, realizate fie din per
spectivă istorică și arheologică, fie 
cu metodele lingvisticii, etnografiei, 
folcloristicii, istoriei artelor etc. A- 
ceastă coordonare se realizează prin 
însumarea in planul tematic al insti
tutului a tuturor temelor înscrise In 
planurile de muncă ale institutelor 
de cercetări și facultăților de profil, 
ale muzeelor ce întreprind investiga
ții în domeniul istoriei și civilizației 
tracice. Aceasta ne va da posibilita
tea ca, inlăturînd paralelismele și 
conturînd mai exact prioritățile, să 
concentrăm forțele spre problemele 
majore ale istoriei noastre vechi.

— Care ar fi a- 
eeste probleme ?

— în primul 
rînd, Însăși gene
za neamuri'1' - tra
cice, desp uerea, 

- ca o enti»u!e dis
tinctă, a geto-da
cilor din marea 

masă tracică, raporturile de ordin 
etnic, lingvistic, cultural dintre 
geto-daci și celelalte neamuri tra
cice. Aoordlnd întreaga atentie si în 
continuare cunoașterii evoluției civi
lizației geto-dacice. vom intensifica 
cercetările privind creația lor sta
tală, punind mai pregnant in relief 
vechimea tradițiilor de organizare 
politică a strămoșilor noștri. Însem
nătatea făuririi edificiului statal da
cic pentru progresul lor social-eco
nomic. Noi cercetări vor avea ca o- 
biectiv studierea tn întreaga comple
xitate a procesului trecerii geto-da
cilor — prin conviețuirea îndelunga
tă cu romanii — tn ființa poporului 
român, moștenirea păstrată de la ei 
tn limba si obiceiurile noastre. în 
Înfățișarea si firea noastră. In felul 
nostru de a simți, de a gîndl. de a 
fi. Iar studiind mai atent aceste lu
cruri. vom putea adăuga noi si te
meinice argumente Intru susținerea 
adevărului că civilizația primului 
mileniu al erei noastre (epocă pen
tru care izvoarele scrise sînt mai să
race) este rodul creației autohtone, 
a „oamenilor pămîntului", legați prin 
rădăcini numeroase, de nesmuls de 
vatra lor.

Institutul nostru colaborează eu 
muzeele si alte Instituții de speciali
tate in vederea restaurării monumen
telor si vestigiilor geto-dacice. ro
mane și daco-romane, valorificindu- 
le In cadrul unei susținute acțiuni de 
popularizare a cunoștințelor despre 
Strămoșii noștri.

Institutul are, de asemenea, un rol 
important In răspîndirea ceste ho
tare a rezultatelor cercetării tracolo- 
gice românești, coordonlnd partici
parea românească la reuniuni inter
naționale de profil. Și in acest an ele 
nu sint deloc puține, dacă ne gîndim 
doar că au avut sau vor avea loc 
Congresul mondial al istoricilor de 
la București, al III-lea Congres in
ternațional de tracologie de la Viena. 
colocviul româno-englez de Ia Lon
dra cu tema „Dacii tn vremea lui 
Burebista". colocviul româno-italian 
de la Roma cu tema „Dacia prero- 
mană și romană și relațiile dacilor 
cu imperiul roman". în toate aceste 
manifestări, specialiștii români In 
tracologie au avut și au ca țel înalt 
să slujească, prin rezultatele’^cerce
tării lor, asa cum recent a si’ Siat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pi. dre
sului cunoașterii istorice, <*ii2et 
apropierii, înțelegerii și păcii intre 
popoare. ,

Silviu ACHIM

Cartea „Războiul întregului popor 
pentru apărarea patriei la români", 
de general-maior dr. Iile Ceaușescu, 
recent apărută in Editura militară, 
aduce în Istoriografia româneas
că o contribuție de substanță la 
fundamentarea ideii esențiale, 
primordiale, a istoriei românești — 
lupta întregului popor, de-a lungul 
veacurilor, pentru a supraviețui și a 
ieși, totdeauna, mai puternic, mai 
călit și mai unit din încleștările în 
care s-a angajat cu cei ce voiau 
să-l abată din făgașul croit de isto
rie, să-1 subjuge. O asiduă investi
gație este încununată astfel cu o 
carte-sinteză de anvergură, care îm
brățișează arcul de timp ce cuprin
de istoria românilor — în postura 
ei cea mai generoasă, de luptă pen
tru a exista și a progresa — din 
cele mai vechi timpuri pină In zi
lele noastre.

Valoarea acestei cărți constă, In 
primul rind, în bogăția și temeini
cia demersului științific, a argu
mentației întemeiate pe documen
te de certă valoare — de la străvechi
le mărturii ale lui Strabon și Cas
sius Dlo la Cronica pictată de la 
Viena ; de la slova cronicilor la 
aprecierile lui Karl Marx despre 
caracterul popular al războaielor

purtate de români ; de la aprecie
rile de mare înțelepciune ale lui Ni- 
colae Bălcescu la doctrina militară 
a luptei întregului popor izvorită 
din marea și profunda cunoaștere a 
simțămintelor, a istoriei românești 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
totul punînd In lumină ideea per
manenței, a dăinuirii noastre pe 
aceste meleaguri, acțiunea purtată 
cu o exemplară jertfire de sine de 
către toți cei ce viețuiesc aici, pe 
pămîntul românesc.

Autorul demonstrează cu ajutorul 
unor sugestive exemple varietatea 
unor forme și tactici ale luptei ar
mate a întregului popor, inclusiv 
„tactica pămîntului pîrjolit", prac
ticată de daci și preluată de urma
șii acestora și folosită ca o supremă 
dovadă a jertfei și a hotăririi de a 
nu se lăsa îngenuncheați chiar cu 
prețul dureros al distrugerilor.

Intr-o viziune dialectică, autorul 
dezvoltă teza participării Întregu
lui popor la lupta pentru apărarea 
patriei, bazîndu-se pe caracteristi
cile specifice, cu totul particulare 
ale poporului, determinate de spa
țiul geo-politic în care era plasat 
și unde se interferau interese dintre 
cele mai hrăpărețe și unde valurile 
învolburate ale poftelor de domina

ție s-au lovit de dîrzenia strămo
șilor noștri. Se demonstrează cu 
puterea argumentului științific că 
această particularitate geo-politică 
a făcut ca structura și menirea ar
matei la români să fie cu totul di
ferită decît la alte state. Această 
menire a armatei românești, a lup
tei întregului popor se revendică 
din necesitatea Impusă de Istorie de 
a ridica arma intru apărare, atunci 
cînd am fi vrut să înălțăm monu
mente de civilizație.

Cele 12 capitole ale cărții struc
turează intr-un mod expresiv, pe 
temeiul argumentului științific ela
borat cu putere de convingere, 
într-o logică a evoluției istoriei in 
toate stadiile dezvoltării sale, mo
mentele de primă mărime care ates
tă puterea de rezistență șl de an
gajare în luptă a întregului popor 
pentru neatîrnare, pentru libertate 
socială și națională. Găsim o rele
vantă și strălucită analiză istorică 
a acestui concept, la începuturile 
ridicării exemplare a lui Dromiche- 
te, la eroismul țăranilor veniți in 
„Oastea cea mare" pentru a-și apă
ra glia, la faptele de glorie ale re
zistentei populare din România or
ganizate de Partidul Comunist Ro
mân pentru salvgardarea interese-
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RĂZBOIUL
ÎNTREGULUI POPOR 
PENTRU 
APĂRAREA PATRIE!

. LA ROMÂNI

lor supreme ale patriei, la insurec
ția din vara fierbinte a Iui august 
1944 — moment de referință pentru 
lupta armată a întregii națiuni îm
potriva fascismului, pentru victorie 
împotriva întunericului, la concep
ția revoluționară a partidului nos
tru privind lupta întregului popor 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale, a pămîntu
lui străbun.

în rindul cărților de valoare ale 
Istoriografiei contemporane, lucra
rea „Războiul întregului popor pen
tru apărarea patriei la români" în
nobilează munca unui pasionat cer
cetător.

Dr. Petru IGNAT

înscrieri la grupul școlar „Aurel Vlaicu*1
Grupul școlar construcții căi fe

rate, drumuri și poduri „Aurel 
Vlaicu" București aduce la cu
noștința celor interesați că pină la 
24 august 1980 se primesc înscrieri 
pentru școala profesională, curs de 
zi, la profilurile :

1. mecanică, pentru meseriile : 
mecanic mașini și utilaje ; lăcătuș 
mecanic.

2. electrotehnică, pentru meseria 
electrician stații și rețele ele'.trice.

3. construcții, pentru meseria 
constructor căi de comunicații.

La înscriere, candidații vor pre
zenta următoarele acte : fișa tip de 
înscriere, certificată de conducerea 
liceului la care a promovat clasa a 
X-a (anexa 2), In care se va men
ționa meseria pentru care optează; 
promovații clasei a X-a care au în

cheiat contracte cu întreprinderile 
pentru școlarizarea In treapta I de 
liceu vor prezenta avizul întreprin
derii respective, cuprinzînd atît 
meseria, cit și unitatea școlară in 
care vor fi pregătiți ; adeverința 
medicală pentru elevi, cod. 181002 șl 
dovada de vacccinare-revaccinare 
cod 181021, eliberată de unitățile 
sanitare care asigură asistența me
dicală a elevilor potrivit reglemen
tărilor Ministerului Sănătății.

Informații suplimentare se pot 
obține zilnic de la secretariatul 
școlii, între orele 8,00—15,00, tele
fon : 65 42 85 din București str. Ex
presului nr. 1, sector 1, tramvai 
6, 10, 24 (coborirea la stația C.F.R. 
București-Grivița) sau autobuz 34 
și R1 pină la stația Aviator Po- 
pișteanu.

tv
PROGRAMUL 1

9,30 Ecran de vacantă
9,35 Muzică populară

10.25 Telecinemateca (reluare)
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportlv 

• 16,00 Fotbal : Steaua — Univer
sitatea Craiova tn campionatul na
tional divizia A. Transmisiune 
directă de la București

18,35 Săptămîna politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal • Tara lntîmpină 

marea sărbătoare
19.25 Preliminarii TV la Forumul mon

dial aj istoricilor

19,00 Teleeneiclopedia
20,20 Noi. despre viata noastră
10,35 Film serial : „Temerarul". Ultimul 

episod
21.25 Meridianele dntecului ol dansului
22.15 Telejurnal
22.40 Nocturna TV

PROGRAMUL I

10.00 Telejurnal • Tara tntlmpinâ 
marea sărbătoare

19.25 Jaz tn concert
20.15 Izvoare veșnic vii. Documenta* 

„Sahlafilm"
20,30 Maeștrii artei interpretative con

temporane
21.15 Documentar științific : Scafandrii 

(partea a II-a)
21.45 Moment coregrafic
22.15 Telejurnal
32.40 Nocturna TV

DOLJ O Recent, în sala ce
naclului „Constantin Brâncuși" 
al Casei de cultură a municipiu
lui Craiova a fost deschisă ex
poziția de pictură a artistului 
amator din localitate Rene Jar- 
bescu. Rețin atenția lucrările 
intitulate „Lectură", „Minerali
zare aparentă", „Impresie", 
„Magnolii" ș.a. • La Casa tine
retului din Craiova, sub gene
ricul „Cînd spunem Ceaușescu, 
noi spunem România", a fost 
vernisată o expoziție de foto
grafii care relevă mutațiile e-

sențiale pe plan economlco-so- 
cial și cultural-științific ce au 
avut loc în ultimii 15 ani. 
• La clubul întreprinderii cra- 
iovene „Electroputere", în ca
drul actualei ediții a Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei" s-a încheiat faza pe ramu
ra construcției de mașini și me
talurgie a concursului de crea
ție tehnico-științifică. Au fost 
expuse peste 1 000 de produse 
reprezentative. Cele mai va
loroase creații au fost premiate. 
(Nicolae Petolescu).

BACĂU • Din inițiativa sec
ției de propagandă a comitetu
lui județean de partid, cineclu- 
burile de pe lingă casele de cul
tură si cluburile muncitorești au 
realizat în ultima vreme 40 de 
filme și diafilme pe teme ale 
muncii politice de masă. în 
sprijinul realizării sarcinilor de 
producție. Se remarcă între 
acestea „De la înălțimea sche
lelor". ..Stop risipei de carbu
ranți". „Gindeste-te si rezolvă 
economic", „Pledoarie cinemato
grafică pentru muncă, cinste.

CARNET CULTURAL. ,w. w w
omenie". Toate acestea rulează 
acum în întreprinderi, instituții, 
la cluburi, cămine culturale și 
pe ecranele cinematografelor. 
(Gh. Baltă).

HUNEDOARA • Pe un pla
tou lîngă cabana Rusu, în Valea 
Jiului, s-a deschis a IV-a tabără 
de creație plastică din țară or
ganizată de Consiliul central a) 
sindicatelor din România in co

laborare cu Uniunea artiștilor 
plastici la care participă peste 
50 de artiști plastici, sculptori și 
pictori din toate județele țării. 
Lucrările realizate cu această 
ocazie vor rămîne în Valea Jiu
lui și vor contribui la înfrumu
sețarea localităților cu noi lu
crări de artă plastică. (Sabin 
Cerbu).

BOTOȘANI • Orchestra de 
cameră a Filarmonicii de Stat 
din Botoșani, dirijată de Modest 
Cichirdan, avînd ca soliști flau
tistul Voicu Vasinca și violonis

tul Șerban Țițeica, ambii din 
București, s-a întors din Italia, 
unde a efectuat un turneu pe 
durata a două luni și jumătate. 
Pe lîngă participarea la mani
festările din cadrul „Lunii prie
teniei româno-italicne". colecti
vul artistic botoșănean a prezen
tat numeroase concerte apre
ciate elogios de puoiic și de cri
tica de specialitate. (Silvestri 
Ailenei).

ILFOV • „Spic de aur llfo- 
vean" este titlul unui ciclu de 
programe cultural-artistice de

dicate fruntașilor campaniei 
agricole de vară. Prima din 
această suită de manifestări a 
avut loc la Muzeul de artă popu
lară de la Florești-Stoenești. 
Poeții Vtrgil Carianopol, Va- 
leriu Gomulescu $1 Ion Po- 
topin au citit din creația lor, 
Iar interpreti vocali si instru
mentiști. acompaniat! de or
chestra de muzică populară 
„Doina Ilfovului", actori ai tea
trului „Ion Vasilescu". formații 
de folk au susținut un program 
artistic. (Lucian Ciubotarul.

I
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aniversării a
primului stat dac centralizat si independent

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, Excelență, viile mulțumiri ale Consiliului Federal, 
precum și întreaga mea recunoștință pentru urările și felicitările ce mi le-ațl 
adresat cu ocazia Zilei naționale a Elveției

GEORGES-ANDRă CHEVALLAZ
Președintele Confederației Elvețiene

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII SINGAPORE
Fxrplpntpi Snip

Domnului BENJAMIN HENRY SHEARES

Vineri s-au încheiat lucrările se
siunii științifice, cu participare inter
națională, avînd ca temă „2050 de ani 
de la crearea statului dac centralizat 
și independent pe teritoriul Româ
niei. Contribuția poporului român Ia 
dezvoltarea culturii și civilizației uni
versale", organizată de Academia Re
publicii Socialiste România, Acade
mia de Științe Sociale și Politice, Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
Ministerul Apărării Naționale, Con
siliul Culturii.................... ~

La lucrări, 
plenare și pe 
academicieni, 
cultură, cadre 
și alte centre ale țării, cercetători ști
ințifici, specialiști in domeniul isto
riei militare și în alte ramuri ale is
toriografiei.

în ședința plenară de vineri a con
tinuat prezentarea comunicărilor ști
ințifice.

In comunicarea „2050 de ani de 
existență statală pe teritoriul Româ
niei", academicianul Ștefan Pascu, 
președintele secției de științe istori
ce a Academiei Republicii Socialiste 
România, a evidențiat faptul că 
pfin gradul de dezvoltare a societății 
geto-dace de acum 2 050 de ani, ni
velul de organizare al acestuia a per
mis crearea unul stat propriu, cen
tralizat și independent, sub conduce
rea lui Burebista.

în continuare, autorul comunicării 
a relevat faptul, de mare însemnăta
te pentru istoria noastră, că dispa
riția marelui rege Burebista n-a în
semnat dispariția statului, deoarece 
statul dac a continuat să existe, cen
tralizat și independent, încă un secol 
și ma< bine, afirmîndu-se mai puter
nic s. conducerea unui alt mare 
rege dac, Decebal.

Vorbitorul a prezentat apoi mo
mentul cuceririi Daciei de către ro
mani și procesul de formare, prin 
simbioza dintre daci și romani, a po
porului român, care a asigurat conti
nuitatea vieții de stat în noi forme, 
romane. Deoarece romanii au fost 
organizatorii noilor state-provincii
— a spus vorbitorul — instituțiile 
romane de stat și de drept s-au 
suprapus celor dace, influențîndu-le, 
asimilîndu-le și fiind la rîndul lor 
influențate, în parte.

Evocind, pe firul istoriei, apariția 
in perioada următoare, pe teritoriul 
românesc, a uniunilor de obști, denu
mite in felurite chipuri — „Romanii 
populare", țări, cnezate, voievodate, 
autorul a arătat că asemenea „țări"
— organizații politice locale — erau 
răspîndite pe întregul teritoriu locuit 
de populația daco-romană, care, din 
sec. VII—VIII, este poporul român, 
sinteza fuziunii dintre daci și romani.

Dezvoltarea societății, din punct 
de vedere economic, social și politic, 
a forțelor interne tot mai bine orga
nizate, interesele de colaborare in 
schimbul de produse și de apărare 
în fața invaziilor străine — toate la 
un loc au impulsionat procesul de 
unificare a acestor cnezate și voie
vodate in state mai cuprinzătoare și 
mai puternice; de sine stătătoare, de 
caracter feudal Transilvania, Mol
dova, Țara Românească, care cuprin
dea și Dobrogea.

Țări pe deplin Independente, aces
tea și-au apărat și, astfel, și-au păs
trat independența și după transfor
marea Balcanilor în provincii tur
cești, pe baza tratatelor, a „capitula- 
țiilor", potrivit cărora Poarta recu
noștea independența țărilor române, 
se obliga să le apere integritatea te
ritorială în fața unor tendințe expan
sioniste din partea altor puteri, să le 
respecte organizarea internă, institu
țiile proprii. Iar cînd Poarta uita 
să-și respecte înțelegerea, țările 
române și-au apărat independența 
cu dîrzenie, „oastea țării", sub con
ducerea unor viteji conducători, 
reușind să cîștige biruinți răsună
toare în fața oștirilor otomane, în
treit sau chiar încincit mai nu
meroase.

Cea dintîi unire a țărilor române, 
Înfăptuită la 1600 de Mihai Viteazul, 
a cc iStituit un simbol și un îndemn 
pep,' i veacurile următoare, a stră- 
băUfejca un fir roșu, istoria poporu
lui român pînă la 1918.

Marele ideal al Unirii a fost îm
plinit parțial la 1859, prin unirea 
Moldovei și Țării Românești sub o 
singură domnie, a lui Alexandru loan 
Cuza, care a înscris pe harta Euro
pei România modernă, reprezentînd 
cea dintîi coloană puternică și fru
moasă a edificiului național al po
porului român.

A doua coloană, tot atît de fru
moasă și trainică, a fost ridicată prin 
voința unanimă a poporului român, 
din România și din provinciile de sub 
dominație străină, la 1877, cînd Ro
mânia iși proclamă independența, 
consfințind-o prin sacrificii grele și 
jertfe numeroase pe cîmpurile de 
luptă din Balcani.

Cea de-a treia coloană, și mai pu
ternică și, de asemenea, mai fru
moasă, a înălțat poporul român spre 
susținerea edificiului său național, Ia 
1918, prin făurirea statului național 
unitar, în granițele sale etnice, încu
nunată de marea unire de la Alba 
Iulia, din 1 decembrie 1918.

în sfîrșit, cea de-a patra coloană a 
fost durată, prin aceeași voință una
nimă a poporului român, ca urmare 
a victoriei revoluției sale naționale 
și sociale, săvîrșită după 1944, cînd 
România burghezo-democratâ s-a 
transformat in România socialis
tă, stat al muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor, al tuturor ace
lora care cu brațele și cu min
tea construiesc o țară tot mai în
floritoare și demnă, doritoare de pace 
și colaborare cu toate țările lumii

și Educației 
desfășurate 
secțiuni, au 
oameni de , 
didactice din Capitală

Socialiste, 
în ședințe 
luat parte 
știință și

spre binele șl fericirea Întregii ome
niri.

în comunicarea „Contribuții ale Is
toriografiei românești la crearea de 
valori ale patrimoniului culturii uni
versale", prof. dr. Ștefan Ștefănescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, a 
arătat că Istoriografia românească, 
începînd cu cea mai veche, a expri
mat dintotdeauna necesități științi
fice și politice, a examinat istoria na
țională românească in strinsă legătură 
cu cea universală. Au fț>st mențio
nate, în continuare, operele cronică- 
rești, din secolele XVI—XVIII, ale 
lui Grigore Ureche, Miron Costin și 
Nicolae Costin, s-au făcut referiri Ta 
lucrările lui Dimitrie Cantemir, con
tribuții remarcabile la istoriografia și 
patrimoniul cultural universal. în 
context, s-a subliniat că preocu
pările de istorie universală, prezen
te la corifeii „Scolii ardelene", la 
sfirșitul secolului al XVIII-lea, au 
devenit o constantă la istoricii epocii 
renașterii naționale, din secolul al 
XIX-lea, Mihail Kogălnlceanu și Ni
colae Bălcescu ; s-au făcut, de ase
menea, ample referiri la opera isto- 
riografică a lui B. P. Hasdeu, la con
tribuția de seamă adusă de enciclo
pedistul român la lărgirea bazei do
cumentare privind trecutul României, 
la cercetările sale care au evidențiat, 
primele în istoriografia noastră, rolul 
fondului traco-dacic în formarea po
porului român, continuitatea daco
românilor în Dacia etc. Mențiuni am
ple ale vorbitorului au privit operele, 
fundamentale ale lui A. D. Xenopol. 
care reprezintă o viziune largă, de 
ansamblu, asupra trecutului poporu
lui român, in contextul istoriei uni
versale.

Vorbitorul s-a referit, în continu
are, la ampla contribuție românească 
la făurirea istoriei și civilizației euro- . 
pene și universale, reflectată în ope
rele Iul Vasile Pârvan și Nicolae Ior- 
ga. Arheolog și Istoric de seamă al 
antichității europene, Vasile Pârvan 
a fost cel care a introdus în circuitul 
științei universale civilizația, aproape 
necunoscută, a

Referindu-se 
versalitate din 
Nicolae Iorga, 
contribuția de seamă adusă de marele 
istoric român la tezaurul istoriogra
fiei românești și universale. Au fost 
relevate ideile creatoare de școală de 
mare prestigiu ale lui Nicolae Iorga, 
privind principalele atribuții ale ști
inței istorice, acelea de a cultiva 
idealurile păcii și înțelegerii, de a 
promova ideea fraternității rodnice 
pentru civilizație a națiunilor, bazate 
pe consens reciproc.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
tradiția preocupărilor de istorie uni
versală și românească în istoriografia 
din țara noastră a continuat cu ope
rele lui Gh. Brătianu, A. Oțetea, 
M. Berza, Victor Papacostea, C. C. 
Giurescu, C. Daicoviciu, P. P. Panai- 
tescu, că cercetarea istorică din pa
tria noastră — luminată de ideile 
Congresului al IX-lea al P.C.R., de 
Programul P.C.R., de opera secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, continuată la ni
velul mijloacelor actuale de infor
mație și a cerințelor vremii noastre 
— reprezintă o contribuție de seamă 
la promovarea idealurilor de pace și 
progres ale poporului român, expri
mă dorința sa de 
borare rodnică cu 
mii.

în comunicarea 
nia socialistă — factor activ de pace 
și progres in lumea contemporană", 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a arătat că, din în
delungata confruntare cu vicisitudi
nile istoriei, poporul român și-a for
mat șl transmis din generație în ge
nerație o concepție proprie despre 
raporturile dintre țări și popoare, în
temeiată pe conlucrare pașnică, ega
litate în drepturi și respect reciproc. 
Astfel, putem afirma că politica de 
pace și colaborare internațională pe 
care România o promovează astăzi 
pe arena mondială este adine anco
rată în trecutul istoric, tn tradițiile 
progresiste ale poporului român, a 
cărui luptă pentru libertate și drep
tate națională și socială, pentru nea- 
tîrnare și progres a fost legată în
totdeauna de preocuparea pentru 
dezvoltarea prieteniei și înțelegerii 
cu alte popoare.

Referindu-se, în continuare, la 
principiile și obiectivele nobile, con
structive ale politicii externe’ a Româ
niei socialiste, la înaltul prestigiu pe 
care aceasta l-a dobîndlt pe toate me
ridianele lumii, vorbitoarea a arătat : 

„întregul nostru popor recunoaște 
astăzi cu mîndrie că inițiatorul și 
dinamizatorul acestei politici este 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
marcantă a lumii contemporane, sti
mat în întreaga lume ca promotor al 
cauzei păcii, progresului, libertății și 
independenței tuturor popoarelor".

In istoria contemporană a Româ
niei — s-a subliniat In comunicare 
— perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului și alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului va rămîne înscrisă pentru 
totdeauna ca o adevărată piatră de 
hotar pe calea dezvoltării și adîncirii 
amplului proces revoluționar de edi
ficare a socialismului In patria noas
tră și, totodată, a deschiderii de noi 
perspective afirmării României în 
viața Internațională, participării sale 
tot mai active la lupta pentru in
staurarea unei lumi mal drepte și 
mai bune.

în continuare, vorbitoarea a subli
niat aportul determinant al conducă-

geto-dacilor.
la viziunea de uni- 
creația istorică a lui 
vorbitorul a marcat

înțelegere șl cola- 
toate națiunile lu-

intitulată „Româ-

torului partidului șl statului nostru 
la elaborarea și transpunerea in via
ță a politicii externe de pace și co
laborare a României, la analiza știin
țifică, realistă, a tabloului actual șl 
de perspectivă al vieții internaționa
le, la explicarea fenomenelor și pro
ceselor ce au loc in lume, în cone
xiunea și iriterdependența lor. S-a 
scos în relief, in context, că aportul 
constructiv al țării noastre la solu
ționarea problemelor multiple și 
complexe ale lumii contemporane, 
creșterea prestigiului României pe 
arena mondială sînt indisolubil lega
te de ampla și neobosita activitate 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de cutezanța creatoare și 
consecvența cu care acționează pen
tru promovarea intereselor naționale 
în armonie cu cele ale altor popoare, 
de rolul său hotărîtor in elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe românești. Remarcabila sa 
activitate, istoricele vizite efectuate 
în zeci și zeci de țări de pe toate con
tinentele, întîlnirile și convorbirile 
cu conducătorii unui impresionant 
număr de partide și de state, cu re
prezentanți de seamă ai opiniei pu
blice mondiale, documentele sem
nate, propunerile și inițiativele în 
problemele fundamentale ale lumii 
contemporane s-au constituit in tot 
atîtea contribuții de esențială însem
nătate la puternica afirmare interna
țională a României.

în continuare, au fost înfățișate 
principiile pe care partidul și statul 
nostru le așază cu fermitate lâ 
baza relațiilor României cu to^te 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social-politic.

Expresia cea mai completă și cu
prinzătoare a politicii externe a 
României contemporane o reprezintă 
concepția și acțiunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndreptată spre 
realizarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, care, ținînd sea
ma de interdependența și legătura 
indisolubilă dintre toate domeniile 
vieții internaționale, implică o schim
bare fundamentală a întregului sis
tem al relațiilor dintre state — 
economice, politice, social-culturale.

în continuare, au adresat cuvinte 
de salut dr. Bengt Aslung din Sue- 
dia, președintele Comisiei internațio
nale de istorie militară comparată, 
prof. Bianca Valotta Cavalotl din 
Italia, secretarul Centrului italo-ro- 
mân de studii istorice, dr. Iosif Con
stantin Drăgan, președintele Funda
ției „Drăgan", prof. Andrâ Corvisier 
din Franța, prof. Maria Gloria Por
tal din Brazilia, dr. John Jessup din 
S.U.A., prof. dr. John G. Nandriș din 
Anglia, și prof. Fritz Klein din 
R.D.G» președintele părții R.D.G. în 
Comisia mixtă româno-germană de 
istorie.

Vorbitorii au scos, totodată, in evi
dență importanța creării primului 
stat dac centralizat și independent, 
au reliefat valoarea bogatelor tradi
ții de luptă pentru libertate și inde
pendență ale poporului român, sub
liniind . în același timp dezvoltarea 
pe care o înregistrează relațiile 
României contemporane cu țările lor. 
în context, oaspeții de peste hotare 
au evidențiat importanța deosebită a 
conlucrării dintre istorici, în general 
dintre oamenii de știință, pentru mai 
buna cunoaștere reciprocă, pentru 
Înțelegere și cooperare intre națiuni.

Acad. Gheorghe Mihoc, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, a rostit șpoi cuvîntul de 
închidere.

El a evidențiat semnificațiile 
profunde ale sesiunii științifice, 
menționînd că aceasta se înscrie în 

’ampla suită de manifestări politice, 
cultural-artistice și științifice orga
nizate în întreaga țară cu prilejul 
aniversării a 2050 de ani de la crea
rea primei formațiuni statale centra
lizate, prin unirea de către Burebis- 
ta a tuturor dacilor din spațiul car- 
pato-dunărean-pontic.

Relevînd valoarea științifică deose
bită a comunicărilor prezentate, vor
bitorul a arătat că ele au pus în lu
mină o seamă de alte aspecte ale 
substratului originar al poporului 
nostru multimilenar, aspecte privind 
continuitatea daco-romană pe teri
toriul țării noastre, au evocat pri
mele formațiuni statale românești, 
precum și o seamă de momente cru
ciale din lupta necurmată și dîrză a 
poporului român pentru păstrarea 
gliei strămoșești, a ființei proprii, a 
unității și independenței sale.

Au fost adresate mulțumiri căldu
roase oaspeților de peste hotare 
pentru comunicările lor științifice și 
cuvintele de salut.

„Sărbătorirea a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat dac centra
lizat și independent — a declarat 
acad. Gheorghe Mihoc — capătă pen
tru noi profunde semnificații și se 
integrează firesc in procesul de cu
noaștere și valorificare a bogatelor 
tradiții progresiste ale istoriei și cul
turii noastre".

Vorbitorul a încheiat citîndu-1 pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Păs- 
trînd de la daci setea nestinsă de li
bertate, voința de a nu-și pleca frun
tea sub jugul străin, hotărirea de a 
rămîne mereu el însuși, unic stăpîn 
pe viața și pe soarta sa și continuind 
spiritul rațional, judecata și pasiunea 
creatoare a romanilor, poporul român, 
nou apărut în .lume, avea să împli
nească, într-o existență de aproape 
două milenii, un eroic, zbuciumat și 
măreț destin Istoric, dezvoltîndu-se 
continuu și afirmîndu-se cu putere tn 
rîndul popoarelor și, astăzi, a națiu
nilor lumii".

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc mult Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări și urări 
pe care ați binevoit să mi le transmiteți cu ocazia zilei mele de naștere.

General-locotenent (R.l JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Primire la C. C. al P. C. R.
Vineri după-amlază, tovarășul Vir

gil Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Domingos Abran- 
tes, membru al Comisiei Politice, se
cretar al C.C. al P.C. Portughez, și 
pe Albano Nunes, membru al C.C. 
al P.C.P., șeful secției Internaționa
le a P.C. Portughez, care se află în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

în cadrul înttlniril s-a procedat la 
un schimb de informații privind 
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Portughez, 
exprimîndu-se dorința de a dezvol
ta continuu raporturile dintre cele

două partide, în spiritul convorbiri
lor și întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și Al
varo Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, al 
dezvoltării colaborării dintre Româ
nia și Portugalia, in interesul po
poarelor român și portughez, al cau
zei păcii, progresului și prosperită
ții In lume. Au fost abordate unele 
aspecte ale vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncitorești 
Internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

A participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Sosirea în Capitală a delegației
Partidului Republican Italian

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală delegația Partidului Republi
can Italian, condusă de Giovanni 
Spadolini, secretar general, senator, 
care efectuează o vizită de prietenie 
In țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Din delegație mal fac parte Enmo 
Ceccarini, membru al Consiliului Na
țional al P.R.I., șeful secției interna
ționale, și Stefano Folii, membru al 
Consiliului Național al P.R.I., șeful 
Secretariatului, director al revistei 
„Occidente".

La sosire pe aeroportul Otopenî, 
delegația italiană a fost întîmpinată 
de tovarășii Iosif Banc, membru al

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Ecuador, 
Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
vineri după-amiază, o manifestare 
culturală, in cadrul căreia George 
Marinescu, comentator la Televiziu
nea română, a vorbit despre dezvol
tarea social-economică a acestei țări.

La manifestare au participat repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

A fost prezent dr. Gonzalo Paredes 
Crespo, ministru, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republici^ Ecuador la 
București.

(Agerpres)

Știri sportive
• Astăzi se vor desfășura meciuri

le celei de-a 2-a etape a diviziei A 
la fotbal, tn Capitală sînt programate 
două partide : Steaua — Universita
tea Craiova (stadion Steaua, ora 16) 
și Sportul studențesc — S.C. Bacău 
(stadion Dinamo, ora 18).

Iată programul jocurilor din țară, 
care vor începe la ora 18 : Universi
tatea Cluj-Napoca — Politehnica Ti
mișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — Chimia 
Rm. Vilcea ; F.C. Baia Mare — F.C.M. 
Brașov ; Jiul Petroșani — Progresul 
Vulcan ; F.C. Argeș Pitești — Poli
tehnica Iași ; F.C.M. Galați — Dina
mo ; F.C. Olt — Corvinul Hunedoara.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere din jurul orei 17,30,17,30, 
pe programul 1, aspecte de la toate 
întîlnirile. >

cam-• La Salonic au luat sfirșit 
pionatele balcanice de atletism pentru 
juniori și junioare. în ultima zi, spor
tivii români au repurtat 8 victorii. In 
proba masculină de săritură în înăl
țime Sorin Matei a terminat învin
gător cu 2,25 m. Iată celelalte victo
rii realizate de sportivii români : ju
niori : 800 m : L. Darvas — 1’52”5/IO ; 
400 m : I. Bulac — 52”98/100 ; junioa
re : 200 m : Nicdleta Lia — 24”04/100 ; 
800 m : Cristina Cojocaru — 2’04”4/10; 
100 m garduri : Alina Grecu — 14”10/ 
100 î Ștafeta 4X400 m — 3’39”2/10 ; 
greutate : Silvia Comărniceanu — 
14,94 m.
• La Zalaegerszeg și Pecs au con

tinuat meciurile campionatului euro
pean de baschet pentru cadete (ju
nioare II). Echipa României a invins 
cu 80—68 (40—30) selecționata Spaniei. 
Alte rezultate : Cehoslovacia — Iu
goslavia 70—66 ; Suedia — R.F. Ger
mania 
74-72 ;

54—45 ; Italia — Ungaria 
Bulgaria — Franța 70—50.
Sittard (Olanda) a început 
final al campionatului euro-

• La 
turneul 
pean de polo pe apă pentru juniori. 
Selecționata României a învins cu 
scorul de 5—4 (1—9, 2—2, 2—1, 0—1) 
echipa Italiei. Alte 
ria — Spania 7—6 ;
U.R.S.S. 8—7.

rezultate : Unga- 
R.F. Germania —

poloneză Polawy• tn localitatea . 
au continuat meciurile competiției in
ternaționale de handbal pentru ju
nioare : „Cupa Prietenia**. Rezultate 
tehnice : România — Polonia II 11—10 
(5—4) ; U.R.S.S. — R.D. Germană 
15—10 (8—7) ; Ungaria — Cehoslovacia 
14—13 (7—5).

Președintele Republicii Singapore

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore, 
calde felicitări însoțite de sincere urări de sănătate 
de succes și prosperitate poporului singaporez.

Exprim convingerea că relațiile dintre România 
dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și 
păcii și colaborării în întreaga lume.

Favorizat de situarea sa geogra
fică, la întretăierea marilor trasee 
comerciale mondiale, orașul-stat 
Singapore a cunoscut o susținută 
dezvoltare economică, mai cu seamă 
după ieșirea teritoriului din Fede
rația Malayeză, la 9 august 1965, și 
proclamarea independenței. Na
vigației, comerțului, construcțiilor 
navale — sectoare economice tra
diționale — li s-au alăturat ramuri 
noi, cu producție orientată pre
ponderent spre export. Pe insula 
principală a țării au luat naștere 
platforme industriale, 
meroase întreprinderi : 
unități constructoare 
șini, șantiere navale,
ales industrii de vîrf producătoare 
de iftstalații și sisteme electronice, 
circuite integrate, calculatoare, a- 
parate de precizie. Construcția de

cu nu- 
rafinării, 

de ma- 
dar mai

Politic Executiv, secretar 
P.C.R., Ghizela Vass,

Comitetului 
al O.C. al 
membru al CC. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Ernesto Marîo Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 șl 11 

august, tn (ară : Vremea va fi In ge
neral Instabilă șl se va răci ușor in- 
ceplnd din nord-vestul tării. Cerul va 
H temporar noros. Vor cădea aversa 
locale de ploaie in Crlșana. Transil
vania, Maramureș șl nordul Moldovei.

vă 
Și

SINGAPORE 
transmit cele mai 
fericire personală,
Singapore se vorșisingaporez, al cauzei

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

platforme de foraj marin repre
zintă, in prezent, una din cele mai 
dinamice ramuri industriale. în 
1969 a fost realizată prima plat
formă de foraj singaporeză ; de 
atunci și pînă anul trecut, nu mai 
puțin de 55 astfel de platforme pe
troliere, purtînd marca întreprin
derilor din această țară, au luat ca
lea mărilor.

România întreține cu Repu
blica Singapore relații de prietenie 
și colaborare, întemeiate pe stimă 
și respect reciproc. Pe baza acor
durilor și înțelegerilor existente 
între cele două țări, schimburile 
comerciale, cooperarea in diferite 
domenii s-au amplificat și diversi
ficat continuu, în interesul reci
proc, constituind în același timp o 
contribute la cauza înțelegerii șl 
conlucrării în lume.

In rest — averse izolate. Vînt mode
rat. Minimele vor ti cuprinse Intre 10 
și 20 de grade, Iar valorile maxime vor 
oscila Intre 20 și 30 de grade. Izolat, 
oondltil de grindină. In București : 
Vreme călduroasă la început, apoi în 
răcire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil aversei de ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 16—18 grade, iar valorile 
maxime vor oscila între 28 șl 31 de 
grade. (Meteorolog de serviciu. Marga
reta St rutul.

DE 11 PIIEȘ1I IA eUCUSEȘII, IA VOLANUL UNEI „DACII
fi fost absolut necesar din partea 
unor specialiști, inginerul Nicola
escu s-a întors acasă mîhnft și 
nedumerit. I s-au pus destule bețe 
în roate. Și tocmai cînd a avut im
presia că toate conturile au fost în
cheiate brutal, tn defavoarea inven
tatorului. spre sansa lui a revenit la 
Pitești — dar altfel decît prima 
oară: invitat de actualul direc
tor general 
nit aducînd 
tehnică nu 
materializată 
soluții constructive mult perfecționa
te fată de cele anterioare, artizanale. 
Ceea ce înseamnă că pentru Nicola
escu insuccesul scontat de unii n-a 
însemnat nicidecum o înfrîngere. ci 
un imbold, un cîștig de experiență. 
La a doua Iul intîinire cu oamenii 
uzinei piteștene a fost întîmpinat cu 
căldură și atenție, cerîndu-i-se să lu
creze la perfecționarea ideii lui 
tehnice Împreună cu un admirabil 
colectiv, care reunește crelerele cele 
mai agere ale acestei prestigioase în
treprinderi. Intre cel care iși aduo 
contribuția la perfecționarea con
structivă • soluției inginerului oră- 
dean ii amintim pe inginerii Nicu 
Grigoraș, Andrei Belu și Ovidiu 
Scobai, recunoscuți In (ară pentru 
realizările lor In perfecționarea mo
toarelor de mare putere, 
Rodica Neagu, tehnicienii 
torii Ion Duncan, Mircea 
Ion Bichi.

...îl întîlnim în ultima _ . 
Nicolaescu și observăm că fata lui 
nu mai este crispată, nu ne mai vor
bește despre obtuzitatea si birocrația 
care împrumută diferite chipuri pen
tru a se așeza In calea noului. Ni
colaescu zîmbeste.

Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie a alocat fonduri 
importante și prin factorii lui de 
cea mai inaltă responsabilitate 
urmărește riguros evoluția experi
mentărilor. Centrala din Pitești 
i-a dat o „Dacie" pe care să-și 
încerce îndrăzneala gîndiril crea
toare. Face des naveta Oradea — 
Pitești și are acum toate porțile 
ușile) deschise. Cînd confruntarea 
idei nu se poate încheia în cursul 
lei. din pricini lesne de înțeles, 
este continuată seara, noaptea, acasă 
la directorul general al centralei sau 
la comitetul județean de partid — 
uneori la primul secretar.

Cineva ne spunea că „tehnica 
nu-și deschide porțile în fata senti
mentalismelor". Da, așa este, dar se 
pare că unii confundă noțiuni incon- 
fundabile ; sentimentalismul cu fi
reasca emoție, cu vibrația pe care ți 
le dau acea stare de neliniște crea
toare care se numește simplu și so
bru romantism revoluționar. Propriu 
comuniștilor, sentiment capabil să 
deschidă chiar și cele 
porți ale tehnicii.

(Urmare din pag. I)
care 130 000 km au fost parcurși cu 
combustie mixtă. Starea de funcțio
nare a motorului este excelentă.

...Omul care ne-a oferit „surpri
za" este Inginerul mecanic Ștefan 
Nicolaescu, de cîtva timp inspector 
principal la Inspectoratul județean 
Bihor pentru controlul calității pro
duselor, un comunist pe care actualul 
director general al Centralei indus
triale de autoturisme Pitești, tovară
șul inginer Simion Săpunaru, ni-1 
caracteriza zilele trecute ca pe „un 
exemplu de abnegație și perseverență 
în realizarea unei idei valoroase, 
care soluționează o mare problemă 
economică și pentru finalizarea că
reia a făcut, trei ani la rînd, multe 
sacrificii".

Nu sînt elogii gratuite, este apre
cierea riguroasă a unui specialist de 
prestigiu in domeniu, care reprezintă, 
deopotrivă, interesele producătorului 
beneficiar — ca întreprindere — cit 
șl ale consumatorului.

...Din momentul cînd ideile au în
ceput să capete întruchipare în re
zultate concrete, atît de mult aștep
tate. cînd demonstrațiile aduceau șl 
confirmări certe, inginerul Nicolaes
cu a devenit mai perseverent în 
efortul de perfecționare a soluției 
tehnice inedite pe care o prezenta, 
mai tenace în convingerea că trebuie 
să demonstreze că se află pe o cale 
bună, ce prezintă interes pentru 
economia națională.

Dar Ia ce uși să bată? Pentru 
prima dată a călcat pragul 
lui județean de partid 
acolo a intîlnit oameni 
numai că l-au ascultat, 
sl ajutat. A fost detașat ... 
Oradea pentru a 1 se oferi posibili
tatea, în condițiile locale, de a ve
rifica soluția și pe autocamioane, pe 
unele mașini din parcul acestei în
treprinderi. Rezultatele au fost spec
taculoase. Șoferii, la mașinile cărora 
a fost adaptat dispozitivul, și-au ri
dicat pălăria !

Dar timpul trebuia comprimat. Am 
fost de fată cînd primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
sunat in citeva locuri din Bucu
rești. De la experimentări locale 
trebuia trecut cît mai grabnic 
la perfecționarea soluției constructi
ve aflate intr-un stadiu artizanal — 
după posibilitățile autorului.

în ziua următoare ne și aflam la 
Pitești, prospectînd reacția celor 
responsabili de construcția și perfor
mantele automobilului. In uzină ni 
s-a spus atunci textual: „Dacă exis
tă o asemenea soluție, luăm primul 
avion spre Oradea și ne întoarcem 
cu autorul el aici, la Pitești**. La Co
mitetul județean de partid Argeș, 
vestea a fost primită, de asemenea, 
cu cel mai mare interes. Au început 
să se ocupe îndeaproape de această 
problemă 
Consiliului 
citoresc al 
Sociale. Și____ ___ ____ ___
sarea inginerului Nicolaescu pentru 
o iună-două la Centrul 
științifice și inginerie 
pentru autoturisme din

Dar cu toate măsurile 
dintele si parasedintele 
te chiar din cauza lor — Nicolaescu 
ne spunea tn acea perioadă : „Mi 
se nare că uneori este mal ușor să 
escaladezi Everestul decît să răzbați 
prin orgolii, interese egoiste. În
guste".

La institutul de specialitate din 
Pitești n-a stat o lună-două. După 
aproape nouă luni de muncă, de 
căutări, negăsind sprijinul care i-ar

— dar altfel decît 
Invitat de actualul 

al centralei. A reve- 
cu el aceeași noutate 
tn fază incipientă, ci 

de această dată prin

chimista 
și munci- 
David și

vreme pe

H

de- 
tața 

realizări certe. Autoturis- 
aflate în experimentări au 

supuse tuturor 
trebuie să le

probelor pe 
îndeplinească 
fi introdusă 
constatat că.

Comitetu- 
Bihor șl 
care nu 
dar l-au 
la I.T.A.

(si 
de 
zl-
ea

mai ferecate
sl cadre din conducerea 
Central de Control Mun- 
Activitătii Economice și 
astfel s-a hotărît deta-

întrebări ale 
cerut tovară-

de cercetări 
tehnologică 

Pitești.
luate, cu se- 
— sau poa-

Pentru Inevitabilele 
cititorilor noștri i-am .. . 
șuiul ing. Simion Săpunaru să tacă 
cîteva precizări referitoare 
1) stadiul experimentărilor și 
teresul pe care îl reprezintă pen
tru producător această noutate 
tehnică ; 2) problema obținerii noului 
combustibil și dacă este rațional pen
tru economia națională să se treacă 
la producerea pe scară largă a aces
tui tip de metanol ; 3) care sînt per
spectivele introducerii acestor dispo
zitive în producția de serie.

la : 
in-

1. Rezultatele obținute acum după 
o idee principial îmbunătățită față 
de ceea ce a fost experimentat în 
decursul ultimilor ani de Inginerul

• NOU TIP DE STI
MULATOR CARDIAC. 
Un medic de la un spital din 
Boston a realizat un tip special 
de stimulator cardiac care, am
plasat în toracele pacientului, în
deplinește rolul unui adevărat 
semnal de alarmă, producînd în 
mod automat 
caz de criză.
care publică detalii „New En
gland Journal of Medicine**, a 
fost testat cu succes pe un nu
măr de șase pacienți de către 
un grup de medici de la acest 
spital, precum și de la faculta
tea de medicină „John Hopkins** 
din Washington. Noul instru
ment medica] este de fapt o ver
siune automatizată și miniaturi
zată a unui defibrilator, aparat

electroșocuri în 
Aparatul, despre

generator de electroșocuri, care 
este utilizat în caz de urgențe 
în ambulanțe și în spitale pentru 
a se restabili ritmul cardiac. Ba
teriile din aparat, pe bază de li
tiu, permit funcționarea lui pe 
o perioadă de trei ani.

• NU ADORMIȚI LA 
VOLAN ! Una din principa
lele cauze ale accidentelor de 
automobil este adormirea la vo
lan. O picoteală de numai citeva 
secunde se poate solda cu ur
mări din cele mai grave. Pentru 
a preveni această situație, teh
nicienii francezi au realizat un 
aparat (în imagine) menit să în
trerupă la timp somnul nedorit. 
Este vorba de un dispozitiv ex
trem de ușor (doar 15 grame cu

baterie cu tot !) care se fixează 
după ureche» Constatîndu-se că 
atunci cînd ațipește, capul con
ducătorului auto cade automat 
în fată si niciodată în spate sau 
lateral, aparatul a fost astfel 
conceput încît să reacționeze ca 
o sirenă atunci cînd această 
mișcare a capului depășește un 
anumit unghi.

DE PRETUTINDENI
• O ISTORIE A CINE

MATOGRAFIEI. Cunoscu- 
tul realizator de filme și scrii
tor pe teme de cinema Jean 
Mitry iși încununează opera cu 
monumentala „Istorie a cinema
tografiei" in mai multe volume. 
De curînd au ieșit de sub tipar 
volumul IV, referitor la peri
oada 1930—1940, și volumul V, 
Feferitor la anii 1940—1950. In
teresul pentru volumul IV — 
relevă criticul Jacques Siclier 
în „Le Monde" — decurge în
deosebi din faptul că mai multe 
capitole sînt consacrate perioa
dei de trecere de la filmul mut

Ia cel vprbit, perioadă care, da
torită progresului tehnic, a tă
cut din industria filmului o artă 
nouă. Autorul tratează produc
ția cinematografică nu pe țări, 
ci pe genuri, forme și stiluri, ci
titorul putînd astfel să-și facă 
o imagine despre evoluția unui 
anumit gen, de pildă, filmul is
toric sau de război. în toate ță
rile producătoare lntr-o anumi
tă perioadă.

• RECUPERAREA CO- 
LORANȚILOR DIN APE 
REZIDUALE. Specialiștii din 
orașul sovietic Kalinin au pus la 
punct o metodă de enurare a 
apelor reziduale de la între
prinderile textile care, nu nu-

mal că nu presupune cheltuieli 
suplimentare, ci aduce chiar be
neficii. în procesul purificării, 
coloranții sînt recuperați In
tegral. Compoziția lor chimică, 
cît si alte calități ale coloranti- 
lor rămîn neschimbate, aceștia 
puțind fl reutilizati la vopsirea 
țesăturilor. Noua metodă de 
epurare mai prezintă și avanta
jul reducerii consumului de apă 
al întreprinderii.

• AVION PROPUL
SAT CU ENERGIA SO
LARĂ. Pentru prima oară, un 
avion propulsat în întregime cu 
energia solară a decolat și a 
reușit să zboare, parcurgînd pes-

te 3 kilometri. Această premieră 
aeriană a fost realizată la o bază 
a aviației americane — Edwards 
— din California. Aparatul, care 
cîntărește 30 kilograme, a zbu
rat cu o viteză de aproximativ 
25 kilometri pe oră, atingînd de 
cîteva ori solul. Avionul a fost 
pilotat de o aviatoare, Janice 
Brown, care, pentru a ușura cit 
mai mult sarcina motorului, a 
făcut o adevărată cură de slă
bire și.,, chiar și-a tăiat părul. 
Conceput de Paul MacReady, 
avionul este construit în cea mai 
mare parte din materiale plasti
ce ușoare. Motorul, de 0,4 CP. 
este conectat la o rețea de 2 800 
de celule fotovoltalce, care 
transformă direct energia solară 
în electricitate.

Nicolaescu — prlntr-o colaborare 
creatoare între inventator și colecti
vul de execuție, cercetare și experi
mentare de la Centrala industrială 
de autoturisme din Pitești 
monstrează că ne aflăm în 
unei 
mele 
fost 
care
o mașină pentru a 
în fabricație și s-a 
după un rulaj de peste 80 000 km 
executat de compartimentul competi
ții. . .
Nu 
me 
de 
țările 
gerea că in căutarea soluției ideale, 
parametrii calitativi mai pot fi 
ridicați pentru a îmbunătăți per
formanțele foarte bune obținute 
pînă acum ; sîntem, de aseme
nea, intens preocupați șl pen
tru a obține această modificare la 
un cost cit mai scăzut. Am op
tat, deocamdată, pentru această so
luție tehnică pentru că. la posibi
litățile actuale, ea este mai ușor de 
aplicat și aduce cele mai mari eco
nomii de benzină. Avem ușile 
deschise, sîntem bucuroși șl recep
tivi la o largă colaborare cu toți cel 
care pot si au datoria să ne ajute, 
fie că este Vorba de institute de 
cercetări, fie că sînt specialiști sau 
simpli pasionați de problemele mo
toarelor. Important este să se lu
creze concret si corect, cu serio
zitate șl modestie. Trebuie să se în
țeleagă că rezolvarea unor asemenea 
probleme cere spirit de echipă, cere 
din partea fiecăruia să pună mai 
presus de orice interesul general al 
societății, ca și grija de a oferi cum
părătorilor soluția cea mai economi
că și 
trecut 
putea 
poate
niu atît de important si de complex.

mașina s-a comportat normal, 
se ridică nici un fel de proble- 
in legătură cu funcționalitatea 

ansamblu a mașinii. Experimen- 
contlnuă și avem convin

ușor de realizat. Pentru că a 
de mult vremea tn care se mai 
crede că doar un om. singur, 
să facă minuni tntr-un dome-

2. Metanolul fiind un combustibil 
de categorie inferioară și avînd re
surse de materii prime, practic, in
comparabil mai mari decît cele e- 
xistente sub formă de hidrocarburi, 
poate fi obținut cu cheltuieli mult 
mai mici. în instalații simple. Dealt
fel. Combinatul de prelucrare a lem
nului din Pitești a pus în funcțiune 
o instalație care, numai prin valori
ficarea reziduurilor rezultate de la 
obținerea furfurolului. va produce 
metanol. Recent, la statia .,PECO“ din 
Mărăcineni —aflatăla una din intră
rile în Pitești — a fost dată în folo
sință prima statie din tară pentru dis
tribuirea metanolului. Spre a se gene
raliza procedeul de fabricare a aces
tui combustibil ieftin, la indicația 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.. 
cu cîtva timp în urmă a fost orga
nizat la Pitești un simpozion, la care 
au participat și specialiști din cîteva 
unități economice din țară. Este doar 
un început, pentru că rezolvarea 
problemelor legate de producerea șl 
distribuirea metanolului pe scară 
națională cere în mod obligatoriu 
aportul competent al institutelor de 
cercetări și ministerelor de profil.

3. Programul nostru de experimen
tări a intrat in faza finală odată cu 
punerea în condiții de exploatare 
normală a celor 10 autoturisme cu 
care a fost dotat parcul de taxime
tre al municipiului Pitești. Sîntem 
în etapa ultimelor finisări. Din punct 
de vedere al funcționării și consu
mului au fost obținute rezultate 
foarte bune. Am reușit, de aseme
nea, de curînd să înlăturăm un ultim 
mare inconvenient : mirosul provocat 
de impuritățile din metanolul pro
dus din reziduuri. Ne pregătim acum 
pentru producția de serie. Avînd în 
vedere acest stadiu este necesar ca 
în timpul cel mai scurt să fie orga
nizată și pusă la punct — concomi- 

. tent — producerea, ca și rețeaua de 
distribuire a metanolului din resurse 
secundare.

★
Un episod care demonstrează — 

dacă mal trebuia demonstrat — că noul 
are de infrînt inerții, rutină, că dru
mul lui este adeseori plin de obsta
cole. de neprevăzut, cel mai adesea 
izvorîte din lipsa de încredere, din 
ignorantă, din comoditate. Dar ca
zul pe care-1 prezentăm ni se pare 
pilduitor, in primul rînd pentru mo
dul în care poate să iasă victorioa
să o idee atunci cînd oameni puși 
să slujească cu adevărat noul, care 
trăiesc pentru el dau dovadă de 
abnegație si tenacitate, spre a-1 face 
să izbindească.
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de pace, pentru viață, 
pentru civilizație!

Luări de poziție in favoarea înfăptuirii dezarmării 
ți in primul rînd o celei nucleare

științifică si dezvoltarea tehnologică intre♦ • » u

si R. F. G.
PRESAZ,

'5

<i ML 1^/ pe scurt

TOKIO 8 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută agenției Associated 
Press, cu prilejul împlinirii a trei de
cenii și jumătate de ta lansarea 
bombei atomice asupra orașului Na
gasaki — la 9 august — sir Phillip 
Noel-Baker, fost politician britanic și 
laureat al premiului Nobel pentru 
pace in anul 1959, s-a pronunțat pen
tru adoptarea dc măsuri imediate in 
vederea realizării dezarmării gene
rale și totale, in special a celei nu
cleare. El a subliniat că actuala 
cursă a înarmărilor a creat un imens 
pericol pentru întreaga omenire, iar 
o nouă folosire a armelor nucleare 
va fi „o crimă îngrozitoare impotriva 
umanității".

„Nici o armă care continuă să uci
dă oameni ani întregi după folosirea 
ci nu mai poate fi acceptată de lu
mea de astăzi" — a spus Philltn 
Noel-Baker. „Cursa înarmărilor nu
cleare, a subliniat el, nu servește 
nici un obiectiv militar, iar asemenea 
tipuri de arme nu fac decit să spo
rească pericolele cu care sîntem con
fruntați". în încheiere, Noel-Baker a 
subliniat că in Ioc ca miliarde de do
lari să fie cheltuite in fiecare an 
pentru Înarmare, aceste sume ar tre
bui să fie 
eliminarea 
lioane și 
planetei.

a declarat că guvernul său va depu
ne eforturi pentru 
tratat internațional 
interzicerea tuturor 
arme nucleare in
transmite agenția Kyodo. Japonia, a 
adăugat el. va promova in continua
re politica de a nu introduce, deține 
sau produce in tară arme nucleare.

Încheierea unui 
care să prevadă 
experiențelor cu 
cele trei medii,

folosite în lupta pentru 
sărăciei ce afectează mi- 
milioane de locuitori ai

TOKIO 8 
ministru al

(Agerpres). — Primul 
Japoniei, Zenko Suzuki,

LONDRA 8 (Agerpres). — în con
tradicție flagrantă cu cererea opiniei 
publice din țară de a se reduce chel
tuielile pentru înarmare, guvernul 
britanic a hotărît să aloce noi fon
duri in scopuri militare. Astfel, după 
cum a declarat in parlament minis
trul de interne, William Whitelaw, 
vor fi alocate 45 milioane lire ster
line. pentru perioada 1983—1984. in 
vederea modernizării unor centre 
militare locale, a echipamentului de 
comunicații și a unor sisteme de 
alarmă.

Decizia a provocat proteste din 
partea membrilor partidelor de opo
ziție. Astfel. Merlyn Rees, purtător 
de cuvint al grupului parlamentar la
burist din Camera Comunelor, a de
clarat că „dezarmarea este o soluție 
mai bună și mult mai ieftină pentru 
evitarea unui război". „Singura cale 
pentru rezolvarea problemelor ce 
privesc războiul nuclear este pentru 
noi sâ acționăm pentru dezarmare", 
a adăugat deputatul laburist.

BONN 8 (Agerpres). — în perioada 
5—8 august au avut loc la Bonn lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare in cerce
tarea științifică și dezvoltarea tehno
logică între Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania. Cu această ocazie a fost ana
lizat stadiul cooperării, în perioada 
de la sesiunea precedentă, s-au stabi
lit noi măsuri pentru creșterea efi
cienței cooperării și s-au convenit noi 
obiective de cooperare de interes re
ciproc.

Conducătorul delegației române. Ion

Teoreanu. vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, a fost primit de Hans-Hilger 
Haunschild, secretar de stat ta Minis
terul Federal pentru Cercetare și Teh
nologie. La convorbirile purtate cu 
acest prilej a fost apieciată in mod 
pozitiv desfășurarea relațiilor teh- 
nico-științifice intre cele două țâri șl 
a fost reafirmată voința comună de a 
se folosi toate posibilitățile existente 
pentru extinderea și adincirea coope
rării. La primire a participat Ion 
Râmbu. ambasadorul României în 
R.F.G.

Reuniunea de la Madrid trebuie să contribuie
la consolidarea și lărgirea procesului de destindere

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Tntr-un 
Interviu acordat agenției iugoslave 
Taniug. Marian Drobrosielski. adjunct 
al ministrului de externe polonez, a 
arătat că Polonia acordă o importan
ță deosebită reuniunii de la Madrid, 
care ar trebui să contribuie la conso
lidarea șt lărgirea procesului de des
tindere in Europa, și speră că la reu
niune vor predomina acele elemente 
care unesc toate țările europene

participante ta conferință și nu cele 
care le dezbină. Polonia, a continuat 
el. consideră că in momentul de față 
cel mai important este ca procesul 
destinderii să fie completat cu pro
cesul de dezangajare militară. Ad
junctul ministrului de externe a re
levat că, în opinia țării sale, aspectele 
militare ale securității europene tre
buie examinate cu prioritate ta reu
niunea de ta Madrid.

8 (Ager- 
implinesc 
cind cos-

Cosmonauții sovietici de patru luni 
la bordul complexului spațial

MOSCOVA 
preș). — Se 
patru luni de
monauții sovietici Leo
nid Popov Și. Valeri 
Riumin se află pe or
bită circumterestră la 
bordul 
spațial 
..Soiuz".

complexului 
„Sallut-6“ — 

După cum 
relatează agenția
T.A.S.S., In acest, răs
timp, ei au executat un

mare volum de cerce
tări și experiențe teh
nice și științifice. In 
cadrul programului de 
studiere a resurselor 
naturale ale Pământu
lui șt a mediului în
conjurător. el au reali
zat filmări și' fotogra
fieri privind 100 mili
oane de kilometri pă
trat i de uscat și ocean.

La bordul laboratoru
lui spatial „Saliut-6" 
cosmonauții au execu
tat cu ajutorul instala
țiilor „Kristall" și 
..Splav" 40 de expe
riențe. Agenția T.A.S.S. 
precizează că Leonid 
Popov și Valeri Riu- 
min se simt bine, iar 
programul de zbor se 
execută cu succes. I

C. C. a! Yemenit

Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a început dezbaterile
asupra problemei Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare ă trecut la dezbateri pe mar
ginea problemei Namibiei. în acest 
sens a fost prezentat un raport al 
Secretariatului O.N.U. in care se a- 
rată că, în cursul anului trecut, e- 
fectivele armate ale R.S.A. din Na
mibia au fost sporite cu aproxima
tiv 10 000 militari și au fost create 
noi baze militare sud-africane pe te
ritoriul namibian. Din raport rezul-

tă că regimul rasist din R.S.A. nu’e- 
zită să adopte nici un fel de măsură 
pentru a-și Întări controlul ilegal a- 
supra Namibiei.

Totodată, raportul evidențiază in
tensificarea represiunilor impotriva 
luptătorilor S.W.A.P.O. și adepților 
acestei organizații, in încercarea de 
a frina lupta de eliberare a popu
lației namibiene ce se extinde 
tinuu.

Înțelegeri pentru acțiuni comune 
în direcția înlăturării subdezvoltării

Vizita președintelui Mozambicului in Zimbabwe
SALISBURY 8 (Agerpres). — In 

cadrul unui mare miting organizat 1a 
Salisbury cu prilejul vizitei oficiale 
întreprinse în Zimbabwe de Samora 
Machel, președintei® Mozambicului, 
primul ministru al țării-gazdă, Robert 
Mugabe, a subliniat necesitatea re
concilierii naționale și unității intre 
diferitele rase. „Astăzi, in Zimbabwe, 
a spus el, albii și negrii pot să afirme 
Cu tărie că aparțin aceleiași națiuni, 
ceea ce ieri nu era posibil". La rin
dul său, președintele Machel, după ce 
a relevat sprijinul pe care țara sa 
l-a acordat mișcării de eliberare na
țională din Zimbabwe, a precizat că

con-

po-

I
I

I

I

ADEN 8 (Agerpres). — La Aden 
a avut loc plenara C.C. al Partidu
lui Socialist Yemenit. în 
ția dată publicității 1

i declara- 
la încheie

rea lucrărilor se relevă că in cursul 
dezbaterilor au fost examinate as
pecte ale situației interne, acordin-

du-se o atenție deosebită probleme
lor interne de partid și sarcinilor 
dezvoltării economice a R.D.P. Ye
men. Au fost discutate și probleme 
ale actualității internaționale. îndeo
sebi cele referitoare la situația din 
zona Golfului și Orientul Mijlociu. L

„dușmanul comun al celor două 
poare este subdezvoltarea".

*
Zimbabwe șl Mozambicul au sem

nat o serie de acorduri de cooperare 
în urma vizitei oficiale la Salisbury 
a președintelui Samora Machel. In 
prezența șefului statului mozambican 
și a primului ministru al țării-gazdă, 
Robert Mugabe, membri ai celor două 
delegații au semnat un acord gene
ral de cooperare și mai multe acor
duri în domeniile telecomunicațiilor, 
legăturilor aeriene, transporturilor te
restre, energiei, comerțului, raportu
rilor intre instituțiile financiare etc.

Ravagiile ciclonului „Alien"
După cum informează agenția 

Prensa Latina, îndepărtarea ciclo
nului „Allen" de litoralul cubanez 
a permis ameliorarea condițiilor 
atmosferice și revenirea țării 1a o 
situație normală. în cele trei zile in 
care Cuba a fost amenințată de u- 
ragan au fost evacuate peste 
350 000 de persoane din zonele jn 
pericol de a fi inundate. Patru per
soane și-au pierdut viața, fiind e- 
lectrocutate in diferite circumstan
țe survenite în timpul uraganului, 
în regiunile afectate de ploi și fur
tună se întocmește bilanțul pierde
rilor și se desfășoară lucrări 
facere.

de re-

♦
înaintarea uraganului tn 

Golfului Mexic a determinat
apele 

servi-

I

sâciile meteorologice din S.U.A. 
alerteze populația de pe litoralul 
texan. Indirect, uraganul a și făcut 
primele victime pe coasta statului 
american Louisiana, unde un eli
copter ce transporta persoane eva
cuate din zonele periclitate s-a pră
bușit. accidentul provocind moartea 
a patru persoane. Autoritățile me
xicane au pus, ta rindul tor, in sta
re de alertă populația din regiunea 
litoralului nord-estic al țării.

în drumul parcurs în ultimele zile 
prin arhipelagul Antilelor Mici și 
apoi prin cel al Antilelor Mari, 
„Allen" a afectat teritoriile a nu
meroase state, unde a provocat 
pierderi de vieți- omenești și consi
derabile daune materiale.

’ (Agerpres)

EXPOZIȚIE ROMANEASCA LA BRATISLAVA. In cadrul raportu
rilor de colaborare culturală romăno-celioslovacă, sub auspiciile Uniunii 
artiștilor plastici din R. S Slovacă, a avut loc, la Bratislava, vernisajul 
unei expoziții de sculptură mică și desene, cuprinzind lucrări ale unui 
mare număr de artiști români. Ati luat parte reprezentanți ai secțiilor de 
cultură ale organelor centrale de partid și de stat, ai Uniunii slovace a 
artiștilor plastici, membri ai corpului consular din capitala slovacă, 
sculptori, critici de artă, un numeros public.

ÎNTREVEDERI LA BELGRAD.
Hă Dam, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al R.P.D. Coree
ne. a fost primit, vineri, de Tvetin 
Miatovici, președinte al Prezidiului 
R.S.F.I. în timpul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, de am
bele părți s-a subliniat necesitatea 
unei angajări mai active a mișcării 
de nealiniere, ca factor independent 
în soluționarea principalelor pro
bleme politice și economice inter
naționale. S-a relevat dorința celor 
două țări de a dezvolta, în- conti
nuare. colaborarea reciprocă și de a 
contribui, impreună cu alte state, ta 
eforturile pentru apărarea păcii, 
promovarea cooperării internațio
nale și înțelegerii in lume.

cum anunță Institutul Central de 
Statistică, in comparație cu iulie 
1979, creșterea este de 21.6 la sută.

GREVA IN AUSTRALIA. Nemul
țumiți de respingerea cererilor lor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață, operatorii tehnici ai 
companiei australiene ..The Over
seas Telecommunications Commis- 
sion“ au declanșat o grevă de 24 de 
ore. Participanții la această acțiune 
sint operatori de întreținere a le
găturilor internaționale prin cablu 
și satelit ale Australiei.

AL V-LEA CONGRES MONDIAL 
DE SOCIOLOGIE RURALA, avind 
ca temă „Problema agrară, țăranii 
și dezvoltarea", și-a deschis lucră
rile la Ciudad de Mexico. Partici
panții ta congres au fost salutați de 
președintele Mexicului, Jose Lopez 
Portillo. în cadrul lucrărilor urmea
ză să fie prezentate circa 400 de re
ferate și studii.

DEMISII IN GUVERNUL ECUA
DORIAN. Zece miniștri ai guvernu
lui ecuadorian și-au prezentat de
misia șefului statului, președintele 
Jaime Roldos — informează agen
ția France Presse. S-a precizat că 
această demisie colectivă urmărește 
să permită președintelui remanie
rea cabinetului după un an de gu
vernare.

L

DATELE STATISTICE PUBLI
CATE DE AUTORITĂȚILE DE I.A 
SEUL atestă starea de criză prin 
care trece, in prezent, economia 
sud-coreeană. în primele cinci luni 
ale ânului, deficitul balanței de 
plăți a înregistrat o creștere de 
42 1a sută, in comparație cu aceeași 
perioadă a anului 1979, ajungind la 
2.38 miliarde dolari. De asemenea, 
deficitul balanței comerciale a 
ajuns la 370 milioane dolari, du- 
blindu-se față de perioada respec
tivă a anului precedent.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
ÎN ITALIA. în luna iulie — infor
mează agenția A.N.S.A. — costul 
vieții a înregistrat în Italia o creș
tere foarte puternică. Astfel, după

NEGOCIERILE DINTRE REPRE
ZENTANȚII JAPONIEI ȘI S.U.A. 
pentru rezolvarea unei dispute co
merciale legate de încheierea unor 
contracte intre firmele din cele două 
țări nu s-au soldat cu nici un rezul
tat favorabil. Guvernul Statelor 
Unite dorește ca Japonia să aprobe 
firmelor americane să obțină un 
contract în valoare de peste 3 mili
arde dolari în domeniul produselor 
electronice. în cazul în care nu se 
va realiza nici o înțelegere pînă la 
sfirșitul anului, firmele din Japonia 
vor pierde contracte în valoare de 
17.5 miliarde dolari, a precizat re
prezentantul părții americane.

FUNCTIONAREA PÂRTII ORBI
TALE A SONDEI AMERICANE 
„VIKING 1“, care evoluează in ju
rul planetei Marte, a încetat in 
urma unui semnal lansat de pe Pă- 
mint, la patru ani după ce a in-

ALGERIA

Dezvoltarea industriei
siderurgice

ALGER 8 (Agerpres). — Planuri
le de dezvoltare a economiei națio
nale prevăd ca Algeria să producă 
in anul 1985 aproximativ cinci mili
oane tone oțel. în 1990 — 7,5 mili
oane, iar in anul 2000 peste 15 mi
lioane tone. Pină in 1985, la Djid- 
jelli urmează să fie construită o nouă 
uzină metalurgică, care va furniza 
anual economiei naționale circa două 
milioane tone oțel. Algeria dispune 
in prezent de două mari combinate 
metalurgice ta Djidjelli și Oran.
căror modernizare și extindere sint 
prevăzute în planurile elaborate de 
guvernul algerian.

a

România se pronunță hotărît și militează activ

PENTRU 0 EUROPA UNITA, IN NUMELE PAGII, INOEPENOENTEII

SI PROSPERITĂȚII NAȚIUNILOR CONTINENTULUI
Nicolae 

Marii 
de 
și 

preocupării

Cuvîntarea tovarășului 
Ceaușescu, Declarația-apel a 
Adunări Naționale, Consiliului 
Stat și Guvernului sint o nouă 
puternică expresie a 
României de a-și aduce o contribuție 
activă ta cauza păcii, securității și 
colaborării in Europa și in lume. La 
cinci ani de 1a prima Conferință ge- 
neral-europeană. în preajma noii 
reuniuni de ta Madrid, in împrejură
rile menținerii unei situații interna
ționale încordate, România, călăuzită 
de spiritul unei înaite răspunderi 
pentru destinul Europei și al între
gii omeniri, cheamă stăruitor la in
tensificarea eforturilor pentru oprirea 
evoluțiilor primejdioase, transpunerea 
neabătută și integrală in viață a pre
vederilor Actului final, pentru con
tinuarea procesului de edificare a 
securității europene.

Care este finalitatea 
ces ? O spun clar înseși 
tele de incheiere ale 
ției-apel : „O EUROPA 
PROSPERA ȘI PAȘNICA", 
este, neîndoielnic, un tel măreț și in- 
suflețitor, spre care tind toate po
poarele continentului european. Și 
este, fără îndoială, marele merit al 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii, de a fi adus o 
contribuție de inestimabilă valoare la 
definirea conceptului „Europei unite", 
ca parte integrantă a vastei sale ope
re teoretice și practice privind secu
ritatea europeană. La întrebările car
dinale: de ce o „Europă unită" este 
un imperativ categoric al contempo
raneității ? ; în numele căror țeluri 
se impune edificarea ei ? ; de unde 
trebuie pornit și pe ce căi se poate 
obține realizarea sa ?, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU dă un ma
gistral răspuns sintetic. arătind : 
„Sint multe probleme care preocupă 
națiunile europene și care nu pot fi 
soluționate decit intărind colaborarea 
și realizind o unitate bazată pe di
versitatea de orinduiri sociale și de 
concepții — o unitate pentru pace, 
pentru independentă, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună".

în lumina învățămintelor 
istoriei Cerința imperioasă a uni
tății europene sau — așa cum s-a ex
primat tovarășul Nicolae Ceaușescu

acestui pro- 
cuvin- 

Declara- 
UNITA, 

Acesta

in timpul vizitei în Franța — datoria 
supremă a statelor de a face totul 
nu in direcția separării Europei, ci, 
dimpotrivă, in direcția unității conti
nentului. decurge din întreaga expe
riență istorică, ca și din cele mai 
evidente realități contemporane.

Istoria stă mărturie că cele două 
conflagrații- pornite din Europa și 
soldate cu incalculabile pierderi uma
ne și materiale s-au produs în con
dițiile lipsei de unitate între țările șl 
popoarele europene. Politica de îm
părțire și reîmpărțire a Europei și a 
lumii in sfere de influență, dezmem
brarea Europei în coaliții politico- 
militare — Tripla Alianță și Tripla 
înțelegere — au precedat și favori
zat declanșarea primului război mon
dial ; tot așa cum crearea de către 
puterile agresoare a diferitelor „axe", 
lipsa de unitate a forțelor sociale 
înaintate care, acționind unitar, ar fi 
putut să li se opună acestora, au fost 
factori care au determinat și înlesnit 
declanșarea celui de-al doilea război 
mondial.

In lumina acestor tragice experien
țe se impune, ca un invățămint pri
mordial, necesitatea de a se acționa 
stăruitor pentru unitatea popoarelor 
europene in scopul de a face cu 
neputință repetarea ororilor războiu
lui. Tocmai această pertinentă lecție 
a istoriei este avută in vedere de 
partidul nostru, care. încă 1a Confe
rința națională din 1945. a preconizat: . 
„nu o politică de echilibru a forțelor, 
nu o politică de împărțire a lumii in 
blocuri, ci una de înțelegere și co
laborare intre popoare și state".

Din păcate, nu in acest sens au 
evoluat evenimentele. La puțină vre
me după încheierea celui de-al doilea 
război mondial. Europa a devenit 
principala victimă a „războiului 
rece", care s-a caracterizat prin divi
zarea artificială a continentului in 
grupări politico-militare și econo
mice. a căror existență a imprimat 
relațiilor firești, tradiționale, de co
laborare intre statele continentului un 
caracter anormal. frinindu-Ie și vi- 
ciindu-le profund, generind pe conti
nent un climat de neîncredere, sus
piciune, încordare. împărțirea Euro
pei in cele două blocuri militare 
opuse a stimulat considerabil des
fășurarea și escaladarea continuă a 
cursei Înarmărilor, persistența altor

factori de nesiguranță și știrbire a 
securității națiunilor europene, cum 
sint menținerea bazelor militare și a 
trupelor străine pe teritoriile unor 
state europene — toate acestea spo
rind continuu primejdiile ta adresa 
păcii în Europa și în lume. Iată de ce 
desființarea blocurilor, depășirea po
liticii de bloc s-a impus ca unul din 
comandamentele primordiale ale unei 
securități reale și trainice pe con
tinent.

Interesele comune să pre
valeze asupra oricăror deo
sebiri Desigur, 0 Politică justă și 
realistă nu poate să nu țină seama 
de profundele schimbări intervenite 
în Europa în perioada postbelică, de 
realitatea inexorabilă a faptului că 
între statele continentului există deo
sebiri de orinduire social-economică, 
de concepții politico-ideologice. Dar 
logica, rațitmea politică 
sâ se pună pe primul plan nu aceste 
deosebiri, ci ceea ce este comun și 
unește intre ele popoarele continen
tului. Or, o asemenea abordare con
structivă duce 1a concluzia că, pe 
deasupra oricăror deosebiri. Europa 
este UNA din punctul de vedere al 
intereselor păcii, al dezvoltării eco
nomice, al valorificării patrimoniului 
de cultură și civilizație, al afirmării 
rolului continentului nostru ca factor 
de pace și progres. Dealtfel, viața 
însăși a dovedit — tar exemplul re
lațiilor internaționale ale României 
este elocvent — că deosebirile de 
orinduire nu sint un impediment 
pentru dezvoltarea unei conlucrări 
fertile între state, dacă se pornește 
de ta înțelegerea necesității co
existenței pașnice între state, indi
ferent de orinduire, și se acționează 
in concordanță cu principiile aces
teia.

reclamă

„Bombele nu aleg". Este 
știut că in arsenalele militare din En- 
ropa s-au acumulat imense cantități 
de arme — nucleare și convenționale 
— cu o putere distructivă inimagina
bilă, că in prezent, se proiectează pro
ducerea și amplasarea de noi tipuri de 
arme-rachetă. Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu in repe
tate rinduri, inclusiv în cuvintările

ceput să trimită fotografii și infor
mații de pe planeta roșie. Hotărirea 
a fost luată deoarece rezervele de 
combustibil ce au alimentat micile 
fuzee de urcare ale satelitului sint 
aproape epuizate. Sonda orbitală va 
continua totuși sâ se invirtească in 
jurul planetei Marte pină după 
anul 2000. Partea sondei care s-a 
așezat lin pe Marte in 1976 va con
tinua să funcționeze și 
date științifice pină in 
1994, a precizat N.A.S.A.

să trimită 
decembrie

stăriiPROCES. Tribunalul 
asediu din localitatea Adana 
situat în sudul Turciei, ta 480 kilo
metri de Ankara — a condamnat la 
moarte 22 de persoane, pentru par
ticiparea lor ta incidentele de la 
Kahramanmaras din luna decem
brie 1978, al căror bilanț tragic a 
fost de 111 morți. Alte aproximativ 
350 de persoane implicate in declan
șarea incidentelor respective au fost 
condamnate 1a detențiune pe diver
se perioade, iar o serie de in
culpați au fost achitați. Agenția 
Reuter relevă că decizia finală in 
problema menținerii sau comutării 
sentinței capitale revine Parlamen
tului țării.

de 
oraș

UN IMPORTANT Z AC AM t NT DE 
ȚIȚEI A FOST DESCOPERIT IN 
ABU DHABI — a anunțat un pur
tător de cuvint al Societății petro
liere din emirat (ADNOC). Potrivit 
cotidianului „Al Bayane", a fost 
descoperit, de asemenea, un qtogat 
zăcămint de gaze naturale" -<k o 
adâncime de 5 000 metri, ci -side- 
rat. de specialiști drept unul dintre 
cele mai mari din lume.

NOUA TINERI DE CULOARE, 
membri ' ~ .1__ :
African (A.N.C.), organizație inter
zisă de autoritățile din R.S.A., riscă 
să fie executați. Militanții A.N.C. 
sint judecați in cadrul unui proces 
intentat in virtutea legii represive 
care pină în prezent a permis con
damnarea a 133 de membri ai 
A.N.C. la pedepse drastice privative 
de libertate, expulzarea altor 155 de 
persoane și terorizarea permanentă 
a populației ostile politicii de 
apartheid.

ai Congresului Național

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

S.U.A
Aproape 8 la sulă din populația 

activă fără lucru
într-o relatare din Washington, 

agenția 
că rata 
la sută,

France Presse menționează 
șomajului a crescut de la 6 
in februarie, la 7,8 la sută 

din populația activă în iulie, ceea 
ce echivalează cu 8,2 milioane șo
meri. In industria de automobile, 
circa 40 la sută din totalul de 
700 000 muncitori au râmas fârâ

I

I

I

J

lucru. Sâptâmina viitoare - aratâ 
la rîndul său agenția U.P.I. - iși va 
închide porțile o nouă fabrică de 
automobile, iar altele vor continua 
să lucreze cu orar redus. Totodată, 
compania „Ford" a anunțat că în
treprinderea sa din statul Ohio va 
rămine închisă pentru cea de-a treia 
săptămînă consecutiv.

de 1a Galați și Brăila, asemenea arme, 
in caz de folosire, nu vor face ale
gere intre locuitorii unei părți sau 
alteia a continentului ; ele pun in pe
ricol viața tuturor oamenilor, indife
rent de concepțiile lor politice, filo
zofice sau religioase, amenință cu 
distrugerea tot ce a creat valoros ge
niul popoarelor europene. Este, de 
aceea, interesul suprem al tuturor po
poarelor și statelor europene de a 
acționa in strinsă unitate pentru a 
obține oprirea dezvoltării și ampla
sării de noi rachete, interzicerea ar
melor nucleare, dezarmarea generală, 
punind astfel Europa — casa comună 
a tuturor locuitorilor ei — 1a adăpost 
de urgia unui nou război, asigurînd 
respectarea supremului drept al omu
lui — dreptul la viață.

Firește, popoarele Europei sint le
gate între ele și prin alte interese 
comune. Este comun interesul de a 
schimba roadele muncii, de a 
adinei diviziunea internațională a 
muncii, de a intensifica schimburile 
și cooperarea economică, in avantaj 
reciproc. însăși evoluția pozitivă, as
cendentă a relațiilor economice dintre 
statele europene arată că și din acest 
punct de vedere viața reclamă nu di
vizarea, nu obstacole și bariere arti
ficiale, ci, dimpotrivă, colaborarea 
rodnică pe planul întregului continent 
european, fără nici un fel de res
tricții — ceea ce. neîndoielnic, va 
favoriza însăși unitatea in interesul 
păcii. în același sens ar acționa apro
fundarea schimburilor pe planul cul
turii, artei, științei și tehnicii — ceea 
ce ar întări și mai puternic conștiința 
comună a apartenenței la un unic 
continent, ta o unică civilizație : aceea 
a Europei.

Unitatea in diversitate.
Viziunea unei „Europe unite" este o 
viziune REALISTA, căci pornește de 
la faptul incontestabil al alcătuirii 
Europei din state distincte, suverane, 
in care fiecare națiune iși are pro
pria sa personalitate, particularitățile 

_ sale istorice, tradițiile sale culturale, 
aportul propriu ta civilizația univer
sală. O astfel de unitate, așa 
cum o preconizează președintele 
Nicolae Ceaușescu. ia în considerare 
marea diversitate a statelor europene,

se întemeiază pe respectul neabătut al 
orinduirii sociale existente in fiecare 
țară, al independenței și suveranității 
fiecărei națiuni, al dreptului său sacru 
dc a fi deplin stăpină pe destinele 
sale. Numai pe această bază unitatea 
poate fi trainică, viabilă, de natură 
să promoveze' o destindere autentică 
și o securitate reală.

Se poate constata cu satisfacție că 
acest mod de a vedea unitatea Eu
ropei a fost și este împărtășit de 
mulți oameni politici lucizi și rea
liști. Faptul că asemenea idei ciști- 
gă teren in opinia publică eu
ropeană, că se regăsesc in pro
gramele unor partide și mișcări politi
ce de diferite nuanțe — de ia comu
niști la partide burgheze din țările 
occidentale — arată nu numai 
importanța și vitalitatea lor. dar și 
posibilitățile de a realiza efectiv o 
Europă unită pentru pace, pentru 
independență, pentru progresul uma
nității.

O largă platformă de ac
țiune Făurirea unității europene nu 
este doar un deziderat abstract ; se 
poate considera că a și fost elaborată o 
platformă de acțiune pentru realiza
rea unei asemenea unități : este Ac
tul final de la Helsinki, care definește 
tocmai obiectivele unei asemenea Eu- 

■ rope. Ceea ce șe cere in momentul 
de față este voința politică a state
lor semnatare și acțiunea solidară a 
popoarelor pentru a stimula transpu
nerea în viață a acestor prevederi și 
obiective, pentru a se adopta — la 
reuniunea de 1a Madrid — măsuri 
care să deschidă perspectiva unei noi 
etape in eforturile pentru eliminarea 
oricăror obstacole în calea unității 
europene.

Unitatea de acțiune a forțelor celor 
mai largi pentru viitorul pașnic și 
prosper al popoarelor continentului, 
al tuturor popoarelor — acesta este 
mesajul umanist pe care România, 
președintele său îl adresează statelor 
și popoarelor Europei intr-un mo
ment crucial al ișțoriei continentului 
și a lumii întregi.

Ion FÎNTÎNARU

„Nu avbm nimic pentru dumneavoastră
Acesta este răspunsul pe care il primesc miile de oameni care 

vin zilnic 1a un centru de plasare a forței de muncă din Michigan in 
speranța că vor găsi ceva dc lucru.

Și ca ei sint milioane...
(Fotografie reprodusă din revista „Newsweek")

ANGLIA
Prognoze pesimiste privind șomajul
Șomajul a atins, în iulie, in Ma

rea Britanie, cel mai inalt nivel din 
anii ’30. respectiv 1 896 634 șomeri, 
reprezentînd 7.8 ta sută din totalul 
forței de muncă — relevă statisti
cile oficiale publicate 1a Londra. 
Acest procent este, totodată, cu 14 
la sută mai mare față de luiia iunie. 
Deosebit de afectat.este tineretul. 
Numărul absolvenților care- nu-și

pot găsi de lucru in condițiile ac
centuării recesiunii și persistenței 
spiralei inflaționiste a sporit, in 
această lună, cu 109 000, ajungin- 
du-se astfel la 295 000 de tineri șo
meri britanici. Cu fabrici care iși 
inchid porțile și firme care dau fa
liment in fiecare zi. aceste statistici
— notează agenția Associated Press
— nu constituie o surpriză.

ITALIA
Trei șomeri 

tineri sub
în Italia, trei șomeri 

din patru au mai pu
țin de 30 de ani, rele
vă Institutul de statis
tică (ISTAT) in ra-

din patru 
30 de

portul său
privind problemele de 
muncă.
1 700 000
sfirșitul

PIAȚA COMUNĂ

trimestrial

Din cei peste 
șomeri, la 

lunii trecute,

am
73.2 la sută aveau vîr- 
sta intre 14 și 29 de ani, 
dintre care 38 la sută 
dispun de diplome 
de invăfămînt supe
rior.

de prisos"Șase milioane „oameni
Numărul șomerilor înregistrați oficial in Piața comună este in pre

zent de 6 081 400. ceea ce reprezintă 5.6 ta Sută din întreaga forță de mun
că a „celor nouă" — s-a anunțat la Bruxelles. La ultima reuniune a miniș
trilor muncii din țările C.E.E. s-a atras atenția că șomajul va continua 
să reprezinte o problemă majoră „pentru cei nouă" și in anii viitori.
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