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ZIUA MINERULUI

MAI MULT CĂRBUNE,
MAI MULTE MINEREURI
pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării
Astăzi este „Ziua minerului", zi in care în
tregul popor omagiază glorioasele tradiții de
luptă revoluționară ale minerilor, cinstește mun
ca destoinică, tenace și plină de dăruire a aces
tui detașament de frunte al clasei noastre mun
citoare, consacrată edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate, progresului și infloririi
necontenite a patriei.
De ziua lor, minerii raportează că, în com
parație cu aceeași perioadă a anului trecut, in
șapte luni din acest an au extras cu 2,4 mili
oane tone mai mult cărbune, importante can
tități de pirită, zinc-metal. argilă refractară, pre
cum și alte substanțe minerale utile. Și in acest
an a continuat in ritm intens procesul de me
canizare, de introducere a tehnicii moderne, de
deschidere a unor noi mine și de dezvoltare a
exploatărilor miniere existente. Bunăoară, pon

derea producției de cărbune extrasă din subte
ran cu complexe cu susținere mecanizată se ri
dică in prezent la 56,4 la sută.
înalta prețuire de care se bucură minerii in
societatea noastră socialistă este ilustrată de
preocuparea statornică a conducerii partidului
pentru ridicarea continuă a nivelului lor de trai.
Este cunoscut că, de la 1 august 1979, in in
dustria minieră s-a trecut la a doua etapă de
majorare, cu incă 15,9 la sută, a retribuțiilor,
prevăzută pentru actualul cincinal. Minerii de
țin primul loc in sistemul retribuirii in țara
noastră, pe ansamblul cincinalului retribuția lor
sporind cu 38,2 la sută, depășind creșterea me
die pe economie. Concomitent cu numărul mare
de apartamente puse in acest an la dispoziția
familiilor de mineri din toate zonele țării au
fost construite cămine totaiizind 2 084 locuri, în

principal in bazinul Olteniei, in Valea Jiului, în
zona Baia Mare.
în această zi minerii privesc cu încredere spre
viitor, spre sarcinile mari și complexe pe care
Ie au de îndeplinit in acest an și in cincinalul
care vine. în spiritul exigențelor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de
lucru de Ia C.C. al P.C.R. din 29—30 mai a.c..
minerii sint chemați să-și concentreze și mai
puternic eforturile pentru creșterea susținută a
producției de cărbune destinat cocseriilor și
centralelor termoenergetice, de minereuri fe
roase și neferoase, acționind botărit pentru
buna organizare a producției și a muncii, pen
tru folosirea cu înalt randament a mijloacelor
tehnice de care dispun, pentru darea în exploa
tare a noilor capacități de producție minieră,
pentru creșterea eficienței economice.

Astăzi iși începe lucrările, în
capitala țării noastre, sub înaltul
patronaj al președintelui României
socialiste, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cel de-al XV-Iea Con
gres internațional de științe -isto
rice — eveniment de seamă al vieții
științifice internaționale. Ampla
participare a oamenilor de știință
de pretutindeni, bogata agendă de
lucru a reuniunii, cuprinzind dezba
teri pe un larg registru de teme
de interes major stau mărturie fap
tului că în lumea de astăzi istoria
este una dintre disciplinele de cer
cetare prețuite. Pentru .aportul său
la cunoașterea, Ia edificarea conști
inței de sine a fiecărui popor și,
prin- aceasta, la dezvoltarea încre
derii și colaborării dintre popoare.
Prin tezaurul de învățăminte și
experiență socială pe care ii înmă
nunchează, prin luminile pe care le
proiectează asupra prezentului și a
viitorului, prin reflecția lucidă
asupra destinelor națiunilor pe
care o propune, din perspectiva
lecțiilor trecutului, prin inriurirea
sa asupra faptei și conduitei gene
rațiilor de astăzi, istoria este o ve
ritabilă carte de educație și înno
bilare umanist-patriotică a po
poarelor.
Prețuirea în sens constructiv a
trecutului, a luptei și jertfei înain
tașilor este un dat fundamental al
poporului nostru. în conștiința
populară, ca intr-un imens recep
tacul s-au păstrat și s-au transmis
din generație in generație mesajul
de muncă, setea de dreptate și
suveranitate, de pace, vocația de
conlucrare, voința de înțelegere și
întrajutorare cu popoarele vecine,
cu celelalte popoare ale lumii. De
la slova celor dinții cronicari, ce-au
ostenit spre a scoate de sub vălul
uitării toate cite *s-au întîmplat
acestui neam și pină la marii căr
turari și ginditori, care au făcut
din istorie o armă de luptă pentru
împlinirea dezideratelor esenția

munitate citadină, cu peste
160 000 de locuitori, puter
nică citadelă industrială
crescută pe vatra de căr
bune, de sub Jiu, loc do
gorind de energii și de
vechi tradiții muncitorești.
Vatra aceasta, care în
totdeauna a pulsat năval
nic, oferă privirii două di
mensiuni distincte : cea de
la suprafață, punctată de
localitățile aflate în plin
avlnt constructiv, și cea din
subteran, vizibilă numai ce
lor ce pătrund in adincuri,
acolo unde germinează
energiile și bogăția zăcă
mintelor carbonifere ce dau
sens însăși comunității
umane de la lumina zilei.
Pentru minerii din Valea
Jiului aceasta este cea de a
doua casă a lor, locul unde
iși ciștigă piinea, unde se
forjează demnitatea munci
torească, unde se muncește
din greu și se creează cu o
rar întilnită putere de vis
și o nedezmințită ambiție
de continuă propășire. Căci
dacă aici, lumea de la su
prafață trăiește după orarul
obișnuit al tuturor urbelor
românești, cea din adincuri
nu cunoaște somnul, nici
oprirea din fluxul continuu
al muncii.
De patru ori pe zi, din
șase in șase ore, minele iși
primesc brigăzile de ortaci,
de pâtru ori pe zi „șarjele"
de pline și bucate gustoase
ale cantinelor minelor ies,
calde, aburind ademenitor,
pe mesele minerilor dinain
tea intrării în șut. LI se
oferă, fără plată, o masă
consistentă — și aceasta,
după cum ne arată Ion

Predoșan. secretarul comi
tetului de partid din mina
Lupeni, nu este singura
recompensă pentru munca
grea a celor din subteran,
ci i se adaugă, pe lîngă re
tribuțiile substanțiale, alo
cația de cărbune pentru
încălzit, precum și o redu
cere cu 50 la sută pentru
consumul casnic de electri-.
citate ; apoi oamenii se
echipează de muncă, cu
casca, lanterna cu baterii
uscate, centura, cizmele de
cauciuc și salopeta, și se
îndreaptă spre puțuri. Ima
ginea „clasică" a străzilor
pline cu „oameni de căr
bune" a dispărut. Cind ies
din mină, după șase ore de
muncă, minerii iși depun la
vestiare echipamentul de
lucru, fac un duș cald și își
îmbracă hainele de oraș.
Nici jos, în adincuri,
munca minerilor nu mai
este ceea c.e era cu ani in
urmă. Trocul, roznuța, tirnăcopul, lopata, ciocanul
s-au dus la muzeu. In ulti
mii ani mecanizarea muncii
în abataje a luat o mare ex
tindere, substituindu-se efortului fizic, trudei muș
chilor omenești, care făceau
din minerit una dintre
muncile cele mai grele.
Atit de îndepărtate sint in
timp imaginile descrise . de
Geo Bogza in „Oameni și
cărbuni in Valea Jiului" și
de Panait Istrati în rechizi
toriul său publicat după
fnasacrul din 6 august 1929
și intitulat „Ce am văzut

de pe aceste meleaguri, contribuți
ile sale, purtind o inconfundabilă
pecete, la marile înfăptuiri ale uma
nității, la triumful dreptelor idea
luri ale popoarelor, ale oamenilor.
Cercetarea trecutului, valorifica
rea cit mai deplină a istoriei, ca o
modalitate practică, eficientă de
formare a unui cetățean conștient
de locul și rosturile sale în viața
societății, înțelegîndu-și in mod
superior îndatoririle și răspunderile
civice, a cunoscut în anii socialis
mului și cu deosebire în perioada
ultimului deceniu și jumătate, o
puternică și rodnică afirmare. Da
torită spiritului larg democratic,
climatului de lucru instaurat în
viața social-politică a țării ; dato
rită marelui respect și adincii înțe
legeri față de trecutul istoric, față
de lecția de fierbinte eroism a po

porului, a clasei muncitoare, a
partidului comunist, pe care le cul
tivă cu exemplară consecvență se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; dato
rită viziunii noi, superioare, profund
dialectice asupra rosturilor istoriei,
a principiilor ce trebuie să gene
reze scrierea ei, concepție magistral
formulată in lucrările consacrate
de președintele României, acestui
vast capitol ' al gindirii și acțiunii
umane — s-au deschis mari și fer
tile spații de înflorire științelor
istorice.
Concepția asupra istoriei, locului
și rolului său in viața popoarelor,
a societății se află intr-o perfectă
unitate și continuitate cu principi
ile generale ale politicii interne și
externe promovate de partidul și
statul nostru. învestirea istoriei
cu nobila menire de â contribui in
măsură importantă la adincirea cu
noașterii și colaborării dintre
popoare, la activizarea unor largi
forțe sociale în lupta pentru împli
nirea idealurilor de pace, pentru a
feri de distrugere și a păstra rea
lizările dobîndite de geniul uman
in cursul atitor milenii și prin atita
efort și trudă, reprezintă în fond
materializarea, și in acest domeniu,
a unei gindiri și acțiuni consec
vente îndreptate inspre găsirea
căilor de dezvoltare pașnică a
umanității, de consolidare a relați
ilor de bună vecinătate și colabo
rare intre popoare, de promovare
a dialogului constructiv dintre
statele lumii.
Sub asemenea auspicii, cu con
vingerea că menirea istoriei este
de a deveni tot mai mult u.r mij
loc concret de apropiere și conlu
crare intre oameni și între popoare,
lntimpină opinia publică din țara
noastră, oamenii de știință și cul
tură marea reuniune internațională
consacrată științelor istorice, care-și
deschide, azi, lucrările in capitala
republicii române.

Mîndria ctitoriei

Oameni care scot
lumina din adincuri
Pentru cel ce n-a mai fost
de cițiva ani în Valea Jiu
lui intilnirea cu lumea
minerilor din cel mai mare
bazin carbonifer al țării
este frapantă și plină de
surprize. Acceleratul de
noapte, care pleacă din
București la cincisprezece
minute după miezul nopții,
ajunge la Petroșani la ora
cinci și jumătate diminea
ța. cind orașul se trezește
pentru o nouă zi de muncă,
înainte de a opri în gara
care poartă pe fațada ei o
placă de marmură amin
tind despre deschiderea
primei căi ferate din Valea
Jiului acum 110 ani, trenul
străbate panorama unei
urbe aspirînd către yertir
cală, cu zeci de blocuri de
cinci și unsprezece niveluri,
dispuse simetric pe un te
ren cindva viran unde se
făceau exerciții de plano
rism — de unde și numele
noului cartier, „Aeroport"
— care dă Petroșanilor un
justificat ayînt spre înăl
țimi amintind că vastul
municipiu din Valea Jiului
iși are rădăcinile adînc în
fipte in pămînt, in lumea
Subterană a acestei foste
,:Jăi a plingerii" devenită
în anii socialismului vale a
condiției umane și a ome
niei comuniste.
Căci Valea Jiului for
mează acum o complexă
municipalitate, un oraș în
tins pe zeci de kilometri, o
urbe continuă care, in afa
ră de Petroșani, mai cu
prinde alte patru orașe —
Lupeni, Vulcan, Petrila și
Uricani, plus două comune,
Bănița și Aninoasa, alcă
tuind laolaltă o amplă co

le ale poporului, o pîrghie de înțe
legere a uriașelor energii care sălășluiau in el, de încredere in forțele
proprii — istoriografia româneas
că a străbătut un drum lung,
marcat de efortul stăruitor de a
înfățișa evenimentele trecutului in
lumina obiectivitătii științifice ; de
a pune în relief in toată frumuse
țea și măreția sa istoria societății

Pentru succesele în muncă, brigada lui Gheorghe Crețescu este bine cunoscută la mina Leurda
din județul Gorj
Foto : S. Cristian
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Sub bolțile adinei, la orizonturi
unde lumina din lămpaț răsare,
dau bătălii în pașnicele fronturi
minerii, pentru-a vieții constelare.

Cu brațe tari ți inimi avintate,
prin munca lor duc patriei prinos,
luptind pentru belșug și libertate,
pentru un viitor de pace, luminos.

Ciocanele se-nfruntâ pe-ntrecute
și cintec este orice lovitură ;
din noaptea subterană, desfăcute,
cad straturi de cărbuni și rocă dură.

Sub bolțile adinei, subpămîntene,
ei sapă bogățiilor izvorul
și ziditori ai faptelor perene
așază in plâmade viitorul.
io

*

*

*
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Două zile din aceas
tă vară toridă, șeful
statului a făcut o me
ticuloasă și gospodă
rească vizită de lucru
in județele Galați și
Brăila, cu intenția de
clarată de a vedea, cu
ochii proprii, ce se
mai petrece în aceas
tă parte binecuvîntată
a Moldovei noastre,
unde socialismul a
produs — cum voi în
cerca să arăt în con
tinuare, deși este greu,
recunosc, să povestești
în cuvinte — una din
cele mai răscolitoare
deveniri social-economice din cite s-au
produs în România in
ultimii 15 ani și,
mi-aș permite să adaug, una din cele
mai semnificative pen
tru cei 15 ani de cind
țara urmează cu fi
delitate, intr-un ritm
al ascensiunii istorice
unic în lume, pe cti
torul noului nostru
destin politic șl uman.
Această vizită in
care șeful statului a
fost preocupat, în ace
eași vreme și cu ob
stinație, de intrarea
în arena progresului
economic românesc a
celei mai mari plat
forme siderurgice, și
de condiția scriitoru
lui și artistului din
această țară, și de ra
portul lor cu viața
concretă a poporului,
a fost, spun, o mare și
gravă lecție din care
învățămintele se de
cantează tulburător și
tulburătoare prin vo
cația lor de a fi înte
meiate necontenit pe
o mistuitoare dragoste
pentru om șl oameni,
pentru patrie și pacea
ei. pentru mai binele
zilei de mîine al țării,
dar și al țărilor lumii

întregi, pe convinge
rea cuceritoare a con
științelor că numai do
noi depinde ca viața
să poată fi trăită cin
stit și să merite să fie
trăită, și că este de
datoria noastră „să fa
cem totul" pentru ca,
într-o lume atit de
dureros confruntată cu
mari semne de între
bare privind viitorul,
răspunsul să fie pacea
și bunăstarea și feri
cirea.
Cum poți interpreta
altfel și cum poți să

însemnări de
Dinu SÂRARU

rămii în afara emoției
privindu-1 pe omul
care și-a asumat des
tinul întreg al națiu
nii, ce la rindul ei și
l-a ales drept purtător
de stindard, cum poți
interpreta astfel meti
culoasa cercetare a re
alității marelui Com
binat siderurgic de la
Galați — desfășurat pe
aproape 200 de hecta
re, unde lucrează azi
cîteva zeci de mii de
oameni, nu zece mii,
ci peste patruzeci de
mii — cercetarea aten
tă și răbdătoare a fie
cărei fabrici, a fiecă
rei hale, a fiecă
rei secții, pătrunzătoarea curiozitate de a ști
totul, de a vedea cu
ochii săi totul, de a
răscoli fiecare ungher
și de a stabili dacă lu
crurile sint așa cum
trebuie să fie și dacă
nu cumva ele pot să
fie chiar și mai bine
chibzuite. Și cum să

nu te impresioneze
preocuparea pentru aflarea căilor care pot
duce la și mai bine, și
memoria prodigioasă a
cifrelor și procentelor,
ilustrind producția pe
fabrici și hale, și subansamble, aici, în acest colos, care, în
curtea Iul sau, cum
ar zice țăranul, in
bătătura lui are aproape 400 de km de
cale ferată proprie și
privirea binevoitoare și
luminoasă fericit cind
adevărul este așa cum
l-a gindit, și neiertă
tor crud cind ce putea
fi făcut mai bine a ră
mas la jumătatea dru
mului ! Cum poți in
terpreta altfel imagi
nea copleșitoare a fur
nalului 6, conceput in
România șl de români,
și construit în Româ
nia cu mijloace exclu
siv românești, înalt
cit un bloc-tum de 10
etaje, și patima con
ducătorului nostru care
în aceeași zi, la nu
mai două sau trei ore
de la pornirea oțelăriei ultramoderne și a
fabricii de tablă groa
să, sub privirile lui,
in aceeași zi, în fața
unor sute de mii
de oameni declară că
noi am ales această
cale — pentru cuceri
rea zilei de miine, mai
bogată și mai îndes
tulată — a înarmării
cu tractoare și cu va
poare, și cu platforme
marine de foraj, și cu
excavatoare, pentru a
săpa mai iute funda
țiile viitoarelor blocuri.
Și că aceasta este sin
gura cale firească și
(Continuare
in pag. a V-a)
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ORIUNDE MAI ESTE GRÎU ÎN LANURI

PRIN
CAPITALĂ,

Cit ține ziua-lumină,
cu toate forțele la seceriș!

ȘI NOAPTEA

Astăzi, duminică, să se lucreze
pretutindeni cu hărnicie și spor

LA VOLANUL

SATU MARE. Pină în dimineața
zilei de simbătă, 9 august, în jude
țul Satu Mare griul a fost recoltat
de pe aproape 40 000 de hectare
(72 la sută din suprafața cultivată).
Printre unitățile caie au încheiat
primele recoltarea se numără coope
rativele agricole Botiz, „Someșul" —
Satu Mare, I.A.S. Dorolț (consiliul
unic Odoreu), cooperativele agricole
Cărei, Andrid și altele. Pentru in
tensificarea secerișului, direcția
agricolă a detașat ieri un mare nu
măr de combine din consiliile mai
avansate sau care sint pe cale să
termine recoltarea în consiliile în
care piriă acum nu s-a putut lucra
sau s-a lucrat cu un efectiv redus.
Cum se prezintă concret situația in
consiliile unde s-au concentrat
acum forțele ?
în cadrul consiliului Satu Mare
am poposit la cooperativa agricolă
Păulești, unde, alături de mecani
zatorii localnici, lucrează la recoltat
cei din cadrul secției de mecanizare
Boghiș. Cunoscuți ca oameni vred
nici, mecanizatorii din Boghiș —
N. Șchiopu, A. Lihor, I. Brendli,
P. Șuta, A. Nyiri. G. Țura — îm
preună cu mecanicul de întreținere
Gavril Govor nu-și dezmint faima.
Dar nici cei din Păulești nu se lasă
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mai prejos. Felicitări, deci, ambelor
formații ! De remarcat că, datorită
bunei! organizări a muncii, ca și răs
punderii cu care se acționează pen
tru strinsul grabnic al recoltei, la
cooperativa agricolă Păulești se lu
crează și cu un efectiv mare de co
sași, care au recoltat peste 75 de
hectare. Pilcurile de griu lăsate de
combine nerecoltate, pe locurile
unde nicicum acestea nu au putut
intra din cauza terenului foarte
moale, sint de îndată recoltate cu
coasele și secerile.
în cursul după-amiezii de vineți,
8 august, la cooperativa agricolă
Lazuri, unde în ansamblu s-a recol
tat o suprafață destul de mare, in
condiții de teren foarte grele, am
observat numeroase pilcuri de griu
lăsate de combine, unde insă nu era
prezent nici un cosaș. Tovarășa Ma
ria Nagy, primarul comunei Lazuri,
ne spune că, aici, nu s-a apelat la
cosași in speranța menținerii timpu
lui favorabil care să zvînte terenu
rile foarte grele, pe care să intre
apoi toate combinele la recoltat. Dar
ploaia căzută chiar in dimineața, zi
lei de simbătă, 9 august, a spulberat
această speranță !
(Continuare in pag. a Iî-a)

ZIUA

UNEI „DACII"
Bucureștiul — inima țării, cetate a industriei, a Învățăturii, a artei,
a zborului înaripat către izvoarele științei... București — metropolă intr-o
prefacere vertiginoasă, mai ales in ultimii 15 ani, intr-o înnoire și infrumusetare de un asemenea dinamism incit numai dorul de viată demnă,
liberă, fericită al poporului nostru ii poate explica deplin. Cronica zile
lor și nopților lui de muncă, de bucurie, de întristare sau de satisfacții
mi-am spus că trebuie trăită intii, surprinsă din faptul eotidian. din miile
de intimplări aparent neînsemnate, care dispar ca fulgerul, înlocuite cu
altele la fel de trecătoare, dar care, prin cumul, dau dimensiunile adine
umane, specifice, semnificative ale marelui oraș. Și m-am gindit să fiu
copărtas la aceste intimplări. înlocuind, timp de zece zile, carnetul de
reporter cu cel de șofer, iar creionul cu volanul unui autotaximetru.
Am fost înțeles repede și omul care răspunde de exploatarea autotaximetrelor din Capitală — inginerul Ștefan Cumpătă — discret, cu suris
cald, moldovenesc, in colțul gurii, mi-a zis : „Noroc, măi frate !“ — și
m-a lansat direct in noua mea muncă...

Am emoții, dar mi le stăpînesc. Plec
in prima mea cursă.
Mi se înfipsese bine in minte că
mi se încredințează o avere — un
autoturism ; că trebuie sâ-1 Îngrijesc
ca pe ochii din cap ; că, dincolo de
asta — sute și mii de oameni îmi
încredințează viata, siguranța lor ; că
trebuie să fiu politicos, să fiu prompt,
să fiu cinstit, să fiu ingrijit îmbră
cat. să nu fumez la volan — fie că
staționez, fie că sint in cursă — să
nu refuz pe nimeni etc., etc. Capul
îmi era plin de instrucțiuni, de or
dine, de sfaturi.

Pantazi. Priviri scrutătoare („Ai sau
nu uniforma completă ?“), controlul
direcției, al semnalizărilor, al frînelor ; revizorul ridică uneori capota
(știe el la cine !). verifică dacă mo
torul este curat, inspectează starea
caroseriei... Și semnează foaia de
parcurs. „Succes ! Altul la rind !“.
Sint al zecelea in șir și „alunec",
spre gura tunelului, cu mici opriri.

Ora șapte seara.
Rulez pe banda de lingă trotuar
pină la stația de la piața „Moghioros". Stația e goală. Opresc motorul
si cobor. Simt că am înțepenit. Și
nu am făcut nici un kilometru...
Primul client ! Un bărbat intre
două virste se uită in dreapta,
se uită in stingă, căutîndu-mă. ,Mă
descoperă. ..Repede, tovarășe, la gara
Basarab ! Mai am 15 minute oină la

Garajul subteran „Orizont" —
Drumul Taberei. Ședința ..de front"
— cum este intitulată fiecare'întîlnire
a turelor de serviciu cu șeful garaju
lui — se sfîrșise. Tura a Il-a, forma
tă din citeva zeci de conducători
auto, primise ultimele instrucțiuni.
La tunelul de ieșire — un șir de
taximetre. Trec, unul cite unul, prin
fața revizorului tehnic Grigore

★

plecarea trenului !“. 15 minute ! Uit
deodată unde se află gara Basarab.
Pornind motorul privirile mi se
opresc însă pe Indicatorul din față :
Oltenița. Giurgiu, Alexandria. „în
spate e nordul. Deci, gara e în spa
te !“ — și întorc vijelios, in plin bu
levard. intr-un vacarm de clacsoane
si vociferări. „încep bine călătoria"
— mormăie clientul. îmi văd de trea
bă atent. Am noroc. Nici un stop pe
roșu. Cobor pe la Grozăvești la limita
de 60 de kilometri ; ies la Splai, unde
se termină asfaltul și intru pe piatră
cubică. Roșcata — așa botezasem
„Dacia", roșie — face „gură". începe
să salte, să dîrdîie. totul înăuntru
vibrează, protestează. în fată bate
ceva, ca un cintar de căruță si eu
reduc, reduc, instinctiv, viteza la 40
la oră. Roșcata se liniștește, se întin
de voioasă la drum pe lîngă fabrica
de • bere si. clipind hoteste din licuriciul-stînga. pătrunde victorioasă in
fata gării Basarab. sunînd din toate
tinichelele cum sună din tălăngi o
caravană care intră in Bagdad. „8

minute — face clientul. Record. Mul
țumesc I" — și-mi pune 30 de lei pe
bordul mașinii. Tișnește glonț spre
intrarea in gară. „Tovarășe, strig eu.
tovarășe, stai !“. El face un semn ne
definit cu mina si dispare in mul
țime.
Mă uit la cei 30 de lei fără să-i
ating. Cursa faoe 25 de lei. La asta
nu mă gindisem. Primul ciubuc 1
Simt cocleală în gură. 5 lei ciubuc.
Ba. nu I 3 lei. pentru că aparatul de
taxat, uitat deschis, ronțăie bani. îl
închid. încerc să mă calmez, îmi spun
că asta face parte din joc. că era
inevitabil să trec și prin „focul"
acesta.
Pornesc încet spre Gara de Nord.
„E bine să nu începi cu Gara de
Nord — mă sfătuise Aurel Dumitru,
șeful garajului. Pină te obișnuiești
cu meseria nu te duce acolo. Cind
vine vreun tren se reped toți, trag
de uși. se ceartă care a fost primul,
își aruncă bagajele înăuntru fără să te
întrebe și apoi tu trebuie să le scoți.
Bucuresteanul e grăbit, ofensiv, se
viră in fată... Dar e sensibil la vorba
politicoasă. Pină te obișnuiești cu
meseria nu te duce". „Dar de ce ?
Nu sint taxiuri suficiente ?“ „Sint !
Dar vine cite un val. Pină se anunță
prin radio cerințele trebuie să reziști
la primul asalt, să-ti stăpînesti ner
vii. să împaci lucrurile, să faci drep
tate și ordine fără să superi".
„Tai" Calea Griviței. îndrwtindu-mă spre Banu Manta. în inse
rarea care se lasă, cotind pe
lingă primăria sectorului 1. salut
ostasul roman de pe turla clădirii ;
îmi răsar in fată macaralele de pe
Banu Manta, unde se ridică un nou
ansamblu de locuințe. Aici era odată
o margine de București. Săgețile ma
caralelor se decupează zvelte in lu
mina reflectoarelor, se rotesc, purtind
panourile de beton. Le depășesc pe
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La Giurgiu, geografia locurilor cu
noaște. în ultimii ani. mutații specta
culoase. Nu este vorba numai de
apariția unor noi șj importante obiec
tive industriale, lucru ce se întimplă
practic în majoritatea localităților
țării. Aici, acest proces este legat și
de modificarea prooriu-zisâ a confi
gurației terenului. Platforma pe care
s-a construit, in aoropierea malului
Dunării, combinatul chimic s-a „năs
cut" practic pe un teren mlăștinos,
■ prins în cleștele de apă al fluviului
■ și canalului Veriga. începute în urmă
cu patru ani, lucrările au ajuns acum
I aoroape de cota finală. în luna august
fiind prevăzută intrarea in funcțiune
a primelor capacități productive :
I
uzina de produse clorosodice și in
stalația de solvent) cîorurati.
Dimensiunea eforturilor celor 3 000
de constructori care au muncit pe
acest mare șantier al chimiei poate fi
cel mai bine apreciată prin cei aproa
pe 6 milioane mc de hidromasă ex
cavați din apele Dunării și viitoarea
groapă de cenușă a termocentralei și
„așezați" pe o suprafață de 40 de ha
înălțată cu circa 7 metri, prin cei 10
km căi ferate interioare. 15 km cana
lizări. 27 km conducte subterane și
200 km conducte pe estacade. Terenul
mlăștinos pe care s-a înălțat combi
natul a impus soluționarea unor pro
bleme tehnice complexe — la lucrări
le de fundare îndeosebi — utilizarea
unor tehnologii noi de realizare a in
frastructurii. Specialiști din cadrul
celor opt trusturi de construcții
eare-șl desfășoară activitatea pe șan
tierul de la Giurgiu, din institutele
de proiectări ale Ministerului Indus
triei Chimice și profesori universitari
de la institutele de construcții din
București și . Timișoara au adus o
contribuție prețioasă la rezolvarea
multiplelor probleme apărute pe
parcursul realizării investiției, solu
țiile constructive utilizate cristalizîndu-se în brevete care au îmbogățit
patrimoniul de idei tehnice al tării.
Directorul Combinatului chimic din
Giurgiu, tovarășul inginer Ștefan
Manea, care a trecut prin exigente
examene la „școlile" chimiei româ
nești de la Borzesti. Pitești. Dudesti.
I ne prezintă profilul unității : „Prin
cipiul de integrare pe verticală a pro
ducției combinatului permite valorifi
carea superioară a sării, folosită ca
materie primă. Astfel. în prima uzină
din lanțul tehnologic se vor produce
anual 200 mii tone de sodă și 100 mii
tone acid clorhidric. 25 la sută din
clorul obținut în urma electrolizei va
fi folosit pentru fabricarea de sol
vent cîorurati. într-o instalație de
mare capacitate".

DIVERS

I

[ Surori fericite
Mircea Motrici — unul din
harnicii colaboratori ai ziarului
sucrvean „Zori noi" — a avut o
contribuție hotăritoare in regă
sirea, după 12 ani, a surorilor
Mar.a și Lăcrămioara.
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In urmă cu 14 ani, mama celor
două fetițe le-a lăsat in grija
ciobanului 1. Haralambie și a
plecat, pierzindu-și urma. Bătrinul baci le-a crescyt pe lingă
stină, timp de doi ani, după care
le-a încredințat spre creștere și
educare unei case de copii și
apoi unei familii (Maria), altei
case de copii (Lăcrămioara).
Acum, Lăcrămioara Rusu are
aproape 11 ani și este pe punc
tul de a termina o școală profe
sională la Focșani, calificindu-se
in meseria de confecții-tricotaje ; Maria Baban a absolvit
cursurile de cal ficare ale unei
școli profesionale pentru mese
ria de operator-preparare mi
nereuri — la Gura Humorului.
Iată-le zimbind fericite către
oameni in fotografia făcută de
cel care le-a ajutat să se regă
sească.

In grădina
pasiunii
De mai bine de 20 de ani, teh
nicianul Valeriu Grigoraș, din
Timișoara, se îndeletnicește, în
timpul liber, cu cultivarea
cactușilor. Pasionatul floricultor
amator și-a alcătuit o colecție de
peste 35 000 de asemenea plante
cu țepi, aparținind unui număr
de 250 de specii, in 800 de va
riante. Zi de zi — fie vară, fie
iarnă — in sera pe care a ame
najat-o in curtea locuinței sale,
din str. Timocului nr. 13, se ocu-

în stadii avansate de execuție se
află in momentul de față instalațiile
de epiclorhidrină — produs care con
stituie materia primă de bază pen
tru rășinile sintetice epoxi. para
fenitidină și para aminofenol. sub
stanțe ale căror costuri de producție
vor fi reduse, deoarece utilizează hi
drogenul rezultat ca produs secundar
la electroliză și soda de concentrație
scăzută. Gradul de prelucrare a aces
tor produse se adîncește în uzina de
sinteze organice a combinatului. în

uzineit de sodă și instalației de sol
veați clorurați. în aceste zile
s-au asigurat două din utilitățile
de bază : apa și agentul termic. Ast
fel. la cele 70 de instalații și agre
gate consumatoare de apă și abur au
început probele.
Ne aflăm deci în pragul unor im
portante debuturi productiv^. Drumul
străbătut pînă acum, deseori sincopat
și sinuos, impune citeva concluzii.
Mai ales că. pentru constructori și
montori. aceste capacități odată ter

LA GIURGIU:

O nouă platformă
a industriei chimice
în pragul debutului
productiv
cadrul căreia se vor realiza coloranți.
intermediari pentru industria de co
loranți. medicamente și cosmetice,
albitori optici, vulcanizatoare. accele
ratori de reacție ș.a.
Se cuvine subliniat cu pregnanță
că marea majoritate a tehnologiilor
ce vor ti folosite in zecile de insta
lații ale combinatului sint rodul ac
tivității cercetătorilor noștri. Astfel,
numai la uzina de sinteze organice
vor fi aplicate peste 200 de tehnologii
originale elaborate de specialiștii din
cadrul Institutului central de chimie,
ceea ce demonstrează orientarea cu
precădere a activității specialiștilor
din unitățile de cercetare și inginerie
tehnologică din această ramură spre
rezolvarea unor probleme cu aplica
bilitate practică, de mare interes pen
tru dezvoltarea industriei chimice
românești.
Activitatea ce se desfășoară acum
pe șantier este concentrată cu precă
dere asupra intrării In funcțiune a

minate nu înseamnă nicidecum și
încheierea activității lor pe șantierul
combinatului, ci trecerea la o nouă
etapă a lucrărilor, mai pretențioasă,
mai exigentă, cînd vor trebui reali
zate noi instalații. Două sint. prin
urmare, direcțiile de acțiune care au
influențat decisiv succesul muncii
constructorilor șj montorilor :
• Concentrarea principalelor forțe
umane și mijloace tehnice la lucrările
legate direct de punerile in funcțiu
ne, deci la lucrările prevăzute în
grafice într-o strictă succesiune teh
nologică.
• Sincronizarea superioară a efor
turilor depuse de constructori și mon
tori. deschiderea unor largi fronturi
la montaj.
Le evidențiem pentru că ele au
avut rolul hotărîtor în efortul pentru
recuperarea restantelor, nu oricum, ci
in ritmuri rapide. Acționînd în spiri
tul indicațiilor conducerii partidului.

specialiștii din Ministerul Construc
țiilor Industriale, din principalele
unități de construcții-montaj care-și
desfășoară activitatea pe această
platformă au imprimat, practic, in
ultima vreme, un nou mod de orga
nizare și conducere a lucrărilor, un
nou stil de muncă. Mai rapid, mai
eficient, mai responsabil.
— Comandamentul șantierului a ur
mărit și urmărește zilnic stadiile de
execuție pe fiecare obiectiv in parte,
de la primul pînă la ultimul punct de
lucru, ne-a pus în temă inginerul
Radu Suman, directorul Trustului de
construcții industriale si agrozooteh
nice din București. Nimic n-a fost
aminat sau lăsat la o parte : dimpo
trivă. fiecare problemă a fost re
zolvată. pe cît posibil, pe loc. In con
dițiile unui ritm de lucru în creștere
de la o zi la alta, condiția principală
a devenit pentru noi coordonarea mal
rațională a activități; fiecărei forma
ții. a fiecărui muncitor.
Efortul organizatoric stăruitor, du
blat de un control și o asistență tehnică bine puse la punct, și-au pus
rapid amprenta asupra evoluției
principalelor lucrări. Aprovizionarea
cu utilaje, prefabricate și materiale a
intrat în ritm. în concordantă cu cerintele constructorilor. Qum soseau pe
poart3 șantierului, acestea erau ime
diat puse în operă. Nici în cele mai
bune perioade anterioare nu s-a atins
un astfel de ritm de lucru. Utilitățile,
multă vreme considerate ..punctul ne
vralgic" al activității constructorilor,
au nrins văzînd cu ochii contur ferm,
definitiv. La canalizări, bunăoară,
s-au realizat între 2.5—3 km lunar,
de'6—7 ori mai mult decît înainte. Au
foțrt si sînt atacate în continuare
fronturile de lucru cu perspective
largi pentru montori. Urmarea? Aflati
„in priză", lucrătorii Trustului de
montai pentru utilaje chimice din
București au diminuat considerabil,
intr-un interval de timp record,
stocul de utilaje existent.
în aceste zile premergătoare momentului inaugural, șantierul Combi
natului chimic din Giurgiu oferă
imaginea tonifiantă a unui veritabil
stun de albine. La fiecare punct de
lucru, la fiecare loc de comandă, oamenii sînt la datorie. Așa e firesc,
așa e necesar. Pentru că acum cind
se încheie cu succes o bătălie, forțele
umane 5i tehnice de pe șantier trebuie concentrate cu intensitate sporită la realizarea și punerea rapidă
în funcțiune a celorlalte capacități.

Dan CONSTANTIN
Cristian ANTONESCU

Cît tine ziua-lumină, cu toate forțele la seceris!
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pă cu migală și răbdare de în
mulțirea, repicatul și polenizurea
artificială a cactușilor, el fiind și
creatorul unor noi varietăți —
prin hibridări. In acest scop
efectuează schimburi de semin
țe cu numeroși horticultori
amatori din țara noastră, ca și
din Mexic, Peru, Bolivia, Chile,
Paraguay și din aproape toate
țările Europei.
Fotograf a pe care ne-a pus-o
la dispoziție reprezintă momen
tul înfloririi recente a unei va
rietăți de „Espostoa melanostele“, eveniment petrecut după 12
ani de așteptare. După acest
moment culminant, planta va
deveni din nou un cactus rece
și țepos, care va înflori peste
alți 10—12 ani său niciodată.

Pește unic?
Profesorul Sergiu Ciobanu, de
la Muzeul de șt ințele naturii din
Bacău, a descoperit un pește
ciudat in apele lacului de acu
mulare de pe Bistrița. Oamenii
din partea ioctUui
locului i-au zis
„boarfă''
și „boarță" i-a rămas
numele. Este un pește de mici
dimensiuni și seamănă cu plătica. Ceea ce îl face curios și —

probabil — unic în lumea lui
este modul în care se înmul
țește. tși depune icrele in...
scoicile de riu. Pentru acest ser
viciu, „boarfa" este recunoscăt >arj, ofer.nd larvelor de moluș
te hrană și adăpost. Așadar, un
ajutor reciproc, in același scop :
perpetuarea speciei.
Rubrică realizată de

Gheorqhe MITROI
ți corespondenții „Scinteii
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Concluzia care se desprinde de la
sine este ca pretutindeni unde există
asemenea terenuri grele nerecoltate,
unde au rămas pilcuri de grîu, să in
tre de urgență cosașii. Lucrul acesta
este valabil și pentru unele coopera
tive agricole din consiliul unic Negrești-Oaș, unde încă nu au fost mo
bilizați cosași deoarece conducerea
consiliului se bazează pe sosirea com
binelor cu șenile din alte locuri.
Acestea sint insă concentrate in uni
tățile care au producții de griu mult
mai mari Ia hectar în comparație cu
cele din consiliul Negrești-Oaș și este
firesc deci ca ele să lucreze acolo
unde dau un randament mai mare.
(Octavian Grumeza).
BOTOȘANI. în acest an, In județul
Botoșani recoltarea griului a început
mult mai tîrziu decit In cei anteriori.
Ca urmare, pînă vineri seara a fost
strînsă recolta doar de pe 54 000 hec
tare, din cele 78 082 cultivate.'Este
adevărat că în perioada care a trecut
de la începerea recoltării au fost și

r

zile tn care, datorită ploilor căzute
riș sînt mult mai bune. în altele însă
mai ales în timpul nopții, nu s-a pu
— Dorohoi, Sulița și Bucecea — da
tut lucra cu viteza planificată. Dar
torită unei necoordonări unitare a în
tot atît de adevărat este că măsurile
tregii activități în cadrul consiliului,
stabilite in această perioadă de secre
în timp ce în unele unități era de lu
tariatul comitetului județean de partid
cru pină peste cap, in celelalte com
nu s-au aplicat întocmai în toate uni
binele așteptau la marginea tarlalelor
tățile agricole. în întreprinderile agri
pentru a se face vreme bună. De ase
cole de stat din județ, de pildă, vi
menea, nu peste tot au fost consti
teza zilnică de lucru arareori a de
tuite echipe SDeciale de mecanici pe
pășit 50 la sută față de cea planifi
lîngă fiecare formație de lucru, pen
tru a verifica starea tehnică a com
cată. Prezența sporadică a specialiș
tilor, desele întirziefi sau plecări de
binelor și înlătura imediat defecțiu
pe tarlale ale acestora, ca și ale me
nile. Tocmai din acest motiv, în uni
canizatorilor — mai ales la între
tățile agricole din consiliile unice
agroindustriale /Ungureni, Dîngeni,
prinderile agricole de stat Dorohoi și
Dînceni — au determinat ca cele 220 | Sulița ș.a. s-au semnalat cele mai
de combine puse la dispoziție să nu
multe staționări la combine.
recolteze decît 3—5,5 hectare. în me
die, pe zi. S-a stabilit, totodată, ca
specialiștii din cadrul consiliilor unice
agroindustriale să urmărească per
manent starea de umiditate a fiecă
rei sole, concentrind toate combinele
Timpul favorabil din ultimele zile
acolo unde se putea lucra. Indicația
a fost folosit intens de oamenii mun
a fost respectată în cele mai multe
cii din agricultura județului Bacău
consilii unice agroindustriale din
la strîngerea și transportul recoltei.
județ (Albești, Botoșani, Frumuși
Ca urmare, in seara zilei de 9 august
ca etc.), unde și rezultatele Ia sece
s-a încheiat secerișul griului pe in-

Cine
l-a recomandat
pe autorul
de recomandări?
O bună bucată de vreme, Furik Ștefan
a avut șanȘa să fie alesul conducerii Uniunii
județene a cooperativelor de consum Arad
pentru îndeplinirea sarcinii de a recruta
tineri dornici de calificare în școlile coo
perației. De unde și renumele lui în lumea
candidaților și un mod de lucru „apropiat",
îndatoritor chiar, dobîndit odată cu trece
rea timpului. Cu vremea insă, în loc de
recrutarea greoaie, om cu om, uniunea ju
dețeană a recurs la sistemul publicității
prin presă. Eficient, modern, sistemul se
baza pe simpla lectură a ziarului in care
se publicau ofertele, urmată de depunerea
unei cereri de înscriere la cursuri. Ceea ce,
la prima vedere, părea fatal menirii lui
Furik și, în consecință, intereselor saie
legate de candidați. Dar numai la prima
vedere. Dușmani înverșunați ai oricărei
fatalități, cei de la U.J.C.C. Arad apelează
salvator la birocrație : Furik avea să în
tocmească dosarele candidaților, dosare in
care piesa de rezistență urma să fie o așazisă „recomandare"I Nimeni nu poate ex
plica rațional rostul acestui petic de hîrtie.
Cit privește conținutul, era pe măsura for
malismului metodei : o s*mplă repetare a
datelor înscrise în... cert'ficatul de studii al
candidatului aflat, bineînțeles. In același
dosar.
Și dacă nimeni n-a fost în stare să stoarcă
apă din piatră seacă, Furik. în schimb, a
știut să stoarcă bani frumoși de pe urma
acestui copil natural al birocrației, botezat
„recomandare". Cu răbdare, tact și diplo
mație.
— Am cunoscut-o pe T. M. prin Interme
diul lui Marinca loan — își reamintea el
In timpul cercetării penale — tntr-o zi tn
fața U.J.C.C. Fata citise în ziar că se re
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în legătură cu aceste stări de lu
cruri, tovarășul Teodor Melinte,
secretar al comitetului județean de
partid, ne-a spus : „Secretariatul co
mitetului județean de partid, în
trunit operativ în seara zilei de
7 august, a analizat stadiul lu
crărilor și a luat măsuri pentru ca
viteza zilnică la seceriș să fie aproa
pe dublată. întrucît griul s-a copt
peste tot, iar starea de umiditate a
solului nu mai pune probleme, cuvîntul de ordine este că pină cel
tîrziu luni la arhiază să se încheie re
coltarea pe întreaga suprafață". (Sil
vestri Ailenei).

In județul Bacău s-a încheiat recoltarea griului

crutează tineri pentru a fi trimiși la școala
de frizeri-coafori. I-am spus că se poate,
dar durează.
Temătoare să nu dureze pină după în
ceperea cursurilor, fata revine însoțită de
mama ei. care îi promite lui Furik toată
recunoștința.
— Eu — avea să se scuze Furik — i-am
spus că nu este cazul să discutăm despre
aceasta.
încă. Pînă la urmă „a pretins și a primit
de la T. S. suma de 3000 lei pentru a re
zolva problema înscrierii fiicei sale la o
școală postliceală pentru meseria de coa
for. „Rezolvare" căreia instanța de jude
cată i-a găsit o încadrare exactă in codul
penal : înșelăciune in paguba avutului per
sonal.
Cine o fi recomandat să se facă reco
mandări? Iar de ele să răspundă tocmai un
asemenea ins ?

Daca
responsabilii
C. A. R. s-ar fi
ajutat reciproc..,
Gonța Măcelaru Eufrosina a fost con
tabilă 25 de ani. Deci era o persoană pentru
care disciplina financiară nu mai putea să
aibă taine. Aceeași funcție o îndeplinea și
pentru casa de ajutor reciproc de la I.T.A.C.
Transcom — București, autobaza 1. Borderouri, fișe, evidența Încasărilor șl a plă
ților ș.a.m.d. Evidență contabilă : control 1
Și cît timp a tăcut doar atît nu s-a întîmplat nlm'c.
A venit Insă și ziua în care, era prin
1976, a acceptat să preia, în fapt, și acti
vitatea de casă.
De ce? Am notat cuvînt cu cuvînt „ex
plicația" pe care a dat-o în fața Instanței
de judecată :
— Pentru a ajuta In acest mod la buna
desfășurare a activității C.A.R. (?!).

treaga suprafață de aproape 52 000
hectare cultivate cu grîu. în prezent,
în toate unitățile agricole din județ
se lucrează intens la eliberarea te
renului de paie și executarea arătu
rilor.

N-a trecut mult pînă cînd, așa cum avea
să declare — să zicem, autocritic — mar
tora Elena Scupra, casiera C.A.R...
— ...Fără să-mi dau prea bine seama
cum, a preluat întreaga activitate finan
ciară legată de C.A.R.
Și n-a trecut mult pină cînd a început
să dijmuiască banii contribuabililor. Cum a
procedat, cînd a luat banii, nu și-a pierdut
nimeni timpul să descopere. Este însă lim
pede cum a încercat să acopere „lipsurile"
atunci cind s-a zvonit că este rost de un
control financiar : a pus mina pe stilou și
a făcut o cerere de împrumut., Și-a avizat-o
in calitate de casieră, și-a aprobat-o în
calitate de contabilă si — cu toate că îi mai
lipsea avizul prealabil al conducerii — în
registrează împrumutul în propria-i fișă.
înarnte ca furtul nedescoperit să se fi
transformat intr-un fel de creditare, a venit
totuși controlul. Este adevărat, la sesizarea
lui Constantin Constantinescu. contabilulșef al unității, speriat de ..confidențele"
subalternei sale și mai cu seamă de posibi
lele urmări ale propriilor sale, să le zicem,
neglijențe.
Deci, a venit controlul, căruia nu l-a mal
rămas decit să stab’lească exact cuantumul
hoției : 40 751 lei. Faptul era deja de no
torietate. Ca și toate celelalte nereguli din
funcț'onarea compartimentului financiarcontab’l.
în fața instanței a răspuns — penal —
Infractoarea.
Toți ceilalți au fost numai martori. Spe
răm să le fi fost totuși suficientă și această
„experiență". Dar mai ales să fi tras cuve*
nițele concluzii si învățăminte. Aiuttndu-se
reciproc, poate descopereau incorectitudinea
din timp.

Între imitația
de marmura
și imitația în acte
Fire sensibilă, de artist la domiciliu, cu
vad sigur în colțul pieței, Popovici Irina,

O noutate la pavilionul V:
congelatorul „Arctic"

.
I
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Printre produsele electrocasnice prezenta
te de centralele indus
triale din cadrul Minis
terului Industriei Con
strucțiilor de Mașini în
pavilionul V remarcăm

congelatorul „Arctic",
de 115 litri, aparat rea
lizat, pentru prima
dată In țară, de între
prinderea de frigidere
din Găești. Are o ca
pacitate de congelare
de 7 kg alimente în

24 de ore și un con
sum redus de energie
electrică — 1,4 kW in
24 ore. Congelatorul
va fi oferit pieței de
desfacere din semes
trul II al anului cu
rent (G. B.).

Alegeți: Sănătatea sau tutunul!
Convorbire cu prof. dr. docent ANDER Zoltan,
Institutul medico-farmaceutic Tg. Mureș

'
— Sînteți autorul unor studii efec
| tuate de-a lungul multor ani in le
gătură cu efectele dăunătoare ale ni
cotine! asupra organismului, iar ca
vicepreședinte al Consiliului Național
al Societății de Cruce Roșie ați ini
țiat numeroase acțiuni și ați scris lu
crări de popularizare cu scopul de a
arăta fumătorilor, in special celor ti
, neri, la ce riscuri se expun prin de
prinderea acestui obicei.
— Atît la noi in țară, cît și în multe
alte locuri, cercetări științifice re
cente cu caracter biochimic și expe
i rimental. precum și studii statistice
efectuate pe sute de mii de oameni,
supuși timp îndelungat observației,
demonstrează in mod evident efectul
dăunător al fumatului. Nu mai con
j stituie un secret faptul că fumatul
' este implicat în apariția cancerului,
| mai ales a celui pulmonar, favorizînd totodată îmbolnăviri ale apara
tului respirator, cardiovascular și di
gestiv, instalarea
aterosclerozei etc.
Iată de ce, nu întîmplător, Orga
nizația Mondială
a Sănătății for
mulează lapidar
pericolul pe care
fumatul îl prezintă pentru viața
omului : „Sănătatea sau tutunul, tre
buie să alegeți !“.
— De ce credeți că este atît de răspîndit obiceiul de a fuma 1
— Noi am făcut o serie de chestio
nare pentru a afla motivația și por
nind de la aceste răspunsuri am pu
tut recomanda cîteva modele de dezobișnuire. în cele mai multe cazuri,
la început, este vorba de imitarea
unor adulți (părinți, profesori, actori),
sau dorința de a părea adulți. Mai
tîrziu intervin obișnuințe ca asocierea
lucrului intens cu țigara, ori a re
laxării. ori a cafelei și băuturii etc.
cu țigara.
— La ce este expus organismul
fumătorului care consumă, de pildă,
20 de țigări pe zii
•
1
— Tutunul este, prin excelență, un
toxic al sistemului nervos : capaci
tatea intelectuală și memoria scad,
apar nervozitatea, neatenția, tulburări
de vedere în special în distingerea
culorilor. Fumatul pe o perioadă în
delungată constituie un factor de risc
pentru diferite îmbolnăviri ale vase
lor sanguine, atacă pereții vaselor de
sînge ingroșîndu-i și micșorînd astfel
mult spațiul prin care circulă sîngele.
Acest fenomen provoacă tulburări
grave de irigație și deci de între
ținere a mușchiului cardiac, creieru
lui. diferitelor țesuturi, iar ca urmare
apare angina pectorală, infarctul de
miocard, congestia cerebrală, arterita
la nivelul picioarelor.
Un fumător care consumă 20 de
țigări pe zi își supune organismul la
un efort în plus comparabil cu mersul
continuu pe bicicletă timp de 8 ore
contra unui vint slab.
Numeroase cercetări demonstrează
în mod convingător, pentru cei care
le cunosc, că fumatul determină per
turbări ale funcției unor glande cu
secreție internă, cum sînt suprarena
lele. scade randamentul muncii fizi
ce și intelectuale, performantele spor
tive. Se știe Că mortalitatea este de
2—4 ori mai mare la fumători. în
numărul mare de Îmbolnăviri, pro
duse sau favorizate, se numără cele

din Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 40. n-a mai
suportat zugrăveala din bucătărie și an
treu - sub condiția ei de absolventă a
unei școli tehnice veterinare, cu veleități
in materie de plastică.
— Aș vrea ceva mai apropiat de preocu
pările mele actuale. (Preocupările ei ac
tuale erau pirogravura cu...... animale și
text", artă de gang, comercializată ca
atare — n.n.).
— Marmură — î-a sugerat Engelman
Emeric, „artist" ca șl ea. fără o ocupație
precisă și zugrav de ocazie. Fac o imitație
de marmură de rămîn și muzele cu gura
căscată.
Sugestia a cucerit-o în asemenea măsură
pe P. I., ineît nici nu s-a mai tîrguit la
preț. Iar „prețul" era... un certificat me
dical (?!) pentru Nlcoară Ileana (aleasa
inimii zugravului), care, țesătoare la U.T.A.
fiind iși luase din proprie inițiativă o va
canță de vreo două săptăminl, pe care nu
mai știa cum să o justifice.
Rod al strădaniei și priceperii lui Engel
man. după citeva zile, antreul și bucătăria
„artistei" luau aspectul aproximativ al unui
decor clasic, grec sau roman, cum vreți.
Certificatul însă intîrzia să apară. Amenin
țată cu revenirea la un interior de humă,
Popovici Irina s-a mobilizat totuși și, „în
armată" cu legitimația de serviĂu a pre
zumtivei bolnave, a pătruns in întreprin
dere. s-a prezentat la medicul de serviciu
de la policlinică — dr. Ioan Căpitan — și...
culmea! A obținut un certificat medical.
Dar valabil pentru numai patru zile.
— Nici o problemă. Un simplu „l“, cu
neglijența caligrafică specifică medicilor,
înaintea cifrei 4 și iml voi merita pe deplin
„marmura" din bucătărie — cugetă pirogravurista.
Fără prea multe probleme de conștiință
și-a pus ideea în aplicare. Intre timp. în
așteptarea certificatului, absențele de la
serviciu ale consoartei lui Engelman se
dublaseră.
Popovici Irina se oferă să rezolve șl pro
blema acestei „diferențe" in legătură cu

ale aparatului respirator (bronșite,
emfizem, scleroza pulmonară), ale
aparatului circulator (arterită obliterantă, ateroscleroză, angină pectorală,
infarct miocardic), ale aparatului di
gestiv (ulcer gastric, colite) și mai
ales tumorile de orice fel. Astfel,
cancerul pulmonar este de 12 ori mai
frecvent la fumători, cel faringian
de 6 ori. al vezicii de 2 ori etc.
— Cercetări de fiziologie demon
strează că efectul țigării depinde de
cantitatea de substanțe toxice intro
duse prin ea in organism.
— Iar toxicele cresc proporțional
cu numărul țigărilor fumate pe zi, cu
calitatea acestora, rapiditatea cu care
se fumează (intre 2—10 minute), pro
funzimea aspirării fumului, lungimea
țigării fumate (consumarea „pină la
unghii" a acesteia). O persoană care
fumează 20 de țigări pe zi introduce
în organism 40—60 mg nicotină, can
titate egală cu doza intravenoasă
mortală pentru un
adult.
— Substanțele
toxice din fumul
de țigară — nico
tină, oxidul de
carbon și gudroanele — influen
țează negativ o serie de funcții la
care credem ci este util să vă
referiți.
— Oxidul de carbon acționea
ză toxic prin blocarea hemoglobi
nei sîngelui (substanță care permite
oxigenarea organismului), transfor mînd-o în carboxihemoglobină, o
combinație foarte stabilă, improprie
de a transporta oxigenul de la plămîn la celule și țesuturi. Gudronul
rezultat din arderea tutunului conține
foarte multe combinații chimice cu
acțiune cancerigenă ; pînă în prezent
au fost izolate și identificate peste
30 astfel de substanțe. Căile respira
torii ale fumătorilor fiind continuu
iritate, cu timpul se instalează bron
șita tabagică, un proces cronic infla
mator care provoacă o tuse iritantă,
obositoare. De asemenea, capacitatea
de apărare a organismului față de
factori nocivi din mediu (bacterii, vi
rusuri etc.) scade și prin aceasta or
ganismul devine mai vulnerabil.
— tn cadrul activității dumnea
voastră de cercetare ați experimentat
diferite metode pentru abandonarea
fumatului; vă rugăm să vă referiți
la citeva dintre ele.
— Renunțarea la fumat este o pro
blemă personală, care nu se poate
realiza Contra voinței celui interesat.
Această voință se capătă prin întă
rirea convingerii că sănătatea este
bunul cel mai de preț. Sînt mai multe
metode de renunțare la fumat. Fie
treptat, fie deodată, aceasta depinde
de voința, de puterea de stăpînire, de
temperamentul fumătorului. Există și
ceaiuri sau medicamente care pot ajuta pe cei care nu reușesc altfel.
Medicii trebuie să manifeste înțele
gere și să ajute cu răbdare pe cei
care apelează la ajutorul lor. Un rol
important revine, de asemenea, co
lectivului de muncă, familiei, prin
încurajarea și susținerea voinței celor
care trec prin perioada mai dificilă
de la început.
Convorbire consemnată de

Elena MANTU

care se recunoștea Intr-o anume măsură —
cel puțin moralmente — responsabilă. Și,
pe căi numai de ea știute, reușește să ob
țină alt certificat medical, purtînd parafa
doctorului Paul Hatschek. Doctorul P. H.
lucrase la Policlinica de la U.T.A., însă... cu
vreo doi ani in urmă. Nicoară Ileana avea
să afle amănuntul după ce. prea încreză
toare în „valabilitatea" certificatelor sale
de boală, s-a prezentat să încaseze și ceva
bani din fondurile de asigurări sociale. în
casare care nu a mai avut loc. Sau, cel pu
țin nu in sensul dorit de numita.
De încasat, au încasat într-adevăr. Șl nu
numai ea. Și falsificatoarea, și intermedia
rul. Toți trei. Dar nu bani, ci... luni de
meditație la diversele variante ale infrac
țiunii de fals șl înșelăciune în paguba avu
tului obștesc.

Din caietul
grefierului
„Afară mi-a zis să repet a-l îmbrățișa
pe acel necunoscut întrucît are pormoneul
asupra sa și nu știe cum să i-l pună acelui
necunoscut inapoi in buzunar, de unde i
l-a furat".
(Din dosarul nr. 1780/80, Judecă
toria din Arad).
„Și -lordul-, de 4 ani de cind lucrează
din nou ca gestionar, s-a refăcut ca din
cenușă".
(Din dosarul 3974/80, Judecătoria
din Arad).
„tn legătură cu acele 6 bucăți chei găsite
la domiciliul meu. consider că printr-o co
incidență două se potrivesc la ușa grădiniței
de copii, deoarece eu nu am sustras apara
tul TV de la această unitate".
(Din dosarul 3450/80, Judecătoria
din Arad).

Florin CIOBANESCU
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ANII NOULUI DESTIN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Deplină și fericită confirmare
a politicii științifice a partidului
— Comuniștii, întregul popor
întimp'.nă intr-o atmosferă de pu
ternic elan creator și justificată
mindrie patriotică împlinirea a 36
de ani de la înfăptuirea revo
luției de eliberare națională și so
cială. antifascistă și antiimperialistă — piatră de hotar in mi
lenara istorie a patriei. Ce au în
semnat anii parcurși de la măre
țul act istoric din august 1944 pen
tru via'a economică, politică și
spirituală a județului 1
— Se poate spune, cu argumente
dintre cele mai convingătoare, că
în toți acești ani pe meleagurile
mehedințene, la fel ca pe întreg
cuprinsul patriei, politica științifi
că a partidului de repartizare pro
porțională a forțelor și mijloacelor
de producție, de dezvoltare cit mai
armonioasă și intr-un ritm susți
nut a tuturor zonelor și-a găsit o
deplină și fericită confirmare în
practică. Zeci de obiective econo
mice noi, o industrie modernă, di
namică, tot mai competitivă, o
agricultură în plin proces de mo
dernizare, o intensă și bogată via
ță spirituală pusă, printr-o multi
tudine de forme și mijloace. în
slujba înnobilării omului, ridicării
conștiinței sale socialiste — aceas
ta este, sintetic redată, imaginea
de astăzi a Mehedințiulul Imolinirea a 15 ani -de la Congresul al
IX-lea al P.C.R., — eveniment de
referință cu semnificații istorice,
început de epocă nouă în activita
tea partidului, în viața întregii
noastre națiuni socialiste — a însem-

nat și pentru noi, cei care trăim
și muncim în Mehedinți — un mo
ment de retrospectivă.
Anii de istorie nouă, revoluțio
nară, de un avînt fără precedent
în dezvoltarea economico-socială a
țării, care au trecut de la istoricul
Congres al IX-lea al partidului —
epocă ce poartă amprenta puterni
că, distinctă a cutezanței, clarviziunii. gîndirii originale șl per
sonalității
tovarășului
Nicolae
Ceausescu — au generat si aici,
în Mehedinți, profunde și calitative
mutații, atît în plan material, cît
și spiritual. O caracteristică esen
țială a acestei perioade o consti
tuie ritmurile anuale înalte înre
gistrate de către toate ramurile eeonomiei județului. Bunăoară, în
intervalul 1966—1980, industria ju
dețului nostru a atins un ritm me
diu anual de creștere de 14.5 la
sută. Sînt însă ramuri ca energia
electrică și celuloza și hlrtia ale
căror ritmuri de creștere au ajuns
lâ niveluri cu adevărat impresio- ■
nante : 39,3 la sută și, respectiv,
61.7 la sută.
Mehedințiulul l-au fost alocate
fonduri de investiții mereu spori
te de la an la an, din care peste
23 miliarde lei s-au materializat în
perioada de după Congresul al
IX-lea. Cum era și firesc, peisajul
industrial s-a îmbogățit cu obiec
tive economice noi, moderne, care
dispun de un înalt grad de meca
nizare și care se constituie, acum,
în puternice platforme industriale:
Sistemul hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier. Combina
tul pentru prelucrarea lemnului,
Combinatul de celuloză și hîrtie,
întreprinderea de armături indus
triale din oțel. întreprinderea de
confecții „Porțile de Fier“ etc. Au

JUDEȚUL MUREȘ

Convorbire cu tovarășul Iulian PLOȘTINARU,
prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R,

prins contur și urmează să intre
în funcțiune alte noi și moderne
capacități de producție : Fabrica
de piese grele forjate și matrițate.
Fabrica de aparate de măsură și
control, întreprinderea de anvelo?e. Laminorul pentru profil^ mici,
ntreprinderea pentru prelucrarea
tulpinilor de in; se află în plină
desfășurare lucrările pe șantierul
Sistemului hidroenergetic și de na
vigație Porțile de Fier II, care se
realizează prin aceeași fructuoasă
colaborare dintre România și Iugo
slavia.
La nivelul acestui ultim an
al cincinalului realizăm în mai
puțin de 10 zile producția indus
trială a anului 1938, in 11 zile pe
cea din 1950, în 48 de zile pe cea
din 1965. Și un moment cu sem
nificații aparte: in acest an vom
realiza, pentru prima oară, o pro
ducție industrială de peste 10 mi
liarde lei.
— V-am ruga, tovarășe primsecretar, să ne prezentați o imagi
ne de sinteză și a sectorului agri
col.
— Numai In actualul cincinal
acest important sector a înre
gistrat un ritm de creștere de
5,6 la sută. în progresele În
registrate de agricultura lu-’ețului se regăsesc preocupările
stăruitoare pentru valorificarea
mai eficientă a condițiilor pedocli
matice și terenuri’or agricole, extin
derea mecanizării și chimizării, a
suprafețelor irigate ce ajung, In

prezent, la peste 80 000 hectare.
S-au construit, totodată, moderne
complexe agroindustriale pentru
creșterea și îngrășarea porcinelor,
taurinelor, ovinelor și păsărilor, au
fost extinse plantațiile pomiviticole. Față de cincinalul precedent, în
perioada 1976—1980 producția agri
colă globală totală a județului a
ajuns la o creștere medie anuală
de 31,1 la sută. S-ar putea reține
faptul că la finele anului 1980 va
loarea producției globale agricole
se va cifra, pe județ, la peste 3 000
milioane lei.
— Desigur, grtja pentru dezvol
tarea sectoarelor industrial și agri
col a fost factorul cheie pentru asi
gurarea unor condiții optime de
viață...
— Paleta realizărilor din acest
domeniu se poate întregi cu
cele peste 13 000 apartamente,
construite din fondurile statu
lui și din fondurile populației
cu sprijinul statului in credite și
execuție, cu cele peste 9 300 case
noi realizate din fondurile proprii
ale populației La încheierea ac
tualului cincinal, județul nostru va
dispune de 13 000 locuri in grădi
nițe, 1 570 săli de clasă in școli
generale si licee, 5 700 locuri in in
ternate, 3 700 paturi in spitale,
cinci policlinici, 100 dispensare umane, opt hoteluri și moteluri.
în cursul acestui an, alte trei
localități ale județului — Bala,
Cujmir și Pătulele — vor deveni
orașe, ceea ce va face ca peste 42

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

împreună cu românii, trăiesc șl
muncesc pe aceste meleaguri ma
ghiari și germani. Datorită aplică
rii consecvente a politicii partidu
lui în problema națională, aceasta
a fost soluționată magistral. în spi
ritul concepției revoluționare marxist-leniniste, asigurindu-se deplina
egalitate în drepturi a tuturor fii
lor patriei. Aceasta reprezintă una
din marile cuceriri ale socialismu
lui, o strălucită expresie a faptului
că in România omul este bunul cel
mai de preț, că tot ce se realizea
ză in țara noastră este destinat fe
ricirii și prosperității omului, afir
mării personalității lui. în județul
nostru a fost întruchipată în via
ță gîndirea clarvăzătoare, pătrunsă
de umanism revoluționar, a tovară-

locuitorilor Mehedințiulul. Și așa
va fi. Stă garanție în primul
rind încrederea nestrămutată a oa
menilor acestor meleaguri, la fel
ca a tuturor fiilor țării, în politica
partidului, strălucit întruchipată
în vasta și neobosita activitate des
fășurată de tovarășul Nicolae
Ceausescu — comunist de aleasă
omenie. Înalt spirit vizionar, pil
dă de clocotitoare energie și de
dăruire in muncă pentru noi toți.
Aș releva creșterea forței organi
zației județene de partid, a capa
cității sale de a organiza și
conduce întreaga activitate politi
că și economico-socială. de a solu
ționa la timp și cu competență pro
blemele complexe cu care se con
fruntă județul. în această perioadă,
eforturile comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii din județ sînt

șuiul Nicolae Ceaușescu, potrivit
căreia, munca însuflețită, umăr la
umăr, a tuturor cetățenilor patriei,
români, maghiari, germani și de
alte naționalități pentru sporirea
avuției patriei comune constituie
baza bunăstării tuturor și a fiecă
ruia in parte. Iată de ce toți locui
torii județului nostru, egali în
drepturi și în Îndatoriri, raportează
cu aceeași mindrie partidului, se
cretarului nostru general despre
împlinirile lor în cinstea marii săr
bători a lui August.
Suflul înnoitor care a cuprins
toate domeniile activității economico-soclale îndeosebi in perioada
ultimilor 15 ani este indisolubil le
gat de prodigioasa activitate des
fășurată în fruntea partidului și a
statului nostru de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Viziunea sa ri
guros științifică și-a găsit o întru
chipare vie în documentele Con
greselor IX. X, XI și XII, ale Con
ferințelor Naționale.
Inclus — datorită aplicării con
secvente a politicii Partidului Co
munist Român de dezvoltare com
plexă, armonioasă și echilibrată a
tuturor zonelor și județelor țării,
și. totodată, grijii deosebite pentru
ridicarea nivelului material și spi
ritual al tuturor fiilor patriei — ca
parte integrantă a mărețului pro
gram de edificare a unei economii
și societăți moderne, avansate, ju
dețul Mureș a cunoscut in acești
ani realizări spectaculoase. în peri
oada 1966—1980, fondurile de inves
tiții alocate județului Mureș se ri
dică la impresionanta cifră de 24

miliarde lei. Județul Mureș realiza
încă în 1970 o producție industria
lă anuală de peste 10' tailiarde lei,
situindu-se azi în grupa județelor
care au un grad de dezvoltare peste
media pe țară.
A crescut ponderea ramurilor
purtătoare ale progresului tehnic.
Energetica, chimia, ramura con
structoare de mașini și de prelu
crare a metalelor dețin împreună
aproape jumătate din producția in
dustrială a județului. Azi, pentru
realizarea echivalentului producției
industriale a anului 1965 sînt ne
cesare doar 95 de zile.
Aceste mutații In structura pe
ramuri, in ridicarea continuă a
gradului de Înzestrare tehnică a
unităților au dus, cum era firesc,
ta schimbări calitative, la creșterea
eficienței economice. Bunăoară,
beneficiile la 1 000 lei fonduri fixe
au sporit de aproape patru ori în
perioada 1968—1979. iar exportul
(din totalul producției-marfă reali
zate) a crescut de la 12 la sută in
1965 la 21,7 la sută în 1979. pon
derea avind-o mașinile, utilajele,
mobila, îngrășămintele chimice.
Dimensiunile cantitative și cali
tative ale procesului de înnoire a
vieții economi "e a județului Mureș
sînt clar evidențiate și de nivelul
atins de o serie de indicatori din
agricultura mureșeană. In primul
rind. In creșterea bazei tehnicomateriale, in producțiile înregistra
te. Și in această privință, datele
statistice sînt elementele cele mai
convingătoare : iată, anul trecut au
revenit, în medie, 63,4 hectare la un
tractor, față de peste 100 hectare

și științific, dar și de „oraș al șco
In 1965. Ilustrativă este creș
lilor". In școlile sale superioare
terea producției de cereale boa
(I.M.F., Institutul de învățămînt
be de la 145 068 tone în 1975
superior și Institutul de teatru
la 360 677 tone în 1979. precum și
„Szengyărgy Istvan“), cursurile și
a celei de lapte. Dealtfel, referinseminariile — desfășurate, după
du-ne la sectorul zootehnic în care
opțiuni, în limba română sau ma
județul Mureș a acumulat o bună
ghiară — sînt urmate de peste 2 500
experiență, se poate arăta că el
studenți. Tot ce s-a înfăptuit, cu
realizează circa 38 la sută din pro
deosebire în acest deceniu și jumă
ducția globală agricolă riji-ffeste '52
tate, și in viața școlii, în viața spi
la sută din producția-marfă.
rituală, a județului Mureș — veche
— Am dgri să expuneți și eițeva
vatră de cultură șl civilizație, este
din coordonatele ce definesc noua
nemijlocit legat de numele secreta
calitate a vieții din județ.
rului general al partidului, de fap
— Liniile directoare stabilite de
ta și gindirea sa de conducător în
Congresul al IX-lea, hotărîrile ur
cercat al întregii națiuni pe calea
mătoarelor congrese au determi
progresului și bunăstării. De neui
nat profunde schimbări calitative
tat a rămas, de pildă. în conștiin
și în viața locuitorilor, in structura
ța locuitorilor din Tîrgu Mureș —
și dinamica dezvoltării populației,
*
români, maghiari, germani — anul
în ridicarea gradului de pregătire
1973 cînd, in prezența tovarășului
profesională a acesteia, în îmbu
Nicolae Ceaușescu. a avut loc inau
nătățirea condițiilor de muncă și
gurarea noului și impunătorului lă
de viață. Numai in perioada 1966—
caș de cultură — Teatrul Național.
1980, in localitățile județului s-au
Aceasta reprezintă încă o expresie
construit aproape 40 000 de aparta
a dreptului și accesului la cultură
mente. iar — prin dinamica dez
al
tuturor locuitorilor județului
voltării in acești
ani — co
nostru, fără deosebire de naționa
munele Iernut. Gurghiu și Sărlitate. Se dezvoltă amplu cultura,
mașu urmează să devină viitoa
în județ apar ziare și reviste în
re orașe agroindustriale. Edifica
limbile română și maghiară. Toțt
toare este dinamica desfacerii
fiii acestor meleaguri sînt azi uniți
mărfurilor cu amănuntul către
prin limbajul comun al frăției, prin
populație, care a crescut — rapor
încrederea în idealurile noastre co
tat la un locuitor — de la 3 551 lei
mune, prin dragostea față de pa
în 1965 la 8 660 lei in 1979 - adică
trie. față de partid.
o creștere de aproape 280 la sută,
— Care sînt, după părerea dum
în cele 947 instituții de în
neavoastră, tovarășe prim-secretar,
vățăminte mereu mai diversificate,
momentele, faptele cele mai sem
se instruiesc — tn deplină concor
nificative din viața ți activitatea ju
danță cu politica națională consec
dețului Mureș in această perioadă
ventă a partidului nostru — în
densă a istoriei țării noastre ?
limba română și limbile naționa
— Realizarea vastului program
lităților conlocuitoare — aproape
de investiții din ultimul deceniu si
155 mii de tineri români, maghiari,
jumătate a reprezentat, fără îndo
germani, de a căror pregătire se
ială, principala preocupare a or
ocupă peste 8 000 de cadre didac
ganizației județene. Construirea
tice. Municipiul Tg. Mureș și-a
sau dezvoltarea unui număr de ca
sporit, în ultimul deceniu și jumă
pacități — la Tg. Mureș, in celelal
tate, renumele de centru cultural

Împliniri rodnice în noua carte, socialistă, a Oltului
— La 23 August 1944 se deschi
dea in istoria poporului român o
luminoasă fereastră spre viitorul
de aur pentru care au luptat și s-au
jertfit ne treptele timpului cei mai
buni fii ai acestui pămint. Cum
s-au împlinit in județul Olt, în anii
care an urmat, nădejdile acelui au
gust fierbinte ?
— Ca și pentru întreaga țară, re
voluția de eliberare națională si
socială a însemnat începutul unor
profunde prefaceri și în viața lo
cuitorilor de pe aceste meleaguri,
a declanșat energii creatoare nebă
nuite, al căror cîmp de afirma
re plenară se înscrie în Epoca
Ceaușescu, cum ne-am obișnuit pe
drept cuvînt să numim perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea
al partidului. An de an, harta ju
dețului s-a modificat. Au apărut
mari platforme industriale la Sla
tina — la 30 iunie am aniversat
împlinirea a 15 ani de la elaborarea
primei șarje de aluminiu românesc
— la Balș, Caracal, Corabia și mai
recent la Drăgănești și Scornicești.
Satele s-au modernizat, devenind
localități rurale înfloritoare. Oame
nii plecați prin țară să-șl caute de
lucru s-au înto-s „la vatră". Sintetizînd, acești 15 ani s-au înscris
intr-o perioadă de intensă valorifi
care a resurselor materiale și uma
ne de care dispunem. Politica ini
țiată și susținută de partid, de
secretarul său general. începînd cu
cel de-al IX-lea Congres, a asi
gurat și județului nostru o evoluție
continuu ascendentă. Elocventă
este, în acest sens, dinamica fon
durilor de investiții ce ne-au fost
alocate. De la 6.7 miliarde Iei în
cincinalul 1966—1970 s-a ajuns la
aproape 18 miliarde lei tn actualul
cincinal. Practic, în județul Olt. în
flecare zi din acești 15 ani s-au

efectuat lucrări de investiții în va.loare de 4,5 milioane lei.
— tntr-adevăr, un volum impre
sionant de investiții. Ce schimbări
fundamentale au determinat ele in
viața județului ?
— Datorită aplicării consecvente
a politicii partidului de repartizare
rațională și armonioasă a fo-țelor
de producție pe întregul teritoriu
al țării, ultimul deceniu și jumă
tate a înscris județul Olt pe coor
donatele industrializării, ale pro
gresului și civilizației. Semnifica
tiv este faptul că industria jude
țului nost-u s-a dezvoltat in pe
rioada 1966—1980 într-un ritm me
diu anual de peste 20 la sută, cu
mult peste cel realizat pe țară. în
această perioadă au fost puse in
funcțiune 110 noi capacități și obieriive industriale și agrozooteh
nice.
Consecință directă a acestui fapt,
industria județului realizează în
prezent valoarea producției anului
1950 în numai trei zile, iar pe cea
înregistrată în anul 1965 in 24 de
zile. Pentru ilustrarea transformări
lor radicale ce au avut loc pe aceste
străvechi meleaguri românești în
ultimul deceniu și jumătate, foarte
semnificativă este și evoluția struc
turii producției industriale. Dacă în
1965 ponderea o dețineau industria
alimentară (40.5 la sută) și a com
bustibililor (32,8 la sută), acum
ponderea o dețin metalurgia ne
feroasă cu aproape 40 la sută, și
construcțiile de mașini cu 32.8 la
sută. De remarcat este faptul că
producția industrială sporește de la
1,5 miliarde lei, cît se înregistra
acum un deceniu și jumătate. Ia 23
miliarde lei în acest an. Poate nu
spun o noutate, dar vreau să amintesc aici că Oltul este unicul
producător de aluminiu, de roți

orientate, cu prioritate, spre reali
zarea și depășirea prevederilor
cincinalului pe care ne pregătim
să-l încheiem. Merită subliniată
fermitatea cu care comuniștii, toți
oamenii muncii din județul nostru
au trecut la aplicarea în practică
a noului mecanism economlco-financiar, la asigurarea condițiilor
de trecere la înfăptuirea, în ritm
susținut, a prevederilor viitorului
cincinal — etapă in care Mehedințiul va cunoaște ritmuri din cele
mai înalte de dezvoltare și în care
iși va sport și mai mult contribuția
la avuția țării.
Convorbire consemnată de

Virqiliu TATARU
corespondentul

„Scînteii"

Cea mai de preț realizare - frăția tuturor
fiilor acestor străvechi meleaguri
Convorbire cu tovarășul Nicolae VEREȘ,

— O trăsătură distinctă a celor
36 de ani parcurși de la mărețul
act istoric înfăptuit la 23 August
1944 o constituie profunda respon
sabilitate comunistă și patriotică
fată de destinele patriei, înalta
competență științifică cu care parti
dul a știut si prefigureze ascensiu
nea tot mai rapidă a României spre
o civilizație superioară din toate
punctele de vedere. Ce au însem
nat acești ani în viața economică
Și politică a județului Mureș ?
— Oamenii muncii din județul
Mureș — români, maghiari, ger
mani — întîmpină. la fel. ca întrea
ga țară, într-o atmosferă de pu
ternică mobilizare, împlinirea a 33
ani de Ia înfăptuirea revoluției de
eliberare națională și socială.

la sută din populația județului să
trăiască in mediul urban, față de
numai 36,2 la sută in 1975.
— Congresul al XII lea al parti
dului a hotărît măsuri pentru pro
gresul și mai ’■apid al întregii țări.
Succint, care va fi contribuția ju
dețului ța zestrea României de
mîine.
— Obiectivele și sarcinile ce ur
mează a fi înfăptuite sînt și mai
mobilizatoare, așa cum atît de cu
tezător le-a conturat Congresul al
XH-lea al partidului. Să consem
năm numai cîteva date. In perioa
da 1981—1985. producția globală
totală — indicator care caracteri
zează potențialul de dezvoltare al
județului — va înregistra față de
1980 o creștere de 67,3 la sută, ajungînd la finele lui 1985 la 28.9
miliarde lei Saltul substanțial care
se va realiza la acest indicator va
fi determinat de dinamica produc
ției industriale, ce va atinge un
ritm mediu anual de creștere de
14,5 la sută Astfel, localitățile Or
șova. Vînju Mare. Baia de Aramă,
Pătulele, Cujmir. Sișești și Bălăci
tă vor realiza în anul 1985 o produc
ție industrială de peste trei ori
mai mare decît în 1980. iar muni
cipiul Drobeta-Turnu Severin, ora
șul Strehaia. viitoarele centre ur
bane - Bala și Gogoșu - vor
atinge creșteri de 1,5—2.5 ori. Se
vor crea alte peste 16 000 noi locuri
de muncă. Producția globală totală
pe locuitor va spori de la 52 718 lei
in 1980 la 84 669 lei in 1985 După
cum se vede, avem in față un pro
gram cu obiective îndrăznețe, care,
odată înfăptuite, vor schimba și
mai
mult
înfățișarea
acestor
locuri, vor ridica la noi cote de
civilizație și bunăstare
viața

JUDEȚUL MEHEDINȚI

Convorbire cu tovarășul Ion ALBULEȚU,
prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.

monobloc, de alte produse ale eco
nomiei noastre naționale.
— Dobindind trăsăturile unei
zone in plină industrializare. Oltul
este unul din județele cu pondere
agrară. Care sînt principalele reali
zări in acest domeniu de activitate
tn perioada la care ne referim ?
— Concomitent cu ritmul tot mai
accelerat de industrializare, județul
Olt a cunoscut în ultimii 15 ani
profunde prefaceri in agricultură.
Sprijinul multilateral acordat de
partid și de stat, eforturile depuse
de mecanizatori, cooperatori și spe
cialiști, de toți lucrătorii din agri
cultură s-au materializat in obți
nerea unor importante sporuri de
producție : recolta pe patru ani din
acest cincinal este cu 41,6 la sută
mai mare decît media anuală din
cincinalul 1971—1975 și cu aproape
72 la sută mai mare față de peri
oada 1966—1970, realizindu-se cu
1 528 kg grîu și 3 631 kg porumb
boabe la hectar mai mult față de
anul 1965. A crescut și aporiul ju
dețului Olt la fondul centralizat al
statului. în anul trecut, de exem
plu, am livrat statului aproape
600 000 tone cereale, ceea ce în
seamnă cu peste 400 000 tone mai
mult față de media anuală din pe
rioada 1966—1970. Cantitatea de ce
reale livrată la fondul de stat în
1979 ar forma un convoi de 60 000
de vagoane, adică de aproape
600 km.
— Care sînt schimbările survenite
pe planul calitativ al vieții, al
bunăstării oamenilor de pe aceste

meleaguri ca urmare S profunde
lor prefaceri înnoitoare de care
ne-ați vorbit ?
— Consistența împlinirilor din
perioada amintită a condus la creș
terea numerică și mai ales calita
tivă a rindurilor clasei muncitoare,
prin formarea unui puternic con
tingent, de 35 000 de oameni ai
muncii calificați prin școli profe
sionale sau cursuri de scurtă du
rată, deveniți specialiști de nădejde
tn minuirea sau supravegherea de
la pupitre de comandă a complexe
lor mașini, utilaje și instalații din
dotarea unităților metalurgice, con
structoare de mașini, textile și energetice din județ. De asemenea,
merită a fi relevată ca o presti
gioasă realizare constituirea, într-o
perioadă scurtă, a unor colective
omogene, în plin proces de matu
rizare, a unor organizații de partid
puternice, care dau dovadă de com
petență în conducerea întregii ac
tivități economico-soctale, soluțio
nează problemele complexe ale
producției, adoptă măsuri politice,
organizatorice și tehnico-economice
corespunzătoare, mobilizează între
gul personal muncitor la Înfăp
tuirea neabătută a Programului
partidului, a sarcinilor cincinalului
revoluției tehnico-știtnțifice, creea
ză baze trainice infăptuirii jnsuflețitoarelor prevederi Jalonate de cel
de-al XII-lea Congres al partidu
lui. Progresele cantitative și calita
tive înregistrate în sfera vieții eco
nomice au determinat profunde
schimbări și in creșterea nivelului

de trai al populației județului nos
tru. Mâri și importante prefaceri
s-au înregistrat în toate orașele șl
satele Oltului. Dacă în cincinalul
1961—1965 numărul total al aparta
mentelor consțruite in județ abia
s-a ridicat la 1 806, acesta a cres
cut la 3 731 între anii 1966—1970, la
10 360 in cincinalul precedent și la
peste 14 000 in cincinalul actual.
Atit obiectivele industriale, cit și
cele social-culturale au cunoscut o
echitabilă repartizare in teritoriu.
Pe lingă dezvoltarea vertiginoasă a
municipiului Slatina, în acești 15
ani un ritm accelerat de industria
lizare și modernizare l-au înregis
trat orașele Caracal. Balș, Corabia
și Drăgănești, comunele Scornicești,
Radomirești și Vădastra
Iată așadar, într-o redare succin
tă, profundele transformări ce au
avut ldb în județul Olt in ultimul
deceniu și jumătate și care au fost
posibile prin politica cu adevărat
umanitară a partidului nostru, prin
grija statornică acordată tuturor
cetățenilor patriei de cel mai iubit
și de seamă conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
— Dacă ar fi si alegeți esen
țialul din multitudinea realizărilor,
marilor sarcini pe care le-a avut
de soluționat organizația județeană
de partid și care au configurat bio
grafia dinamică a acestei perioade,
viața și activitatea oamenilor, la
ce fapte, la ce momente cu sem
nificație deosebită v-ați referi cu
precădere ?
— Desigur, momentele, faptele
bogate in semnificații deosebite
sint numeroase, tntr-c etapă atit
de dinamică, atît de plină in în
făptuiri remarcabile, e și firesc să
fie așa. Noul chip al județului Olt,
realizat prin efort, pi in muncă de
votată. reprezintă cea mai autenti
că mărturie a politicii științifice și
realiste a partidului nostru comu

nist, poartă amprenta indicațiilor și
orientărilor date permanent de to
varășul Nicolae Ceaușescu, consti
tuie o contribuție la dezvoltarea
armonioasă a întregii țări, la re
partizarea echilibrată a tortelor de
producție spre binele și fericirea
omului. Fiecare dintre intîlnirile
secretarului general al partidului
cu locuitorii județului Olt s-a con
stituit intr-o nouă și durabilă te
melie pentru înfăptuirile ce au
urmat. In numeroasele sale vizite
de lucru efectuate în unitățile eco
nomice și pe șantierele Oltului, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost
alături de oamenii muncii de aici,
atît la bucuriile ocazionate de
marile noastre împliniri, cit și în
momentele de muncă încordată
pentru înfăptuirea ^marilor obiecti
ve ale Oltului socialist.
Pentru a intîmpina cu înaltă
cinstire marea sărbătoare a po
porului român, oamenii muncii din
unitățile economice ale județului
iși sporesc în aceste zile eforturile
orientate in direcția realizării zil
nice a producțiilor fizi'ce planifica
te, a planului la export, a produc
ției nete in volumele prevăzute,
spre reducerea cheltuielilor de o-oducție și realizarea beneficiilor.
Acționăm energic pentru imoulsionarea ritmului de execuție pe șan
tiere. pentru recuperarea restanțe
lor la obiectivele cu termen de pune-e în funcțiune în 1980 și pre
gătirea coresuunzătoare a lucrări
lor de investiții din 1981. Amintesc
că la Balș a fost pusă în funcțiune
cea de-a doua linie tehnologică de
forjat roți care, practic, dublea’ă
capacitatea de osii montate cu roți
monobloc a acestei imoortante în
treprinderi de pe malul Olte*ului.
Perpetua fo-mare și dezvolta-e a
conștiinței socialiste a oamenilor
muncii din județul Olt ne îndeam
nă ca prin tot ceea ce întreprin-

te orașe, cît șl tntr-un număr de
localități rurale, programate a de
veni centre de polarizare urbană
— a conturat un proces de o preg
nantă esență calitativă, de omoge
nizare economică. Prin punerea
operativă în valoare a resurselor
materiale și umane de care dispu
ne județul au fost dezvoltat? sau
construite importante obiective economice și social-culturale, între
care
unitățile .. „Metaloiehnica",
IMATEX din Tg. Mureș. „Nico
vala" Sighișoara, Cbmbinatui’' chi
mic Tîmăveni, întreprinderea de
vase emailate Sighișoara, Țesătoria de bumbac din Tg. Mureș și
altele. Oamenii muncii din județul
Mureș, români, maghiari, germani,
asociază toate aceste înfăptuiri de
numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, de gindirea clarvăză
toare, de acțiunea cutezătoare a
celui de al cărui sprijin neprecu
pețit organizația noastră județeană
s-a bucurat pas cu pas în soluțio
narea problemelor cu care ne-am
confruntat
Sîntem tn măsură să raportăm
conducerii partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușesțu, că sporul de
producție obținut de industria ju
dețului Mureș de la începutul- ac
tualului cincinal și pînă în prezenț
se ridică la 6.7 miliarde lei. în
anul 1985, județul Mureș urmează
să realizeze o producție globală in
dustrială de 38,6 miliarde lei. Este
o cifră care atestă convingător spo
rirea continuă a forței materiale și
spirituale a județului Mures, ast
fel ca întreaga lui înfățișare să
capete strălucirea pe care o merită
aceste străbune plaiuri românești.
Convorbire consemnată de

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

JUDEȚUL OLT

dem. prin tot ce năzuim, să urmăm
strălucitul exemplu de dăruire și
abnegație pe care ni-l oferă nouă,
cum și întregului nostru popor, cel
mai apropiat tovarăș, prieten și om,
care s-a ridicat din această parte
a țării — secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Sîntem ferm hotăriți c<
prin munca noastră, prin realiză
rile noastre, să fim mereu la ină’
țimea grandioaselor înfăptuiri ca
marchează anii cei mai glorioși
patriei.
Convorbire consemnat?

Emilian ROUĂ
corespondentul

„Scit
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Participă : conf. univ. dr. Dumitru PROTASE,
Eugen STĂNESCU, membru corespondent a!
Academiei de științe sociale și politice, dr. Dan

BERINDEI, dr. Gheorghe UNC

Lucrările celui de-al XV-lea Congres internațional de științe
istorice reprezintă pentru istoricii români prilejul potrivit de
a prezenta participanților realizările cele mai recente ale
istoriografiei noastre. Realizări care in ultimii 15 ani, sub
impulsul gindirii și acțiunii novatoare a președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a concepției sale
revoluționare, de profundă esență umanistă privitoare la me
nirea istoriei in lumea de astâzi, au sporit necontenit pre
țuirea și prestigiul internațional al științei istorice românești.
La citeva dintre aceste realizări se referă participanții la masa
rotundă pe care o publicăm astăzi.

Adevărul științific —
așezat ferm la temelia
demersului istoriografie
Gh. U. : Anii ultimului dece
niu și jumătate au însemnat
pentru știința istorică românească perioada unor importante și, aș spune, firești acumu,
lări cantitative, dar mai ales
epoca unui mare salt calitativ
înainte. Iar acest salt înseamnă
în primul rind așezarea fermă
la temelia demersurilor istoriografice a adevărului științific, a
interpretării obiective a faptelor
și evenimente.cr, îrr spiritul con
cepției despre lume și viață a
partidului nostru. în scrierea is
toriei, cercetătorii noștri se con
duc după indicațiile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, potrivit căro
ra înfățișarea faptelor istoriei
nu trebuie să se facă după do
rințele subiective ale oamenilor,
după nevoi politice de moment
ori după criterii de conjunctură,
ci așa cum s-au petrecut, cores
punzător adevărului vieții, cu
umbrele și luminile ei. Numai
procedind în acest mod se poa
te contribui la înțelegerea lim
pede, dreaptă a trecutului, la
punerea în lumină a marilor
sale învățăminte, ceea ce con
stituie însăși rațiunea de a fi a
unei istorii.
D.P. : în această viziune, istoria devine o mare lecție de
educație patriotică, un factor de
prim rang in clădirea unor trai
nice sentimente patriotice, a
convingerii că generațiile pre
zentului au mari răspunderi
față de inaintași, ca și față de
cei ce ne vor urma în păstrarea
si creșterea moștenirii străbune,
îndeplinirea acestei nobile me
niri a istoriei, de atîtea ori sub
liniată de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, a reprezentat și re
prezintă pentru istorici coman
damentul de căpetenie, țelul pe
ren care le însuflețește gîndurile și le sporește forțele in re
alizarea unor lucrări cu larg
ecou în conștiințe,5 capabile să
întrețină vie flacăra iubirii de
țară, dorința de a face totul
pentru propășirea, pentru măre
ția ei.
Pe lîngă cercetările dedicate
trecutului național, istoricii noș
tri și-au intensificat și preocu
pările pentru studierea istoriei
universale, a evoluției și rapor
turilor dintre civilizațiile și po
poarele lumii. Este astfel conti
nuată o veche tradiție a școlii
istoriografice românești In care
au strălucit un Cantemir, și Văcărescu, un Hașdeu, Xenopol și
Iorga. Stăruind in această direc
ție, istoricii noștri de astăzi o fac
cu convingerea că astfel contri
buie la cunoașterea marilor tra
diții progresiste ale popoarelor
de pretutindeni, a luptei pentru
păstrarea ființei lor naționale,
pentru împlinirea aspirațiilor de
unitate și independență ; iar infățișînd cititorilor români măre
ția și permanența acestei lupte,
noblețea acestor idealuri, stă
ruind asupra faptului că toate
marile izbînzi ale popoarelor au
fost obținute prin jertfă și dă
ruire proprie și, deopotrivă,
prin conlucrarea și înțelegerea
dintre ele, istoricii noștri con
tribuie Ia educarea tinerelor ge
nerații in spiritul solidarității
militante, al respectului pentru
contribuția popoarelor Ia pro
gresul civilizației materiale, a
spiritualității și moralei supe
rioare.

Substanțiale creșteri
ale bazei documentare
D.P. : Tocmai pentru a da re
lief adevărului istoric, cercetă
torii noștri și-au îndreptat cu
consecvență eforturile înspre
creșterea bazei documentare a
istoriografiei, înspre depistarea
și valorificarea a noi și noi măr
turii istorice — tot atitea noi lu
mini asupra trecutului. în ceea
ce privește istoria veche a pa
triei cu problema sa capitală
— formarea poporului român,
vreau să arăt că in această pe
rioadă au început, au continuat
ori s-au încheiat săpături pe
sute de șantiere arheologice pri
vind comuna primitivă, epoca
dacică, romană și a migrațiunii
popoarelor. Din Dobrogea, de la
Albești (lingă Mangalia) pînă la
Tășad (în Bihor) și de la Lozna
(Botoșani) pină la Locusteni
(Dolj) întreg teritoriul țării a
fost realmente impinzit cu șan
tiere arheologice, rezultatele
cercetărilor fiind expuse cu ope
rativitate în cadrul sesiunilor
anuale de rapoarte ale arheolo
gilor și muzeografilor (în 1980
a avut loc cea de-a XlV-a edi
ție). Numeroase așezări și ne
cropole din epocile amintite au
beneficiat deja de ample mono
grafii și studii cuprinzind un

uriaș material informativ, pe
baza căruia a fost ridicat vălul
de pe multe necunoscute din
istorie. Tot în această perioadă
a fost inițiat un amplu corpus
de inscripții latine și grecești
din Dacia și Scythia Minor, sute
de documente epigrafice publi
cate deja îmbogățind cunoaște
rea vieții înfloritoare a provin
ciei Dacia și a Dobrogei in epo
ca romană.
E.S.: Și pentru medievistică
perioada ultimilor 15 ani este
una dintre cele mai importante
din punct de vedere al lărgirii
bazei informative. A început să
fie publicată acum colecția „Do
cumenta Historica Roman iae",
care a luat locul, la un nivel
superior, colecției mai vechi
„Documente
privind
istoria
României". Pe lîngă seriile an
terioare — A (Moldova), B
(Țara Românească), C (Transil
vania) s-a adăugat o serie nouă
„D“ privind relațiile dintre ță
rile române. Un eveniment tre
buie socotit, de asemenea, re
luarea in serie nouă a colecției
Hurmuzaki și editarea unor
documente din arhivele otoma
ne, polone, maghiare. Nu mai
puțină atenție a fost acordată

izvoarelor narative, imbogățindu-se astfel edițiile critice ale
cronicarilor și istoricilor evului
mediu. Cităm astfel continuarea
colecției „Cronicile medievale
ale României", editarea prime
lor volume din „Opere complete
ale lui Dimitrie Cantemir" etc.
Semne bune se întrevăd în pri
vința publicării unor cronici
străine cu știri despre țările ro
mâne avînd în vedere frumosul
început făcut cu cronicile tur
cești.; Este in curs de apariție
impozanta colecție „Călători
străini despre țările române".
Tot în domeniul izvoarelor na
rative trebuie plasate și alte ge
nuri ale documentației istorice
cărora li s-a acordat acum mai
multă atenție ca. înainte : în
semnările de pe cărți, inscripți
ile, actele private etc. Ca o re
alizare importantă a acestor ani
ni se înfățișează nașterea și
dezvoltarea arheologiei medie
vale, cu mijloacele căreia a fost
pusă în valoare o cultură mate
rială și spirituală diversă și bo
gată, au fost modificate unele
date ale începuturilor reale ale
unor așezări urbane sau rurale
românești.

D.B.: în ceea ce privește is
toria modernă, vechile colecții
de documente au fost Întregite
atit prin creșterea masivă a fon
durilor interne, cît mai ales
ptin dotarea Arhivelor Statului
cu un uriaș fond de microfilme
și xerocopii după documente
aflate in arhivele de peste ho
tare. Au fost editate volume sau
chiar colecții privind momentele
istorice cruciale ale acestei pe
rioade : revoluția de la 1821
condusă de Tudor Vladimirescu
(recent a apărut un nou volum
conținind 160 de rapoarte diplo
matice străine despre ridicarea
Iui Tudor) ; revoluția pașoptis
tă ; unirea din 1859 ; războiul de
independență
din
1877—1878
(Arhivele Statului au editat 4
masive volume de documente
interne și externe privitoare la
acest război) ; răscoala țăranilor
din 1907 (marcante fiind une
le realizări pe plan local, cum
ar fi documeritele privind des
fășurarea răscoalei in Teleor
man) ; făurirea statului național
unitar in 1918 (de curînd a

apărut un nou ' volum care cu
prinde aproape 150 de articole
publicate în principalele ziare
din Anglia, Franța, S.U.A., Ita
lia și Elveția în anii primului
război mondial despre lupta ro
mânilor pentru unitate naționa
lă). A sporit baza documentară
privind unele personalități de
seamă ale acestei epoci : N.
Bălcescu, M. Kogălniceanu, Al.
I. Cuza, C. Negri, C.A. Rosetti,
A. Iancu, G. Barițiu, S. Bărnuțiu etc.
'
Gh. U. : în acești ani a fost
inițiată o vastă acțiune de investigare și valorificare a docu
mentelor privind mișcarea noas
tră muncitorească, ca și epoca
contemporană a țării. Se deta
șează în acest sens corpusul de
documente din istoria mișcării
muncitorești, socialiste și comu
niste, din care pînă in prezent
s-au publicat șapte tomuri, fie
care însumînd în jur de 1 000
de pagini. Documentele incluse
în volumele apărute pînă acum
se referă la o perioadă de peste
o sută de ani — din 1821 pînă în
1924.
Un alt serial de interes na
țional este cel consacrat isto
riei presei muncitorești, socia
liste și comuniste din România,
care, pe lîngă reproducerile celor
mai reprezentative articole din
periodice, publică și sinteze apreciative pentru fiecare gazetă
sau revistă. Au văzut deja lu
mina tiparului șapte tomuri ce
prezintă publicistica revoluțio
nară dintre anii 1865 și 1924.
Cele două colecții de izvoare
au fost întregite cu volume pri
vind desfășurarea insurecției
din august 1944, participarea
României la războiul antihitle
rist etc. De mare folos pentru
istoricul anilor pe care-i tra
versăm sînt „Operele complete"
ale tovarășului Nioolae
Ceaușescu, cît și lucrările cu
prinse în seriile: „Din gindirea
social-politică a președintelui
României, Nicolae Ceaușescu"
și „Din gindirea economică a
președintelui României, Nicolae
Ceaușescu", alte volume cuprin
zind documentele congreselor și
conferințelor naționale ale parti
dului, hotărîrile de partid și de
stat.

Mărturiile
unei continuități
multimilenare
D.P.: Substanțialele date noi
care au îmbogățit orizontul isto
riografiei noastre asupra formă
rii și Începuturilor poporului
nostru, viziunea istorică nouă
purtînd pecetea gindirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu s-au
răsfrînt favorabil și asupra pro
ducției editoriale de specialitate.
Lucrările, studiile privind isto
ria noastră veche au evidențiat
faptul că spațiul carpato-danubiano-pontic a fost din vremuri
imemoriale aria unei neîntre
rupte locuiri și, deopotrivă, aria
de geneză și dezvoltare a unor
înfloritoare civilizații, o zonă de
fertile contacte culturale. în
acest cadru, in ultimii 15 ani
lucrări variate au dat relief ade
vărului că strămoșii românilor,
geto-dacii, au făurit aici una
din marile civilizații ale antichi
tății, au urcat pe trepte inalte
de organizare social-politică,
făurindu-și unul din cele mai
Întinse și puternice edificii sta
tale ale antichității. Lucrările și
studiile date la iveală in acești

ani au pus In lumină durata în
delungată și spațiile largi în
care s-au produs fertila convie
țuire și influențare reciprocă
intre daci și romani, Înflorirea
nouă pe care în urma acestei
simbioze au cunoscut-o melea
gurile dacice. După cum, prin
noile lucrări ce înfățișau rezul
tatele cercetărilor multidisciplinare — arheologice, numismati
ce, epigrafice, lingvistice — s-au
adus noi argumente ce demon
strează falsitatea teoriilor care
neagă prezența masivă a dacilor
în ținuturile romane nord-dunărene, romanizarea lor, conti
nuitatea neîntreruptă a dacoromanilor și apoi a românilor
in vatra în care s-au născut.
Prin toate acestea s-au aruncat
noi lumini asupra începuturilor
poporului român, a faptului că
autohtonii au fost factorul de
mografic principal in această
zonă a lumii, ei fiind cei care au
asigurat progresul, înaintarea pe
căile civilizației de-a lungul
veacurilor, in pofida tuturor vi
cisitudinilor istoriei.

Fenomenul istoric
medieval înțeles
în complexitatea lui
E. S. : Unul din cele mai im
portante rezultate ale cercetării
medievistice din acești ani a
fost strădania de a se părăsi acele concepții, viziuni schemati
ce și încercări de încadrare for
țată intr-un tipar dinainte ima-

ginat și de a se vedea fenome
nul istoric medieval in comple
xitatea lui reală, conform con
dițiilor de spațiu și timp ale te
ritoriului în care a trăit și și-a
apărat ființa poporul român.
în acest fel s-a îmbogățit,

prin punerea in lumină a aspec
telor originale, nu numai teo
ria feudalismului românesc. Ci și
cea a feudalismului european,
dovedindu-se încă o dată multi
tudinea formelor pe care același
conținut Ie poate îmbrăca de-a
lungul istoriei. Creația istorică
originală, proprie a poporului
român s-a dovedit reală și in
cazul feudalismului, considerat
astfel ca produs organic al unor
realități locale și mai puțin al
unor influențe exterioare.
Unul din adevărurile puse în
relief în mod pregnant în acești
ani îl constituie rolul maselor
populare ca făuritoare ale isto
riei, ca și rolul marilor persona
lități ale evului mediu, conturîndu-se dimensiunile uneori neo
bișnuite ale gindirii și acțiunii
marilor conducători de stat și
militari. Prin această prismă,
mai mult decit oricînd în medievistica noastră, a fost reliefat
acum rolul țărănimii ca princi
pală forță a progresului social
multe veacuri la rind, păstră
toare a limbii și obiceiurilor
străbune, scut al țării in vremu
rile de restriște.
Un valoros ciștig al acestor
ani este punerea intr-o lumină
reală a situației geopolitice a ță
rilor române în evul mediu; a
faptului că poporul român a tre
buit să facă față, de la începu
turile existenței lui, lăcomiei
expansioniste, invaziilor popoa
relor migratorii și a statelor efemere create de acestea, iar
mai tîrziu tendințelor expansio
niste ale unor mari puteri și im
perii vecine. Fără această viziu
ne, dealtfel, nu se, putea înțe
lege pe deplin nici vitalitatea și
eroismul poporului român, nici
capacitatea sa de a se menține
în pofida vitregiilor istoriei și
nici esența insăși a dificultăților
și piedicilor pe care a trebuit să
le infrîngem și care au frînat
ascensiunea noastră pe calea
progresului.

în chip precumpănitor, in acest deceniu și jumătate, medievistica română a pus accentul
pe faptul că marile lupte ale
poporului român au fost in ace
lași timp pentru dreptate și li
bertate socială și pentru inde
pendență și unitate națională.
S-a pus astfel istoria in firescul
ei, s-a subliniat rolul progresist
al, unor mari personalități, toc
mai pentru că s-au pătruns de
acest adevăr, și au intrat in is
torie nu numai ca mari condu
cători de oști și buni gospodari,
ci și ca reformatori care au în
țeles că e necesar să asigure
luptei pentru
dobindirea și
menținerea
independenței o
bază social-politică cit mai
largă, pentru că au izbutit
să se identifice cu aspirațiile
poporului. Nu pot Încheia fără
a evoca atenția acordată acelui
adevăr care străbate întreaga
istorie a poporului român, și anume lupta pentru unitate. în
acest fel s-au putut observa mai
bine multitudinea de forme pe
care a îmbrăcat-o lupta pentru
unitate, etapele și însemnătatea
cristalizării și dezvoltării unei vi
guroase conștiințe de neam Șl
apoi naționale.

Marile înfăptuiri
ale epocii modeme opera proprie
a poporului român
D. B.: Șl istoriografia epocii
moderne a cunoscut un proces
asemănător sub impactul suflu
lui înnoitor al acestor 15 ani. Au
fost puse in relief mari adevă
ruri ale istoriei noastre, eveni
mente înfățișate altădată unila
teral, într-o lumină falsă ori
confuză, au fost prezentate in
întreaga lor semnificație și în
semnătate. Una dintre marile
idei reliefate acum este aceea
că, în pofida hotarelor dintre ei,
marile evenimente și înfăptuiri
ale acestei perioade sînt opera
comună a românilor de pretutin
deni, că flacăra idealurilor co
mune a ars pururea vie in su
fletele tuturor românilor. Și in
același timp că toate aceste în
făptuiri sînt opera proprie a po
porului român, rodul tăriei mo
rale cu care și-a urmărit drep
tele sale țeluri. Din această per
spectivă s-au putut așeza în adevărata lor lumină : revoluția
condusă de Tudor Vladimirescu
și consecințele ei asupra desfă
șurării ulterioare a procesului de
făurire a statului român modern;
anii revoluționari 1848—1849, ca
racterul unitar al revoluției pa
șoptiste, însemnătatea progra
mului revoluționar din acel an
pentru evoluția istorică ; patrio
tismul națiunii și clarviziunea

oamenilor politici de la 1857—
1859 ; vasta operă de moderni
zare a structurilor statale româ
nești realizate in decursul unei
singure generații, cu adevărat
eroice ; amploarea dăruirii și
eroismului popular în războiul
de independență, puternica os
moză sufletească pe care eveni
mentele de la 1877—1878 au întă
rit-o la românii de o parte și de
alta a Carpaților ; caracterul re
voluționar al evenimentelor din
toamna lui. 1918 din teritoriile
intracarpatice, unanimitatea de
gînduri și simțiri ce a legat in
tr-un singur și hotărît mănunchi
întreaga națiune română.
în acești ani au fost firesc re
considerate aprecieri false, une
le de-a dreptul absurde, privind
istoria modernă a patriei. în
primul rind aceea că România,
la începutul secolului nostru, pu
tea fi socotită drept un stat im
perialist, cind, dimpotrivă, ea era
obiectul politicii imperialiste, o
țară ce a suferit grav și înde
lung de pe urma acestei politici.
Datorăm tot acestor ani apre
cierea că participarea României
la primul război mondial nu a
avut un caracter imperialist, de
cucerire și mărire teritorială, ci
obiective juste, de eliberare na
țională, de salvgardare a inde
pendenței sale.

Istoria mișcării
muncitorești — parte vie
a istoriei patriei
Gh. U : Și în ceea ce privește
istoria mișcării noastre munci
torești acești 15 ani au adus cla
rificări, nuanțări și reconside
rări conforme cu adevărul isto
ric. In primul tind, istoria, lup-

tele mișcării muncitorești au
fosț, firesc, integrate în contex
tul istoriei patriei, ceea ce a dat
posibilitatea să se înțeleagă in
întreaga sa amploare rolul jucat
de elasa muncitoare și partidul

său de avangardă in viața poli
tică a țării, in transformarea re
voluționară a societății. Cercetă
rile din acești ani au scos în
relief vechimea mișcării noastre
muncitorești, tradițiile adinei de
organizare și luptă revoluționa
ră. receptarea timpurie, in spirit
creator, a ideilor socialismului
științific, continuitatea și ascen
dența afirmării sale pe arena
social-politică a țării. Numeroa
se lucrări au conturat in adevă
rata sa dimensiune contribuția
însemnată a mișcării muncito
rești la rezolvarea marilor pro
bleme cu care se confrunta atunci societatea românească, aportul său mereu mai înalt la
marile evenimente ce au marcat
istoria modernă și contempora
nă a țării.
în acest cadru, într-o lumină
nouă sînt reliefate semnifica
țiile marelui congres socialist
din mai 1921, care a statuat uni
ficarea organizațiilor socialiste
la scara României reîntregite, pe

temeiul programului și in sensul
acțiunii comuniste ; au fost puse
in relief însemnătatea realizării
unității de luptă a clasei mun
citoare, a tuturor forțelor de
mocratice și progresiste în bă
tălia pentru o viață mai bună,
împotriva pericolului fascist,
pentru apărarea independenței,
suveranității și integrității țării.
Numeroase lucrări și culegeri de
studii au evidențiat originalita
tea și justețea strategiei și tac
ticii Partidului Comunist in re
alizarea insurecției din august
1944, in conducerea * procesului
revoluționar care a dus la cuce
rirea puterii politice de către
clasa muncitoare și aliații săi.
Istoriografia românească a înre
gistrat însemnate succese in abordarea și tratarea problema
ticii etapei construcției socialis
te, recent rezultatele acestor
cercetări fiind sintetizate intr-o
substanțială monografie privind
istoria României în anii socialis
mului.

Orizonturi noi
cercetărilor viitoare
D. P. : Climatul în care lși nesc ; permanența conștiinței udesfășoară activitatea frontul nității de neam la români și ro
nostru istoriografie este unul de lul său in realizarea acestui țel
lucru, de activă angajare pentru fundamental al poporului.
lămurirea tuturor marilor pro
D. B. : în fața specialiștilor
bleme ale trecutului național. în
ceea ce privește istoria veche a istoriei moderne a României se
patriei, cercetătorii trebuie să-și , află un amplu cîmp de investi
Îndrepte eforturile înspre reali gare ; se cer adîncite astfel stu
zarea unor sinteze care să dea ° diile privind evoluția .claselor și
imagine de ansamblu a civiliza categoriilor sociale, ca și studiile
ției geto-dace in perioada clasi de demografie istorică aflate
că ; noi cercetări vor trebui să încă la început. O sinteză refe
pună in lumină creația istorică ritoare la perioada Regulamen
și rolul dacilor liberi, legăturile tului Organic ; o alta privind re
lor cu lumea romană din pro voluția pașoptistă ; o monogra
vincie ; stăruitoare eforturi se fie amplă, întemeiată pe noile
cer întreprinse pentru lumina izvoare și marele număr de lu
rea secolelor V—VI, atunci cind crări realizate cu prilejul cente
simbioza daco-romană extinsă narului Independenței, dedicată
la scara întregii vetre dacice se cuceririi și menținerii neatîrnădesăvirșește. Se face simțită ne rii patriei ; o sinteză a istoriei
voia unor sinteze privind rapor vieții politice din epoca moder
turile autohtonilor cu populații nă ar întregi in chip fericit rea
le în migrație, cu edificiile sta lizările de pină acum.
tale temporare clădite de aceș
GH. U. : Consider că se im
tia, cu imperiul bizantin. Se cere
mai amplu înfățișată epoca ce pune o concentrare mai mare a
eforturilor
în direcția studierii
lor dinții formațiuni politice fe
udale românești, relevindu-se problemelor actuale ale edifică
trăsăturile specifice ale acestui rii societății socialiste multila
teral dezvoltate. Trebuie studia
proces de creație statală.
te. de asemenea, cu mai multă
E. S. : Activitatea medieviști- consecvență și în profunzime
lor români ar trebui să se în problemele majore ale lumii
drepte spre cercetarea și mai a- contemporane, marile mutații și
dincită a caracterului original al transformări ce se produc in ra
feudalismului românesc, să pună porturile de forțe mondiale, as
astfel în lumină mai bine struc pectele privind realizarea unei
turile de clasă ale societății ro unități de tip nou in mișcarea
mânești. Credem că încă mâi comunistă și muncitorească in
există „pete albe" în istoria ve ternațională, a unei noi ordini
ridică a luptei de clasă, a rezis economice internaționale ai că
tenței maselor de producători ror promotori activi sînt Româ
direcți față de constrîngereâ nia și președintele său, tovarășul
economică și extraeconomică. Nicolae Ceaușescu.
Un loc important trebuie să fie
★
ocupat și în viitor de reconstruc
Desigur, spațiul nu ne-a îngă
ția, pe bază de date concrete și duit o cuprindere exhaustivă a
autentice, a instituțiilor feuda tuturor realizărilor și preocupă
lismului românesc, îneît acesta rilor istoriografiei românești în
să poată fi perceput ca o reali ultimul deceniu și jumătate,
tate istorică vie. Trebuie inten „cartea de vizită" cu care se
sificate cercetările de demogra prezintă istoricii români la Con
fie medievală și cele privind gresul de la București fiind in
viața economică etc. Istoria lup comparabil mai bogată. Cu atei pentru progres, independen ceastă zestre, ei participă la Im
ță și unitate trebuie să stea de portanta reuniune științifică ce
asemenea și in continuare in inrepe azi cu dorința de a con
centrul atenției medieviștilor tribui la aprofundarea- și Îmbo
români, in sensul de a fi apro gățirea cunoașterii istorice și,
fundate împrejurările și cauzele deopotrivă, la apropierea intre
păstrării statutului autonom al oamenii de pretutindeni, intre
țărilor române într-o epocă în popoare. Aceasta fiind, așa cum
care în jurul nostru multe țări memorabil a arătat tovarășul
fuseseră transformate in pa- Nicolae Ceaușescu, suprema, no
șalîcuri ; răsunetul în lumea eu bila menire a istoriei.
ropeană a luptei românilor, con
Masă rotundă realizată de
tinuitatea strădaniilor de unifi
Silviu ACHIM
care politică a teritoriului roma-
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la Lupeni", incit realitățile
cțjri planul retrospectivei
confruntate cu cele ale pre
zentului și alfe perspectivei
par despărțite nu de 40—50
de ani, ci de o întreagă
epocă istorică.
La muzeul din Petroșani,
In suita exponatelor care
grăiesc în modul cel mai
elocvent despre
istoria
Văii Jiului se află lis
ta celor căzuți in acel
august de luptă și sînge, cu
„cauza morții" specificată
în rubrici distincte de că
tre administrația timpului :
„împușcătură prin armă de
foc... Plagă tăiată a tora
celui... Hemoragie pulmo
nară". Mai sint încă in
viață supraviețuitori ai
acelor teribile zile, un Cristea Aron, un Vale Feher,
astăzi pensionari, care po
vestesc grozăviile trăite ca
pe niște imagini de infern.
Este bine să ne amintim de
aceste lucruri întotdeauna,
dar mai ales acum, în ziua
de sărbătorire a muncii și
demnității minerești, fixată

de-a pururi in calendarele
noastre in prima duminică
de după șase august al fie
cărui an.
Zi de cinstire a memoriei
eroilor, de retrospectivă a
drumului parcurs, de bilanț
al prezentului și de ambi
țioase ginduri de viitor. Ni
căieri ca printre mineri nu
ni s-a părut mai adevărată
afirmația că „munții duc
în spinare oamenii, și oa
menii duc în spinare mun
ții". Sint scafandri ai us
catului, oameni care știu
să stăpinească măruntaiele
munților, să facă roca primogenă să se supună în
fața voinței lor, să sco
bească adincurile și să
dea patriei piinea cea mai
consistentă a energiei, căl
dura din care se întrupea
ză oțelul, lumina termocen
tralelor. Brigada lui Gheor
ghe Nistor de la Uricani a
preluat de curînd, ca nouă
unealtă de lucru, un com
plex de susținere mecani
zat, adevărată uzină subpăminteană cu ajutorul
căreia oamenii muncesc în
deplină siguranță și cu un
randament
incomparabil

față de procedeele „cla
sice". La fel, brigadierii
Laurențiu Kelemen, de 22
de ani miner, sau tovarășii
săi de breaslă Gheorghe
Drănău și Ștefan Baciu,
oameni cu care stăm de
vorbă după ieșirea din șut,
împreună cu inginerul Ni
colae Voiu, cel ce conduce
din 1978 un complex de
înaintare în steril cu sec
țiune plină, folosit pentru
crearea de noi galerii.
Inginerul Costinaș, des
cendent a patru generații
de mineri, de la străbunic
pină la fiul său, Petru,
elev la liceul industrial
minier — cel ce va deschi
de, prin profesiunea pen
tru care se pregătește,
cea de-a cincea generație
de oameni ai cărbunelui
din aceeași familie — ne
spune :
„Datorită grijii
partidului și statului, pe
primul plan se află preocu
parea pentru protecția omului și pentru continua
îmbunătățire a condițiilor
sale de lucru". Un mare
adevăr pe care ni-1 confir
mă la Ltipeni inginerul Ti
tus Costache, unul dintre

cei mai ardenți promotori
ai introducerii sistemelor
mecanizate în munca din
subteran, adevărat „lup al
adîncurilor", care, împreu
nă cu lăcătușul miner Antoniu Duban — și acesta
cu patru generații de ina
intași în munca din subte

ei de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cel ce a
înscris în agenda sa din ul
timii 15 ani șase vizite de
lucru în Valea Jiului, in
1966, în 1968, în 1972, apoi
de două ori în 1977 și încă
o dată in 1978, de cind pro
cesul de mecanizare a mi

hotărît deschiderea de noi
orizonturi, aici s-a decis
vastul proces de moderni
zare a minelor pentru ca
țara să primească din Va
lea Jiului nu doar 7—8 mi
lioane de tone de cărbune
— dintre care o bună par
te cocsificabil — ci 15—16

Oameni care scot lumina din adîncuri
ran — se preocupă necon
tenit să adapteze la condi
țiile Văii Jiului utilajele
aduse din import, cu zeci
de milioane de lei valută
piesa, ori cele produse în
întreprinderea de utilaj mi
nier din Petroșani. „Astăzi
— ne spune Titus Costache
— minerul devine un om
al tehnicii celei mai îna
intate. școlit, policalificat,
capabil să stăpinească uti
laje complexe".
Introducerea mecanizării.
Cuvînt de ordine rostit
la repetatele sfaturi cu

nelor, menit să reducă sub
stanțial efortul fizic și să
sporească masiv producția
de cărbune, a luat o și mai
mare extindere. Cu el ală
turi, minerii s-au simțit făcînd corp comun in totdea
una, și la bine și la greu.
Ei l-au numit „primul mi
ner al țării". Așa cum ne
spune primarul municipiu
lui din Valea Jiului, Petru
Barb : „Aici, împreună cu
minerii a stabilit secretarul
general al partidului planu
rile de sistematizare ale
așezărilor noastre, aici s-a

milioane de tone, aport de
cisiv in efortul general
pentru realizarea indepen
denței energetice a țării
noastre".
Un alt fapt caracteristic
vieții din Valea Jiului, în
ultimii ani, ește crearea de
industrii pentru folosirea
muncii feminine, pentru o
nouă condiție de viață a
soțiilor și fiicelor mineri
lor. La Vulcan, in urbea
cea mai modernă din Valea
Jiului, unde în ultimii ani
s-au dat în folosință peste
6 000 de apartamente in

blocuri de confort citadin,
de un an ființează o între
prindere de confecții, așa
cum mai funcționează una
la Petroșani. La Lupeni s-a
înființat o fabrică de mobi
lă, o țesătorie de mătase,
iar la Petrila întemeindu-se o altă fabrică de mo
bilă — toate folosind aproa
pe în exclusivitate munca
feminină. Valea Jiului se
află in plin proces de termoficare, cerul se limpe
zește, vasta urbe cu zeci
de kilometri de străzi și
șosele se aliniază la exi
gențele viitorului. Totul
pentru mineri, pentru cali
tatea muncii și pentru ca
litatea vieții lor.
La întreprinderea de
utilaj minier din Petroșani,
tînărul director al colecti
vului muncitoresc, Iosif
Kelemen, fost lăcătuș de
mină, ajuns inginer, și nu
mit în postul de conducere
a uzinei la virsta de 36 de
ani, ne arată in ce constă
uriașul efort de asimilare
și de creare a utilajelor
moderne cu care vor fi do
tate toate minele din Valea
Jiului: „Prin astfel de

mașini pe .care le asimilăm
și le adaptăm la condițiile
specifice ale zăcămintelor
din Vale, însăși munca mi
nerilor capătă un alt viitor
și o nouă dimensiune uma
nă. Așteptăm mult de la
colaborarea dintre invățămint și uzină, de la corpul
profesoral al Institutului de
mine din Petroșani, și
chiar de la studenții care
învață și lucrează alături
de noi. Sînt căutări asidue
și rezultate promițătoare.
De la încercările timide de
pină în 1977, am trecut la
ambiția de a crea utilaje
puternice, complexe, care
să răspundă exigențelor lo
cului și oamenilor noștri.
Astăzi sîntem în stare, cu
puterea pe care o are țara,
cu inteligența ei tehnică, să
facem totul, de la com
bine de excavare pînă la
electronica aparatajelor de
comandă a utilajelor com
plexe pe care le trimitem
oamenilor din subteran.
Desigur, avem probleme
destule cu care ne confrun
tăm".
îi reproduc profesorului
universitar Aron Popa de

la Institutul minier din Pe
troșani cele auzite la uzi
nă. Acesta, fiu de miner,
hunedorean de baștină, de
venit de 18 ani „jiian", ne
răspunde : „Mina este de
mult a doua universitate a
studenților noștri. Avem
mari posibilități, aur cenu
șiu avem, așa cum avem și
aur negru, iar in înfăp
tuirea importantului pro
gram energetic ne bizuim
pe o resursă inepuizabilă
— spiritul revoluționar și
patriotismul minerilor, în
suflețiți de Sarcina de onoa
re ce le revine potrivit
hotăririlor Congresului al
XII-lea al partidului : pa
triei — mai mult cărbune!"
Minerii patriei. De ziua
lor, gindul ne poartă acum
către toți.cei ce muncesc să
scoată la lumină sipetele de
comori ale subteranului ro
mânesc. Aurul patriei, fie
el negru, fie roșcat sau ar
gintiu se află în miinile lor.
în miinile lor de proprie
tari, adică de stăpîni, de
producători și de benefi
ciari ai roadelor muncii lor.
Țara le urează un călduros
„Noroc bun 1“

/
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Manifestări prilejuite de sărbătorirea
„Zilei minerului66

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,
al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, al po
porului polonez și al nostru personal, vă mulțumim cordial pentru salută
rile și felicitările adresate cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a Renașterii
Poloniei.
Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, dragi to
varăși, salutări cordiale și urări de noi realizări în construcția socialistă.

EDWARD GIEREK

HENRYK JABLONSKI

Prim-secretar
al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Vnit
Polonez

Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Polone

EDWARD BABIUCH
Președintele
Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Polone

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Ilie Rădulescu, secretar
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu dele
gația Partidului African al Indepen
denței din Senegal, condusă de Bara
Goudiaby, secretar general al parti
dului, care face o vizită in țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Cronica
Sîmbătă dimineață, nava-școală
„Mireea“, avînd la bord studenți ai
Institutului de marină „Mircea cel
Bătrin", precum și elevi ai Școlii mi
litare de maiștri și ai Liceului mi
litar de marină „Alexandru Ioan
Cuza“,\ s a întors în portul Constan*a, dintr~un marș de instrucție efec-

tv
PROGRAMUL 1
8.30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei
8,15 Film serial pentru copii : Intimplări din Tara Curcubeului
9,40 Omul și sănătatea
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical.
15.25 Quito — capitala Ecuadorului
15.45 Zboară clntec peste intreaga tară.
Muzică populară
16.20 Telesport • Fotbal
17.40 Schiță cinematografică. ..Camera"
— producție a studiourilor italie
ne. Premieră TV.
18.40 Micul ecran pentru cei mici.
19,00 Telejurnal • Tara intîmpină
marea sărbătoare
1*,» Noi, despre viața noastră; par
ticipă plasticianul Vasile Celmare
și regizorul de film Sergiu Nicolaescu
19.40 Antena , Cintării României". Spec
tacol realizat în județul Vaslui
20,50 Film artistic : „O întîmplare de
pomină". Premieră TV Coproduc
ție franco—vest-germană.
12.20 Telejurnal
<
............. • t-<. ■ ■ ; ' -n
PROGRAMUL «
10.00 Concert educativ
11,00 Ora elevului
12,00 Anunțuri și muzică
12.10 Reportaj „T"
12.25 Caleidoscop muzical
13.30 Documentar artistic
14.10 Cîntecul acestor plaiuri

în cadrul întîlnirii s-a procedat Ia
un schimb de informații privind
preocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului African al Inde
pendenței, precum și asupra unor
probleme ale vieții politice interna
ționale.

zilei
tuat în Marea Neagră și Marea Mediterană.
Pe timpul marșului, care a avut
loc în perioada 30 iunie — 9 august,
au fost vizitate porturile Toulon,
Barcelona șl La Valletta.
(Agerpres)
14.35 Desene animate
15.00 Muzică de jaz
15.55 Teatru TV : „Muntele" — de Du
mitru Radu Popescu
17.40 Vldeoteca muzicală
18.35 Bucureștlul ieri, azi, mline .
19,00 Telejurnal • Tara intîmpină
marea sărbătoare
19,25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV
22.20 Telejurnal

LUNI, 11 AUGUST
PROGRAMUL 1
18,00 Emisiune In limba maghiară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Tara Intîmpină
marea sărbătoare
19,25 Forumul mondial al Istoricilor.
Reportaje, știri, interviuri
19.40 Orizont tehnlco-științiflc
20.20 Noi. despre viața noastră
20.35 Roman-foileton. „Prietenul nostru
comun". Episodul 1. Producție a
studiourilor de televiziune B.B.C.
Ecranizare după Charles Dickens
21.30 Pagini de operă și operetă româ
nească
22,05 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16,00 Album coral
16.20 O viață dăruită scenei î Luda
Sturdza Bulandra
17,10 Cenacluri ale tineretului
17.30 De pretutindeni. Călătorie cu
nava-școală „Neptun"
17.55 Muzică de carriers
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Țară Intîmpină
marea sărbătoare
19,25 Mozaic — selecțiunl
20.36 Soarele neatîmăril. Oratoriu de
Gheorghe Dumitrescu
21,45 Un fapt văzut de aproape
22,05 Telejurnal

în cadrul manifestărilor prilejuite
de sărbătorirea „Zilei minerului",
sîmbătă la amiază a avut loc la Lupeni solemnitatea depunerii de co
roane și jerbe de flori la plăcile
comemorative din incinta întreprin
derii miniere și la Monumentul
eroilor „Lupeni ’29“.
Tovarășul Virgil Trofin, membru
al Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului și
geolbgiei, a depus, din partea condu
cerii superioare de partid, o coroană
de flori. Pe panglică sînt înscrise
cuvintele : „Omagiu adus eroilor căzuți în august 1929 în luptele revo
luționare, din partea C.C. al P.C.R.,
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, și a to
varășei Elena Ceaușescu".
Au fost depuse, de asemenea,
coroane de flori din partea Ministe
rului Minelor, Petrolului și Geologiei,
a organelor locale de partid și de stat,
a unor întreprinderi și instituții din
Valea Jiului.
în timpul solemnității, mineri, im-1brăcați în uniforme de gală, și pio
nieri au organizat gărzi de onoare,
iar fanfara minerilor a intonat

Imnul eroilor. Cei prezenți au păs
trat momente de reculegere.
După solemnitatea deounerii de
coroane, tovarășul Virgil Trofin a
avut o întîlnire la Petroșani cu
secretari ai comitetelor de partid,
directorii întreprinderilor miniere și
alte cadre de conducere ale unități
lor miniere din Valea Jiului, organi
zată cu prilejul „Zilei minerului", în
cadrul căreia a transmis, din partea
conducerii superioare de partid, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, cele mai calde felicitări adresate
minerilor din acest bazin carbonifer
și urarea de noi și importante succese
în activitatea de viitor, pentru spo
rirea producției de cărbune cocsificabil și energetic, pentru îndeplinirea
și depășirea sarcinilor de plan pe
acest ultim an al actualului cincinal.

★

Sărbătorirea „Zilei minerului" a fost
marcată in cursul după-amiezii, în
toate localitățile din Valea Jiului, de
balul minerilor, amplă manifestare
cultural-artistică la care și-au dat
concursul cele mai bune formații
orchestrale de la cluburi și case de
cultură.
(Agerpres)

Sosirea in Capitală a delegației Partidului Uniunea
pentru Progres Național—U.P.R.O.N.A. din Burundi
Sîmbătă după-amiază a sosit în
Capitală delegația Partidului Uniu
nea pentru Progres Național —
U.P.R.O.N.A., din Burundi, condusă
de Emil Mworoha, secretar general
al partidului, care, la invitația C.C.
al P.C.R., efectuează o vizită de
prietenie în țara noastră.
La sosire pe aeroportul Otoneni,
oaspeții au fost salutați de tovarășii

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C.
al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R., d.e
activiști de partid.
Au fost de față Libere Ndabakwaje, ambasadorul Republicii Burundi
Ia București, și membri ai ambasadei.
(Agerpres)

Deschiderea expoziției „România azi-15 ani
de istorie nouă, revoluționară a patriei"
La Muzeul de istorie al Republicii
Socialiste România s-a deschis, sîm
bătă, expoziția „România azi — 15
ani de istorie nouă, revoluționară a
patriei". Organizată în cadrul acțiu
nilor prilejuite de desfășurarea la
București a celui de-al XV-lea Con
gres internațional de științe istorice,
expoziția prezintă în imagini elocven
te, marile realizări dobindite de po
porul nostru, sub conducerea încer
cată a partidului, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în cei 15 ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea al P.C.R. — mo
ment de o deosebită însemnătate,
care a inaugurat o perioadă fără pre
cedent în dezvoltarea societății ro
mânești.
Fotografii, grafice, machete redau
aspecte semnificative ale dezvoltării
economico-sociale a patriei, ale ac
celerării procesului de industrializa
re socialistă a țării, dezvoltării și
modernizării agriculturii, ale politicii
de amplasare rațională a forțelor de
producție pe întreg teritoriul țării.
Sînt, de asemenea, amplu ilustrate
succesele obținute în dezvoltarea gindirii științifice românești, pentru a,firmafeă"'țot mai largă a revoluției
țehnico-șțiințifice în , țara noastră,
pentru continua mdderfiizare ă ihvățămîntului, progresele înregistrate de
cultura și arta românească.
Un mare număr de imagini scot în
evidență procesul constant de per
fecționare a organizării și conduce
rii societății noastre, atenția perma

nentă acordată de Partidul Comunist
Român, de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, creșterii rolului maselor
în viața social-politică a țării, dez
voltării continue a democrației so
cialiste, creării cadrului organizato
ric care permite oamenilor muncii,
întregului nostru popor, să ia parte
efectiv la adoptarea deciziilor, la
dezbaterea hotăririlor care privesc
mersul înainte al patriei, la elabora
rea și înfăotuirea politicii de con
strucție socialistă.
O secțiune specială ilustrează rod
nica activitate desfășurată de parti
dul și statul nostru pe plan interna
țional în slujba marilor idealuri ale
păcii și colaborării, pentru făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră. Numeroase imagini
surprind momente semnificative ale
prezenței active a României în viața
internațională, scot în evidentă ac
tivitatea neobosită a președintelui
României consacrată dezvoltării pri
eteniei și colaborării țării noastre cu
toate țările socialiste, cu țările în
curs de dezvoltare si nealiniate, cu
toate statele lumii, fără deosebire de.
orînduire socială. Sînt reliefate, tot
odată, legăturile de prietenie și so- .
lidarițate ale partidului nostru cu
partidele cpthuniste, cu celelalte de
tașamente ale clasei muncitoare, cu
partidele socialiște și social-democrate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu forțele democratice, pro
gresiste și antiimperialiste din în
treaga lume.
(Agerpres)

Bucureșteanul văzut de un taximetrist
(Urmare din pag. I)

stingă și ies la piața 1 Mai. Mă așez
în stație la rînd. Sînt al patrulea 1
îmi face semn un om in virstă...
De cite ori intru pe bulevardul Ar
mata Poporului si apoi pe cel al Păcii
Îmi amintesc cartierul Militari cu
căsuțele lui de paiantă sau de cherpic. acoperite cu tablă. Imaginea lor
începe insă să pălească, cu greu o
desfâsor de-o parte si de alta a lar
gilor bulevarde cu sase fire de circu
lație de-a lungul cărora defilează
blocurile cu geometria lor caldă, pas
telată. „Iată, spune pasagerul meu —
care ocrotește delicat un leandru în
ghiveci — că mergem și cu metroul".
Da, se văd cunoscutele panouri ale
șantierului metroului care va lega car
tierul Militari de cartierul Titan în ur
mătorii ani prin magistrala subtera
nă. „Aveam un brăduț în curte, îna
inte de demolare — îmi spune bătrînul. M-am zbătut si l-am scos cu pămint cu tot si l-am adus la bioc.
Vecinii mei de scară m-au ajutat și
l-am replantat O să-l vezi, este o
frumusețe 1“ „Vă pare rău de casă 7“
— Întreb. „De casă 7 Da. la început,
dar acum e altceva. Am baie, am
scăpat de albie ; am calorifer, nu mai
tai lemne. Iarna asta a fost singura
in care nu am răcit. Dar totul e mai
complicat, e greu de explicat, nu știu
cum să-ti spun... Mă simt mai aproa
pe de oameni, e o familie mai mare
care s-a închegat în bloc. De la o
gospodărie mică am ajuns la una mai
mare, ne adunăm, discutăm, hotărim.
Uite, și cu parcul din jurul blocului.
La început îmi păruse rău de palma
de grădină pe care o părăsisem, dar
aici avem de cîteva ori mai mult pămint. I-am stirnit si oe copii si acum
să vezi grădinărit Și am si brăduțul
în fată, ii privesc de la balcon unde
am să pun și leandrul acesta luat de
la un prieten". „Ce ocupație aveți 7“
„Am fost maistru de aviație, sînt
pensionar. Fă. mata, la stingă si intră
prin dreptul magazinului Cesarom.
Așa, aici !“ Opresc. „Vezi brăduțul 7
îi merge bine. Cind si cind ieșeam la
vinătoare spre pădurea Roșu. Mai ies

• „CARDIOGRAMĂ"
PENTRU
MOTOARELE
DIESEL. Cercetătorii Institu
tului politehnic din Tadjikistan
au dus la punct o metodă care
Stabilește ranid cauzele care duc
la un consum exagerat de com
bustibil in cazul diferitelor mij
loace de transnort Drevăzute cu
motoare Diesel. în acest scoo. in
conductele de combustibil se in
troduc senzori sDeciali ce reali
zează o adevărată „cardiogramă"
a „oulsatiilor" combustibilului.
Noua metodă nermite evitarea
procesului laborios de demon
tare a motorului și testarea sa
pe banc.

• BARCĂ
Barca din

SOLARA.

fotografie, realizare

si acum. Dar acolo începe lucrare
mare, dispar bălăriile, șl bălțile, și
tîntarii... Din trei lacuri aud că se
va face unul singur, curat, betonat.
O să mă apuc de pescuit. Da. Bucurestiul se naște a doua oară. Tova
rășe dragă, sînt mulțumit că am apu
cat să pun apăsat un picior în viata
asta. Nu bei. mata, o cafelută 7 Stau
la etajul unu 1 Nu i mult de urcat".
Refac drumul in sens invers cu un
client care merge in Crîngasi. „Mai
simt si eu ce este aia viteză — ride
el — că pe excavatorul meu..." „Unde
lucrați 7“ „«Nivelez- Crîngașiul. La
copătul podului Grant. Am dărîmat
maghernițele de acolo si am luminat
locul. E harababuiă mare la prima
ochire, dar, dacă știi să vezi, podul
nou îti apare ca o uriașă punte de
beton. Pășește Cringașiul de ea spre
o nouă viată".
O istorie Întreagă se destramă în
norii de praf ai molozului și nu-i
nimic de regretat, nu-i nimic care
să-ti provoace melancolia. Mai greu
de demolat sint năravurile mai vechi
care-si trimit rădăcina spre ziua de
azi. cum face pirul care, dacă nu-1
smulgi, dă din nou mlădițe. îmi
amintesc, in timp ce mă strecor prin
forfota de pe Ștefan cel Mare, că
am luat cu o oră înainte din piața
Cringași doi puștani de 15—16 ani
însoțiți de două fetișcane, scăoîndu-i
dintr-o iminentă înfruntare cu alti
puștani ai cartierului. „Să nu vă mai
prindem pe aici, că vă rupem pi
cioarele". „Mie, mă 7! — se sumețea
cel care se așezase lingă mine. Nu
s-a născut ăla !“ „Cristi ! — am au
zit din spate vocea tremurătoare a
uneia din fete. Lasă-i naibii !“ „Dar
nu se poate, nu plec eu așa". „Dă-i
drumul, tovarășe !“ Și i-am dat dru
mul. Erau furioși si mîndri cei din
mașină, invocau tradiția cartierului
lor de la Regie unde nu calci decît
cu sfială dacă nu ești al locului. Ei,
în Cringași veneau cind voiau si i-a
supărat cumplit faptul că. de data
asta, au fost primiți cu ostilitate; că
„pacea a fost ruptă". Mahalaua cu
regulile, ei. cu „eroii" ei care-și
transmit ..tradiția" în hartă. în mîndrii ciudate, greu de înțeles, cu sus

a constructorilor elvețieni, este
prima de acest gen din lume
care funcționează grație energiei
solare. Razele Soarelui sînt cap
tate de către un panou acoperit
cu celule fotovoltaice și plasat
in partea din față a bărcii. Ex

ceptibilități neprevăzute. Le credeam
apuse, dar iată un zvîcnet al lor, un
ultim zvîcnet — cred eu — intr-un
moment în care totul se preface din
temelii. îl priveam pe cel de lingă
mine și parcă-1 vedeam pe Ricăfante de obor.
Au coborît cu toții la Casa de cul
tură a tineretului de la Grozăvești.
I-am privit cum urcau scările și. de
data asta, amintirea lui Rică s-a
pulverizat, a dispărut. Nu se poate
ca. de cite ori se vor întoarce de
aici, acești tineri să nu poarte în su
flet o lumină cit de mică. Dar lu
mină 1
Pină în jurul orei 10 seara am mai
făcut două-trei «urse neînsemnate.
Plătind, fiecare pasager a adăugat
doi-trei lei peste costul normal. I-am
refuzat politicos. înapoindti-le banii.
Unul s-a simtit stingherit, altul m-a
privit brusc interesat, altul a zis câtre
nevastă-sa: „Aneto. ia vino să-l
vezi !“. Și Aneta s-a aplecat la fe
reastra mașinii să mă vadă mai bine.
„Lasă-i. - dragă, banii pe pernă și
hai 1“ — a zis ea. Șl el i-a lăsat. Nu
am putut să mă iau după ei pentru
că milițianul din coltul străzii mi-a
făcut nervos semn să eliberez locul...
Nu-mi amintesc să fi fost vreun
pasager pare să nu pună, ală
turi de costul călătoriei, fceva în plus.
Tresăreau cind le înapoiam banii.
Unul m-a făcut prost, altul m-a în
trebat ce e cu mine, un tinăr timid
si-a cerut scuze, altul „mai vesel",
mi-a zis : „Să fie de sufletul morților 1“ — și m-am certat cu el, uitind
de regulamente. Dar îmi era din ce
în ce mai greu să mă tin în ofensivă
pentru că trebuia să acționez repe
de. să închid aparatul de taxat, să
trec cursa in foaie în timp ce, deja,
in spate se instalau alti pasageri,
nerăbdători.
Ore întregi, incercînd să mă
apropii de centru, am fost me
reu „proiectat" spre margini. Din
piața Unirii in Militari : de la Ope
retă pe Șulea ; de la Cismigiu pe
Rahovei și. de acolo, iar spre centru
și așa mereu. Antrenamentul la vo
lan îl aveam — măcar din partea
asta stăteam bine — dar o dificulta
te. pe care nu o bănuisem gravă, ml

periențele, desfășurate cu succes
pe lacul Leman, îndreptățesc
speranța că ambarcațiunile de
acest tip pot deveni un mijloc
predilect de transport și agre
ment pe timpul verii.

se contura înainte, o dificultate de
proporții : Bucureștii, străzile si pie
țele Iui, stradelele și intrările, aleile
si cartierele, cartierele pe care cre
deam că le cunosc. începeau să mi
se învălmășească în minte, să le
amestec, să le confund. Fiecare cursă
devenea un joc complicat, cum sînt
jocurile din almanahuri care-ți tes
tează spiritul de observație, deschizindu-ti sau inchizîndu-ti labirinturi
prin care trebuie să te strecori cu
creionul. Dar eu mă strecuram cu
mașina pe întortocheate alei, căutînd
blocuri cu litere, cu cifre, cu nume
nemaiauzite de mine.
Nu scap din iureș decît pe la 2
noaptea, cind cobor pe bulevardul
Nicofee Bălcescu — ștoleap. ștoleap
— venind dinspre Baba Novac.
Sint în căutarea unei stații ca
să-mi pun ordine in hirtii si în gînduri. Bucurestiul doarme, străzile
sînt goale, măturate de lumini și
umbre. Blocurile se înaltă tăcute, cu
ochii stinși. Orașul respiră profund,
are un somn regulat, liniștit, meri
tat. Piața Dorobanți. Sînt 10 ta
xiuri în stație. Unii șoferi motăie. alții stau de vorbă în grup.
Intru și eu în cercul lor si ascult.
Din cind in cind. cite un taxi face
„tangentă" și pleacă. Sintem prea
multi. De două ori ne vizitează o
soferită cu un păr lung, lăsat ne spa
te, ca o coamă de leoaică. O fată fru
moasă. cu ochi mari, negri, care ne
trimite cite un zimbet timid. Părea
un fluture care se apropia si se de
părta de lumină, ca la o comandă
nevăzută.
E ora 3 spre ziuă. Toată lumea în
acest București uriaș doarme. Sau
aproape toată lumea. în parcaj intră
un ..Trabant", apoi o „Volga", apoi o
„Dacie". Zarzavagiii încep să scoată
din ele legume și fructe în cantități
care parcă nu se mai sfîrșesc. Cami
oanele „Aprozarului" apar mult mai
tîrziu.
In piață incep pregătirile de dimi
neață.
Răsare soarele. Prima mea zi de
muncă îsi consumă ultimele minute.
Peste 24 de ore. la volanul Roșcatei,
prezent la o nouă intilnire. Dar. des
pre asta, intr-un viitor reportaj.

Mîndria ctitoriei

CARNET
BOTOȘANI O Cu prilejul aniversării a 2050 de ani de la
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent condus
de Burebista, precum și în cin
stea celui de-al XV-lea Congres
internațional de științe istorice,
la Muzeul județean din Botoșani
s-a deschis o expoziție intitula
tă „Trepte de istorie". Organi
zată de instituția ce o găzduieș
te, în colaborare cu filiala lo
cală a Arhivelor statului, expo
ziția pune în valoare piese ar
heologice și alte mărturii ce atestă continuitatea populației
daco-getice pe meleagurile botoșănene. (Silvestri Ailenei).
GORJ O In zăvoiul Bistriței
din perimetrul satului Hobița,
locul nașterii marelui Brâncuși,
s-a deschis recent tabăra-concurs de sculptură „Brâncușiana"
în semn de ales omagiu adus
personalității și operei părinte
lui sculpturii moderne. în acest
cadru, membri ai U.A.P. din
multe județe ale țării și creatori
plastici gorjeni vo- executa lu
crări inspirate din istoria de ieri
și de azi a poporului român, vor
organiza diverse manifestări de
artă plastică, dezbateri si întîlniri cu publicul. (Dumitru
Prună).
ILFOV • Comitetul munici
pal de partid Giurgiu și Minis
terul Industriei Ușoare au orga
nizat, la întreprinderea „Dună
reană" din localitate, un schimb
de experiență la care âu parti
cipat specialiști și cadre de con
ducere din 17 unități similare
din țară. Discuțiile, avînd ca
temă creșterea eficienței activi
tății economice, prin organi
zarea superioară a muncii pe
baza sporirii ponderii persona
lului direct productiv, au evi
dențiat succesele dobindite de
întreprinderea gazdă, în aceas
tă direcție. (Lucian Ciubotarul.
BRAILA 0 Au fost f’nalizate
recent trei noi lucrări de artă tmozacuri și fresce. Ele împodo
besc fațada Centrului teritorial
de calcul și holul hotelului
.,Traian". Lucrările au fost rea
lizate de un grup de studenți de
la Institutul de arte plastice din
București. îndrumați de profeso
rul și artistul plastic Vasile
Celmare. (Corneliu Ifrim).
MARAMUREȘ 0 Timp de
zece zile. în comuna Ieud și-a
desfășurat, activitatea tabăra de
creație a artiștilor plastici ama
tori. Sub îndrumarea unor plasticieni profesioniști, cei 55 de
participant! la această tabără de
vară tradițională au transpus pe
pînză și carton peisaje, schițe,
portrete sau compozirij bogate
în impresii și sugestii artistice.
(Gh. Susa).
VRANCEA O Casa de cultură
a sindicatelor din Focșani găz
duiește expoziția de fotografii
organizată de gazeta locală „Milcovul", intitulată „Vrancea —
oamenii,
faptele,
împlinirile
timpului socialist". A fost edi
tat și un pliant documentar care
cuprinde date privind dezvolta
rea județului în anii construc■’ fîtii'-‘sbc'1.ăftst&. ExpozițîîtAiftfidază să fie- deschisă și 'la- casei
de cultură și căminele culturale’
’ din localitățile județului,-, prilej
cu care vor fi organizate dezba
teri, seri de întrebări și răspun
suri pe tema înfăptuirilor și a
perspectivelor de dezvoltare ale
județului Vrancea in
viitorul
cincinal. (Dan Drăgulescu).
HUNEDOARA 0 în cinstea
„Zilei minerului", în sălile de apel
ale minelor Lupeni și Bâroâteni, precum și la Casa de cul
tură din orașul Lupeni au loc îh
fiecare zi acțiuni politico-ideologice și cultural-educative ia
care part cipă numeroși mineri
și cadre tehnico-inginerești. Au
avut loc pină acum masa rotun
dă „Istoricul mineritului in Va
lea Jiului. Perspectivele dez
voltării în următorii 10 ani",
microspectacolul de muzică și
poezie patriotică
pe
tema :
„Laudă muncii", dezbaterea pri
vind „Dezvoltarea democrației
socialiste în etapa actuală a so
cietății românești", montajul ar
tistic „Cinstim munca minerilor
prin clntec și poezie". (Sabin
Cerbu).
BRAȘOV O Ca și în anii trecuți, pictorul Grigore Zincovschi din Brașov a deschis
recent, în spațiosul hol de la
intrarea in complexul hotelier
„Carpați" din localitate, o expo
ziție. Sint expuse lucrări cate în
fățișează o largă diversitate de
peisaje din natura țării noastre.
Expoziția se constituie ca o
invitație la vizitarea locurilor
pitorești din zona Brașovului și
a litoralului românesc. (Nicolae
Mocanu).
BUZĂU © In organizarea
consiliului județean de cultură
și educație socialistă s-a desfă
șurat la Buzău sesiunea de co
municări „2 050 de ani de la
crearea statului dac centralizat
și independent condus de Bu
rebista. Ținutul Buzăului —
străvechi pămint românesc". Cu
acest prilej, la Galeriile de artă
a avut loc vernisajul expoziției
interjudețene „Geto-dacii în
Muntenia". (Dumitru Dănăllă).

(Urmare din pag. I>

sănătoasă, și că po
poarele nu vor putea
să mai rabde multă
vreme faptul că înar
marea se face nu cu
tractoare și excavatoa
re, ci cu rachete cu
cea mai diversă rază
de acțiune, că popoa
rele nu vor mai pu
tea
răbda
’multă
vreme această grea,
criminală povară a
înarmărilor.
L-am văzut la lucru
pe marele bărbat po
litic al țării, care s-a
identificat în conștiin
ța noastră, a români
lor, dar și în conștiin
ța popoarelor prin
voința și pasiunea și
neostenita zbatere cu
care atrage atenția că
este momentul ca lu
mea să spună un NU
categoric înarmării și
pregătirilor de război,
și transformării Euro
pei intr-un arsenal nu
clear, să declare cate
goric că nu există o
altă cale de soluționa
re a oricăror diferen
de „între o parte și
cealaltă parte" decît
prin mijloacele pașni
ce ale tratativelor de
bună credință ; l-am
văzut la lucru în fața
celei de-a doua plat
forme de foraj marin,
concepută în România
și fabricată în Româ
nia, l-am văzut la lu
cru în fața graficelor
care veneau să facă
limpede — dar mai ales pentru un om de
știință, recunosc — so
luțiile dezvoltării vii
toare a șantierului na
val, cu siluetele turn
ale marilor nave ocea
nice românești de
transport ; l-am văzut
la lucru, stăruitor, să
nu treacă nimic neju
decat cu grijă și cu
întreaga răspundere și
trebuie să spun că,
dincolo de competența
conducătorului,
care
nu uită o secundă că
un popor întreg stă cu
ochii la el neclintit,
dincolo de voința de
fier cu care a deter
minat și determină
prodigioasa dezvoltare
a României moderne,
dincolo de severitatea
cu care cercetează, pas
cu pas, acest drum
viitor al României,
dincolo de cutezanța
cu care privește acest
viitor șl îi definește
dimensiunile — căci acum am înțeles și mai
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verificarea mașinilor și instala
țiilor complicate sau a celor
care funcționează Intr-un mediu
ostil (sub apă, in mediu radio
activ etc.) specialiștii britanici
au realizat o cameră TV com
pactă. care cintărește doar un
kilogram. Ea este conectată la
un sistem de vizualizare care
permite prin măriri după dorin
ță detectarea eventualelor de
fecte. Camera TV poate rezista
la temperaturi între minus 25 de
grade și plus 69 de grade și se
dovedește deosebit de utilă pen
tru revizuirea, de pildă, a mo

toarelor de avion ; întrucît nu
mai este nevoie ca motorul să
fie demontat piesă cu piesă, re
vizuirea nu durează decît 30 de
minute in loc de 3 zile.

© BABILONUL IN PE
RICOL. Ruinele faimosului
Babilon (90 km sud de Bagdad)
se află in primejdie, El ame
nință cu prăbușirea dacă nu
vor fi Juate de urgentă măsu
rile ce se imnun îmDOtriva apelor subterane. Este concluzia la
care a aiuns un gruo de oa
meni de stiintă care se ocupă
cu restaurarea legendarului oraș.

........
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STRĂMOȘII POPORULUI ROMAN. Geto-dacii și epoca lor
Dumitru Berciu. DE LA BUREBISTA LA DECEBAL, ed. a ll-a,
revăzută și completată (Colecția „File de istorie")
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Ieri, la fotbal
In cadrul etapei a doua din noul
campionat al diviziei A la fotbal, ieri
s-au Înregistrat următoarele rezul
tate :
Steaua — Universitatea Craiova
0—1 ; F.C. Olt — Corvinul Hunedoa
ra 1—3 ; F.C.M. Galați — Dinamo
București 0—2 ; A.S.A. Tg. Mureș —
Chimia Rm. Vilcea 3—3 ; F.C. Baia
Mare — F.C.M. Brașov 1—1 ; Spor
tul studențesc — S.C. Bacău 4—2 ;
F.C. Argeș — Politehnica. Iași 2—1 ;
Jiul Petroșani — Progresul Vulcan
București 4—2 ; „U“ Cluj-Napoca —
Poli. Timișoara 1—0.
In urma acestor rezultate, clasa
mentul, după două etape, arată ast
fel :
Pe primele trei locuri — echipele
cu cite două victorii (4 puncte), de

partajate de golaveraj. în ordine ;
Corvinul,
Dinamo,
Universitate»
Craiova.
Pe locurile 4—5, echipele cu cite
trei puncte : Chimia Rm. Vilcea și
F.C.M. Brașov.
Pe locurile 6—12, echipele cu cite
două puncte : Steaua, Politehnica
Iași, Sportul studențesc, Poli. Timi
șoara, F.C. Argeș, Jiul și „U“ ClujNapoca.
Pe locurile 13—16, echipele cu cite
un singur punct : Progresul Vulcan,
F.C. Baia Mare, F.C. Olt, A.S.A.
Pe ultimele două locuri, echipele
care n-au acumulat nici un punct
pină la această oră : F.C.M. Galați
și S.C. Bacău.

IN CÎTEVA RtNDURI
© Competiția ciclistă Internațională
„Cupa Voința" s-a încheiat cu vic
toria tinărului sportiv român Cornel
Nicolae (Dinamo București), urmat
la 3T3” de Ionel Gancea și la 5’ de
Andrei Antal.
Ultima etapă, cea de-a 5-a, desfă
șurată pe traseul Ploiești — Vălenii
de Munte — Predeal — Sinaia — Plo
iești (165 km), ă revenit lui Traian
Sirbu.
• In semifinalele probei de dublu
femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Indianapolis,
perechea Virginia Ruzici (România)
— Renata Tomanova (Cehoslovacia) a
învins cu 6—2, 6—4 cuplul Laura
Dupont — Joanne Russel (S.U.A.).

Finala probei de simplu femei va
opune cunoscutei jucătoare america
ne, Chris Evert-Lloyd, pe tînăra sa
compatrioată, Andrea Jaeger.
• In concursul internațional de atletîsm
de la Londra,
campionii
olimpici Wladislaw Kozaklewicz (Po
lonia) și Allan Wells (Anglia) au ter
minat învingători în probele de să
rituri cu prăjina — 5,50m și, respec
tiv, 100 m — 10”24/100.
© Cea de-a 64-a ediție a campio
natului național de rugby a început
sîmbătă cu partida dintre echipele
bucureștene Dinamo și Rapid, desfă
șurată pe terenul Parcul Copilului și
încheiată cu scorul de 35—3 (18—3)
în favoarea formației Dinamo.

vremea
A APĂRUT

ea repede va trebui să
devină de trei sau pa
tru ori mai mare de
cît este (pentru a face
față colosului care
este
turnătoria
de
fontă și de oțel, și
laminoarele) și să știi
că fiecare metru de
fabrică costă atît și
presupune atîția oa
meni în plus, și atîtea
case în plus, și atitea
grădinițe și școli în
plus, și autobuze de
transport, și brutării,
și alimentare, să cer
cetezi totul cu această
răspundere și să te oprești In fața unei
piese
de oțel ca o
floare ciudată și să
spui: iată un subiect
pentru poeții noștri,
iată flori noi care aș
teaptă să fie cîntate —
ei bine, aceasta pre
supune o natură bo
gat dăruită sufleteș
te, o inimă tînără și
pură, un ochi de poet
și o mare
forță
umană.
Acesta este condu
cătorul nostru, al ro
mânilor, care într-o
vizită de lucru recen
tă a declarat că pen
tru noi nimic nu este
mai scump decît înar
marea cu uneltele vie
ții și ale fericirii paș
nice. Acesta este con
ducătorul nostru care,
într-o vizită recentă
la Galați și Brăila,
vrînd să vadă ce se
mai petrece în această
parte
a
Moldovei
noastre, ne-a dat o
mare și gravă lecție
de gîndire revoluțio
nară, cutezătoare, o
mare și arzîndă lecție
de dragoste de țară,
de înțelegere a fap
tului că, intr-adevăr,
așa cum spune neos
tenit, nici un efort și
nici un sacrificiu, și
nici o greutate nu pot
să fie prea mari, atunci cind știi că, sculîndu-te de dimineață,
în țara ta liberă și
suverană, te apuci de
lucru pentru a o ri
dica cu mîinile tale și
stăpîn pe tine,
așa
cum au ridicat înain
tașii ctitoriile lor ne
pieritoare.
Așa ni s-a înfățișat
și în aceste zile, ca în
totdeauna,
conducă
torul de azi al româ
nilor, ca un ctitor ținînd în mîinile lui
puternice și privind
cu ochii săi de îndră
gostit țara româneas
că socialistă.

,JN EDITURA POLITICA AU APĂRUT VOLUMELE i

Timpul probabil pentru zilele de 11,
12 și 13 august. In țară : Vremea va fi
in general instabilă și se va răci. Cerul
va fi temporar noros Vor cădea averse
locale de ploaie însoțite de descărcări
electrice mai frecvente in Crișana,
Transilvania, Maramureș șl nordul Mol
dovei. Pe alocuri, cantitățile de apă vor

© FARMACIST AU
TOMAT. Uzina de mecanică

© TELEVIZIUNEA Șl
DEFECTOLOGIA. Pentru

bine cum gîndește acest om în fața viito
rului pe care îl dese
nează cu o mină atît
de sigură, netulburat
în conștiința lui
că
așa și numai așa vom
ieși la lumină, chiar
dacă acum mai este
încă greu și se fac
mari sacrificii, și efortul este literalmen
te uriaș — dipcolo de
puterea lui de a elec
triza masele și de a
face un popor întreg
să țină fruntea sus, acest om este, în adîncul
sufletului
său,
gazda celor mai calde
sentimente, ale celor
mai înduioșătoare re
acții și este gata să
mîngîie, apleeîndu-se
cu seninătate și înțe
legere asupra fiecărui
destin înțeles ca o unică și neasemuită
lume.
Să traversezi o fa
brică de proporțiile
fabricii de piese de
schimb slujind Com
binatul siderurgic de
la Galați, care este
unul din cele mai mari
din Europa, gata să
pună la dispoziția vii
torului nostru peste 7
milioane tone de oțel
— fără de care nu se
poate trăi azi, nu se
poate face nici o sapă,
nici o secure, nici un
cărucior de copil și
nici o mașină de ti
părit ziare și cărți, nu
se poate concepe bu
cata de pline și blo
cul de 15 etaje, și
clanța de la ușă, și
nici aspiratorul, și nici
frigiderul, și nici ro
șia, și nici laptele cel
de toate zilele, nu se
poate concepe nimic
din toate acestea fără
milioanele de tone de
oțel, nu se poate de
cît dacă ești un pri
mitiv al gîndirii și un
retardat al integrării
în lumea în care tră
iești, nu se poate con
cepe viața spirituală
fără aceste tone de oțel, fără, adică, aceas
tă industrializare care
unora li s-a părut prea
excesivă — să traver
sezi, zic, o asemenea1
fabrică de piese de
schimb din fontă, din
oțel, din plastic, de
cele mai diverse ti
puri, și de cele mai
ciudate forme, și de
cele mai diferite di
mensiuni, să o traver
sezi și să calculezi cu
privirile viitorul aces
tei fabrici pentru că

depăși 20—25 litri pe metrul pătrat în
24 de ore. Vîntul va sufla moderat, cu
intensificări în zona de munte și estul
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 7 și 17 grade, cele maxime
vor oscila între 18 și 28 de grade. Izo
lat. condiții de grindină. In București :
Vremea in răcire ușoară Cerul schim
bător, favorabil aversei de ploaie. Vînt
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 15 și 17 grade, cele ma
xime între 25 și 27 de grade. Condiții
de grindină in zonă. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

viticultură a fost obținut recent
un nou soi de vită denumit
Megrabuir, rezistent la geruri
de minus 30 de grade Celsius.

fină din Harkov a început pro
ducția de aparate „Gamma",
care îi vor aiuta pe farmaciști
• ÎMPOTRIVA RISI
să pregătească mai rapid rețe
tele. Anaratul stabilește aproape PEI DE ENERGIE. DisP°zi'
instantaneu compatibilitatea far tivul din imagine permite să se
macologică. fizică si chimică a combată cu succes consumul ri
diferitelor substanțe înscrise oe dicat de energie al aparatelor
retetă. operațiune care în trecut electrocasnice. Intr-adevăr, la
necesita o mare cheltuială de
timp. Acum, farmacistul nu tre ora actuală mașinile de spălat,
buie dicît să formeze ne tabloul roboții de bucătărie și alte apade comandă codurile comnonen- - rate similare sînt concepute pen
tilor pentru a primi de îndată tru a funcționa în permanență
răspunsul.
’cu cantitatea de electricitate ne
© VITĂ REZISTENTĂ cesară pentru pornirea motoru
lui. Este ca și cum un conducă
LA GER. La Institutul armean tor auto ar rula cu starterul des
de cercetări științifice pentru chis. Dispozitivul (fabricat în

S.U.A.) se branșează cu ușurință
și reglează consumul de elec
tricitate în funcție de necesită
țile concrete, ceea ce permite o
economisire a curentului de pină
la 60 la sută.

Ceremonia în memoria victimelor bombardamentului
atomic de la Nagasaki
TOKIO 9 (Agerpres). — Simbătă s-a desfășurat la Nagasaki ceremonia
in memoria victimelor bombardamentului atomic de la 9 august 1945. In
prezența a 20 000 de persoane adunate in „Parcul Păcii" din Nagasaki, pri
marul orașului, Hitoshi Motojima, a adresat un apel pentru pace, pentru
interzicerea totală a armelor nucleare, pentru dezarmare generală și totală.
„Cantitatea de armament nuclear existentă în prezent in lume — a arătat
vorbitorul — este suficientă pentru a extermina omenirea de mai multe
ori, iar pericolul nuclear este in continuă creștere", întrucît „competiția
pentru dezvoltarea acestui tip de armament s-a intensificat".
Ministrul sănătății a dat apoi citire
prezenți au păstrat un minut de recu
mesajului adresat locuitorilor orașu
legere în memoria celor uciși și au
lui Nagasaki de primul ministru,
depus flori la monumentul de la Sta
Zenko Suzuki, care a reafirmat cu
tuia Păcii. Pe o piatră funerară au
acest prilej angajamentul țării sale,
fost înscrise aici alte 1 386 nume de
singura care a suferit de pe urma
victime ale bombardamentului atomic
efectelor bombei atomice, de a depu
ne eforturi pentru instaurarea păcii
de Ia Nagasaki, locuitori ai orașului
in lume.
care și-au pierdut viața în ultimul
La 11,02, ora locală, exact la aceeași
an, ca urmare a efectelor nefaste ale
oră la care a căzut asupra orașului
bombei atomice. Cu aceștia, numărul
bomba ucigătoare, au sunat toate si
total al victimelor ale căror nume au
renele și au bătut clopotele tuturor
fost înscrise pe piatra funerară este
bisericilor, în semn de omagiu adus
de' 55 103, nume ce se adaugă altor
victimelor bombardamentului. Cei
zeci de mii de victime neidentificate.

Deschiderea lucrărilor

al P. C. din Venezuela

a societății socialiste multilateral dez
voltate, îndeosebi în ultimii 15 ani, de
cind in fruntea partidului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. A fost
reliefată, de asemenea, continua dez
voltare, pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Chinez,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Chineză, dintre
poporul român și poporul chinez, ca
urmare a intilnirilor și înțelegerilor
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și Hua Guofeng,
președintele C.C. al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului
de Stat al R.P. Chineze.

CARACAS 9 (Agerpres). — S-au
deschis lucrările celui de-al VI-Iea
Congres al Partidului Comunist din
Venezuela, la care participă peste 300
de delegați, precum și oaspeți de
peste hotare. Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de tovarășul
Valter Roman, membru al C.C. al
P.C.R. Congresul dezbate probleme
legate de situația politică internă și
de întărirea pe mai departe a rîndurilor partidului și a unității for
țelor democratice, aspecte ale situa
ției internaționale și regionale.
Raportul la congres a fost prezen
tat de Jesus Faria, secretar general
al P.C. din Venezuela.

DEZIDERATUL ÎNFĂPTUIRII NOII ORDINI
ECONOMICE INTERNATIONALE
subliniat de Congresul mondial al economiștilor
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico s-au
încheiat lucrările Congresului mon
dial al economiștilor. La ședința de
închidere a luat parte președintele
mexican, Jose Lopez Portillo.
Participanții au dezbătut probleme
legate de dezvoltarea țărilor in curs
de dezvoltare, de utilizarea resurse
lor de materii prime și folosirea for
ței de muncă. A fost analizat nivelul
cooperării dintre țările în curs de
dezvoltare, dintre acestea și statele

industrializate, subliniindu-se dezide
ratul înfăptuirii noii ordini economice
internaționale. Au fost, de asemenea,
discutate chestiunile legate de activi
tatea organismelor internaționale de
credit.
La sfirșitul reuniunii a fost anun
țată înființarea Asociației regionale
latino-americane a economiștilor, care
face parte din Asociația internațio
nală a economiștilor. Președinte al
acestui din urmă organism a fost
ales Victor Urquidi (Mexic).

Președintele Republicii Ecuador
QUITO
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Ecuador, îmi este deosebit
de plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de progres și. prosperitate poporului ecuadorian prieten.
Sint încredințat că relațiile de prietenie și colaborare între țările noas
tre vor continua să se dezvolte, in interesul popoarelor român și ecuadorian,
al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Ecuadorul, prima țară latlnoamericană care s-a eliberat de
dominația colonială, sărbătorește
astăzi 171 de ani de la proclamarea
independenței.
Pină de curînd, Ecuadorul era
cunoscut în lume ca mare exporta
tor de banane, produs care ajun
sese să reprezinte două treimi din
volumul vinzărilor externe. Bana
nele, alături de cafea, cacao și
lemnul de plută, furnizau aproape
toate veniturile în devize.
Speranțele de dezvoltare ale
Ecuadorului au primit, in ultima,
vreme, un neașteptat impuls tocmai
într-o zonă unde progresul a pă
truns cel mai puțin. Este vorba de
regiunea situată la est de lanțul
Anzilor, făcînd parte din bazinul
Amazonului, unde s-a identificat un
uriaș strat petrolifer, descoperire
care avea să restructureze fiziono
mia economică a țării, deschizindu-i
noi perspective de dezvoltare.
In vederea utilizării acestei bo
gății în interesul național, au fost
luate o serie de măsuri : crearea
Corporației petroliere ecuadoriene
de stat (C.E.P.E.), naționalizarea
bunurilor societății transnaționale
„Gulf Oii", construirea unor mari
rafinării de petrol și altele. Venitu
rile substanțiale obținute din ex
portul petrolului sînt folosite în tot

Convorbiri economice
româno-irakiene

RELUAREA NEGOCIERILOR INTERCOMUNITARE IN VEDEREA
REGLEMENTĂRII PROBLEMEI CIPRULUI

BAGDAD 9 (Agerpres). — O dele
gație a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini condusă de Ale
xandru Roșu, adjunct al ministrului,
care a efectuat o vizită în Irak, a
fost primită de Saadoun Ghaidane,
viceprim-ministru al guvernului ira
kian, ministrul transporturilor și co
municațiilor, Taher Tawfik, ministrul
industriei și resurselor miniere, și
Abdul Wahab Mahmoud Abdullah,
ministrul irigațiilor, și a avut convor
biri cu miniștri adjuncți și președinți
ai unor organizații economice de stat
Au fost examinate stadiul schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice, precum și căile și posibili
tățile de dezvoltare continuă a aces
tora, potrivit hotărîrilor adoptate la
recenta sesiune a Comisiei mixte, co
merciale și de cooperare economică
și tehnică româno-irakiană, care a
avut loc la București.

NICOSIA 9 (Agerpres). — La Nicosia au fost reluate simbătă nego
cierile intercomunitare in vederea reglementării problemei Ciprului, nego
cieri ce fuseseră întrerupte la 22 iunie 1979. Ședința, la care au participat
o delegație a comunității greco-cipriote, condusă de Gheorghios loannides,
și o delegație a comunității turco-cipriote, condusă de Urnit Suleyman
Onan, a fost prezidată de Hugo i tbi, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. in Cipru.
La deschiderea reuniunii, , Hugo
practice de către cele două părți pen
Gobbi a dat citire unei declarații a
tru promovarea bunăvoinței și încre
secretarului general al O.N.U., Kurt
derii reciproce și revenirea la condi
Waldheim, In care se reamintește că
țiile normale de viață în insulă, as
părțile au reafirmat validitatea acor
pectele constituționale și teritoriale
dului încheiat la 12 februarie 1977 și
ale problemei.
a celui semnat la 19 mai 1979 între
în curbul unei conferințe de presă,
reprezentanții celor două comunități
ținută la Nicosia după ședința inau
din insulă. Declarația menționează
gurală a noii runde de convorbiri
totodată problemele privind aspectele
intercomunitare, președintele Cipru
constituționale și cele teritoriale asu
lui, Spyros Kyprianou, și-a exprimat
pra cărora s-a căzut de acord ante
speranța că actualele negocieri vor
rior între părți, după care enumeră
conduce la inițierea unui dialog
punctele ce vor fi examinate în cursul
substanțial pentru a se găsi o soluție
noii serii de convorbiri. Intre aces
echitabilă și permanentă a problemei
Ciprului.
tea figurează adoptarea de măsuri
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Agendă economică
Agravarea recesiunii
economice în Canada
OTTAWA 9 (Agerpres). — Rece
siunea economică se agravează în
Canada. Potrivit datelor furnizate de
Ministerul Industriei și Comerțului,
în primul trimestru al acestui an ca
pacitățile de producție ale țării au
fost utilizate numai în proporție de
86.2 la sută, ceea ce reprezintă cu
1.2 la sută mai puțin decît în decem
brie 1979. Situația cea mai gravă în
această privință se înregistrează în
industria prelucrătoare.

simbătă, Adunării Naționale Con
sultative (Majlisul) in funcția de
prim-ministru pe Mohammad Aii
Rajai, ministrul educației, a anunțat
postul de radio Teheran, reluat de
agențiile Reuter și Associated Press.
Majlisul urmează să se pronunțe
șăptămina viitoare asupra candida
turii propuse.

Deficitul balanței comerciale
externe a Italiei
ROMA 9 (Agerpres). — Deficitul
balanței comerciale externe a Italiei
în primele cinci luni ale aces
tui an a atins cifra astronomică
de 6 782 500 000 000 lire, a anunțat, la
Roma, Institutul central de statistică,
în comunicatul institutului se preci
zează că, în perioada ianuarie-mai
a.c., exporturile italiene au scăzut cu
3,8 la sută în comparație cu aceeași
perioadă a anului 1979.

DECES. Generalul Yahya Khan,
fost președinte al Pakistanului, a
încetat din viață, la Rawalpindi,
în virstă de 63 de ani. El a deținut
funcția de șef al statului între anii
1969 și 1971.

PREMIER. Președintele Iranului,
Abolhassan Banisadr, l-a propus,

J

L

VIAȚA ÎN COSMOS
• 4-5 kilometri pe zi de „mers" pe bandă rulantă •
„Piimbări” cu bicicleta ergometrică • „Intîlniri” cu familia
și artiștii preferați • Concerte speciale
MOSCOVA 9 (Ager
pres). — Referindu-se
la starea sănătății cosmonauților Leonid Po
pov și Valeri Riumin
după o activitate ex
traterestră de patru
luni, doctor in medi
cină Anatoli Egorov,
șeful grupului de me
dici care se ocupă de
echipajul actual al sta
ției orbitale „Sqliut6“, relevă că testele
efectuate periodic la
10—12 zile indică o
înaltă capacitate de
lucru, precum și fap
tul că cei doi se simt
bine.
Pentru menținerea
sănătății
echipajului
s-a stabilit un complex
de măsuri profilactice,
un regim "Optim de odihnă și muncă. A-

„Egalitatea șanselor" in impasul I Singura certitudine: incertitudinea zilei de miine
„Problema cea mai gra
unor flagrante inegalități
vă, cea mai urgentă a ță
rilor occidentale- — ast-

\

Tn ultima vreme, anumite publicații din Occident se dovedesc deosebit de preocupate _ de problema
drepturilor dmului. Dar, cum se
poate observa, deși sub privirile
unor ziariști occidentali se desfă
șoară panorama unor intîmplări
care pun in lumină atitudini inuma
ne, lipsa de respect pentru năzuin
țele elementare ale păturilor nepri
vilegiate, ele s-au specializat în a
căuta în alte părți „cazuri", ignorind
tocmai încălcările flagrante, la ele
acasă, ale drepturilor omului. Desi
gur, drepturile omului constituie un
imperativ mereu actual, cu condiția
ca ele să fie exact definite, in
întreaga lor complexitate de valen
țe și priorități fundamentale, abor
date dintr-o nobilă perspectivă și
preocupare umanitară, fără a fi
transformate într-un slogan dema
gogic, propagandistic. A vorbi cu
sinceritate și credibilitate de dreptu
rile omului înseamnă, nu încape în
doială, a pțtne în primul plan al
preocupărilor pe cele fundamentale:
dreptul la viață, la pace, la muncă,
la existență cinstită, la odihnă, la
educație, la afirmarea vocației fie
cărui membru al societății.
Dacă toate acestea ar fi reținute
cu atenție și li s-ar acorda priori
tatea meritată, o anumită presă,
tentată să dea lecții altora, ar dispu
ne, fără îndoială, de suficient ma
terial pentru a-și umple coloanele,
culegînd fapte — de interes imedițit
și arzător pentru cititorii săi — din
imediata apropiere a propriilor ei
reporteri.
Iată un exemplu : s-a făcut și se
face mult caz de egalitatea șanselor,
de libertatea tinerilor in a-și alege
o meserie sau profesiune. Numai că,
realiste, apelînd la limbajul sec, dar
neechivoc al cifrelor, unele sondaje
statistice relevă că această egalitate
este mai mult decît precară. Recent,
o temă, oarecum ignorată — șansele
de școlarizare și instruire ale co
piilor proveniți din diferite medii și
categorii sociale — a focalizat aten
ția unor instituții de speciatitate.
Intr-o anchetă efectuată de Oticiul
de cercetări asupra școlarizării, pu
blicată la Dortmund (R.F.G.), se
relevă că „din zece copii de munci
tori, numai unul reușește să devină
în prezent elev de liceu", situație
confirmată și de un sondaj realizat
de Oficiul federal de statistică din
Wiesbaden, tn rindul a 200 000 de
familii, care atestă că „doar 9.4 la
sută din copiii muncitorilor intră în
liceu".
Concomitent, ziarul „STUTTGARTER. NACHR1CHTEN- notează :
„Copiii de muncitori sint defavori-

zați în sistemul nostru școlar. Date
recente arată că și in universități
numărul studenților proveniți din
cercurile muncitorești are tendința
de a se micșora. Cauzele acestei
evoluții sint simple : potrivit legii
federale asupra sprijinului pentru
instruire, bursele alocate sint atri
buite sub formă de împrumut.
Perspectiva de a se îngloda in da
torii nu surîde, fără îndoială, acelor
studenți care nu provin din familii
foarte bogate. La aceasta se adaugă
faptul că, la absolvirea studiilor,
certitudinea găsirii unei slujbe adec
vate este din ce in ce mai redusă !“
O constatare intîlnită de fapt și
în studiile întreprinse de instituții
similare din Paris, Roma, Londra,
din alte capitale occidentale. De ce T
Pentru că oriunde ne-am opri, în
aria de activitate a instituțiilor
amintite, structura societății nu a
înregistrat și nu înregistrează mo
dificări sensibile, oricît de înalt ar
fi nivelul dezvoltării industriale,
oricit de variată oferta bunurilor
de consum, oricît de încununate de
succes ar fi demersurile marilor
sindicate pentru sporirea sala
riilor, reducerea săptămînii de
lucru etc., etc. Cei mai mulți, imen
sa majoritate a copiilor de munci
tori. se află în aceeași situație cu
părinții lor : dependenți de strate
gia posesorilor de capital, strâpungind anevoie împrejmuirea invizi
bilă a „rezervației" ce le este hă
răzită prin structurile sociale imo
bile, orientate unilateral spre a veni
doar în folosul celor avuți.
Legea nescrisă a societăților de
consum este implacabilă, oricît de
frumos și promițător sună formulă
rile dih legile scrise, oricît de
grandilocvente ar fi sloganurile pri
vind drepturile omului. Ale omului
privit ca o noțiune abstractă. Nu ca
o ființă concretă, vie. animată de
aspirații, năzuind să-și îndeplineas
că vocațiile. „Egalitatea șanselor —
conchide ziarul citat — este departe
de a fi realizată !“
Iată cum, apelind Ia sondaje, la
adevărul netrucat, poate fi îmbogă
țit conținutul tematic și mai ales fap
tic, pot fi aduse în atenție probleme
ce-i preocupă și afectează profund
pe cititorii unor ziare occidentale
(sau, mai exact, pe o parte a aces
tora : cei ce n-au avut privilegiul
de a aparține păturilor privilegiate).
Poate că astfel așa-numita „egali
tate a șanselor" atît de des evocată
nu se va mai afla în flagrantă con
tradicție cu realitatea.

Petre STANCESCU

fel se califică în co„Siiddeutsche
tidiqnul
Zeitung" șomajul,
.
.fenomen ce afectează milioa
ne, zeci de milioane de
oameni apți de muncă.
15 200 000 șomeri in 1975,
aproape 17 000 000 șomeri
in 1979, iar pentru acest
an se scontează pe 20—22
milioane șomeri. Aceste
date furnizate de O.E.C.D.
pentru cele 24 țări capi
taliste industrializate care
fac parte din organizație
relevă o dinamică fără
precedent ă acestui feno
men, prezent, fără excep
ție, în toate țările capita
liste și în rindurile tutu
ror categoriilor sociale și
de virstă. Cauzele ? Bule
tinul informativ vestgerman „Sozial-Report",
ce publică graficul alătu
rat al șomajului pe anul
1979 în țările Europei oc
cidentale, le caută in au
tomatizarea
producției,
încetinirea creșterii eco
nomice și chiar în explo
zia demografică — fără a
menționa însă adevărata
cauză, cea fundamentală,
care este modul de pro
ducție capitalist însuși.
Departe de a fi un ele
ment accidental, de con
junctură, șomajul este
organic legat și generat
de chiar structurile eco- z
nomiei capitaliste, inca-

mai mare măsură pentru propul
sarea altor ramuri, atît ale indus
triei extractive — în afară de pe
trol, subsolul ecuadorian mai adă
postește însemnate rezerve de fier,
cărbune, cupru, aur și alte mine
reuri utile — cit și a celei prelu
crătoare. Actualul plan de dezvol
tare prevede, totodată, sporirea
producției de energie, ca și moder
nizarea agriculturii, îmbunătățirea
sistemului de învățămînt și a asis
tenței sociale.
Opinia publică din țara noastră
urmărește cu simpatie eforturile
poporului ecuadorian pentru pro
gres economic și social. Legate prin
afinități de limbă și cultură. Româ
nia și Ecuadorul întrețin relații
prietenești de colaborare ce cunosc
un curs mereu ascendent. Momente
de deosebită însemnătate în evo
luția pozitivă a acestor relații
le-au constituit vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu in Ej.' ador, în
1973, precum și dialogul - ua niv*
înalt româno-ecuadorian de la
București, din 1975. înțelegerile
convenite, Declarația solemnă co
mună semnată, celelalte documente
și acorduri realizate au deschis
perspective ample extinderii rapor
turilor dintre România și Ecuador,
corespunzător intereselor reciproce,
ale cauzei păcii, înțelegerii și pro
gresului in lume.

internațională

VIZITA. Primul ministru al R.C. Guyana, Linden Forbes Burnham, a
primit delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de vicepremierul Kim Gyong Ryon, care se află in vizită la Georgetown. Cu
acest prilej - relatează agenția A.C.T.C. — șeful guvernului guyanez a
exprimat sprijinul deplin al țării sale față de cauza dreaptă a poporului coreean și de propunerile juste ale R.P.D. Coreene cu privire la
reunificarea pașnică și independentă a Coreei.

ACTE DE VIOLENȚA LA BEL
FAST. Capitala Irlandei de Nord
a cunoscut, in noaptea de vineri
spre simbătă, cele mai grave acte
de violență din ultimii ani. Doi
adolescenți și-au găsit moartea și
alți . trei au fost grav răniți în
cursul unor schimburi de focuri
din cartierele catolice ale orașului.
De asemenea, un soldat britanic a
fost ucis accidental, în timp ce
participa la stingerea unui incendiu
provocat de grupările extremiste.

REPUBLICII ECUADOR

Excelenței Sale
Domnului JAIME ROLDOS AGUILERA

BAGDAD

NICOSIA

Demonstrație la londra împotriva amplasării de rachete nucleare cu
raza medie de acțiune pe teritoriul Marii Britanii

A

NA ȚIONALĂ

celui de-al Vl-lea Congres

crearea primului stat dac centralizat și independent
BEIJING 9 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de ani
versarea a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat și
independent, Ambasada României din
Beijing a organizat o conferință de
presă.
Cu acest prilej, ambasadorul țării
noastre la Beijing, Florea Dumitrescu,
a prezentat pe larg condițiile socialistorice și economice in care a luat
ființă și s-a dezvoltat primul stat dac
•centralizat ți independent, însemnă
tatea acestui eveniment in contextul
formării, continuității și afirmării
poporului român pe meleagurile pa
triei noastre. Totodată, au fost evi
dențiate succesele remarcabile obți
nute de România in opera de edificare

SĂRBĂTOAREA

CARACAS

Apel pentru pace, interzicerea armelor BEIJING
nucleare, pentru dezarmare generală și totală Manifestare consacrată aniversării a 2050 de ani de la

limentarea se face
de trei ori pe zi,
durata mesei fiind de
2 ore in total. Timp
de 2 ore și 20 de mi
nute, cosmonauțit jac
Zilnic exerciții fizice.
De pildă, norma zilni
că de „mers" pe ban
dă rulantă este de 4—5
kilometri, tn afară de
aceasta,
programul
prevede și „plimbări"
cu bicicleta ergometri
că. Normele după care
se stabilesc exercițiile
depind de starea sănă
tății fiecăruia
din
membrii echipajului.
Ziua de muncă este
urmată de 9 ore de
somn.
tn afară de aceasta,
pentru a se asigura o
bună stare psihică,

cosmonauții au in fie
care săptămină „intilniri" cu familia, cu ar
tiști preferați, cu di
verse
personalități.
Pentru ei se transmit
concerte speciale, iar
fiecare navă cosmică
automată le aduce la
bordul lui „Saliut-6"
noi înregistrări mag
netice fono și video.
Întregul complex de
măsuri echilibrate are
ca scop menținerea la
ambii cosmonauțt a unei înalte capacități
de muncă, necesară
pentru executarea în
tregului program, ca
și antrenamentului de
care au nevoie pentru
executarea operațiuni
lor de reîntoarcere pe
Pămînt.
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ÎN PROCENTE

ITALIA
ANGLIA

1629 600
1 390 500

FRANȚA

1349 900

R.F.G.

BELGIA

.4

210000

OLANDA

137800

DANEMARCA

91300

IRLANDA

0

LUXEMBURG

Ba
pabilă de a asigura tutu
ror membrilor societății
drepturile umane cele mai
elementare, cum ar fi
dreptul la muncă — con
diție indispensabilă pen
tru asigurarea materială
a vieții, pentru realizarea
plenară o personalității
individului și integrarea
armonioasă în societate.
Țață de situația de anul
trecut, așa cum o prezin

tă graficul, procentul șo
majului a înregistrat și
în acest an creșteri sub
stanțiale. Astfel, de pildă,
in R.F.G. el a sporit la
4,2 la sută, in Franța la
6,7 la sută, în Marea Britanie la 5,7 la sută. Con
form unor calcule de per
spectivă efectuate de specialiști din patru țări —
Franța, Marea Britanie,
Italia și R.F.G. — din inițiativa Universității din

Paris. în următorii cinci
ani numărul șomerilor in
aceste țări va atinge 8
milioane, față de 5 mili
oane în prezent. Astfel,
prognozele nu fac decît
si confirme că, pentru a
relua o expresie a ziarului
citat, pentru multi oa
meni ai muncii singura
certitudine este... incerti
tudinea zilei de miine.

M. SASĂRMAN

Din rațiuni economice...
Un „fapt divers-, relatat de săptămînalul „Nouvel Observateur" :
Bernard Villeneuve era mecanic de
întreținere la întreprinderea „Cristalleries et Verreries Reunies" din
Choisy-le Roi, Franța. Meserie grea,
care impune intervenții rapide la
cuptoarele Infierbintate de prepara
re a sticlei. Dar Bernard o îndepli
nea ireproșabil. Cu toate acestea, in
vara anului trecut a fost concediat,
împreună cu alți 230 de muncitori.
„Din rațiuni economice-, cum suna
laconic și cu multă degajare formu-

la utilizată de patroni. Pentru Ber
nard, care lucra de 13 ani la între
prinderea amintită, șocul a fost dur.
Dar nu s-a resemnat. A căutat asi
duu un loc de muncă In întreaga
regiune. Intre timp s-a înscris la un
curs de reciclare in specialitatea de
electromecanic. A trecut cu bine
testul obligatoriu, pe care l-a susți
nut împreună cu alți 60 de șomeri
pentru numai 20 de locuri... A
început chiar reciclarea, dar s-a po
ticnit, neavind cunoștințe suficiente

*

in domeniul matematicilor. Și nu
s-a mai dus la cursuri.
După șapte luni de șomaj, Ber
nard Villeneuve și-a pus capăt zi
lelor. tn scrisoarea lăsată a arătat că
nu mai putea suporta ideea de a
trăi pe seama muncii soției, nu mai
putea accepta umilința de a se simți
^inutil". încă o tragedie personală
ale cărei cauze nu pot fi estompate
in formula atît de vagă Și nebuloa
să : „din rațiuni economice-.

G. BONDOC

*
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E greu, foarte greu să prevezi trecutul.
Cu viitorul e mai simplu : se fac anticipații, se elaborează
„scenarii" sau ipoteze, iar pe urmă, peste citeva sute de ani, dacă
nu se confirmă prognozele, autorul lor stă liniștit, chiar foarte liniștit,
și nu răspunde la telefon contestatorilor. In timp ce este mult mai
complicat a descifra ce s-a petrecut sau a interpreta corect prezentul,
care se transformă necontenit ți instantaneu in trecut.
Cazul d-lui Herman Kahn confirmă cele de mai sus. D-sa este
de profesie viitorolog, conduce Institutul Hudson, sub a cărui egidă
a apărut un ciclu de lucrări „Perspectivele omenirii". Cu viitorul, trea
ba merge bine, nu s-au înregistrat nici un fel de reclamații din partea
cetățenilor anilor 2 500 sau 3 000. Ambiguitățile, dubiile și confuziile
încep cu trecutul și prezentul.
Aflăm, astfel, că in lumea de azi există o mare, preasfîntă ți binecuvîntată forță a progresului : decalajele economice. In opera d-lui
viitorolog, marile decalaje dintre țările bogate și cele sărace nu con
stituie un aspect negativ al contemporaneității, ci, dimpotrivă, un factor
pozitiv, sau, cu cuvintele d-sale, „unul din factorii stimulativi ai creș
terii. economice", „un motor de bază al creșterii", „o incitare spre
progres", „un impuls" și „o provocare pozitivă" pentru țările sărace.
Dl. viitorolog a sesizat cu multă perspicacitate esența situației —
ceea ce afectează țările in curs de dezvoltare nu sînt spolierea resur
selor, discrepanțele prețurilor mondiale, ahemia creditelor, neînzestrarea tehnologică, inexistența cercetării, pbnuria cadrelor ; toate acestea
sînt aspecte mărginașe, ceea ce lipsește țărilor sărace este „excitantul" care să le dinamizeze. Ca să scapi de sărăcie trebuie, bineînțeles, să fii sărac : un bogat nu se poate elibera de sărăcie fiindcă
nu o are - iată o logică imbatabilă.
In aceeași logică se înscrie preocuparea grijulie ca nu cumva,
doamne ferește, acest injector de ambiție să dispară sau să se atenueze. Ar fi, desigur, o mare nenorocire : dacă țările sărace ar depăși
decalajele și ar deveni țări bogate, atunci ar rămîne fără stimuli incita
tori și, deci, s-ar menține sărace. Logic, nu ?!
De aceea, in concepția viitorologică (virgulă) leahnistă ideea edi
ficării unei noi ordini economice este taxată ca periculoasă ; dacă pro
blema unei noi ordini va fi menținută în actualitate „efectele discuțiilor,
pină acum inofensive, vor deveni antiproductive".
Iar pentru1 precizarea deplină a lucrurilor se arată că țările occi
dentale dezvoltate „n-au nici o vină că țările rămase in urmă încearcă
abia acum să se angajeze pe calea industrializării" — ceea ce este
o exprimare extrem de politicoasă, fiind cunoscută, de fapt, sălbăti
cia hămesită cu care fostele colonii, în general țările dependente,
și-au jefuit de resurse metropolele și protectorii imperiali, adueîndu-i
la ruină Ca urmare, nefiind responsabile, „țările dezvoltate trebuie
să respingă redistribuirea avuțiilor din programul noii ordini
întrucît nu are nici o justificare autentică". Tot ceea ce se cere este
„perpetuarea sistemului actual, cu singurul amendament de a consi
dera decalajele ca impuls al progresului". Rețetă ce s-ar putea extinde
și în medicină - să fie vindecat pacientul cu condiția de a-i consi
dera maladia drept factor de sănătate.
Dl. Kahn are, să recunoaștem, o gîndire foarte logică, deși ideile
. sale nu par chiar atît de proaspete. Concepții asemănătoare au mai
germinat și prin alte capete, e drept acoperite cu simbolica și tradi
ționala cască albă de plută.
Dar asta se întîmpla mai demult, în trecut.
Iar trecutul nu poate fi prevăzut prin viitorologie.
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