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în preajma marii noastre sărbători naționale

Panourile de onoare-oglindă
• « • • • - •a creației și inițiativei muncitorești

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 8 LUNI
EFIGII ALE HĂRNICIEI

45 de unități economice din județul Buzău

Acum, în preajma marii noastre sărbători naționale, oamenii muncii 
din județul Buzău raportează un succes de prestigiu : 45 de unități eco
nomice și-au îndeplinit și depășit cu peste 155 milioane lei sarcinile de 
plan pe 8 luni la producția-marfă. Se detașează, prin rezultatele obținute, 
colectivele de la întreprinderea de sirmă și produse din sîrmă, întreprin
derea de tîmplărie metalică, întreprinderea de prelucrare a maselor 
plastice. Schela petrolieră Berea, întreprinderea de confecții Rm. 
întreprinderea de utilaj tehnologic. întreprinderea de organe de 
blare Rm. Sărat. întreprinderea de materiale de construcții și 
(Stelian Chiper).

Sărat, 
asam- 
altele.

33 de unități economice din județul Mureș

Desfășurînd larg întrecerea socialistă în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust. colectivele a 33 de unități economice din județul Mureș — între 
care Combinatul chimic „Azomureș", întreprinderea chimică „Prodcomplex" 
și I.L.E.F.O.R. din Tg. Mureș — raportează îndeplinirea prevederilor pla
nului pe 8 luni ale anului. Potrivit estimărilor, colectivele din aceste 
unităti vor realiza pînă la finele lunii august o producție suplimentară 
în valoare de 114 milioane lei, concretizată în însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice, melamină, produse prelucrate din mase plastice, 
utilaj tehnologic pentru industria chimică, mobilă. însemnate cantități de 
produse ale industriei electrotehnice, precum și alte produse necesare 
economiei naționale. (Gh. Giurgiu).

8 întreprinderi industriale din județul Dîmbovița

Colectivele a opt întreprinderi industriale din județul Dîmbovița au 
îndeplinit, în cinstea marii sărbători de la 23 August, sarcinile pe opt 
luni la productia-marfă. Intre acestea se află întreprinderea de utilaj 
chimic Găești, „Steaua electrică' 
avans le va permite 
marfă suplimentară

Fieni și Uzina electrică Doicești. Acest 
să realizeze pînă la sfîrșitul lunii august o producție- 
în valoare de aproape 80 milioane lei. (Gh. Manea).

GIURGIU ; Nave lansate înainte de termen

Constructorii de nave din Giurgiu 
întimpină ziua de 23 August cu im
portante realizări în producție. Ei au 
livrat în avans trei barje de cîte 
1 500 tone fiecare și au lansat, 
cu 25 de zile mai devreme, un im- 
pingător de 800 CP și o navă flu
vială de pasageri de 90 locuri. Prin

de debitare cen- 
și profilelor s-au

extinderea metodei 
tralizată a tablelor 
economisit 126 tone metal, iar prin 
folosirea rațională a electrozilor și 
extinderea sudurii automate s-au 
economisit 2 340 kg electrozi. (Petre 
Cristea).

Fiecare din cei 16 ani care au tre
cut de la intrarea în funcțiune a În
treprinderii de mașini grele din 
București a fost marcat de numeroa
se realizări — adevărate izbînzi ale 
spiritului creator al colectivului de 
aici. Să notăm citeva dintre acestea, 
devenite în acest răstimp veritabile 
inscripții la monumentele muncii : 
turbinele pentru grupurile energeti
ce — „inima vie" a multor centrale 
electrice construite in țara noastră 
în anii socialismului ; uriașele mori 
de ciment ; coloanele de sinteză, 
care marchează prin verticalitatea 
lor impozantă siluetele atîtor plat
forme ale chimiei românești ; ma- 
șinile-unelte de mare capacitate și, 
ca o încununare a acestor realizări, 
presa de 12 000 tone/forță — o crea
ție reprezentativă nu numai pentru 
colectivul de aici, ci pentru întreaga 
industrie constructoare de mașini. 
Prin ce va fi marcat anul 1981. an 
de temelie al cincinalului calității și 
eficienței ?

— în oțelărie s-a reușit turnarea, 
pentru prima dată în țară, a unui 
lingou de 170 tone, care deschide 
seria fabricației pieselor turnate de 
foarte mari dimensiuni — ne spune 
tovarășul Nicolae Badea, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. In secția mecanică I a fost fi
nalizată. cu o lună în avans, o presă 
de extrudare de mare capacitate, des
tinată exportului.

Parcurgind secția mecanică II, 
unde se produc mașini-unelte și 
pompe pentru industriile chimică, 
constructoare de mașini și metalur
gică, atenția ne este atrasă de o lu
crare de mari dimensiuni. Aici se 
află în curs de montaj grupul de 
alezat și frezat format din două ma- 
șini-gigant de prelucrare a metale
lor M.A.F.-225 și o masă rotativă de 
100 tone.

— Este pentru prima dată cînd se

OLT : Apartamente

SUCEAVA : Producție suplimentară,
cu cheltuieli mai reduse

muncii din județul Sucea- 
pe graficele întrecerii so- 
cinstea marii noastre săr-

tara noastră un aseme- 
de prelucrare a piese- 
mari dimensiuni — ne 
secției, inginerul Vlad

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
e primit, joi. la Snagov, un grup de 
membri ai conducerii Uniunii și 
Ligii societăților româno-americane 
din S.U.A. și Canada condus de 
John Copacia. prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Uniunii și 
Ligii, care efectuează o vizită în 
tara noastră la invitația Asociației 
„România".

La întrevedere au participat to
varășii Virgil Cazacu, Ștefan Andrei, 
precum și prof. dr. Virgil Cândea, 
secretar al Asociației „România".

In numele membrilor grupului, 
John Copacia a exprimat șefului sta
tului român gratitudinea pentru în
trevederea acordată, pentru posibili
tatea oferită de a vizita România și 
de a avea contacte cu reprezentanți 
ai vieții politice, economice, cultura
le românești, precum si pentru ospi
talitatea și prietenia cu care au fost 
înconjurați în timpul vizitei in tara 
noastră. El a dat o înaltă apreciere 
progreselor înregistrate de poporul 
român în dezvoltarea economică și 
socială a patriei, arătînd că tot ceea 
ce se face azi în România este in
disolubil legat de activitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Totoda
tă. John Copacia a relevat prestigiul 
de care se bucură în lume politica 
de pace, independență si colaborare 
promovată pe plan internațional de 
România, de președintele ei.

în cadrul convorbirii, conducătorul

grupului a exprimat satisfacția mem
brilor Uniunii și Ligii societăților 
româno-americane din S.U.A. și Ca
nada de a-și aduce contribuția la 
popularizarea trecutului glorios al 
poporului român, a operei de 
civilizație și progres ce se înfăptu
iește în țara lor de origine, la întă
rirea prieteniei și conlucrării pe mul
tiple planuri româno-americane și 
româno-canadiene. El a arătat că, ■ 
deși aflați departe de țara natală, 
cetățenii de origine română au păs
trat permanent — prin grai și obi
ceiuri — legături neîntrerupte cu 
România. John Copacia a arătat că 
membrii Uniunii și Ligii vor con
tribui și în viitor la întărirea rapor
turilor de prietenie și cooperare din
tre poporul român și popoarele ame
rican și canadian.

Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru vizita în 
România a membrilor conducerii 
Uniunii și Ligii societăților româno- 
americane din S.U.A. și Canada și 
a mulțumit pentru sentimentele ex
primate, pentru aprecierile făcute la 
adresa poporului român, a înfăptui
rilor sale. Șeful statului român a 
prezentat oaspeților transformările 
înnoitoare petrecute în viata mate
rială și spirituală a poporului român 
în anii 
torate 
muncii 
de alte

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi-

Oamenii 
va înscriu 
cialiste în 
bători naționale importante realizări. 
Eforturile lor creatoare se concreti
zează în depășirea planului produc
ției nete cu 70 milioane Jei. a pro-

ductiei-marfă vîndută si încasată — 
cu peste 170 milioane lei și a bene
ficiilor — cu 43 milioane lei. De ase
menea, au fost reduse costurile de 
producție cu 31 milioane Iei la chel
tuielile totale și cu 35 milioane lei 
la cele materiale. (Sava Bejinariu).

peste plan
în cinstea marii sărbători de la 23 

August, lucrătorii din cadrul între
prinderii județene de construcții- 
montâj Olt raportează importante 
succese. Astfel, în municipiul Slati
na, față de sarcinile de plan ce le-au 
revenit pină la această dată, ei au 
predat suplimentar peste 50 de apar
tamente. Pînă la 23 August, alți lo
catari se vor muta în apartamentele 
construite. (Emilian Rouă).
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Sub flamuri de partid
In zi de August jerbe de lumină 
Pe cerul țării mele strălucesc 
Independentă-i, liberă, senină 
Și inimile-n cîntec se unesc.

In zi de August împletim rubine 
Și ne sporim al visului izvor 
Ne semețim cu frunțile senine 
Cînd cutezăm privind spre viitor.

In zi de August dreaptă chezășie 
E-al muncii noastre hotărît temei. 
Vrem țara-n lume liberă să fie 
Și punem umăr la-nălțarea ei.

In zi de August limpezi ne sint pașii 
Spre împliniri ce noi le-am plămădit, 
Sîntem urmași și-om fi înaintașii 
Ce biruie sub flamuri de partid.

Viorel COZMA

4

Dinamica Mării construcției de locuințe 
in cincinalul 1981-1985 fată de cincinalul 1978-1980 

(Realizările din perioada 1976-1980 «100)

Datorită ritmului susținut de construcție din ultimii 15 ani și din actualul cincinal, la sfîrși
tul anului 1985 fondul locativ al țării va cuprinde numai 6 la sută din locuințele construite 
înainte de 23 August 1944 — ceea ce înseamnă înnoirea sa aproape integrală.

realizează în 
nea complex 
lor de foarte 
explică șeful 
Matei. Hotărîrea noastră este să de
vansăm cu o lună momentul înce
perii probelor de funcționare la acest 
grup, care mărește considerabil po
tențialul tehnologic al secției.

Dealtfel, lupta cu timpul capătă 
aici sensul unei frumoase întreceri 
muncitorești. începind de luni s-a 
declanșat in uzină, in cinstea zilei de 
23 August, o săptămînă 'de muncă 
record, hotărîtoare pentru stabilirea 
clasamentului în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară între secțiile între
prinderii. Fiecare secție, fiecare ate
lier și-âu stabilit obiective precise, 
mobilizatoare pentru următoarele 
zile. Iată citeva dintre acestea : la 
turnătorie — finalizarea și livrarea 
unor piese pentru morile de ciment 
și făină destinate exportului ; in ate
lierul montaj general mașini-unelte 
și prese — începerea probelor func
ționale la masa rotativă de 40 
tone/forță.

Aceste zile din preajma aniversării 
marii noastre sărbători naționale 
sînt marcate aici, la I.M.G.B., de o 
puternică efervescență creatoare, de 
noi și importante izbînzi, adevărate 
efigii ale muncii.

Gheorghe IONIȚA

de după eliberarea tării, da- 
activității unite a oaipenilor 
români, maghiari, germani și 
naționalități, întregului popor.

dențiat evoluția pozitivă a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre 
România și S.U.A., dintre România 
și Canada, subliniind că Uniunea și 
Liga societăților româno-americane 
pot să-și aducă și în viitor contribu
ția la adîncirea și diversificarea lor, 
la informarea opiniei publice din 
S.U.A. și Canada asupra realităților 
românești, fapt care contribuie la mai 
buna cunoaștere și la întărirea prie
teniei dintre poporul român și po
poarele respective.

în timpul întrevederii au fost abor
date, de asemenea, unele aspecte ale 
vieții internaționale. în acest context 
s-a apreciat că actuala situație mon
dială reclamă intensificarea eforturi
lor pentru oprirea agravării climatu
lui politic în lume, pentru reluarea 
și consolidarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independen
ței naționale, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin tratative, a stări
lor de încordare și conflict din dife
rite zone ale globului. S-a subliniat 
necesitatea opririi cursei înarmări
lor, înfăptuirii dezarmării, și în pri
mul rind a celei nucleare. în acest 
cadru au fost subliniate pericolul pe 
care-1 reprezintă creșterea armelor și 
armamentelor în Europa și necesi
tatea trecerii la măsuri ferme de 
dezarmare sub un strict control in
ternațional. ceea ce răspunde intere
selor vitale ale popoarelor europene, 
cauzei păcii și securității.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

La întreprinderea de mașini grele din București — secția mecanică II, șeful secției, ing. Vlad Matei, împreună cu 
maistrul Ion Enciu, strungarul specialist Ion Toader și frezorul Șerban Diaconu urmăresc desenele de execuție ale unor 

subansamble de la mașina de alezat și frezat M.A.F.-225 Foto : E. Dichiseanu

Știința și valorile
societății

Unul din sensurile societății noas
tre, determinat de revoluția științifi
că și tehnică contemporană, deveni
tă proces istoric la scară mondială, 
este sensul cunoașterii. Atunci cînd 
omul cuprinde sensul unui proces 
sau fenomen, oricît de obiectivă ar 
fi natura acestui sens, el nu o poate 
rupe în mintea sa 
afectivă. Numai cu 
puțin timp el poate 
Știința și cercetarea 
umană atitudini 
variate, dar sen
sul cunoașterii 
este acela al unei 
bucurii calme. 1
una din supreme
le satisfacții spi
rituale ale omu
lui. Prin sensul cunoașterii, știința șl 
cercetarea devin valori umane și de 
aceea se, înscriu in ierarhia marilor 
valori ale societății socialiste.

Dar nu numai pentru atit. Știința 
și prelungirea ei, tehnologia, sînt 
instrumente ale construcției șl crea
ției umane și sociale. însuși socialis
mul este o construcție care și-a pro
pus să utilizeze cele mai inalte cu
ceriri ale cunoașterii. Partidul nosr 
tru a definit cu deosebită claritate 
rolul științei în viața economico- 
socială și in viața spirituală a țării. 
Construcția prin știință poate satis
face marile valori ale societății so
cialiste cum sint calitatea vieții și 
civilizația.

In actuala perioadă istorică, știința 
și cercetarea sint solicitate pentru 
substituirea unor surse epuizabile de 
energie cu altele noi, sau punerea 
în valoare a celor neutilizate la ade
văratul lor potențial pînă în prezent. 
Economia de energie prin procedee 
tehnologice noi, dintre care cele

de o atitudine 
efort și pentru 
rămîne neutru, 
trezesc în flinta

Etica actului creator
socialiste

Mihai DRAGANESCU, 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

microelectronice oferă soluții tot 
mai eficiente, aducerea in circuitul 
energetic a unor surse neclasice, in- 

' ventarea unor surse cu totul noi 
oferă un cîmp de cercetare care im
plică atît știința fundamentală, cit și 
creativitatea tehnică. Societatea acor
dă o mare atenție acestor cercetări 
ca și celor din domeniul înlocuito
rilor de materiale clasice, pentru 
crearea de noi substanțe și mate
riale cu performanțe superioare.

Un rol tot mai 
important este a- 
cordat microelec
tronicii și infor
maticii. automa
tizării suple, ro
botizării și ciber- 
netizării produc

ției, aceste domenii aducind nu nu
mai revolutionarea forțelor de pro
ducție, dar, prin creșterea productivi
tății muncii sociale, asigurînd și con
dițiile unei adevărate înfloriri a ci
vilizației. Microelectronica și infor
matica complementează mecanica, 
aducînd inteligența artificială în ma- 
șinile-unelte din producție. încorpo- 
rînd-o în procese industriale si într-o 
serie de produse. Ele devin impor
tante și pentru dezvoltarea biotehno- 
logiei, domeniu cu cele mai mari 
implicații în viitorul apropiat asupra 
agriculturii, industriei alimentare și 
medicinii.

Știința și cercetarea în desfășura
rea lor concretă, experimentală și 
teoretică, ascultă de o logică rigu
roasă. Aici intrăm pe terenul în care 
orice altă valoare poate fi pusă in 
paranteză în afară de valoarea de 
adevăr. Nu dorim totuși să spunem
(Continuare in pag. a IV-a)

E greu să intuiești 
cu exactitate care sint 
marginile lumii mora
le a omului.

Să se reducă hotare
le ei la un decalog de 
prescripții ? Să fie 
morala doar un mă
nunchi de reguli mai 
mult sau mai puțin 
coerente ? Mai mult 
sau mai puțin specu
lative și arbitrare 7

Dacă morala -s-ar 
reduce doar la atît. ea 
ar însemna prea pu
țin pentru existenta 
umană. Ea ar putea fi 
atunci schimbată si 
maltratată ca o haină 
demodată sau ca un 
accesoriu cvasiinutil. 
Viața, practica ne de
monstrează contrariul. 
Existenta umană. în 
structurile ei profun
de. este existenta mo
rală. Dacă morala s-ar 
reduce doar la citeva 
reguli întîmplătoare. 
accidentale, viata o- 
mului s-ar deosebi 
prea puțin de aceea a 
unor animale evolua
te în al căror compor
tament pot fi puse în 
evidentă numeroase si 
precise comandamen
te. Orice ființă vie 
face anumite evaluări, 
distinge între ceea ce 
este ..bine" si ceea ce 
este „rău" pentru ea. 
..Evaluează". adică, 
dacă un lucru favori
zează conservarea sau, 
dimpotrivă, distruge
rea sa. Tot ceea ce ar 
putea fi asemuit, la 
aceste ființe, cu un

comportament ghidat 
de anumite reguli sau 
norme nu reprezintă 
decît o reacție instinc
tuală. moștenită prin 
codul genetic, la im
pulsurile realității ex
terioare. Abia la om. 
și numai la om. aceste 
reacții sînt trecute 
prin filtrul conștiinței, 
capătă, așadar, 
caracter conștient, 
încheagă într-un
de comportare morală.

un
se 

cod

Dumitru GHIȘE

Prin apariția rațiunii 
și a vieții afective, a 
„logicii sentimentelor", 
viata morală a omului 
se situează la antipo
dul instinctualitătii. e 
strîns legată de viata 
socială și determinată 
de ea. Desigur, aceas
ta nu înseamnă că 
moștenirea instinctua
lă nu joacă un anu
mit rol. important 
încă, și la om. Dar 
ceea ce îl deosebește 
pe om de restul exis
tentelor. ceea ce îi 
conferă o demnitate 
ontologică specifică 
este și faptul că în 
comportamentul său 
nu numai că depășește 
treapta instinctuală, 
ridieîndu-se la cea ra
țională dar. mai mult, 
e capabil, social si is
toric. să-și amelioreze, 
să-și perfecționeze ne-

întrerupt modul- său 
de a se comporta, 
principiile și atitudini
le sale morale. Nu 
este deloc întîmolător 
că societatea socialis
tă se deosebește si-si 
dobindește o superio
ritate incontestabilă 
fată de celelalte for
mațiuni social-econo- 
mice de pînă astăzi si 
prin întemeierea unei 
noi etici, a unui cod 
de comportare umană, 
corespunzător exigen
telor si cerințelor ce 
izvorăsc din structuri
le sale profunde înte
meiate pe principii de 
egalitate, 
libertate.

Privind 
această
este limpede că. pen
tru noi. morala este 
mult mai mult decît 
un elementar compjr- 
tament sau o simplă 
„respectare de reguli" 
și mai ales este
ceva. Morala face par
te inalienabilă 
configurația, din struc
turile globale ale con
științei ; ea este o di
mensiune esențială si 
definitorie a modului 
în care omul ființează, 
a existenței umane. Se 
va putea spune. într-o 
primă aproximație, că 
acest mod de a pune 
problema conduce la 
ideea că un om nu 
poate fi considerat ca 
atare dacă nu este si

echitate si
lucrurile din 

perspectivă

alț

(Continuare 
în pag. a V-a)

DIMENSIUNI NOI ALE CALITĂȚII VIEȚII

Orașe si comune
Convorbire cu tovarășul Romeo DRAGOMIRESCU, 

vicepreședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populare

ii in

moderne, înfloritoareI '

Partidul nostru a stabilit, an de an șl cincinal de cincinal, sarcini tot 
mai mobilizatoare în domeniul construcției de locuințe — ceea ce a 
determinat profunde schimbări în condițiile de viață ale oamenilor muncii 
de la orașe și sate, asigurînd pentru milioane de cetățeni locuințe 
confortabile, civilizate. Totodată, România socialistă este prima țară din 
lume în care sistematizarea și dezvoltarea urbanistică sînt concepute ca 
un proces unitar și general, ce include întreg teritoriul și are în vedere 
toate localitățile.

Dimensiunile procesului de urbanizare, sistematizare și organizare a 
teritoriului și localităților in cincinalul 1981-1985, sarcinile mari ce revin 
constructorilor de case potrivit Programului de creștere a nivelului de trai 
in perioada 1981-1985, elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectă intru totul importanța pe care 
partidul și statul nostru o acordă rezolvării problemelor esențiale pentru 
calitatea vieții.

In legătură cu înfăptuirea prevederilor programului de creștere a nive
lului de trai - referitoare la sistematizare, urbanizare și construcția de 
locuințe - ne-am adresat tovarășului Romeo Dragomirescu, vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele consiliilor populare, cu care am purtat 
următoarea convorbire ;

— Care este bilanțul îndeplinirii de 
pînă acum a programului de siste
matizare ?

— In cadrul procesului de sistema
tizare și dezvoltare a localităților 
urbane și rurale, inițiat Ia îndruma
rea și sub conducerea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președintele 
republicii, au fost luate o serie de

măsuri de o deosebită importantă. 
S-au stabilit perimetrele construibiie 
pentru toate municipiile și orașele, 
precum și pentru satele ce au con
diții de dezvoltare economico-socială. 
Prin această acțiune perimetrele 
construibiie au fost restrînse. creîn- 
du-se o rezervă de 455 000 hectare — 
la ora actuală ocupată cu construcții 
mediocre și cu densitate slabă —

teren ce va fi. treptat, redat agricul
turii. S-au elaborat și definitivat 
schitele de sistematizare pentru toate 
municipiile, orașele și localitățile pre
gătite a deveni centre urbane, pre
cum și detaliile de sistematizare pen
tru 180 de zone și platforme indus
triale. S-ar mai putea releva acțiu
nile de pregătire a 129 localități 
rurale pentru a fi transformate in noi 
centre urbane, cu funcții industriale 
sau agroindustriale. Acțiuni ale 
căror dimensiuni economice și sociale 
sînt edificatoare : populația acestor 
localități numără 958 000 de locuitori 
— numărul locurilor de muncă din 
industrie, agricultură și servicii este 
de 450 000. totalul populației din zona 
rurală polarizată care beneficiază de 
dezvoltarea industrială, de înzestra
rea cu servicii și de noile dimensiuni 
ale activităților socio-culturale din 
aceste puternice centre urbane repre
zintă 3 023 910 locuitori.

—Care sint parametrii noii etape 
a procesului de urbanizare, cores
punzătoare cincinalului 1981—1985 1 

— Se are în vedere formarea unor 
sisteme de localități, care să asigure 
folosirea mai bună și mai lesnicioasă 
de către întreaga populație a obiecti
velor economice, social-culturale și 
edilitar-gospodărești. în acest sens, 
se prevede să se dezvolte unele func
țiuni economice, prin amplasarea de 
obiective noi cu caracter industrial 
sau agroindustrial, crearea în fie
care județ a unui număr de mi
nimum 8—10 legături comode între

ele. apropierea de principalele căi de 
transport, polarizarea intereselor unui 
număr sporit de comune în jurul 
unor centre puternice, asigurarea fo
losirii depline a tortei de muncă, ac
cesul majorității populației la dotări 
și servicii specific orășenești.

Accentul pus pe urbanizare nu în
seamnă că se vor ignora problemele 
specifice ale dezvoltării satului ca 
atare. Dimpotrivă, creșterea rapidă a 
forțelor de producție si a bazei teh- 
nico-materiale, creșterea venitului 
național și a veniturilor populației, 
înfăptuirea noii revoluții agrare, dez
voltarea intensivă și modernizarea 
producției agricole vor asigura, atît 
pentru localitățile urbane, cit și pen
tru cele rurale, sporirea numărului de 
locuințe noi, a dotărilor culturale, sa
nitare. comerciale, echiparea tehnico- 
edilitară corespunzătoare. Revoluția 
agrară, schimbarea radicală a condi
țiilor de muncă din agricultură 
constituie practic factorul hotărîtor al 
orientării de sistematizare și dezvol
tare a satului românesc.

— Urbanizarea este indisolubil le
gată de ritmul construcției de locuin
țe și social-culturale. Ce perspectivă 
deschide din acest punct de vedere 
cincinalul 1981—1985 ?

— Realizarea programului pentru 
construcția de locuințe și de obiective

Convorbire realizată de 
Florin CIOBANESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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Deschideri largi, lumină, joc inspirat de volume — caracteristici ale urbanisticii contemporane. Piteștiul — unul din zecile, din sutele de exemple in acest sens. Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

Dimensiuni noi ale calității vieții

ORAȘE Șl COMUNE 
MODERNE, ÎNFLORITOARE

Drepturi și posibilități egale de afirmare

social-culturale, comerciale si de 
servicii, precum și de echipare teh- 
nico-edilitară va ridica gradul de 
dotare a localităților și va contribui 
la creșterea nivelului de viată in 
toate așezările țării. Se va construi, 
în continuare, într-un ritm care 
începe să devină obișnuit pentru 
România ultimelor două decenii, chiar 
dacă pentru alte țări, care au pornit 
înaintea noastră pe calea dezvoltării 
industriale, un asemenea uriaș volum 
de construcții este de neconcenut. 
Dealtfel, pînă în 1990, în România 
socialistă, datorită menținerii in con
tinuare a ritmului de construcții la 
un nivel înalt, va fi posibilă soluțio
narea în linii generale a problemei 
locuințelor.

Revenind la cincinalul 1981—1985, 
subliniem că îndeplinirea prevederi
lor de plan va permite creșterea co
respunzătoare a confortului. In me
diul urban, spre pildă, suprafața lo
cuibilă pe locuitor va fi de peste 10 
mp. De reținut este că un mare nu- 
imăr de apartamente se «va^ realiza 
in localitățile mijlocii și mici, apro
piind astfel condițiile de locuire din
tre diferite localități.

— Ce implică prevederile noului

cincinal sub aspectul confortului lo
cuințelor ?

— Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit s-au diversificat tipurile de 
apartamente, în funcție de numărul 
și structura de vîrstă a membrilor 
unei familii, crescînd în actualul cin
cinal ponderea apartamentelor cu

camere decomandate și a apartamen
telor cu 3, 4 și chiar 5 camere. Au 
fost perfecționate instalațiile electrice 
in apartamente, în corelație cu creș
terea numărului de aparate electro- 
casnice utilizate în mod curent în 
gospodărie ; in organizarea spatiilor 
s-a mai avut în vedere dotarea lo

Din prevederile programului privind urbanizarea 
și dezvoltarea rețelei de localități pînă în anul 1990

cuinței cu aparatură casnică moder
nă ; apartamentele sînt prevăzute cu 
spații de depozitare rațional dimen
sionate ; vestibulurile sînt gîndite ca 
holuri în care se asigură spațiu su
ficient pentru o dotare funcțională 
minimă ; s-au prevăzut de asemenea 
echipamente de instalații și finisaje 
corespunzătoare. Mai sînt și alte îm
bunătățiri. Toate vor putea fi regă
site atît în locuințele care se vor con
strui in mediul urban, cît și în cele 
din mediul rural. Construcția de lo
cuințe, de la proiectare la realizarea 
propriu-zisă, va face un nou progres, 
punîndu-se și mai mult accentul pe 
elementul autentic tradițional de ar
hitectură. pe valorificarea resurselor 
locale de materiale de construcție, 
pe soluții de încălzire moderne, eco
nomicoase, pe dimensionări si rezol-

pentru toți
„Sîntem egali", „trăim într-un climat de egalitate", 

„ne bucurăm de drepturi și datorii egale" — iată for
mule de vorbire curentă care exprimă, neîndoielnic, 
profunde adevăruri economice, sociale, politice ce de
finesc realitățile contemporane ale României socialiste, 
în ce fel se manifestă însă în viata de zi cu zi. în 
muncă. în relațiile dintre oameni — acum, la 37 de ani 
de la cucerirea inestimabilului tezaur al libertății na
ționale și sociale de către poporul nostru condus de

fm patriei
partidbl comuniștilor — această „situație identică a 
oamenilor în societate", cum este caracterizată egali
tatea de „Mica enciclopedie de politologie" ? Ne-am 
gindit că cel mai grăitor răspuns la această intrebare 
îl pot da experiențele de viață ale unor oameni dintre 
cei mai feluriți ai societății noastre, experiențe con
stituite în argumente personale pe marea temă a ega
lității.

• In cincinalul 1981-1985 se vor construi din fondurile 
statului ÎNCĂ 900 000 DE LOCUINȚE. Echivalentul a 30 DE 
ORAȘE de cite 90 000 DE LOCUITORI FIECARE.

• Dezvoltarea localităților are în vedere realizarea, în 
toate județele, a unui minimum de 14-15 localități urbane și 
centre agroindustriale puternice.

© Numărul mediu de camere ale unui apartament va spori
— în funcție de modificările survenite în structura familiei — 
de la 2,35 în cincinalul 1976—1980, la 2,42 în cincinalul 1981— 
1985. In Capitala, numărul mediu de camere ale unui aparta
ment va fi la-rfinele aceleiași perioade deș 2,6.

• în toate județele se vor asigura, în 1985, cel puțin.10 mp
spațiu locuibil pe locuitor în mediul urban, iar în ufleje ;c$ntr<^,materiaL’ftoanc^ si”XX- 
urbane suprafețe și mai mari. toric deosebit.

Vări ale spațiului corespunzătoare 
modificărilor survenite in structura 
familiilor si în funcțiunile actuale 
ele locuințelor. Cu alte cuvinte, vor 
corespunde exigențelor sporite ale 
oamenilor muncii, beneficiarii locu- 
«gg, —,v’QC0i ațe pentru a căror rea- 

e sjatuî, societatea în ansamblul 
eî vor' face, și în acest cincinal, un

toric deosebit.

ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURĂ
Pentru asigurarea condițiilor necesare ca fabricile de zahăr să producă din plin

TOATE UTILAJELE DE RECOLTARE A SFECLEI- 
IN PERFECTA STARE DE FUNCȚIONARE!

După cum se arăta într-un pre
cedent articol publicat în ziarul nos
tru, fabricile de zahăr sînt pregătite 
să-și înceapă activitatea. Dealtfel, 
intr-o bună parte din acestea se des
fășoară acum probele la cald. De la 
28 august, în sudul și vestul țării va 
incepe prelucrarea primelor cantități 
de sfeclă de zahăr, iar în restul zo
nelor de cultură — la 10 septembrie. 
Specialiștii apreciază că, pe cea mai 
mare parte din suprafața cultivată, 
sfecla de zahăr se dezvoltă normal, 
iar pe mai bine de 50 000 hectare, 
aflate în sudul și vestul țării, nivelul 
recoltei este de peste 25 000 kg Ia 
hectar, cu un conținut de aproape 15 
Ia sută zahăr. Pentru ca fabricile 
de zahăr să poată lucra din plin și 
să obțină randamente superioare la 
extracție. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a elaborat un 
program privind desfășurarea cam
paniei de recoltare și transport a 
sfeclei de zahăr. Programul conține 
prevederi noi, dintre care amintim :
• întreaga producție de sfeclă ce 

se recoltează zilnic, in maximum 24 
de ore se transportă la fabrici, pe 
baza unor grafice riguros întocmite, 
urmind ca după 10 octombrie să în
ceapă depozitarea ei la fabrici și în 
bazele de recepție, lucrare ce se va 
încheia pînă la 31 octombrie.

• Direcțiile agricole județene, îm
preună cu unitățile agricole cultiva
toare și consiliile agroindustriale 
stabilesc grafice de recoltare pe eta
pe, urmărindu-se ca la început să 
fie recoltate culturile avansate în 
vegetație și cu un conținut de zahăr 
ridicat.
• Combinele urmează să lucreze 

grupat, în formații de 4—6. asigu- 
rîndu-se mijloacele de transport bas
culante necesare, iar pentru forma
țiile de recoltare cu dislocatoare, care 
lucrează semimecanizat. vor fi întoc
mite programe pe zile șl unități ast
fel incit să existe garanția livrării 
cantităților prevăzute in grafice.

• Livrarea și primirea sfeclei în 
fabrici sau în bazele de recepție se 
va desfășura în flux continuu cîte 
14—16 ore pe zi ; în acest scop fie
care unitate va avea un program de 
lucru între orele 6 și 22.

Sînt prevăzute, totodată, sarcinile 
ce revin organelor agricole județene, 
consiliilor agroindustriale, stațiuni
lor pentru mecanizarea agriculturii, 
unităților agricole și întreprinderilor 
pentru industrializarea sfeclei de 
zahăr. Important este ca prevederile 
cuprinse in acest program să fie res
pectate întocmai. La o recentă șe
dință de lucru ce a avut Ioc la Giur
giu, la care au participat cadre de 
conducere și secretari ai organizații

lor de partid din toate fabricile de 
zahăr din țară, au fost formulate 
unele cereri îndreptățite privind 
modul de livrare și calitatea sfeclei 
de zahăr. Specialiștii din cadrul fa
bricilor de zahăr cer ca rădăcinile 
de sfeclă de zahăr să fie întregi, bine 
curățate de pămînt și de alte impu
rități, decoletate corect, astfel incit 
să poată fi obținute randamente su
perioare la extracție. Marți. 18 au
gust, la C.A.P. Valea Măcrișului, 
județul Ialomița, a avut loc o demon
strație practică privind folosirea di
feritelor utilaje la recoltat. Această 
unitate nu a fost aleasă întîmplător; 
ea a obținut‘ani în șir rezultate bune 
și chiar foarte bune la cultura sfe
clei de zahăr. Ce au avut de învățat 
cei 120 de directori adjuncți ai di
recțiilor agricole, directori de trus
turi S.M.A. și ingineri șefi de trus
turi I.A.S. care au participat la de
monstrație ?

După prezentarea tehnologiei cul
turii și expunerea teoretică și prac
tică la ștand a tehnologiei recoltării 
și funcționării mașinilor, acestea au 
fost introduse în cultură. N-au făcut 
mai mult de 10—15 metri în lan, că 
multe din neajunsurile constatate 
anii trecuțî au reapărut : sfeclă in 
urma combinelor, rădăcini vătăma
te sau greșit decoletate sau ames
tecate cu pămint. Cu alte cuvinte, 
cei prezenți au putut vedea, de fapt, 
cum nu trebuie să se lucreze. Că 
demonstrația trebuia să fie o lecție 
model, nu mai e nevoie să spunem. 
Condiții au existat : mașini noi. me
canizatori bine instruiți, trei zile de

pregătire, la care se adaugă și con
dițiile bune de lucru oferite de o 
cooperativă agricolă specializată în 
cultura sfeclei de zahăr. Au putut fi 
desprinse unele învățăminte de care 
este bine să se țină seama acum, 
înainte de a începe recoltarea sfec
lei de zahăr, cît șl pe tot parcursul 
acestei campanii. Despre ce este 
vorba ?

La recoltarea sfeclei de zahăr vor 
fi utilizate, în vîrf de campanie, 1 380 
combine, numeroase dislocatoare și 
alte utilaje. Ele au fost reparate din 
timp, astfel incit pot fi folosite in 
orice moment. Neajunsurile consta
tate cu prilejul demonstrației prac
tice de la C.A.P. Valea Măcrișului 
nu pot fi generalizate la toate utila
jele care vor fi folosite în campania 
de recoltare. Totuși, cîteva constatări 
se impun. Despre ele ne-au vorbit 
tocmai organizatorii :

Ing. Constantin Leu, director în 
Direcția generală economică a meca
nizării din Ministerul Agriculturii : 
„Cultura nu corespunde normelor 
cerute de tehnologia recoltării meca
nizate : terenul să fie nivelat, plan
tele cultivate la distanțe egale și la
nul curat de buruieni. Totuși, pier
derile s-au produs și din cauza 
reglării necorespunzătoare a mași
nilor".

Ing. Gheorghe Rizescu, director 
general al Centralei producției și 
industrializării sfeclei de zahăr : 
„Deși campania de recoltare a sfe
clei de zahăr se apropie, mai este 
timp ca toate combinele și disloca
toarele să fie verificate, astfel incit

să existe garanția bunei lor funcțio
nări. Nu trebuie admisă repetarea 
situațiilor din anul trecut, cind ase
menea neajunsuri au determinat 
pierderea a cel puțin 5 tone de ră
dăcini de sfeclă la hectar. La com
bine sînt reglaje fine, de mare pre
cizie, care trebuie executate cu aten
ție, sub supravegherea specialiștilor, 
în mod deosebit la decoletor, palpa- 
tor, la sistemul de dizlocare și la 
curățitoare. Pentru recoltarea meca
nizată vor fi alese suprafețe cu cul
turi uniforme, fără buruieni".

Se desprinde) necesitatea ca, pînă 
la începerea campaniei de recoltare 
a sfeclei de zahăr, cadrele de răspun
dere din S.M.A. să urmărească pu
nerea la punct și reglarea corectă a 
mașinilor de decoletat și recoltat, 
efectuarea probelor, instruirea meca
nizatorilor, organizarea de formații 
complexe, alegerea cu cea mai mare 
atenție a solelor care urmează să fie 
recoltate mecanizat. Paralel cu efor
turile ce vor fi făcute in vederea în
lăturării pierderilor prin ruperea și 
vătămarea rădăcinilor trebuie să se 
asigure ca mașinile să curețe tot pă- 
mîntul de pe ele. După aprecierea 
specialiștilor din Departamentul in
dustriei alimentare, anul trecut, din 
cauza funcționării necorespunzătoare 
a dispozitivelor de curățit, odată cu 
sfecla au fost transportate din cimp 
la fabricile de zahăr și la bazele de 
recepție 600 000—700 000 tone de pă
mint. Este inadmisibil ca pămîntul 
cel mai fertil să fie scos de pe ogoa
re și transportat la distanțe de zeci 
și chiar sute de kilometri, pentru 
care se consumă tone de carburanți.

Lucrătorii din fabricile de zahăr 
și-au propus ca din recolta de sfeclă 
a acestui an să obțină, prin sporirea 
randamentului de extracție, cît mai 
mult zahăr. Este însă absolut nece
sar ca și oamenii muncii din agri- r 
cultură să contribuie la realizarea 
acestui obiectiv de mare Însemnăta
te economică.

Ioan HERȚEG 
Lucian C1UBOTARU

Culesul si livrarea legumelor - corespunzător graficelor!
CONSTANȚA. în aceste zile, ex

pozițiile cu vînzare de legume si 
fructe, amplasate în piețe si pe ar
terele comerciale din orașul Constan
ta si stațiunile de pe litoral, oferă 
o imagine a hărniciei horticultorilor 
din județ. Ei au livrat pînă în pre
zent 34 000 tone de legume la fondul 
de stat cu 10 000 tone mai mult față 
de aceeași perioadă a anului trecut. 
Totuși, fată de prevederile din grafi
cele săptămînale si zilnice, se înre
gistrează o restantă lâ livrări de 
12 014 tone. De ce 1 In unele unități 
mari cultivatoare de legume nu a fost 
asigurată forța de muncă necesară 
la recoltare. Ca atare, din planul de 
108 tone legume. într-o singură săt>- 
tămină. I.A.S. Nazarcea a livrat nu
mai 21 tone, iar I.A.S. Mangalia, din 
117 tone — doar 36 tone. în aceeași 
situație se află și asociațiile inter- 
cooperatiste Mihail Kogălniceanu și 
Cogealac. cooperativele agricole Pa- 
lazu Mare. Agigea. Tuzla și altele. La 
indicația comitetului județean de 
partid s-a luat măsura ca tarifele

stimulatoare la lucrările de recoltare 
a legumelor să fie larg popularizate, 
astfel incit un număr cît mai mare de 
oameni să participe la cules. S-a îm
bunătățit și transportul. Ca urmare, 
în ziua de 18 august, față de graficul 
de 1 185 tone legume, s-au recoltat și 
transportat 1 1,87 tone, ritmul men- 
ținîndu-se în continuare bun. (Geor
ge Mihăiescu).

BRĂILA. în județul Brăila, fată 
de 22 000 tone legume prevăzute in 
graficul de recoltare, s-au realizat 
pînă ieri. 20 august, doar 12 175 tone. 
De ce această rămînere în urmă ? 
Trebuie spus că nu din lipsa de pro
ducție din grădini. Potrivit evaluări
lor făcute, se apreciază că planul la 
legume va fi realizat si chiar depă
șit. Există însă o întirziere de apro
ximativ două săptămîni în coacerea 
unor legume. în special a tomatelor, 
în ultimele Zile au fost luate măsuri 
ca legumele să fie recoltate eșalonat, 
pe măsura coacerii lor. Ca urmare, 
ritmul livrărilor a crescut constant.

Iată. în acest sens, dinamica recoltă
rii și livrărilor la fondul de stat din 
ultimele trei zile : 18 august — 722 
tone (din care 350 tone tomate) ; 19 
august — 850 tone (415 tone tomate) ; 
20 august — 925 tone (550 tone to
mate). Dintre unitățile în care ritmul 
de recoltare si livrare a legumelor 
este mai ridicat se remarcă stațiunea 
de cercetări legumicole Tudor Vla- 
dimirescu. Asociația de stat si coo
peratistă Jirlău. Asociația intercoope- 
ratistă Bertesti si C.A.P. Tufesti, iar 
dintre cele rămase în urmă mențio
năm Asociația intercooperatistă însu
răței și C.A.P. Siliștea. întrucît nu
mărul culegătorilor de legume a 
ajuns la 6 400, se apreciază că ritmul 
recoltării și livrării legumelor va 
crește și mai mult. Totodată, au fost 
luate măsuri pentru o mai bună co
relare a ritmului de recoltare cu ca
pacitățile de transport, astfel încit 
pînă seara să nu rămînă în cimp 
produse recoltate si netransportate. 
(Corneliu Ifrim).

La „startul egal" în 
fața vieții. De tină_ 
rul strungar de la I.O.R., 
Constantin Dițoiu, am aflat 
întîia oară dintr-o cores
pondență trimisă ziarului 
nostru. Ne-a surprins ma
turitatea lucidă a reflecții
lor pe marginea unor sec
vențe desprinse din specta
colul diurn al străzii și am 
reprodus fragmente din 
scrisoare într-un „dialog cu 
cititorii" căruia i-am pus 
drept titlu o întrebare care 
revenea stăruitor în scrisoa
re : „E oare atît de greu să 
fim oameni ?“. Iată de ce 
am ținut să-l cunoaștem și 
iat'ă de ce i-am ascultat cu 
ătîta interes destăinuirea. 
„Am 19 ani și sint de la 
țară, din comuna Glodeanu 
Sărat, județul Buzău. Pă
rinții au numele Cele mai 

teiKoaae simboji 
lice. Ion și Mania. Sînt ță- — 
ra'M Cooperatori. Eu am de->‘Cut*-o  : 
venit primul muncitor din- 
tr-un . lung șir de generații 
de țărani. Am terminat 
„profesionala" în februarie 
1981 aici, la I.O.R., și am 
fost reținut în uzină, strun
gar la „mecanică 1", de
oarece se pare că am învă
țat ceva meserie. Pentru 
mine egalitatea începe de 
aici, de la faptul că eu, bă
iat de la țară, am putut 
porni în viață învățînd 
exact meseria ce-mi plăcea 
cel mai mult. Dar nu se 
termină aici. în toamna 
asta trec în clasa a 
XII-a la liceul seral. Mai 
am doi ani de liceu și voi 
putea să dau admiterea la 
oricare facultate voi dori : 
reușita va depinde numai 
de mine, de cît și cum o să 
mă pregătesc. Deși cei din 
jur zic că am și un pic de 
talent literar — scriu și ver
suri — 
întii o 
îmi voi 
profesie 
tehnică, 
siunea pentru literatură va 
răzbi la suprafață, nu mă 
va lăsa să dorm, va cere 
neapărat să comunic ceva 
al meu, propriu, oamenilor, 
o să scriu și literatură. în 
fond, asta e egalitatea : 
„startul egal" în fața vie
ții. posibilitatea de a te rea
liza acolo unde te cheamă 
înclinațiile și aspirațiile și, 
desigur, acolo unde socie
tatea are mai mare nevoie 
de tine".

Trebuie să adăugăm aces
tui „argument personal" și 
unul colectiv, sugerat de 
tovarășul Mihai Turcescu, 
secretarul comitetului de 
partid de la I.O.R. •: în pre
zent colectivul muncitoresc 
al acestei vechi și mereu 
întinerite citadele industria
le bucureștene numără in 
rîndurile sale 447 de elevi la 
liceul seral, 93 la școala de 
maiștri și nu mai puțin de 
60 de studenți la cursurile 
serale ale diferitelor facul
tăți de ingineri și subingi- 
neri. Sînt tot atîtea exem
plificări posibile ale „Star
tului egal" in viață, expre
sie a autenticei egalități so
ciale create de socialism.

De la povara umi
linței la conștiința 
demnității. Cu numai 
un an în urmă, pe comunis
tul Gavril Oltean, muncitor 
de înaltă calificare, îl pu
teai întîlni în fiecare dimi
neață, cu o punctualitate de 
ceasornic. în incinta între
prinderii de material rulant 
„16 Februarie" din Cluj- 
Napoca. Acum e pensionar, 
vine mai rar prin uzină — 
nu-1 lasă însă inima să nu 
facă un popas aici măcar o 
dată pe săptămînă — dar 
prezenta lui se simte zilnic 
în mijlocul colectivului. 
Cum ? In primul find prin 
cele peste 40 de inovații și 
invenții care-i sînt aplicate 
cu rezultate remarcabile, 
fiind considerate în conti
nuare creații ale tehnicii de 
vîrf. Și în al doilea — dai- 
nu în ultimul rînd — prin 
adevărata „dinastie munci
torească" pe care a lăsat-o 
în urma sa în uzină spre 
a-i continua pilda de hăr- 
nicie, devotament, pasiune

creatoare : fiul, Vasile. fost 
lăcătuș, acum subinginer ; 
fiica, Maria, care a părăsit 
un post de funcționară spre 
ase califica macaragiu; gi
nerele. Petru Crișan. fost 
cazangiu, acum specialist în 
controlul aparatelor de mă
sură și control ; fratele a- 
cestuia, Adrian Crișan, lă
cătuș, și un nepot, Drago- 
mir Poruțiu, muncitor și el, 
adevărat talent în meserie. 
Ca să nu mai amintim de 
zecile de foști ucenici ai 
săi — astăzi muncitori des
toinici, unii cu funcții de 
răspundere in colectiv — pe 
care, în mod justificat, Ga- 
vril Oltean îi socotește co
piii săi spirituali.

Bine, dar ce legătură au 
toate acestea cu tema pre
zentelor însemnări ? Una 
foarte strinsă, cum a ținut 
să sublinieze cunoscutul in- 
veptator clujean în cpnfe- 
siunea pe care ne-a fă-1’

Un timp al împli
nirii personalității. 
„Priviți — flutura profe
soara Lukăcs Erzscbeț, di
rectoare adjunctă a Liceului 
„Al. Papiu Ilarian" din 
Tîrgu Mureș, o scrisoare pe 
care tocmai o primise — 
încă un fost elev al meu îmi 
scrie ca să se sfătuiască cu 
mine. în legătură cu ce ? 
Cu unele probleme de me
todică a predării matema
ticilor". Era o scrisoare din 
partea lui Engel Tibor, pro
fesor la Liceul de matema- 
tică-fizică din Gheorgheni. 
„Fiu de țărani cooperatori 
secui" — preciză profesoa
ra Lukăcs și, după o clipă 
de gîndire, adăugă : .'.Știți 
ce viață amărîtă au dus 
secuii în trecut ? E greu să 
v-0 înfățișez în cuvinte. Eu 
însămi sint fiică de țărani 

. din. Odorheiiț Secuiesc, iar 
---- ----- fă- 'atiihei cind am terminat fa- 

,,Nu o dată le-am cultatea, în 1952, eram pri-
■ig

Cîteva din cele 22000000 
de argumente despre o realitate 
fundamentală a societății noastre

Anchetă social-politică

eu voi urma mai 
facultate tehnică, 
însuși neapărat o 
legată de creația 

iar apoi, dacă pa

povestit copiilor mei și ti
nerilor din uzină întîmplări 
din viata mea de muncitor 
și a celor din generația că
reia îi aparțin. Cînd le 
spuneam că pîinea noastră 
zilnică era umilirea și înjo
sirea și bătaia, cind le re
latam că patronii și zbirii 
lor îi obligau, mai ales 
ucenici, 
14—16 
pauză, 
prindeau în mină cu o car
te — nu politică, nu „sub
versivă", ci cine știe ce ma
nual tehnic sau chiar vreo 
carte de literatură — ți-o 
zvîrleau pe podea șl ți-o 
făceau ferfeniță, batjocorin- 
du-te că «vrei să faci pe 
deșteptul, pe intelectualul», 
că nu o dată răsplata mun
cii noastre nu ne ajungea 
nici s-o ducem de azi pe 
mi ine, că să-ți cumperi o 
haină sau un pantof ca lu
mea era adesea un vis irea
lizabil, ei bine, cînd le po
vesteam asemenea întîm
plări, care erau viața noas
tră de toate zilele sub ve
chea orînduire, tinerii mă 
priveau cu oarecare neîn
credere, de parcă asemenea 
fapte ar fi fost o scornire a 
închipuirii mele. Și e și 
firesc : greu pot fi crezute 
asemenea lucruri de cei ce 
trăiesc azi ! Și, totuși, nu 
m-am lăsat, le-am dovedit 
cu extrase din ziare, cu 
mărturiile unor colegi ai 
mei de generație aceste a- 
devăruri adevărate și, pină 
la urmă, i-am făcut pe cei 
mai mulți să înțeleagă că 
realitatea a fost chiaf mai 
cumplită decît izbuteam eu 
s-o evoc în cuvinte. Iar 
apoi, cînd le-am demonstrat 
cu faptele vieții lor — care 
devenise, între timp, și a 
mea — ce trai are munci
torul de azi, ce loc ocupă 
în societate, citi dintre noi, 
muncitorii, facem parte, în 
acești ani luminoși ai socia
lismului, mai ales după 
istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, din forurile 
de conducere ale uzinei, 
orașului, întregii țări, cînd 
le-am arătat — cu fapte, nu 
cu vorbe — că noi sîntem 
nu numai producători, dar 
și proprietari și beneficiari 
ai roadelor muncii noastre, 
au înțeles că, la drept vor
bind, cucerirea cea mai de 
seamă, rodul cel mai 
preț al acestei vremi este 
conștiința demnității, 
gura temelie a egalității 
adevărate".

O familie liberă și demnă 
în marea familie liberă și 
demnă a țării — într-ade- 
văr, ce sens mai profund, 
ce tile mai luminos poate 
avea ideea de egalitate ?

pe 
să muncească 

ore aproape fără 
că atunci cind te

de
sin-

ma generație de secui care 
avusesem parte, sub oblă
duirea noului regim, de în
vățătură înaltă. Puteam eu, 
fiică de țărani maghiari, să 
visez cîndva că voi ajunge 
profesoară de liceu ? Or, 
astăzi mi se pare firesc că 
mulți' dintre elevii mei, și 
ei copii de oameni ai mun
cii maghiari, au făcut facul
tăți și ocupă funcții de răs
pundere in economie, cul
tură. învățămint. Uite, Mar
ton Lăszlo este lector uni
versitar, Pălfi Lăszld, in
giner la „Metalotehnlca" din 
Tîrgu Mureș, Berenczi 
Imre, inspector școlar — și 
înșiruirea mea, credeți-mă, 
ar putea continua. Ce vreau 
să spun cu asta ? Că pentru 
întîia oară socialismul nu 
numai că ne-a sădit în su
flet sentimentul egalității 
depline a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, dar a și ga
rantat, prin prevederi lega
le și prin posibilități con
crete, afirmarea deplină a 
personalității, realizarea de 
sine a fiecăruia în contextul 
mărilor împliniri colective. 
Pe bună dreptate sublinia 
cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că fră
ția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoa
re, unitatea lor Indestructi
bilă în jurul partidului, pe 
baza egalității reale, garan
tate. in drepturi și îndato
riri, reprezintă o forță mo
trice a progresului nostru. 
Și cum sătnu-ți investești 
toate puterile și energiile 
de care ești capabil pentru 
înflorirea patriei noastre, 
România socialistă, care a 
fost, este și va fi mamă iu
bitoare pentru toți cei ce au 
văzut lumina zilei sub soa
rele ei ?“.

„Nu poate exista 
egalitate fără echi
tate” ~ afirma cu depli
nă îndreptățire unul dintre 
interlocutorii noștri, ingi
nerul Vasile Constantines- 
cu, directorul întreprinde
rii de t.imolărie metalică și 
produse din mase plastice 
pentru construcții din Bu
zău. „Iar ideea de echitate 
— continuă ei — își are ră
dăcinile în dezvoltarea eco
nomică a fiecărei zone, a 
fiecărui oraș. Ca să înțele
geți mai bine ce vreau să 
spun prin asta, o să vă po
vestesc cîte ceva djn pro
pria mea biografie. Cînd am 
venit la opt ani din satul 
Lipia aici. Buzăul era un 
tîrg prăfuit și adormit, ca

atîtea orașe, orășele și tîr- 
guii de pe vremuri. Singu
ra industrie o reprezentau 
Atelierele C.F.R. și o făbri- 
cuță de țiglă și cărămizi. 
Mie îmi plăcea chimia, dar 
de unde pînă unde chimie 
la Buzău ? Abia prin 1952 
s-a înființat o unitate rudi
mentară care se chema, nu 
știu de ce, „Chimica 12". 
Acolo am deprins, totuși, 
meseria de operator chi
mist. Prin 1960 exista 
de-acum in Buzău uzina de 
prelucrare a maselor plas
tice. care m-a și trimis ca 
bursier la facultatea de chi
mie industrială a Institutu
lui politehnic din Bucu
rești. In 1965, ]a terminarea 
facultății, m-am întors în 
mijlocul tovarășilor mei de 
uzină, am urcat acolo fe
luritele trepte ale ierarhiei 
inginerești, pentru ca. in 
1972, s-p(ligu la capăt...". 
Aici ’dir.ecferuȚ‘s-ă întrerupt 
și a zimbit văzînd nedume
rirea din privirea noastră : 
„pa, nu Vă rhirați, în Bu
zău urma să se construias
că o nouă unitate puterni
că a chimiei, mai exact a 
chimiei materialelor de 
construcții : întreprinderea 
de tîmplărie metalică și 
produse din mase plastice 
pentru construcții. Am lua
t-o de la început, ca diri
ginte de șantier, și, iată, 
acum sint directorul ei. 
Printre altele, ca să vă su
gerez ce înseamnă această 
întreprindere, în prezent ne 
pregătim să fabricăm pa
nouri pentru inmagazinarea 
și folosirea energiei solare. 
Ei bine, gindiți-vă și dum
neavoastră la această nouă 
calitate a tîrgului prăfuit de 
odinioară — Buzăul — pio
nier al utilizării celui mai 
vechi și, concomitent, celui 
mai nou tip de energie, cea 
solară 1 Nu vă spune nimic 
asta ? Mie îmi spune multe 
și, în primul rînd, faptul că 
fără industrializare, fără 
acea infuzie de energie pe 
care partidul, îndeosebi în 
ultimii 16 ani, a insuflat-o 
pină și celor mai năpăstui
te, odinioară, dintre regiu
nile țării, n-ar fi existat 
acea echitate a posibilită
ților care se află la rădăci
na adevăratei egalități... 
Știu ce vreți să spuneți, că 
echitatea are și un alt sens, 
referitor la raporturile din
tre oameni și contribuția lor 
la bunul mers al societății. 
Și in această direcție ne 
străduim ca, in întreprin
derea noastră, să facem me
reu vil în conștiința oame
nilor luminoasele indicații 
ale secretarului general al 
partidului de a face să tri
umfe în toate verigile, la 
toate eșaloanele vechiul 
dicton al mișcării muncito
rești: «nici muncă fără pii- 
ne. nici pîlne fără muncă» 
sau. cum spune străvechea 
noastră zicală: «după faptă 
și răsplată». In fond, și din 
aceasta își trage seva ega
litatea în drepturi și datorii 
a tuturor fiilor' patriei".

★
Firește, ideea de egalitate 

— ca și aceea de libertate 
sau de dreptate — compor
tă o sferă largă de fapte și 
întruchipări concrete ce nu 
pot încăpea în spațiul fa
talmente limitat al unui 
articol de ziar. Și. la fel de 
firesc, în sprijinul acestei 
idei-forță, ax vital al colec
tivității noastre socialiste, 
s-ar fi putut aduce nu
meroase alte argumente 
personale. în fond, dacă 
stăm să ne gîndim mai 
bine. 22 000 000 de argumen
te. căci fiecare membru al 
societății noastre are în a- 
ceastă privință profundele 
sale temeiuri, bazate pe 
propria sa experiență de ce
tățean egal în drepturi și 
îndatoriri al patriei socia
liste. al unei țări în care ve
chile idealuri revoluționare 
de libertate, egalitate și 
fraternitate au devenit o 
realitate cotidiană, un mod 
obișnuit de a munci, a gîndi 
și a fi.
Victor BÎRLADEANU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*
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Aici, totul
este și al meu!

Ce nu-i al meu, aici! Drumurile acestea! Ța
rina aceasta ! Iarba aceasta ! Acești munți bătrîni 
- și fluviul acesta bătrîn! Și Delta aceasta, veșnic 
tînără - și calea robilor traversînd cerul, pe dea
supra mea - și drumurile păsărilor, prin văzduh, 
pe deasupra dealurilor mele, pe deasupra casei 
mele - și ploaia de stele, deasupra dealurilor mele!

de Traian COȘOVEI

la- 
un 
un

Din orice zare ai veni, 
cinstite călătorule — 
cind vei simți că dru
mul . te duca prin- 

tr-un Olimp verde. învălui
tor, împodobit pînă în cer 
cu podgorii și lanuri și 
crînguri de cireși, cu uriașe 
cariere săpate pe coastele 
înalte, ca niște aspre lăca
șuri ale zeilor, cu un fluviu 
uriaș și întinderi de ape în
conjurat — și veșnicul vînt 
de deasupra — să știi că 
acest Olimp este satul meu 
— cetatea mea eternă. 
Somova.

Desigur — fiecare locșor 
de pe pămint, oricît de mo
dest, găsește pentru sufle
tul oamenilor lui destule 
minuni și bucurii — o 
crimă de frumusețe, 
grăunte de măreție, 
dram de fericire.

Ce nu-i al meu, aici ! 
Drumurile acestea 1 Țărina 
aceasta ! Iarba aceasta ! 
Acești munți bătrini — și 
fluviul acesta bătrin 1 Și 
Delta aceasta, veșnic tînără 
— și calea robilor traver
sînd cerul, pe deasupra mea 
— și drumurile păsărilor, 
prin văzduh, pe deasupra 
dealurilor mele, pe deasupra 
casei mele — și 
stele, deasupra 
mele 1

La 13 kilometri 
cipiul Tulcea. pe 
torul drum național Tulcea 
—Măcin—Brăila, Somova se 
arată de la depărtare, răs- 
pîndită pe această cumpă
nă înaltă între pămînturi și 
ape, deasupra Fluviului, pe 
spinarea ultimelor prelun
giri ale străvechilor munți 
Hercinici. Pe aceste mete
reze se află înălțată Somo
va — astfel ca sufletul ei să 
se desfășoare liber, peste în
tinderile de ape — gîrle și 
ghioluri, stufării și ostroave 
— și în același timp să se 
confrunte cu dealurile ma
sive, cu podișul din inte
rior, cu zarea largă plină de 
miraje și făgăduinți.

Dobrogea întreagă — și 
în primul rind Somova — 
au oferit cu generozitate 
copilăriei, adolescentei mele 
un imens cimp de experien
ță ; o lume muncitoare, 
răbdătoare, ageră și aprigă 
— strașnic înfrățită cu ea 
însăși» cu dealurile, cu po
dișul, cu bălțile ei. cu Du
nărea ei ; cu micile ei la
nuri de orz și secară și 
păpușoi ; cu cireșii ei. cu 
pepenii ei și cu viișoarele 
ei ; cu micile ei turme și 
tălăngi și fluiere pe dea
luri ; cu secetele și furtu
nile și dezlănțuirile ei to
rențiale ; cu cîntecele. cu 
dragostele ei și cu nădejdile 
ei — plugari, pescari, tăie
tori de stuf, pietrari — 
mulți și mari truditori ai 
pămîntului — împărați ai 
vînturilor, ai arșițelor și ai 
singurătăților, i-am numit 
— un fond de aur de uma
nitate, pentru mine.

Cu vreo 25 de ani 
urmă, pe cind Somova 
intra in socialism cu toată 
zestrea ei de bălți, dealuri 
stincoase, secete și cu oa
menii ei muncitori — încre
zători intr-o schimbare a 
destinului lor — un geolog 
pasionat, de pe aceste me
leaguri — Vasile Bacalu — 
a descoperit pe dealurile 
Somovei bogate zăcăminte 
de minereuri. Somovenii — 
ciobani, pescari, plugari — 
s-au strîns în jurul geolo
gului, în jurul unui mic 
nucleu de mineri — și s-au 
calificat, au devenit repede 
mineri, sondori, mecanici, 
artificieri. operatori-chi- 
miști, șoferi de autobascu
lante. Pe dealurile Somovei 
s-a dezvoltat o harnică în
treprindere minieră. Mă în
tîlnesc aici cu inginerul 
Bbythe Iosif, șeful sectoru
lui minier ; maistrul prin
cipal George Mihalache, 
șeful minei ; mă întîlnesc

ploaia de 
dealurilor

de muni- 
fermecă-

în

cu prietenii mei din școala 
primară și cu feciori ai lor. 
deveniți a doua generație 
de mineri : Vasile Milian. 
Vasile Frumosu. Dumitru 
Tătaru. Grigore Burlacu. 
Gheorghe Agighioleanu. Ion 
Cozma, Petre Țuțuianu. 
Gheorghe Jecu — mineri ; 
Petre Lazâr. Mihai Palade. 
Vasile Moldovan — șoferi 
pe autobasculante : Gheor
ghe Roman și Gheorghe 
Nichifor — excavatoriști.

Minerii Somovei au urcat 
vitejește un munte — mun
tele industrializării — și au 
mutat un munte, transfor- 
mîndu-1 în bogății ale tării. 
Somova a dat industriei tă
rii milioane de tone de mi
nereuri. în prezent, cei cinci 
sute de mineri, din subte
ran. din cariera deschisă si 
de la flotație, trimit indus
triei vreo 200 de mii tone 
minereuri pe an.

Pe un platou, deasupra 
bălților — un complex in- 
tercooperatist, modern, pen
tru creșterea păsărilor și 
producția de ouă. Capacita
tea complexului : 121 de
mii de găini pentru pro
ducția de ouă ; 112 mii de 
găini tinere pentru înlocui
re. O producție de peste 13 
milioane ouă, anual. 95 la 
sută din cererea de ouă a 
municipiului Tulcea este 
rezolvată de producția aces
tui complex model, strălu
cind, de curățenie, hărnicie 
și disciplină. Tînăra direc
toare — Elena Băduiescu — 
este veterinar, cu 15
ani de experiență buba'? in. 
producție. Complexul este 
mecanizat — dar munca 
este gingașă și cere aten
ție, conștiinciozitate, disci
plină. Femeile Somovei au 
imbrăcat halate albe și lu
crează după tehnologii ri
guroase în aceste hale 
imense. Paraschiva Dobri- 
șan, Maria Apostol. Stela 
Constantin. Sevastiana Io- 
nașcu. electricianul Vasile 
Constantin, mecanicul Ște
fan Manole — sint doar 
citeva exemple de oameni 
din mijlocul acestui colec
tiv vrednic.

Și tot pe deal, în margi
nea Somovei, deasupra băl
ților — un alt complex in- 
tercooperatist, de tip indus
trial, pentru creșterea și în- 
grășarea berbecuților — cu 
6 capacitate de 30 mii de 
berbecuți. Director — me
dicul veterinar Gheorghe 
Tobă — iar printre munci
torii zootehniști. ciobanii în 
salopete și halate albastre 
întîlnesc vrednici feciori ai 
prietenilor mei de școală : 
Ion Ocheană, Ion Gavriles- 
cu. Alexandru Maftei. Mieii 
sînt îngrijiți cum scrie la 
carte — și cresc frumos — 
ca la carte. Complexul își 
lealizează sarcinile de plan. 
Sigur — sub aceste acope
rișuri moderne, cu tehnolo
gii. cu operații și munci 
mecanizate — munca nu 
este grea : destulă alergă
tură și aici — și mai ales 
răspunderea este mare, pen
tru că mare este și numă
rul mieilor, și pretenția be
neficiarului.

tăiat stuf. Stelele dimineții 
— i-am numit altădată — 
pentru că munca lor se des
fășoară după miezul nopții, 
în zorii zilei, pe răcoare — 
(vara, peștele este un fruct 
gingaș 1) — ascunși în
adîncile valuri de rouă . 
ale apelor ; răspîndiți pe 
depărtările ghiolurilor. Vreo 
cincizeci de pescari adună 
din bălți vreo cinci sute de 
tone de pește.

împreună cu directorul 
asociației intercooperatiste 
viticole Somova, inginerul 
Iusuf Osman, cu primarul 
Somovei, Elena Luca. și 
Virginia Rădulescu, inginer 
viticol — urcăm p'rintre 
plantații, undeva foarte sus 
și foarte departe, de unde 
să putem cuprinde cît mai 
mult din amploarea și mă
reția acestei opere. Aceasta 
este opera cea mai mare și 
mai nobilă a Somovei — ca 
și a întregului nord al Do-

adîncul lumii — deși și sa
tul se află clădit pe un șir 
de trepte înalte ale podișu
lui coborind brusc în bălți. 
Aici, deasupra, sînt pămin- 
turile Somovei ; se desfă
șoară astăzi agricultura mo
dernă a Somovei. O uriașă 
bucurie îmi umple pieptul 
din frumusețea și bogăția 
acestor lanuri imense. Deși 
am arat și am tras plugul 
și sapa, coasa pe îngustele 
tarlale de odinioară — 
nu-mi recunosc podișul 1

Sint pămînturi încă neiri
gate : marele sistem de iri
gații din nordul Dobrogei a 
ajuns cu o coloană pînă aici 
— dar nu cuprinde decit 
grădinăriile și o parte din 
porumburi. El se va extin
de — sperăm — cît mai 
repede. Restul, tot ceea ce 
se vede — este rezultatul 
muncii bine făcute, cu drag 
făcute. Știință, mecanizare, 
tehnologii, chimizare. îngră
șăminte — și priceperea, 
hărnicia, disciplina oameni
lor.

Cîtă lumină calmă, cită 
înțelepciune și fericire' li
niștită și împlinire pe chipul 
tinerelor podgorii, pe dealul 
pe care păzeam pepenii. Ce 
legătură uriașă, sfîntă. prin 
toate fibrele, prin toate ră
dăcinile între mine și aceste 
pămînturi ale mele 1 Cit de 
fericit sînt pentru această 
splendidă imensitate în 
floare, pe generoasele mele 
dealuri 1

Noua revoluție agrară ! 
Cine își închipuia că aceste 
pămînturi care produceau, 
cu mare chin, cîteva sute de 
kilograme de grăunțe la 
hectar, vor ajunge să pro
ducă — de la trei, la patru, 
la cinci și șase mii 
lograme de grîu și 
rumb la hectar ? 
acești oameni

de ki- 
de po-
Sigur, 

înțeles.

Un mic tîrg
de odinioară se
afirmă în lume

Mărturii ale dezvoltării economice și 
sociale echilibrate a tuturor zonelor țării, 
temelia muncii înfrățite pentru progresul 

patriei și bunăstarea tuturor
de BODOR Pâl

căutare în 
construc- 

masini și 
industria 

care ne- 
tehno-

fxistă un tip de șurub 
cu mare 
industria 
toare de 

mai ales în 
de automobile,
cesită un proces 
logic foarte complex : pie- 
sarea. apoi prelucrarea prin 
așchiere a fiecărei piese 
ieșite din presă. Asta de
termină o productivitate 
relativ scăzută — 1 000 de 
piese intr-un schimb ; pe 

‘de altă parte așchierea mo
difică echilibrul unor ten
siuni din miezul materialu
lui, motiv pentru care re
zultatul nu este din toate 
punctele de vedere optim... 
Soluția ideală ar fi fost : 
executarea concomitentă, 
la presă, a tuturor operați
ilor... 
venit

Ideea, desigur, le-a 
și altora : problema

pe, aparate de radio : băia
tul a terminat serioasa 
școală de la Odorheiu Se
cuiesc, a lucrat ca apreciat 
matrițer la „Imatex“ Tg. 
Mureș, a mai făcut o școală 
de maiștri la Mefin-Sinaia 
(bravo, tovarășe inginer- 
profesor Nițulescu, Varga 
vă pomenește și azi 1) — și 
apoi, în clipa cind secreta
rul general al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
anunță, la 15 iunie 1967, în 
piața publică din Tg. Se
cuiesc, că vom porni și aci 
la construirea unei noi și 
puternice platforme indus
triale — Varga își ciulește 
urechile, și. în prima zi, în 
care își poate face intrarea 
în industrie la el acasă, se 
întoarce la Tg. Secuiesc. 
Preia conducerea sculăriei

respect... pentru vitejia lui! 
Iată scurta istorie.
în prima fază de execu

ție. datorită unor mari și 
inedite dificultăți, se pro
ducea o dereglare pericu
loasă a sistemului de aprin
dere. Mi se explică, amă
nunțit că nenumăratele 
pîlnii mici prin care se in
jecta combustibilul 
aveau o deschidere 
mare, motiv pentru
funcționau ca niște oglinzi, 
care reflectau și conduceau 
razele infraroșii în sens 
invers, spre sursă ; imensa 
energie calorică „retromi- 
să“ astfel aprindea puter
nicul jet-sursă înainte de 
a fi difuzat-divizat în aces
te pilnii. Fenomenul se 
producea subit. într-o frac
țiune de secundă, și nici un

gazos 
prea 
care

României
Românie, patrie atotbiruitoare, 
Frumusețe fără margini pe pămint, 
Tu ești partea noastră de tărîm în soare, 
Spațiul fericirii noastre luminînd.

Cind grădinile pămîntului, din plin 
Iți revarsâ rodul în iubirea noastră

Tu ești prețul nostru cel dinții, 
Plinea inimii ți glasul rodniciei 
Iar Cafpații tăi ne sint, la câpătii, 
Murmurul rodit al omeniei.

August, luminosul tău destin 
Este zarea libertății — liniștea măiastră

Românie, patrie de oameni pururi demni 
Făurari de pace, doritori de pace 
Tu ești insuți viitorul care-ndemni, 
Tu ești fapta ce-n lumină se preface.

...Românie, patrie atotbiruitoare 
Frumusețe fără margini pe pămint 
Tu ești partea noastră de tărîm in soare, 
Spațiul bucuriei noastre luminind.

Ion CRINGULEANU

ru Traian, și un instructor, 
Petrașcu Nicolae — cred că 
ei au avut cea mai puter
nică influentă asuora mea... 
Au fost oameni, in adevă
ratul sens al cuvîntului... 
Oameni înzestrați cu răbda
re, fermitate, căldură și cu
raj ; nu-i 
tă...“.

voi uita nicioda-

O cît de important 
șurubul ? Cît de

Jk șa este alcătuită Somo- 
Z1 va — ca din orice loc 

#1 te-ai afla să simți u- 
riasa respirație a Du

nării ; să se arate uriașe
le ostroave. labirintul de 
gîrle. ghioluri, întinderi de 
stuf. Bălțile Somovei au 
fost totdeauna bogate, ves
tite în pește. Ce nu ne 
dădeau dealurile ne dădeau, 
în compensație, bălțile — 
iar printr-o tradiție respec
tată pescarii Somovei sînt 
printre cei mai vrednici, 
iscusiți și muncitori. îi știu 
pentru că am tras năvoa
dele cu mulți dintre ei sau 
cu părinții lor ; Costică Gă- 
vănescu. Ion Ene. Ion Do- 
bre, Ilie Ciorbă, Alexandru 
Bumbac — și toți ceilalți — 
vrednici toți, 
apelor — Ia

oămeni ai 
pescuit, la

brogei — și sînt greu de 
redat în cuvinte frumuse
țea, farmecul și măreția 
imenselor dealuri ale So- 
movei, și ale Parcheșului, la 
încheierea acestei generoa
se și îndrăznețe opere de 
transformare a naturii, de 
recuperare a pămînturilor. 
După cum este greu de 
spus în cuvinte cît înseam
nă forța construcției socia
liste — și a unirii oameni
lor — pusă în transforma
rea acestei naturi grandioa
se și năprasnice într-o na
tură tot atît de grandioasă, 
dar prietenoasă și umană.

De-a lungul anilor, țăra
nii cooperatori dm Somova 
încercaseră, pe un deal și 
pe. altul, mici plantații, te- 
rasări, grădini, pe care pus
tietatea toridă din jur le 
înghițea repede. Acum totul 
este conceput de-a-ntregul, 
pe spatii uriașe — și cu 
forte industriale și umane 
uriașe. Tot ce se realizează 
aici izvorăște din Congresul 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român : poartă am
prenta gindirii revoluționa
re — vizionară, generoasă 
și energică — a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Ajutîndu-i pe oamen! să 
învingă natura potrivnică și 
să o creeze din nou, pe mă
sura aspirațiilor lor — con
strucția socialistă a Româ
niei îi învestește cu o uriașă 
libertate și împlinește un 
înalt act de echitate aici 
unde natura a fost îndelung 
nedreaptă. Un înalt act re
parator și față de natură; 
ajutînd-o să renască și să 
înflorească. Acesta este în
țelesul profund uman al 
uriașei regenerări pe dealu
rile noastre, la Somova.

Sîntem pe pămînturile de 
deasupra 
denumit 
cea mai 
lor. De 
se vede

s-au convins că se poate 
mai mult.

— așa cum au 
somovenii partea 
înaltă a podișului 
aici, de sus, satul 
risipit departe, in

S omova — și cooperati
va agricolă si comu
na, cu satele Mineri 
și Parches — are in 

prezent o conducere bună, 
tînără. entuziastă, 
toare. Primarul 
— Elena Luca 
fiică a Somovei : 
15 ani, ca tehniciană, 
mina Somova, bătind dru
mul pe jos, vară-iarnă. 
Acum sînt autobuze. O tî- 
năfă femeie, ca o rindunică 
de aur, zburînd neobosită 
peste dealurile Somovei. 
supraveghind, ajutînd cu 
minte ageră mersul înainte 
al Somovei. Aproape toate 
casele din sat sînt construc
ții noi — sau modernizate 
— în stil tradițional și 
totuși moderne, cu simpli
tate, cu eleganță și discre
ție. Mulți somoveni mun
cesc pe șantierele de con
strucții 
Tulcea : zidesc și șlefuiesc 
betonul, cărămida, marmu
ra marilor ansambluri arhi
tecturale ale Tulcei, Somo
venii nu își părăsesc satul : 
precum albinele, în nesfîr- 
șite zboruri harnice, ei aduc 
un tînăr și curat oraș în 
satul lor. Prin darurile ei 
naturale 
vrednicul ei detașament de 
cadre calificate. Somova se 
afirmă de pe acum ca un 
vrednic oraș-satelit, de nă
dejde, al Tulcei.

Din orice parte vei veni, 
călătorule, oprește cu în
credere și răcorește-ți su
fletul cu un ciorchine aurit, 
din viile noastre tinere — 
din Olimpul nostru întine
rit. Te va întîmpina. călă
torule, o lume demnă și se
nină, prietenoasă. încreză
toare în tot ceea ce a rea
lizat și va realiza, în con
tinuare. încrezătoare în oa
menii ei, în vrednicia și 
umanitatea ei. încrezătoare 
in destinul patriei.

munci- 
Somovei 
— este 
a lucrat 

la

ale municipiului

și umane, prin

preocupă 
din lume, 
prinderea 
nizoare a 
prese din 
al Fabricii de șuruburi din 
Tg. Secuiesc, se căznea, 
fără rezultat, de peste opt 
ani de zile să aducă insta
lației modificările necesare.

S-au apucat însă doi 
meșteri mari din această 
nouă fabrică din Tg. Secu
iesc, pe nume Varga Ist
van și Csoma Bălint — 
doi oameni . care pornesc 
întotdeauna? obsedați de 
ideea că imposibilul nu 
există — și au reușit. Pre
sa reprofilată produce ®.i 
intr-un singur schimb 
40 000 de bucăți din aceste 
prețioase piese.

Datorită ingeniozității 
lor, România a putut pă
trunde tocmai pe piața 
unor țări cu industrie dez
voltată, cum ar fi R.F.G., 
Anglia, Franța și altele, cu 
un produs 
contestabil 
— datorită 
crescute cu 
un preț de 
competitiv...

Este un 
care la 
buri, fruntașă 
specialitatea ei, 
„să ne 
forțele, 
tea, pentru a depăși planul 
la export prin realizarea 
unor produse de calitate 
superioară, la un preț com
petitiv" — este un dezide
rat realist, cu deplină a- 
coperire morală și 
ală.

Varga se trage 
familie de dascăli ; . 
au vrut să-1 crească tot 
dascăl : ei însă, de copil, a 
fugit de la școala aceea la 
una . profesională-tehnică, 
sub puternica impresie pe 
care i-a făcut-o nașul, 
Olăh Lajos, vestit meșter 
la toate, dregător de cami
oane, mori, treierătoare și 
motociclete, ceasuri, pom-

mulți specialiști 
Chiar și întro- 

occidentală, fur- 
unei excelente 

parcul de mașini

de calitate in- 
superioară, și 
productivității 

4 000%! — cu 
cost realmente

motiv pentru 
fabrica de șuru- 

pe țară In 
îndemnul 

mobilizăm toate 
toată ingeniozita-

— pe atunci, două freze, 
două strunguri — și o con
duce cu brio și acum : în 
fruntea a 300 mașini-unel- 
te, printre care unele nu 
au pereche 
vărat : nici 
are...

Despre
doar atît, că se trage din 
același neam cu marele ti- 
betolog Csoma Săndor, 
unul din fiii însemnați ai 
acestor locuri. (Și pentru a ' 
întregi lucrurile, să mai a- 
daug : regretatul Jaka- 
bos 
din 
scris o 
despre pelerinajul său, 
fectuat mai mult pe jos, 
timp de sute de zile, de aci 
pină la Darjiling, în India, 
pentru a duce un săculeț 
de pămint natal la mor- 
mîntul de acolo al lui K6- 
rosi Csoma Sândor, este 
văr primar cu Jakabos 
Csaba Istvăn, fost munci
tor, acum inginer, director 
al fabricii de șuruburi și 
deputat al acestei zone în 
Marea Adunare Națională. 
Firele se înnoadă cum nu 
se poate mai bine ; și fire
le. performanțelor, și firele 
dragostei pentru acest pă- 
mînt, și logica conform că
reia oamenii își aleg repre
zentanții..., căci, precum 
vom vedea, și actualul di
rector a parcurs ruta ace
lui mare tibetolog).

care unele
în țară. E ade- 
Varga nu prea

Csoma Bălint

: regretatul
Odon, tînărul ceferist
Tg. Secuiesc, care a 

formidabilă carte 
e-

materi-

dintr-o 
părinții

ceasta instalație ce do- 
jU gorește la 800 grade 
JI Celsius se numește 

„cuptorul Csutak".
Nepriceput metalurg ce 

sînt, credeam că se numeș
te astfel precum alte cup
toare se numesc Siemens- 
Martin. Aș !

Csutak Gyărfâs este pro
iectantul cuptorului. Care-1 
poartă numele nu atît din 
respect pentru cel care, 
pentru prima dată în viața 
iui, a fost nevoit să pro
iecteze un foarte reușit 
cuptor — ci mai mult din

specialist nu a reușit 
constate din ce cauză se 
aprinde jetul-sursă. Atunci 
Csutak Gyărfăs s-a in
stalat pe post de observator 
și a privit, cu o concentra
re extremă, zona periclita
tă : „niciodată n-am știut 
— îmi povestește — cît de 
greu este să privești ore în 
șir fără să clipești din 
ochi ; or, pentru a surprin
de fracțiunea respectivă de 
secundă, nu aveam voie să 
clipesc...". Apoi, cu ajuto
rul de foarte înaltă califi
care al inginerului pensio
nar Veress Zoltăn, 
tate absolută în
(care, mînat de o nestinsă 
pasiune științifică, a proiec
tat și niște cuptoare la a- 
ceastă întreprindere care au 
redus consumul de combus
tibil cu 40 la sută 1), a 
recroit pîlniile, le-a redus 
deschiderea, le-a prelungit 
țeava-conductă. rezolvînd 
perfect enorma și pericu
loasa dificultate.

Numai că nimeni nu i-a 
mai dat crezare. Sau, mai 
bine zis, tuturor le-a fost 
frică de o nouă aprindere a 
jetului...

Csutak Gyărfâs, împreu
nă cu excelentul Veress 
Zoltăn, a întocmit însă cu 
extremă migală toate cal
culele de verificare — și a 
fost, ferm convins că nu a 
dat greș.

Și atunci s-a băgat el in 
cuptor; cu facla aprinsă în 
mină (lumea stătea la dis
tanță respectabilă) și a pus 
în funcțiune instalația.

Au trecut cîțiva 
atunci. „Cuptorul 
își face de atunci 
trerupere datoria.

Dacă-1 întrebi de unde 
curajul și de unde meticu
lozitatea, stă puțin pe gîn- 
duri și spune : „Poate dacă 
nu aș fi fost alpinist și nu 
aș fi practicat planorismul, 
m-aș fi format altfel... Pe 
vremea cind lucrăm Ia Cîm- 
pina, am fost trimis la 
școala de planorism ; era 
acolo un comandant, Rota-

autori- 
materie

ani de . 
Csutak" 
fără în-

Constelații industriale
Pe harta României socialiste stră

lucesc, ca niște constelații echilibrat 
răspinditc in spațiul ei, impunătoa
rele centre de forță industrială mo
derne, create de partid in ideea ge
neroasă a înfloririi impetuoase a 
tuturor energiilor materiale si umane 
ale tării. Dintre luminile acestor 
constelații, aprinse în majoritatea 
lor covîrșitoare în ultimul deceniu și 
jumătate, se desprind cu o măreție 
distinctă, in inima Moldovei, lumini
le industriale ale Iașiului. în jurul 
orașului de pe cele șapte coline gra
vitează modernele platforme indus
triale ale acestui ev. concentrind iz
voarele miraculoase ale chimiei, iz
voarele delicate, d-.r atît de vigu
roase ale electronicii, izvoarele in
candescente ale otelului transformat, 
la rîndul Iui, în complexe instalații 
ale construcției de mașini.

are 
e 
importantă e cali
tatea șurubului ?

Pakistan, 197... O coloană 
românească de mașini, 
pornită de la Brașov, mai 
are de parcurs ultimii 1 000 
de km, de la vechiul Pesha
war, din nord-vestul Pa
kistanului, pînă la Karachi, 
marele port la Marea Ara- 
biei.

Dar s-a revărsat — nă
prasnic — Indul 1. Șo
seaua este înghițită de ape 
galbene, clocotitoare, imen
se. Autoritățile organizează 
circulația pe singurul fir 
terestru de legătură : fira
va și îngusta spinare a di
gului de pămint. Șase ore 
se circulă intr-un sens, șase 
în celălalt : nu au loc două 
mașini una lingă alta. Se 
merge în pasul melcului : 
30 km pe zi ! Coloane ne- 
sfirșite de mașini. Dacă una 
din ele se strică, intră în 
funcțiune o convenție sim
plă. practică și brutală : 
coloana așteaptă 30 minute 
— dacă în această jumătate 
de oră mașina nu poate 
porni, ea este rostogolită de 
pe dig în neantul viu al re
vărsărilor...

Trac extraordinar pentru 
ai noștri. Echipa din Bra
șov, tînărul inginer Jaka
bos Csaba Istvăn. înainte 
muncitor, specialistul in 
probleme de tractoare Ma
rinescu Vasile, electricia
nul Popescu Gheo-ghe, in
ginerul Maje>- Wilhelm și 
ceilalți se sfătuiesc : clar, 
riscul imens trebuie accep
tat. Nu mai este vorba de 
un simplu transport, de un 
simplu drum, nicj măcar 
numai de o grea probă teh
nologică -r ci este vorba de 
o grea încercare morală.

Și ce ne facem, dacă în 
aceste condiții de infern, 
mașinile se defectează to
tuși ? dacă trebuie să le 
răstumăm cu mîinile noas
tre în prăpastia de apă și 
nămol ? ce raportăm aca
să ? cu ce obraz și cu ce 
cuvinte îi întîmpinăm pe 
partenerii noștri de export 
la Karachi ?

S-au apucat de o extrem 
de riguroasă verificare teh
nică ; apoi au pornit. Și 
în arșiță, pe lut, printre 
ape, au mers o întreagă 
lună de zile, de la Pesha
war pînă la Karachi, la 
Marea Arabiei. Și la fieca
re oprire, și în fiecare 
noapte : iarăși și iarăși ve
rificări.

Pe tot drumul au fost în 
total două defecțiuni mai 
grave. Ambele : datorate 
unor —. șuruburi...

Dar oamenii noștri s-au 
dovedit a fi meseriași exce- 
lenți. Nici o defecțiune nu 
le-a cerut mai mult de... 
30 minute ! Toate mașinile 
noastre au ajuns cu bine.

De atunci să nu-i spună 
nimenea fostului muncitor, 
acum inginer, Jakabos Csa
ba Istvăn, că șurubul e un 
detaliu minor.

El este astăzi directorul 
fabricii de șuruburi despre 
care vorbim, și care figu
rează oficial in nomencla
torul industriei noastre sub 
numele de întreprinderea 
mecanică Tg. Secuiesc.

s tau la geamul fabricii. 
Am în fată una din 
clădirile liceului, care 
tine de
— un 
recent cu fast, 

prilejul împlinirii a 
de ani de existentă, 
liceu renăscut sub noile, 
modernele imbolduri, un li
ceu pe care l-au absolvit 
mulți oameni de bază ai în
treprinderii. începînd cu 
directorul ei de astăzi...

în spatele meu, la biroul 
său, fostul muncitor, 
tualmente deputat 
M.A.N., reprezentant 
mai al acestei zone, Jaka- 
bos Csaba Istvăn, se ceartă 
— se ceartă politicos 1 — la 
telefon cu Londra. Evident, 
în limba engleză. Apoi sună 
Hamburgul : dă relații în 
limba germană.

Apoi intră cei trei spe
cialiști ai fabricii, care plea
că azi în R.F.G. : inginerul 
Salamon Geza, maiștrii 
Daczd Jozsef și Szabo 
Jozsef. (Varga Istvăn se 
întorsese mai de mult de la 
Dtisseldorf). Inginerul-șef 
Mircea Turdeanu pleacă

dere 
torit

întreprin- 
liceu sărbă- 

cu 
300 
un

ac- 
în 

toc-

pentru o discuție la minis
ter. miine se întoarce. (Cei 
patru copii ai săi : Radu, 
Mihai, Sanda-Dorina și 
Carmen frecventează și ore
le facultative de limbă și li
teratură maghiară de la 
școala românească din loca
litate. Cînd îl întreb de ce? 
— își ridică sprincenele : 
cum adică de ce ? Pentru 
că așa e normal. Precum e 
normal ca și el să fie pre
zent la spectacolele date de 
Teatrul maghiar de stat din 
Sf. Gheorghe celor 500 de 
abonați din fabrică...). Apa
re și președintele sindicatu
lui. întreprinzătorul și șu
gubățul Szabâ Bela. A în
ceput să învețe de la ne- 
vastă-sa, moldoveanca Ma
ria Dascălu — „Maricica a 
noastră", cum este denumi
tă de colectiv — nuanțele 
dulci ale graiului moldo
venesc. iar Maricica sporo- 
văiește fără poticniri în 
ungurește. Szabă se întil- 
nește aici cu secretarul co
mitetului de partid. Cebuc 
Gheorghe : o fi discutind 
ideea lui Molnăr Antal (cel 
care a fost inițiatorul vieții 
sportive aici, cel care a or
ganizat primele revelioane 
colective, și, împreună cu 
inginerul Deăk Mihăly. „ba
lul mascat al calității") ca 
mișcarea de amatori a fa
bricii să se transforme în- 
tr-un veritabil ansamblu 
popular. Apoi ar trebui in
vitat din nou de sindicat în 
fabrică ansamblul de muzi
că veche transilvăneană 
„Tinddi" din St. Gheorghe, 
condus de renumitul solist, 
dirijor și animator Szilăgyi 
Zsolt, care a repurtat suc
cese at't de frumoase ca so
list în Elveția, Italia, Aus
tria...

în sfîrșit, directorul e 
singur.

— Tovarășe Jakabos. care 
este secretul succeselor a- 
cestui colectiv ?

— în mod direct și indi
rect, punînd la socoteală 
familiile, rudele, într-un 
fel sau altul, aci sînt im
plicați 50 000 de oameni. în
ființarea fabricii le-a influ
ențat viata profund. înain
te. de aci se făcea naveta 
pină la Brașov. Aproape 
fără excepție ni s-au în
tors acasă toți navetiștii : 
au cîștigat astfel 2—4 ore 
pe zi... Pe puțin ! Dar ni 
s-au întors și oamenii care 
s-au stabilit definitiv în 
alte părți, unde erau spe
cialiști foarte, apreciați — 

. cum s-a întors de la Brașov 
Timar Jdzsef sau Szabo 
Păi. . Ei,, to'ți aceștia, sînt 
foarte conștienți de faptul 
că întreprinderea a fost 
construită pentru ei și este 
a lor. în fond, majoritatea 
covîrșitoare a personalului 
nostru este din această arie 
geografică, fabrica s-a con- 
construit pe forța de muncă 
existentă — ceea Ce se în
scrie, ca idee, în sfera ra
ționalului și a bunului 
simț... Dar face totodată ca 
să nu prea avem probleme 
de locuință nerezolvate sau 
nerezolvabile în timp foar
te scurt ; „naveta scurtă", 
de 10—40 de minute (deci 
mai „scurtă" decit a multor 
muncitori din capitala țării), 
pînă în satele și comunele 
din jur contribuie la ridica
rea nivelului de civilizație 
a acestor așezări, unde ca
sele se modernizează verti
ginos. și la dezvoltarea unor 
sfere în agricultura ținutu
lui... Dealtfel, principiul ri
dicării economice echilibra
te a tuturor zonelor țării — 
principiu ca-e se materiali
zează prin folosirea forței 
umane și a resurselor na
turale din fiecare zonă — 
constituie implicit și ele
mentul material de bază al 
rezolvării problemei națio
nale...

Discuția ne este întrerup
tă. Tovarășul Constantin 
Banciu, șeful secției șuru
buri, are probleme impor
tante de rezolvat. Se pare 
că a sosit și transportul de 
cărți de la Editura „Krite- 
rion" (la propunerea tova
rășului Jakabos. făcută la o 
întîlnire a scriitorilor cu ci
titorii de aci, editura a ob
ținut aprobarea pentru re
ducerea stocului ei de de
pozit intern, aducind în li
brăria din Tg. Secuiesc 
5 000 de exemplare de car
te, respectiv 600 de titluri 
în valoare de 55 000 lei — 
cantitate vîndută în libră
ria orașului cît ai clipi din 
ochi !) — e deci muncă 
multă, diversă, e timpul să 
mă retrag...

Am uitat să adaug că 
Jakabos Csaba Istvăn mai 
e și vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
din România.
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realizare de prestigiu 
a societății noastre noi

în întîmpinarea marii sărbători 
naționale a poporului nostru, ziua 
de 23 August, oamenii muncii din 
școlile de toate gradele raportează 
cu mindrie Îndeplinirea sarcinilor 
de bază încredințate de partid în 
domeniul pregătirii forței de mun
că necesare dezvoltării multilatera
le și armonioase a economiei na
ționale. în acest an intră în cîm- 
pul muncii un număr de 250 000 ti
neri absolvenți ai celor două trepte 
de liceu și ai învățămîntului su
perior, din care peste 22 000 de in
gineri, subingineri. agronomi și 
economiști, peste 155 000 lucrători 
cu categoria a doua de calificare, 
absolvenți de liceu sau școli profe
sionale și peste 70 000 lucrători cu 
categoria întîi de calificare, ab
solvenți ai primei trepte de liceu. 
Noii absolvenți se vor integra mai 
repede și mai eficient în activită
țile practice, deoarece beneficiază 
de o mai bună pregătire de bază 
in domeniul științelor fundamenta
le : matematică, fizică, chimie, bio
logie și. in același timp, de o mai 
temeinică pregătire profesională 
în meserii cu profiluri largi, care îi 
ajută să devină promotori ai 
progresului tehnic și științific în 
toate domeniile de activitate.

Iată roadele bogate pe care le 
asigură terenul fertil al școlii ro
mânești. fundamentate pe revolu
ționara concepție a Partidului Co
munist Român, datorată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
învătămînt. factor esențial de cul
tură și civilizație în societatea 
noastră socialistă.

Nici o comparație nu încape in
tre școala românească modernă de 
azi și școala de dinaintea eliberării, 
în prezent, la învățămintul de zi 
este școlarizată mai mult de o pă
trime din populația țării, adăugin- 
du-se un număr mare de oameni 
ai muncii care studiază la învătă- 
mintul seral și fără frecventă, pre
cum și un mare număr de personal 
muncitor cuprins în diferitele for
me de perfecționare a pregătirii 
profesionale și ideologice. Practic, 
întreaga țară învață. Cit de con
trastantă era situația, dinaintea 
eliberării patriei, cînd în școli era 
cuprinsă de abia a zecea parte din 
populație, iar 40 la sută din aceas
ta era compusă din analfabeti !

Puternica dezvoltare a învătămîn- 
tului din punct de vedere cantita

Pentru mișcarea de eine- 
amatori. Festivalul national 
„Ciptarea Rpjn.ân.iei'" -- a 
constituit și constituie un 
cadru de manifestare și 
de afirmare deosebit de 
stimulativ. Au dovedit-o 
elocvent primele ediții ale 
festivalului, care au conso
lidat activitatea multor ci- 
necluburi din țară, impu- 
nind totodată nuclee de ac
tivitate noi și contribuind la 
lărgirea decisivă a artei te
matice și artistice în pro
cesul de creație. Putem a- 
firma fără teama de a greși 
că această a treia ediție a 
„Cintării României" a în
semnat pentru cineamatori 
o implicare și mai pro
fundă în viata de fieca
re zi a tării, o aprofundare 
a legăturilor de fond dintre 
creația de cineclub și pro
blematica realității imedia
te, o creștere substanțială a 
răspunderii civice și este
tice. Am simțit acest rol 
emulativ în toate orașele 
care au găzduit. în lunile 
anterioare, etapa interjude
țeană a festivalului. Și am 
simtit cu soorită pregnantă 
efectele îmbucurătoare ale 
festivalului în dinamizarea 
creației de cineclub cu pri
lejul galei republicane a ci
neaștilor amatori, organiza
tă luna trecută, și cuorin- 
zînd aproape 180 de filme 
ale cineclubiștilor. A fost, 
hotărit lucru, cea mai im
portantă manifestare a ci
neamatorilor (nu numai sub 
asoect cantitativ, ci și cali
tativ !) din ultimii — aproa
pe — 25 de ani. cind luau 
ființă la noi primele cine- 
cluburi.

Astăzi, în România, cine- 
amatorismul a devenit un 
factor de atitudine cu sigu
re rosturi civice și cu tot 
mai conturate particulari
tăți artistice. Firește, nu 
toti cineamatorii minu- 
iesc cu aceeași price
pere „uneltele" specifice 
ale acestor genuri sau teh
nici cinematografice, dar 
esențial mi se pare faptul 
că. prin filmele lor. indi
ferent de genul abordat, c.i- 
neamgtorii își susțin mereu 
mai aplicat însăși rațiunea 
lor de a fi, de a comunica 
spectatorilor utile experien
țe de viafă. de a sancționa 
abateri morale care frînează 
dezvoltarea armonioasă a 
personalității umane, de a

cinema
a Ultima frontieră a morfli : EFO
RIE — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Convoiul (spectacol de gală) — 21, 
Tunurile din Navarone — 9 : SCALA.
• Punga cu libelule : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, CEN
TRAL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
s Dumbrava minunată ; Partidul, 
inima țării : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 19.
• Am o idee : GIULEȘTI - 9; 11:
13,15; 15,30; 17,45; 20. TOMIS — 9;
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Valurile Dunării : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Duelul : MUNCA — 9: 11,30: 13,30: 
16; 18: 20.
■ Alo, aterizează străbunica : COS
MOS — 15.30; 17,30; 19,30,
• „Tridentul* * nu răspunde: FLACA- 
RA - 15.30; 17,30; 19.30,
• Detașamentul Concordia : PRO

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Anchetă 
asupra unui tinăr care nu a tăcut ni
mic — 19.
• Teatrul Mic (rotonda scriitorilor 
din Cișmlgiu) ; Cîntecul iubirii (spec
tacol de sunet și lumină) — 21.
a Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrlnă — 19.30; (la Muzeu! de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia) : Popas in istorie (spectacol de 
sunet și lumină) — 11.
• Teatru! satiric-muzical „C. Tfinase* 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20. (grădina Batiștei) : Veselie la Tă- 
nase — 20.
• ' Ansamblul „Rapsodia română* : 
La (intina dorului — 18,30.
• Teatrul dramatic — Brașov (sala 
mică a Teatrului National) : Valiza 
cu fluturi — 19.30.GRESUL — 16; 18; 20. 

tiv este depășită însă de dezvolta
rea lui calitativă, școala căpătind 
in anii socialismului scopul bine 
conturat ca principală formă de 
pregătire a forței de muncă, scop 
realizat prin totalitatea mijloacelor 
și formelor de organizare care 
realizează integrarea organică a în- 
vățănaîntului cu cercetarea și pro- ■ 
ductia. bază eficientă a intensei 
modernizări a școlii de toate gra
dele.

îndeplinind sarcinile trasate de 
partid, oamenii școlii au realizat 
— cu deosebire în ultimji șaispre
zece ani — o amplă operă de mo
dernizare a tuturor parametrilor 
lnvățămintului nostru, incepînd eu 

losif TRIPȘA,
secretar de stat în Ministerul Educației și învățâmintului

baza lui materială. Peste 30 la sută 
din spatiile de învătămînt existente 
în prezent au fost construite. în a- 
ceastă perioadă, iar mijloacele de 
învătămînt au fost create sau mo
dernizate în proporție de 80 la 
sută, punîndu-se Ia punct, după 
noile planuri de învătămînt. pro
grame școlare și manuale reali
zate la un înalt nivel științi
fic și tehnic. Ca urmare, s-a 
terminat, asa cum se aprecia la 
Congresul al XII-lea al P.C.R., pro
cesul de reorganizare a învătămîn- 
tului pe baze moderne, accentul pu
nîndu-se în prezent pe perfecționa
rea continuă a conținutului procesu
lui instructiv-educativ. oe folosirea 
largă a noilor tehnologii didactice 
active, participative, pe antrenarea 
tuturor elevilor în activitatea de 
analizare-învătare ce se desfășoară 
în fiecare oră de clasă, atelier sau 
instruire practică în întreprinderi. 
Aprecierea muncii colectivelor de 
cadre didactice se face din ce în ce 
mai mult pe baza eficientei în 
producție a absolvenților si întrea
ga activitate din școală trebuie să 
fie astfel concepută și desfășurată 
incit să asigure integrarea rapidă 
și cu maximă eficientă a absolven
ților în producție. în condițiile par
ticipării lor la modeme procese 
industriale, agricole sau în alte 
ramuri de activitate, urmărindu-se

interveni activ, eficient, in 
dezbaterea problemelor de 
viață și muncă, de gind și 
faptă, ale contemporanilor 
noștri. Prin toate genurile 
abordate, așadar, cei mai 
buni dintre cineaștii ama
tori răspund „prezent" 
comandamentelor sociale, 
educative și culturale ale 
actualității.

Propunîndu-și să dezba
tă, în filmele lor. teme 
de imediată și uneori de 
fierbinte actualitate, cine
amatorii se constituie in
tr-lin for de opinie cu 
glas tot mai răspicat în 
ansamblul vieții sociale și

cabil eseu cinematografic 
consacrat constructorilor de 
punți peste ape. „Idei de 
milioane" (Tg. Mureș), des
pre valorificarea' tuturor re
surselor productive intr-o 
mare întreprindere textilă. 
„Casele se nasc din mun
te" (Tîrgoviște), în care este 
urmărit spectaculosul drum 
al pietrei de la cariera din 
Lespezi pină la Fabrica de 
ciment din Fieni, „Focul, 
adevărului" (Reșița) sau 
„Uriașul" (C.F.R. Timișoa-
ra)„. Preocuparea cineama
torilor de a se implica fot 
mai profund in activitatea 
productivă a întreprinderi-

Imaginile prezentului 
în filmele 

cineamatorilor
e-

cu o forță de convingere — 
datorată și potențialului ar
tistic sporit — tot mai evi
dentă.

Dintre cele mai inspirate 
și eficiente reportaje ale 
cineamatorilor amintesc 
aici : „Contraste" (cineclu- 
bul „Valul lui Traian", ju
dețul Constanța), „Pledoa
rie pentru muncă, cinste, 
omenie" (cineclubul - „Uni
rea". Bacău). „Fragmenta- 
rism de vară" („Cineclubul 
70". Timișoara). „La jubi
leul 2000“ (întreprinderea 
constructoare de mașini. 
Reșița)... Diverse ca gen, a- 
ceste filme recomandă un 
simț de observație al reali
tății tot mai dezvoltat, fie 
că este vorba despre acu
zate demersuri civice — 
cum sînt primele două fil
me menționate, pledoarii 
pentru respectarea neabă
tută a codului eticii și echi
tății socialiste — fie că în 
obiectivul aparatului de 
filmat intră, pur și simplu, 
secvențe ale cotidianului, 
reprezentative pentru tim
pul prezent. Remarcabile 
filme documentare, apoi, in 
producția cineamatorilor : 
„Poduri dunărene" (Minis
terul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor). un remar

lor lor se manifestă și prin 
realizarea unor valoroase 
filme tehnico-științifice — 
ca „Recondiționarea lingo- 
tierelor" (Reșița), „Realiza
rea și urmărirea în situ" a 
unui bloc cu infrastructura 
integral fabricată (Timișoa
ra). „Bătălia caiacului" 
(Oravița), „De 15 ori mai 
repede" (întreprinderea 
bucureșteană „23 August") 
— și a unor eficiente filme 
de protecția muncii, cum ar 
fi ingeniosul „Cumpăra- 
ți-vă un manechin" (C.F.R. 
Timișoara) sau „Nu frica te 
păzește" („Mureșul". Tg. 
Mureș), „Bine-ar fi să fie- 
așa" („Siderurgistul", Hu-, 
nedoara).

în continuă diversificare, 
paleta tematică și de gen a 
cineamatorilor cuprinde cu
lori tot mai vii, mai inspi
rate. îndeosebi remarcabi
lă a fost selecția filmelor 
etnografice și folclorice, 
care au consemnat pe peli
culă străvechi obiceiuri 
populare, subliniind semni
ficațiile contemporane ale 
unor tradiții moștenite pes
te secole.

Cineamatorii minuiesc cit 
tot mai multă pricepere fil
mul de animație, conferin- 
du-i adrese și sensuri sati

• Spectacolul spectacolelor — 19,30, 
Moscova nu crede în lacrimi — 15,30: 
PACEA.
• Casă pentru Carolina : TIMPURI 
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Trecătoarea : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, CAPITOL - 
9; 14,15; 13,15; 15,30; 17,30; 19,45, la 
grădină - 20.30, FAVORIT - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI - 17; 20, LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45; la gră
dină - 20,45, BUCUREȘTI - 8.30; 11; 
13,45: 16,30; 19.
• Sub patru steaguri : STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Veronica se Întoarce — 9; 10.45:
12,30; 14.15, Apus la amiază — 16; 18: 
20 : DOINA.
• Zâmbetul unui om chinuit : BU- 
ZESTI — 15: 17; 19.
• Intre două curente de apă : FE
RENTARI - 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnișoarele din Wilko : VIITO
RUL — 15.30; 17,30; 19.30.
• Campionii — 15,45: 18; 20, Moarte 
pe Nil - 9: 12 : MIORIȚA.
• Vera Cruz și Cinci pentru Infern : 

folosirea rațională a energiei, ma
terialelor și utilajelor, a timpului 
de lucru. într-o măsură tot mai 
însemnată, școala va trebui să-și a- 
ducă contribuția la rezolvarea pro
blemelor concrete puse de econo
mia națională pentru creșterea sub
stanțială a productivității muncii, a 
calității și competitivității produse
lor românești, inclusiv pe piața 
mondială. Pentru aceasta, școala 
noastră trece cu hotărîre de la 
vechea concepție de a ..învăța pe 
elevi“ în general și de „a-i învă
ța să învețe" la noua concepție, su
perioară, de a ..învăța pe elevi să 
Producă" și de a-i ..invăta să in- 
vete să producă mai bine în per-

manențâ". Iată de ce se pune atit 
de mult accentul pe însușirea de 
către toți elevii și studenții a dis
ciplinelor fundamentale : matema
tica. fizica, chimia, biologia. Iată de 
ce se pune accentul pe perfectio
narea continuă a desfășurării in
struirii practice și pe atragerea 
unui număr tot mai mare de elevi 
și studenti în cercurile de creație 
științifică.
- Absolventul școlii modeme ro
mânești trebuie să fie, așa cum ne 
cere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un om de omenie, cu larg orizont 
de cultură, bun specialist, dar și 
un bun patriot și revoluționar, an
samblul de măsuri pentru perfec
ționarea muncii de educație fiind 
în atenția tuturor lucrătorilor șco
lii și a celorlalți factori educațio
nali. Se accentuează preocuparea 
pentru educația fizică și sportul de 
masă, iar recentele rezultate remar
cabile obținute de sportivii uni
versitari români 'la Universiadă re
prezintă confirmarea drumului bun 
pe care mergem. Este necesar să 
subliniem faptul că am primit cu 
tot atit de multă bucurie si re
zultatele excepționale obținute de 
cei 13 participanți români la o- 
limpiadele internaționale de mate
matică, fizică și chimie desfășura
te în această vacantă, particlnanți 
care au adus în tară două medalii 
de aur, patru de argint și sase de 

rice in ciclurile de „l’ilule" 
realizate la Oțelul' Roșu. 
Hunedoara sau Htișî.Ttt- fii—- 
me ca „Vrei nti' Vrei" ’și 
„Surpriza" (Tg. Mureș), 
„Ș.a.m.d." („Hermes", Bucu
rești), „Dungat și...“ (Timi
șoara), sau pronunțate sen
suri artistice, în „Efecte de 
imprimăvărare" (Arad), sau 
„Cosmos 2148“ (Brăila). 
Eseuri ca „Micul prinț" 
(Baia Mare), „Concert" (Re
șița), „Bumerang" (Făgă
raș). „Piatra de foc la te
melia casei" (Moinești), 
„Punct-contrapunct" (Reși
ța), portrete cinematogra
fice ea „Un tată își așteap
tă fiii" (Bivolari, Iași) „La
ser 9“ (Școala populară de 
artă. București), sau utile 
filme didactice precum 
„Prezent 1“ (Piatra Neamț), 
„Roata olarului" (Arad), 
sau filmul de început al 
unui cineclub nou, acela din 
comuna ialomițeană Cocora. 
o lecție despre „Teorema 
bisectoarei". completează 
fericit tabloul de ansam
blu al creației cineamato
rilor, chiar dacă la capitolul 
filmelor de ficțiune conti
nuă să fie multe „pete albe" 
de inspirație.

Urmărind mișcarea cine- 
clubistă. putem aprecia cu 
satisfacție activitatea con
secvent remarcabilă des
fășurată de cinecluburi cu 
vechi tradiții din Oțelul 
Roșu, Timișoara. Bacău, 
Cîmpulung Moldovenesc, in 
rindul cărora s-au înscris, 
în anii din urmă, prin re
zultate cinematografice tot 
mai importante, cineclubu- 
rile din Arad. Hunedoara. 
Tg. Mureș. Galați... Pe de 
altă parte, nu putem trece 
cu vederea faptul că în 
anumite județe ca Alba, 
Bîstrița-Năsâud. Călărași, 
Covasna. Gorj. Giurgiu, Olt, 
Teleorman, activitatea ci- 
neclubistă nu s-a ridicat 
încă la cote de interes no
tabile.

Firește, problemele ac
tuale ale activității cineclu- 
burilor sînt mult mai multe, 
mai diverse. Asistăm însă, 
în vara celei de-a 37-a ani
versări a Augustului fier
binte al lui ’44, la o emula
ție creatoare fără precedent 
a cineamatorilor. care con
stituie un semn de încre
dere și de speranță pentru 
viitor.

Călin CALIMAN

PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII - 18.
• Bariera; Vizită la domiciliu : 
POPULAR - 15; 18,30.
a Ostaticii de la Bella Vista : ARTA
— 9; 12; 16; 19.
• Polițist sau delincvent : FESTI
VAL - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, 
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20.15, la grădină — 21, CULTURAL — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Un șerif extraterestru : FERO
VIAR - 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20, 
MELODIA - 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20,15-; GLORIA — 8.45; 10,45; 13: 15; 
17,15; 19-,13, la grădină — 21. GRA
DINA BUZEȘTI - 20.45.
• Sint timid, dar mă tratez : EXCEL
SIOR - 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.15. 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15.
• Vara speranțelor : GRIVIȚA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
a Ciinele : DACIA - 9: 11,15: 13.30; 
15.45; 18: 20.
• Shabana : LIRA - 15.30; 19.
• Viața e frumoasă : FLOREASCA
- 9; 11; 13: 15,30; 17,45; 20. 

bronz. Rezultatele obținute. în spe
cial la fizică și chimie, au situat 
tara noastră pe primele locuri ale 
clasamentului intre țări.

Investiție de excepțională în
semnătate și eficacitate națională, 
invătămintul este in același timp 
o investiție de competentă, pasiune 
și măiestrie din partea tuturor lu
crătorilor școlii. Ea presupune o 
îmbunătățire continuă a tuturor ac
tivităților și. in primul rind, a in
struirii practice, productive. în a- 
cest sens. Ministerul Educației și 
lnvățămintului, împreună cu minis
terele de resort și consiliile popu
lare județene au luat măsuri pen
tru ca in noul an școlar și uni
versitar să se asigure locuri de 
muncă pentru toti elevii și studen
ții. atit in întreprinderi, cit si in 
atelierele-școală.

în prima zi de școală, fiecare e- 
lev din invătămintul preuniversitar 
va găsi ne banca din clasă toate 
manualele școlare. în acest scop au 
ajuns în toate școlile zecile de mi
lioane exemplare de manuale edi
tate si tipărite în acest an de Mi
nisterul Educației și Invătămintu- 
lui.

în noul an școlar se continuă 
dezvoltarea mai rapidă a învătămîn- 
tului seral liceal și universitar, atit 
prin creșterea cifrelor de școlariza
re. cit și prin mai buna organi
zare a procesului instructiv-educa
tiv. prin asigurarea la această for
mă de învătămînt a celor mai bune 
cadre didactice din fiecare unitate 
de învătămînt.

Se va adinei preocuparea pentru 
integrarea învătămîntului cu cerce
tarea și producția. în anul calen
daristic 1981, valoarea producției 
industriale, agricole, de servicii și 
prestări obținute în invătămintul 
liceal, profesional și tehnic va de
păși un miliard două sute milioa
ne lei. iar in invătămintul superior 
cinci sute cincizeci milioane Iei.

Iată, succint, nivelul la care a 
ajuns în 1981 școala românească da
torită grijii permanente manifesta
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de întregul partid și ponor. Răs
punsul unanim fată de asemenea 
condiții se poate sintetiza în hotă
rârea fermă a tuturor lucrătorilor 
școlii noastre de a-si spori contri
buția la mersul ascendent rapid al 
României socialiste.’

O dezbatere eficienta despre 
eficienta calculatoarelor

s Sectorul 1 al Capitalei deține cea 
mal mare pondere — 30 la sută — 
din capacitatea creativă tehnico-ști- 
ințifică a tării în domeniul infor
maticii. Este unul din motive
le pentru care în „Săptămîna științei 
și tehnicii românești" s-a organizat, 
în cadrul celei de-a Ii-a ediții a ac
țiunii de stimulare a creației tehnico- 
științiliee, din amplul Festival națio
nal „Cintareă României", o întîlnire 
de lucru, o consfătuire a cercetăto
rilor cu utilizatorii de calculatoare 
din Capitală, cu tema „Tehnica de 
calcul — instrument de inovare și 
creștere a eficienței in activitatea de 
cercetare, proiectare și inginerie teh
nologică".

Organizatorii — Comitetul de partid 
al sectorului 1 din municipiul Bucu
rești și Institutul central de infor
matică — au invitat specialiști din 
cercetare, proiectare și producție din 
sectoare de bază ale economiei și 
cadre de conducere sau cu activități 
pe linia orientării și promovării in 
continuare a informaticii. Scopul a- 
cestei confruntări a specialiștilor din 
cercetare- și producție este ca pe 
baza schimbului de idei — a propu
nerilor cercetătorilor și cerințelor 
utilizatorilor — să se stabilească ne
cesitatea aplicării la o scară mai 
largă a unor programe în vederea 
generalizării lor în mod sistematic.

Materialele prezentate — referate 
de sinteză — au arătat stadiul ac
tual în domeniul utilizării tehnicii de 
calcul în diferite domenii, evidențiind 
direcțiile in care informatica ar pu
tea contribui în și mai mare măsură 
la creșterea calității. De fapt, munca 
devine cu totul alta : dispare simpla 
imagine a proiectantului de la plan
șetă și a cercetătorului în bibliotecă : 
documentarea cercetătorului nu se 
mai face prin mijloace obișnuite, ci 
prin acel ecran terminal din biroul 
lui de lucru. Apar noi posibilități. 
Studierea comparativă a diferitelor 
variante ale unor produs'e. optimiza
rea lor se pot face automat. Se 
înțelege că automatizarea compara
ției cu alte produse similare (a tes
telor de comoarabilitate) duce la ,o 
creștere a eficienței economice și a 
calității prin reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, concomitent 
cu creșterea performanțelor teh
nice. Astfel, proiectarea cu aju
torul calculatorului în domeniul 
construcțiilor a dus la însemnate 
economii. în perioada 1978—1980 s-au 
economisit la construcția a 15 000 
apartamente 6 000 tone otel ; |ntre 
anii 1970—1980. prin- aplicarea unor 
metode de calcul soatial. s-au eco
nomisit 12 000 tone otel numai la in
vestițiile pentru combinate siderur
gice. iar prin utilizarea tehnicii de

teatre

Creșterea fără precedent, cu deosebire în ultimii 16 ani, a bazei materiale 
a școlii românești de toate gradele are drept urmare modernizarea con
tinuă a procesului de învătămînt, prin racordarea lui ia cerințele social- 
economice ale societății, prin adoptarea celor mai noi și mai eficace me
tode de stimulare și valorificare practică a potențialului de creație 

specific noilor generații.

calcul in ' proiectarea elementeioi; țip 
prefabricate, în aceeași perioadă 
s-au economisit 25 000 tone oțel și 
100 000 tone ciment, in toate cazurile 
gășihdu-se " soluții superioare din 
punct de vedere tehnic și al siguran
ței structurilor. Dar, așa cum a re
ieșit și din dezbateri, informatica in 
activitatea de proiectare ' va trebui 
abordată cu mai multă inițiativă in 
acest cincinal pentru marile ei posi
bilități de reducere a consumurilor 
și creștere a calității.

O altă problemă ridicată de spe-

„Săptămîna științei 
și tehnicii românești46

cialiști este' cea a creșterii producti
vității muncii in activitatea de pro
iectare. în acest sens s-a cerut ca 
industria să livreze terminale adec
vate și cu facilități grafice (în afară 
de litere și cifre), deci și cu posibili
tăți de a face diagrame, să furni
zeze mese informatizate (sau electro- 
nizate) de desen, cu ajutorul cărora 
productivitatea muncii in proiectare 
poate crește chiar de zeci de ori.

Un alt domeniu asupra căruia s-a 
insistat a fost utilizarea mai largă a 
calculatorului in tipizare, unde pină 
acum s-a ajuns la rezultate bune prin 
reducerea numărului de prototipuri, 
alegerea variantei optime din punct 
de vedere al consumurilor, fiabilită
ții si al eficientei economice, ca și 
prin posibilitatea tehnicii de simulare 
prin calculator a comportamentului 
soluției tehnice adoptate.

A reieșit că utilizarea calculatoa
relor este de mare perspectivă și in 
domeniul agriculturii. De pildă, prin 
optimizarea regimurilor de udare se 

Știința și valorile societății socialiste
(Urmare din pag. I)
că valoarea de adevăr este rece, din 
contră, ea se îmbină și este bine 
să se îmbine din punct de vedere 
cultural cu celelalte valori pe care 
omul și societatea le-au dezvoltat. 
Legătura dintre știință și sistemele 
de valori este unul dintre, procesele 
esențiale ale culturii. Ea reflectă 
îmbinarea sensului cunoașterii cu a 
sensului vieții și existenței. Com
plementaritatea științei și a vieții 
spirituale este cuprinsă intr-o uni
tate in jurul căreia se țese întreaga 
structură a culturii. Cultura are un 
simbure complementar, dar și o uni
tate, asemenea aspecte reflectind 
tensiunea filozofică a omului. Tocmai 
prin unitatea culturii știința și cer
cetarea devin ele însele valori. în- 
trucit satisfac și se încadrează in 
valorile supreme ale societății so
cialiste. Valoarea științei și a cerce
tării apare numai la căldura sacră a 
umanismului.

Noile cuceriri tehnologice bazate 
pe știința secolului nostru — micro
electronica. informatica, automatica — 
creează asemenea unelte noi de mun
că. dar și de viată socială (să ne gin- 
dim numai la mijloacele moderne 
de comunicație) care pot influența 
mintea umană, psihologia omului șl 
deci sistemul de valori al societății. 
Ele pot crea prin noua revoluție in
dustrială, in condițiile rezolvării 
problemelor energetice, de materii 
prime, ecologice și alimentare ale 
omenirii, substratul material al civi
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reduc cheltuielile de irigații ; prin, 
caracterizarea pedologie» a soiurilor 
se estimează economii de 60 milioane 
lei pe an la fondul de retribuție, echi
valentul muncii făcute cu calculato
rul fiind munca a 400 de oameni in 
decurs de 7—8 ani.

Nu ne oprim asupra altor date, 
dealtfel foarte numeroase, pentru că 
și specialiștii de la consfătuire s-au 
arătat mai interesați de îmbunătă
țirea unor stări de lucruri în ce pri
vește utilizarea mai eficientă a cal
culatoarelor.

Este vorba. între altele, de lipsa de 
receptivitate a unor cadre tehnice 
(datorită mai mult lipsei lor de pre
gătire in acest domeniu), de necesi
tatea unei colaborări mai strînse a 
celor ce au sarcina de a asigura baza 
materială necesară pe tot parcursul 
utilizării calculatoarelor ; s-a sem
nalat și lipsa unui suport organizato
ric (structural) in institutele de ingi
nerie tehnologică și in marile uzine și 
s-a solicitat ca cercetarea să crească 
fondul de programe din biblioteca 
națională. Multi specialiști au cerut 
că un accent mai mare să se pună pe 
utilizarea calculatoarelor în condu
cerea proceselor tehnologice.

Fără îndoială, această confruntare 
deschisă de op!nii va fi de natură să 
ducă la o serie de îmbunătățiri. în 
același scop, fiecare din cei 120 Darti- 
cipanți au primit cite un chestionar, 
cu 8 întrebări care urmăreau clarifi
carea unor greutăți în utilizarea cal
culatoarelor. cauzele lor si cunoaș
terea mai largă a unor domenii de 
utilizare pentru generalizarea pro
gramelor existente in Biblioteca na
țională de nrograme.

Referatele, dezbaterile pe marginea 
lor și mai ales demonstrațiile nrac- 
tice făcute in incinta institutului oe 
diferite ticuri de calculatoare, cata
loagele de produse și de programe 
distribuite au contribuit Ia informarea 
cu tot ce este mai nou si actual >n 
tara noastră în domeniul utilizării 
calculatoarelor.

Elena MANTU
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lizației. Se pot crea și condițiile unei 
revoluții spirituale prin insăși con
turarea unui concept de civilizație 
ca o stare calitativ superioară a so
cietății umane, in sensul cel mai 
înalt al aspirațiilor umaniste, etice 
și filozofice ale omenirii. Din acest 
punct de vedere, prin iffitfudinea sa 
consecventă pentru umanism și 
pace. Partidul Comunist Român se 
înscrie în devenirea sa ca partid co
munist ai civilizației.

Socialismul a rpzolvat multe prin 
problemele de sistem ale societății 
în raport cu principiile elaborate de 
clasicii marxismului și în concor
danță cu aspirațiile muncitorilor. El 
are de rezolvat pentru omenire și 
problema stării de civilizație. Știința 
și tehnologia. îmbinarea valorilor 
pe ca-e le reprezintă cu valorile ci
vilizației pot duce omenirea într-o 
etană a păcii, înțelegerii și coope
rării. Legate tot mai strîns de viata 
so-ială. stiinta și tehnologia, prin 
valorizarea lor de către societate, 
pot contribui la o lume mai bună. 
Ele se adresează atit inteligenței so
ciale și umane, cit și sistemului de 
valori. Știinta de astăzi și știința de 
miine pot asigură viitorul omenirii. 
Ponorul român, Ia 23 August 1944. a 
eliberat tara și forțele ei creatoare, 
iar acestea sînt astăzi amplificate sub 
conducerea partidului prin știintă si 
cercetare, prin tehnologie și cultură, 
prin spiritualitatea milenară pe care 
mintea și limba noastră o exprimă, 
prin aspirația satisfacerii sensurilor 
superioare ale vieții umane.
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Experiment 
original

Istoria consemnează că 
timpul stăpinirii romane i

I
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I
I! pe 

exis
tau la Turda mari exploatări de 
sare în adîncurile pământului. Cu 
timpul, străvechile mine au de
venit niște lacuri sărate, folosi
te mal ales in scopuri curative. 
Acum, ele constituie și obiect de 
cercetare științifică. Studentul 
in medicină Tudor Ciuleau Tur- 
deanu este autorul unui inedit 
experiment: a locuit, timp de 14 
zile, pe întuneric, in catacombe
le de sare, fără nici un mijloc 
de măsurare a timpului, urmă
rind, totodată, modificările me
tabolice asupra unui lot de ie
puri de casă luati cu el. Activi
tatea lui a fost supravegheată de 
specialiști de la Institutul de 
medicină și farmacie din Cluj- 
Napoca și de membrii cercului 
de speologie „Casa de piatră" 
din Turda. Datele privind aceas
tă. viețuire de 14 zile „în afara 
timpului" urmează să fie prelu
crate și să constituie subiectul 
unei comunicări la Congresul 
nual de speologie.

Cine-i cel mai 
bun cosaș?

„Răspunsul la întrebare
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e 
greu de dat in satul meu, Gri- 
nari, din județul Brașov — ne 
scrie corespondentul' nostru vo
luntar Nicolae Lepădata. Și e 
greu de dat pentru că toți „grî- 
nărenii" sint buni cosași de cind 
se știu, adică din tată-n fiu".

In continuare, semnatarul scri
sorii relatează entuziasmat și 
emoționat despre întrecerea ad- 
hoc a cosașilor din Grinari. Cind 
s-a tras linie și s-au adunat... 
căpițele, cine credeți că au fost 
fruntași printre fruntași? Bătri- 
nii satului, intre 75 și 85 
de ani. Nu s-a lăsat mai 
prejos nici „decanul" lor de 
virstă, Gheorghe Birișu, care se 
apropie de o sută de ani, și care 
are o vorbă a lui: „Dacă n-aș fi 
muncit cum și cit am muncit, de 
mult n-aș mai fi trăit, pentru că 
să știi că n-am văzut om mort 
de muncă, dar lenea le-a scurtat 
unora ața". Adică viața.

Un gest lăudabil
Cititorul nostru Dumitru 

Ifrim din București s-a dus in 
concediu la Cîmpulung Moldove
nesc. împreună cu soția și fiica 
sa, suferindă. Abia după ce tre
nul plecase din gara unde cobo
ri <e și-a amintit că uitase in 
compartiment o geantă in care 
se aflau diferite obiecte și banii 
trebuitori in concediu. „Nu-mi 
era nei az nici de obiecte, nici de 
bani ■— ne scrie el — cit de me
dicament de pentru fetită. Dar 
tocmai cited se apropia ora să-i 
administrăm doza prescrisă de 
medic după o refetă care trebuia 
riguros respectată, m-am pome
nit cu geanta și cu tot ce era 
in ea. Am aflat că o găsise un 
ceferist și o expediase retur din- 
tr-una din stațiile următoare. 
Nu știu cum îl cheamă pe acel 
om de omenie, dar pentru ges
tul lui îi adresez cele mai calde 
mulțumiri, cu 
te și bucurie 
milii".

urarea de sănăta- 
lui și întregii fa-
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Ultima cursă 
cu 5 634

unde a 
ultima

a fost 
tuman-

cit

I
Ora 14 și 13 minute. Trenul 

5634 sosește in gara Pașcani. 
Mecanicul Vasile Manciuc coboa
ră de pe locomotivă in mijlocul 
unei mulfimi de oameni venifi 
cu flori, cu voie bună, cu a- 
pla.uze și cu... fanfara ceferistă.

Vasile Manciuc se întorcea din 
ultima cursă, înaintea ieșirii la 
pensie, după ani și ani de zile 
cit a străbătut, zi și noapte, ma
gistralele de fier ale tării.

Potrivit tradifiei, a fost așezat 
intr-un fotoliu împodobit cu 
flori și dus cu fotoliu cu tot de 
un vagonet in depou, 
predat șefului de tură 
foaie de parcurs.

Tot potrivit tradifiei, 
condus pe imensa placă 
tă a locomotivelor din depou și, 
după ce a fost „învirtit" de două 
ori. i s-a dat... cale liberă spre 
viata de pensionar, pe care co
legii i-au dorit-o, din inimă, 
mai lungă și mai frumoasă.

Cinstea 
la ea acasâ
Aflat cu treburi la Drăgășani, 

Gheorghe Avrămică din Livezi, 
judeful Vîlcea, a găsit niște acte 
și o mare sumă de bani, tnșliin- 
țindu-i pe lucrătorii de miliție, 
aceștia au dat de urma păguba
șului: Mihai Vlăduțu, tractorist 
din Zătreni.

O faptă asemănătoare o are ca 
autoare pe școlărița Carmen 
Nemeghin din Rm. Vîlcea. in 
virstă de 12 ani. Găsind un 
teanc de bani in cartierul Ostro- 
veni, și-a luat de mină cele 
două surori mai mici, Monica și 
Nadia, s-a dus la miliție și a 
predat toti banii, „pe numărate".

Gesturi mărunte — vefi spune. 
Or fi, dar ele vorbesc de la sine ci 
atunci cînd oamenii sînt oameni, 
cinstea este... ca la ea acasă.

sătmărean Mar- 
un pasionat și
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Arcul de triumf
Fotoreporterul 

tin Sarea este 
neobosit descoperitor al „sculp
turilor" realizate de natură. 
Străbătind pădurile, iniofit de 
nelipsitul aparat de fotografiat, 
el a imortalizat pe peliculă 
„creafii" dintre cele mai diver
se din tulpinile, crengile și rădă
cinile copacilor. Ultima lui des
coperire: un veritabil 
triumf închipuit din 
narea unor trunchiuri 
din pădurile

I
I
I
I

arc de 
contorsio- 
de copaci

Oașului.
realizată

POPA
Rubrică
Petre
și corespondenții

Ide

„Scînteii"»
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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind grațierea unor pedepse

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1 — Se gratiază in întregime 
pedepsele cu inchisoare pînă la 5 ani 
inclusiv, aplicate de instanța de ju
decată.

De asemenea, se gratiază. în între
gime. măsura trimiterii într-o școală 
specială de muncă și reeducare apli
cată minorilor.

Art. 2 — Se gratiază, în parte, cu 
1/6. pedepsele cu închisoare intre 5 
și 8 ani inclusiv.

Art. 3 — Nu beneficiază de preve
derile art. 1 și 2 cei condamnați pen
tru infracțiuni săvîrsite în stare de 
recidivă și cei care sint recidiviști 
prin condamnări anterioare, precum 
și cei care au săvirșit infracțiuni de 
omor, loviri sau vătămări cauzatoare 
de moarte, tilhărie, viol, luare de 
mită, dare de mită, trafic de influen
ța, ultraj cu violență și evadare.

Art. 4 — Prevederile prezentului 
decret sint aplicabile și celor care 
execută pedeapsa închisorii prin 
muncă corecțională.

Art. 5 — In cauzele în care urmă
rirea penală nu a început, precum 
si in cele aflate in curs de urmărire 
sau de judecată, procesul penal se 
va porni sau. după caz. Va continua, 
iar după pronunțarea sentinței se va 
face aplicarea prevederilor prezentu
lui decret.

Sâptămîna științei și tehnicii românești
In Capitală continuă să se desfă

șoare ..Săptămina științei și tehnicii 
românești". Astfel, la Ministerul In
dustriei Chimice a avut loc o dez
batere ne tema ..Participarea oame
nilor muncii la activitatea științifică 

tehnică de masă". Cei prezenti au 
., is în evidentă, prin discuțiile pur
tate. necesitatea cuprinderii unui nu
măr cit mai mare de oameni ai mun
cii la solutionarea temelor din pro
gramul stabilit de comisie la nive
lul ministerului. In ultimii doi ani. 
de pildă, au fost cuprinși in mișcarea 
de creație științifică și tehnică un 
număr de peste 35 000 de muncitori.

Vernisajul 
„Plastica neolitică și
Ieri, la Muzeul de istorie al mu

nicipiului București a avut loc ver
nisajul expoziției „Plastica neolitică 
și eneolitică în România". Organizată 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, la inițiativa Mu
zeului de istorie a Transilvaniei, ex
poziția cuprinde sute de piese și foto
grafii din colecțiile a 28 de muzee și 
institute de arheologie din tara 
noastră.

Drumeția printre mărturiile unei 
mari epoci de creație artistică din 
țara noastră incepe in mileniul al 
VI-lea i.e.n., reraarcindu-se din a- 
ceastâ vreme una din cele clintii re
prezentări ale șarpelui pe plan mon
dial. >Pin perioadele următoare, ale 
neoliticului dezvoltat, datează cele
brele ‘ tăblițe de la Tărtăria. cu în
scrisuri ideografice, îndreptățind tul
burătoare ipoteze despre vechimea 
scrisului în părțile noastre și rolul 
lor in realizarea celor dinții pași ai 
omului în acest domeniu ; „Bocitoa- 
rea" de la Parta, vas de cult din 
mileniul IV i.e.n., sugerînd plînsetul 
și jalea unei femei ; celebrele statue
te de la Hamangia — „Crinditorul"

BULETIN RUTIER
Recomandări 

de la Inspectoratul General 
al Miliției — Direcția ■ 

circulație
Ca și în alti ani, în zilele de 22—24 
igust. traficul rutier va marca o in

tensitate sporită, cu deosebire pe tra
seele care duc spre locurile de agre
ment și stațiunile balneo-climaterice. 
Se recomandă celor care doresc să 
facă deplasări in acest interval o 
planificare judicioasă a timpului a- 
cordat parcurgerii traseului, evitind 
rularea fără oprire pe distanțe prea 
mari. în general, este bine să se evi
te parcurgerea unor itinerare lungi, 
obositoare, care supun organismul 
omului de la volan la solicitări epui
zante. Anul trecut, la începutul in
tervalului amintit, au avut loc o se
rie de accidente generate de traver
sări imprudente ale pietonilor și ne- 
acordarea priorității acestora. In 
schimb, în ziua de 24 august, ponde
rea evenimentelor rutiere au consti
tuit-o cele provocate de excesul de 
viteză și de influenta alcoolului. O 
constatare generală pentru toate cele 
trei zile : 70 la sută dintre accidente 
au avut loc in a doua jumătate a fie
cărei zile și in timpul nopților res
pective.

Se recomandă stăruitor celor de la 
volan o conduită ponderată și pre
ventivă. A transforma o deplasare de 
agrement cu automobilul într-o cursă 
contracronometru este nu numai cos
tisitoare (carburanți în plus și uzură 
a mașinii), dar și foarte riscantă. Se 
recomandă evitarea consumului de 
alcool, mai ales in ziua plecării la 
drum. Factorii de răspundere din 
garaje și autobaze au datoria să asi
gure parcarea autovehiculelor la locu
rile stabilite, paza lor și prevenirea 
oricăror posibilități de a fi folosite în 
scopuri personale, atît pentru a con
tracara cursele nelegale și risipa de 
combustibil, cît și pentru a elimina 
sursele de accidentare pe care le con
stituie astfel de curse.

Agenții de circulație, ca și în alți 
ani. vor fi prezenti la datorie, pentru 
a asigura desfășurarea în siguranță a 
traficului rutier și le urează tuturor 
participanților un călduros „Drum 
bun" !

Art. 6 — Sancțiunile cu închisoare 
pentru contravențiile săvirșite pînă 
la data adoptării prezentului decret 
nu se mai aplică, iar în cazul in 
care au fost aplicate, nu se mai exe
cută.

Beneficiază de dispozițiile alineatu
lui precedent și persoanele care exe
cută sancțiunea închisorii contraven
ționale prin muncă.

Art. 7 — Dispozițiile prezentului 
decret nu se aplică celor care nu au 
început executarea pedepsei sau a 
sancțiunii contravenționale, deoarece 
s-au sustras de la aceasta.

Art. 8 — Cei grațiați, care în curs 
de 3 ani săvirșesc o infracțiune in
tenționată, vor executa, pe lingă pe
deapsa stabilită pentru acea infrac
țiune, și pedeapsa neexecutată ca 
urmare a aplicării prezentului decret.

Art. 9 — Comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare, 
direcțiile pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale și conducerile uni
tăților socialiste vor asigura înca
drarea în muncă a persoanelor care 
beneficiază de prevederile prezentu
lui decret.

Art. 10 — Dispozițiile prezentului 
decret se aplică numai cu privire la 
faptele săvirșite pînă la data adop
tării lui.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

tehnicieni, ingineri, economiști, cer
cetători, care au soluționat peste 600 
de teme, iar prin aplicarea invențiilo# 
și inovațiilor s-a obținut un plus de 
eficiență economică in valoare de 2 
miliarde lei. Au fost acordate chimiș- 
tilor 40 de premii, dintre care 10 
premii I și titlul de laureat al Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei".

în continuare. tot aici s-a 
desfășurat vernisajul expoziție! pe 
ramură intitulată „Realizări ale chi- 
miștilor în activitatea de creație ști
ințifică si tehnică".

(Agerpres)

expoziției 
eneolitică în România1'

și „Femeia" sa — a căror faimă a 
trecut de mult granițele tării, statue
te care aici au fost așezate alături 
de o altă replică mai tîrzie. sugerind 
perenitatea unui motiv artistic ; „Fe
tita" de la Fărcașele. a cărei orna
mentație prin incizie cu o pastă alba 
este de un deosebit efect și ale că
rei detalii de vestimentație pot tri
mite cu gîndul spre motivele deco
rative ale iilor și fotelor portului 
nostru popular.

Bine reprezentate sint culturile 
Gumelnița și Cucuteni. cu realizări 
artistice de virf. „Zeița" de la Vidra 
— București (vas antropomorf rea
lizat cu un acut simț al proporții
lor corpului omenesc). „înțeleptul" 
cit! la Sultana (sugerijid cu deosebită 
forță o atitudine meditativă), statue
tele pictate de la Ghelăești. grupul 
statuar pe care arheologii l-au numit 
„Hora de la Frumușica" sint doar 
citeva dintre acestea.

Așa cum au arătat în alocuțiunile 
rostite la vernisaj tovarășii Ion 
Găleteanu, secretar de stat în Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
Petre Dache. directorul instituției- 
gazdă și arheologii Vladimir Dumi
trescu și Gh. Lazarovici, expoziția 
ilustrează amploarea deosebită a cer
cetărilor consacrate neoliticului ro
mânesc (se cunosc astăzi în țara 
noastră peste 2 000 de stațiuni neoli
tice și eneolitice), vechimea creației 
artistice pe meleagurile noastre. (Sil
viu Achim).

(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc fqarte mult pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis 

cu prilejul aniversării independenței noastre.
Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de sănătate 

personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

A apărut, în limbile maghiară și germană, volumul :

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la Congresul al ll-lea al con

siliilor oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor 
și finanțe.

24 iunie 1981

Cuvîritare de închidere
26 iunie 1981

EDITURA POLITICA

Întîlnire la
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit, joi 
după-amiază, cu tovarășul dr. Su
leiman Kaddah, membru al Coman
damentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, dr. Suleiman 
Kaddah a spus că are plăcuta mi
siune de a transmite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, întregii conduceri de partid și de 
stat române un cald salut frățesc și 
cele mai bune urări din partea tova
rășului Hafez Al Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, din partea întregii conduceri 
de partid și de stat siriene, iar har
nicului popor român succese tot mai 
mari în construcția vieții sale noi.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Tragerea Loto
16,15 La volan
16.30 Emisiune în limba germană
16.25 inscripții la noul chip al tării. Co- 

vasna
18,50 1 001 de seri
19,00 -Telejurnal « Tara, lntîrșplnă ma

rea sărbătoare
19.25 Actualitatea economică
19,45 „Dlntr-o privire — țara și oame

nii" (i)
20,10 Film artistic

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 august. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în regiunile 
din nord-vestul țării, unde vor cădea 
ploi locale. In celelalte regiuni, frec
vența ploilor va fi mai redusă. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări

este și aceea de a veghea în perma
nentă asupra stării de moralitate de 
a educa si perfecționa în permanen
tă morala oamenilor, de a aduce co
recturi acolo unde apar fisuri in eti
ca umană, in comportamentul și ati
tudinea membrilor ei

Care ar fi însă acel „punct de 
fierbere", zona cea mai sensibilă 
care pune în evidentă starea de mo
ralitate a societății robustețea și să
nătatea ei morală ?

Cred cu tărie că dintre toate acti
vitățile omului, munca reprezintă for
ma cea mai înaltă de expresie a mo- 

Etica actului creator
ralitătii. a atitudinii eticii fundamen
tale a omului fată de ceilalți semeni 
ai săi. de societate și. nu in ultimul 
rind. fată de el însuși. Căci munca 
și rezultatele ei sint oglinda în care 
se reflectă frumusețea chipului 
uman, capacitatea omului de a crea 
noi valori materiale si spirituale în
sușirea lui de a-i continua și de a fi 
mai bun decît cei ce l-au premers, 
de a contribui la dezvoltarea si pro
gresul său și al societății în ansam
blu. Prin muncă omul își plătește, 
umanității din care face parte, „da
toria" sa morală, contribuie în mă
sură mai mare sau mai mică la în
făptuirea unui profund deziderat 
moral, acela de a face ca ceea ce 
este să se apropie tot mai mult de 
ceea ce trebuie să fie. A munci, și 
încă a munci bine. ’ eficient, cu re
zultatele palpabile si merituoase, 
reprezintă, pentru cel ce o face, mo
dalitatea sa de obiectivare umană, de 
ființă conștientă de rostul său în 
lume, creatoare si liberă, cu demni
tate ontologică demiurgică. capabilă 
să instituie sensuri si valori în exis-

C.C. al P.C.R.
Mulțumind, tovarășul Iosif Banc a 

rugat pe oaspete să transmită, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde salutări, urări de bine 
și fericire tovarășului Hafez Al Assad 
și întregii conduceri de partid și de 
stat siriene, iar poporului sirian prie
ten urări de prosperitate și progres.

In cadrul convorbirii au fost evoca
te bunele raporturi de colaborare și 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab Socia
list din Siria, dintre cele două țări șl 
popoare, care se dezvoltă continuu în 
spiritul stimei și respectului reciproc, 
al convorbirilor și înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel. S-a 
făcut, de asemenea, o informare re
ciprocă asupra activității și preocu
părilor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide și asupra unor as
pecte. ale vieții politice internaționale.

La întîlnire. care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

21,55 Monumentele anilor eroici (II)
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL t
16,00 Hora mindră românească — pro

gram muzical-folcloric
16.20 o viață pentru o idee : Paul Bu

jor (1862—1952)
16.50 Naiui... bine temperat
17.25 Cintarea României
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal ■ Țara tatîmplnâ ma

rea sărbătoare
19.25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
*21,05 Calculatorul electronic de proces 

— documentar TV
21,53 Program muzical-coregraflc
22.20 Telejurnal

locale de scurtă durată, predomlntnd 
din sectorul sud-vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 8 și 18 
grade, tar cele maxime tntre 18 șl 28 de 
grade, mai ridicate in sud-estul țării. 
Dimineața, Izolat, ceață, tn București s 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Ploaie de scurtă dura
tă. Vlntul va sufla moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse Intre 13 
șl 16 grade, cele maxime tntre; 25 și 28 
de grade. (Corneliu Pop, meteorolog 
de serviciu).

tență. Este cît se poate de semni
ficativ faptul câ in toate documente
le partidului nostru. în cuvîntările 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolâe Ceaușescu. este 
relevat cu pregnantă rolul esențial 
pe care îl are. in formarea si dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor. educația în muncă și prin 
muncă, proces care trebuie să în
ceapă de la cele mai fragede vîrste și 
să continue, pe tot traiectul vieții in
dividuale. pînă la vîrstele cele mai 
înaintate.

Este incontestabil că. în muncă, la

activitatea de creare a tuturor valo
rilor materiale și spirituale ale so
cietății. participă, sau ar trebui să 
participe, toate resursele de inteli
gentă. energetice si morale ale flintei 
umane. în valorile pe care le creează, 
de la cea mai simplă unealtă si pînă 
la vehiculele capabile să străbată 
Cosmosul, de la construcția unui pod 
și pină la ridicarea unei statui mo
numentale. de la scrierea unui vers 
pînă la închegarea unui întreg poem, 
omul investește nu numai cunoaște
re și acțiune, inteligentă si talent, 
ci și o imensă energie volitională, 
sentimentală si morală. Prin actul de 
creație se transferă valorilor create 
ceva din matricea personalității celui 
ce creează, personalitate în a cărei 
structură profundă se află nucleul ei 
moral. Nu-mi pot închipui capodo
perele Antichității, ale Renașterii sau 
ale lumii noastre de astăzi fără să 
văd la temelia lor o mare combustie 
morală. Arheologii au reușit să re
constituie structuri și forme ale 
unor întregi schelete de animale 
preistorice dispărute pornind de la

Cronica zilei
Delegația Grupului interparlamen

tar din Republica Zair, condusă de 
Birere Mabano. președintele Grupu
lui zairez din Uniunea Interparla
mentară. care efectuează o vizită 
oficială în tara noastră, a fost pri
mită joi de Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internationale. Au fost relevate 
bunele raporturi de cooperare eco
nomica dintre România si Zair în 
diferite domenii și s-a exprimat do
rința celor două părți pentru extin
derea acestora, in spiritul celor con
venite la intîlnirile și înțelegerile la 
nivel înalt.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația parlamentară zaireză a avut 
o întrevedere cu Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, precum si unele 

| probleme internaționale, evidentiin- 
du-se posibilitățile de întărire a con- 

I lucrării dintre cele două țări pe are- 
; na mondială.

La întrevederi a fost prezent 
Shamwange Mutebi Mulenda. amba
sadorul Republicii Zair la București.

Parlamentarii zairezi au vizitat 
Combinatul petrochimic Brazi. în
treprinderea .1 Mai" din Ploiești, 
precum și . Institutul de cercetări, 
proiectări si inginerie tehnologică 
pentru mecanizarea agriculturii din 
București. Oaspeții s-au întîlnit cu co
lective de oameni ai muncii și spe
cialiști și s-au interesat de realiză
rile românești în aceste domenii de 
activitate.

★
Joi. Aurel Duma, secretar al Con

siliului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, a primit delegația 
Partidului Național din Republica 
Federală Nigeria, condusă de Alhaji 
Suleman Takuma. secretar national, 
care efectuează o vizită in tara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost evocate re
lațiile de colaborare prietenească 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Federală Nigeria, ex- 
primindu-se dorința de a se acționa 
pentru extinderea și adîncirea lor pe 
multiple planuri. S-a efectuat, tot
odată. un schimb de informații pri
vind preocupările si activitățile Fron
tului Democrației și Unității Socialis
te și. respectiv, ale Partidului Natio
nal. precum și unele probleme ac
tuale ale situației internaționale.

★
Delegația Partidului de centru din 

Finlanda, condusă de Jussi Yli, se
cretar politic, care ne vizitează tara 
la invitația Consiliului National al 
F.D.U.S.. a fost primită joi de Aurel 
Duma, secretar al Consiliului Natio
nal al Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe. 
S-a făcut un schimb de informații cu 
privire la dezvoltarea socială si eco
nomică a celor două țări si a activi
tăților F.D.U.S., și, respectiv. Parti
dului de centru din Finlanda pentru 
transpunerea în viată a planurilor 
de dezvoltare ale României si Fin
landei. A fost exprimată satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
dintre cele două țâri, care. în ultimii 
ani, au cunoscut o dezvoltare sub
stanțială.

S-a efectuat, totodată, un schimb 
de păreri cu privire la unele proble
me ale situației internaționale actua
le, evidențiindu-se necesitatea re
lansării politicii de destindere si im
pulsionării procesului de edificare 
a securității în Europa.

în aceeași zi. delegația Partidului 
de centru din Finlanda a fost primi
tă Ia conducerea Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție.

★
Joi, Aurel Duma, ministru secretar 

de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Gilberto Cruz 
Villegas, noul ambasador extraordi
nar $1 plenipotențiar el Republicii 
Columbia in Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

informațiile cuprinse intr-un frag
ment de relicvă. Am convingerea că 
examinarea creațiilor celor mal re
prezentative ’dintr-o epocă sau alta 
ar putea să conducă la o interesantă 
și semnificativă reconstituire a pro
filului moral al perioadei respective, 
al oamenilor care și-au întipărit su
fletul lor intr-o creație materială sau 
spirituală reprezentativă.

Din toate aceste împrejurări rezul
tă. cred eu. marea, adinca noastră 
responsabilitate fată de ceea ce fa
cem. fată de modul în care ne achi
tăm de datoriile pe care le avem 
fată d« noi înșine si fată de socie
tatea din care facem parte. Din 
aceste împrejurări se configurează o 
evidentă și necesară etică a actului 
creator. Nepăsarea, indolenta, nepri
ceperea. platitudinea, superficialita
tea. pasivitatea, lenea, chiulul, in
disciplina etc. nu sint simple caren
țe de educație morală Ele afectează 
ființa morală a omului, individuală 
și socială. în ceea ce are ea mai Pro
fund. in actul de creație al valorilor 
.materiale sau spirituale. Rebutul nu 
este numai o pagubă materială, cl și 
una spirituală, morală. Aceeași este 
și „valoarea" mediocrității în creație. 
Ea nu numai că nu face ca ceea ce 
este să evolueze spre atingerea unui 
nivel mai înalt, cel reprezentat de 
ceea ce trebuie să fie, ci, prin forța 
împrejurărilor, impinge lucrurile spre 
stagnare si. implicit, spre regres. 
Iată de ce a răspunde comandamen
telor morale ale societății si epocii 
tale este sinonim cu a răspunde în 
mod corect cerințelor izvorîte din 
etica muncii, a actului creator prin 
excelentă, a calității acestei munci, 
calitate in care se reflectă în cel mai 
înalt grad si însușirile morale ale 
celui care o practică. Parafrazind o 
veche înțelepciune populară, am pu
tea zice : Spune-mi ce. cit si cum 
muncești pentru a-ti spune cine ești ; 
spune-mi ce. cit si cum creezi și-ti 
voi spune cît de morală este ființa pe 
care o întruchipezi.

Manifestări politico-educative și cullurai-artistice 
consacrate zilei de 23 August

Joi, in organizarea Consiliului ju
dețean pentru educație politică și 
cultură socialistă Constanța, la Mu
zeul 8e istorie națională și arheolo
gie din Constanța s-a desfășurat un 
simpozion cu tema : „23 August in 
istoria poporului român".

Ample acțiuni politico-educative 
dedicate zilei de 23 August au avut 
loc in aceste zile și în . localitățile 
sătmărene. La Biblioteca" județeană 
din Satu Mare a fost vernisată expo
ziția „Zilele cârtii social-politice". In 
holul cinematografului „Luceafărul" 
din municipiu s-a deschis o expoziție 
de afișe care reliefează momente im
portante din istoria cinematografiei 
noastre.

Casa de cultură a sindicatelor din 
Tg. Jiu a găzduit simpozionul „Re
voluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
— piatră de hotar in istoria poporu
lui român". Pe agenda acțiunilor ini
tiate de către Comitetul județean 
Gorj al P.C.R., în intîmpinarea apro
piatei noastre sărbători naționale de 
la 23 August, au fost înscrise comu
nicări și referate despre locul și în
semnătatea evenimentelor istorice de 
acum 37 de ani, prefacerile politice, 
economice și social-culturale ce au 
avut loc în România. în județul Gorj 
în procesul edificării noii orinduiri 
sociale.

Laureații din Dolj ai actualei edi
ții a Festivalului national „Cintarea

O nouă, promoție de absolvenți 
ai Academiei militare

Joi dimineața a avut loc în Ca
pitală festivitatea prilejuită de absol
virea Academiei militare de către o 
nouă promoție de ofițeri de comandă, 
de stat major, activiști de partid, 
ingineri și subingineri militari, pre
cum și de acordare a gradului de 
locotenent absolvenților , subingineri 
și elevilor care au promovat in anul 
V al facultăților tehnice.

Desfășurată in climatul de pu
ternică efervescentă politică, de en
tuziastă muncă creatoare si de înaltă 
responsabilitate comunistă ce carac
terizează aceste zile premergătoare 
sărbătoririi celei de-a 37-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă din România, festivitatea s-a 
constituit într-o emoționantă mani
festare de dragoste și recunoștință 
față de partid și popor, fată de cel 
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate.

I.4i solemnitate au luat parte gene- 
ralul-maior Constantin Olteanu. mi
nistrul apărării naționale, membri ai 
consiliilor de conducere ale Ministeru
lui Apărării Naționale și Ministeru
lui de Interne, veterani din războiul 
antifascist.

într-o atmosferă însuflețitoare. 
partlcipanții la festivitate au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se spune ; Vă 
raportăm, tovarășe comandant su
prem, că pe timpul studiilor în Aca
demia militară. îndrumați cu grijă de 
cadrele didactice, de comitetul și or
ganizațiile de partid și ale Uniunii 
Tineretului Comunist, ne-am Îmbo

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
„Cupa Voința" s-a încheiat cu victoria rutierului român 

Mircea Romașcanu
Cea de-a 25-a ediție a cursei ciclis

te internaționale „Cupa Voința" s-a 
încheiat ieri, la Ploiești, cu victoria 
rutierului român Mircea Romașcanu. 
care ciștigă astfel. pentru a doua 
oară, tradiționala competiție organi
zată de UCECOM, cu sprijinul Loto- 
Pronosport și Federației Române de 
Ciclism.

In clasamentul general. Mircea 
Romașcanu a fost urmat de Laszlo 
Halasz (Ungaria), la 11”. Ionel 
Gancea (România), la 33”,' Karolyi 
Jenei (Ungaria), la 43”, Edel Garcia 
(Cuba), la 59” etc.

Ultima etapă, a cincea. desfășurată 
pe traseul Mizil —• Buzău — Cislău

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul concursului internatio

nal atletic de la Ziirich au fost înre
gistrate cîteva rezultate de valoare. 
O frumoasă victorie a repurtat in 
proba feminină de 800 m sportiva 
româncă Doina Melinte, cronometra
tă cu timpul de l’58”96/100. Au urmat 
in clasament Madeleine Manning 
(S.U.A.) — l'59”50/100 și Olga Minee- 
va (U.R.S.S.) — 1’59 ’94/100. în pro
ba de o milă, atletul englez Sebas
tian Coe a fost înregistrat cu timpul 
de 3’48”53,100 — nou record mondial. 
Cursa de 110 m garduri a fost ciști- 
gată de americanul Renaldo Remiah 
in 12”93/100 (nou record mondial). 
Nemiah. este primul atlet din lume 
care parcurge această distantă sub 
13".
• A început turneul internațional 

feminin de volei de la Varna. Rezul
tatele Înregistrate în prima zi : 
S.U.A. r— Polonia 3—0 ; Cehoslovacia 
— România 3—2 ; Ungaria — R. D. 
Germană 3—1; S.U.A. — R. F. Ger
mania 3—0 ; Canada — Cuba 3—0 ; 
Bulgaria — Cuba 3—0.
• In turneul internațional de 

rugby de la Moscova, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu 36—15 (8—3) e- 
chipa japoneză Nippon Steel, ia» se
lecționata Poloniei a întrecut cu 
22—11 (0—11) reprezentativa universi
tară a Italiei. In alt joc, echipa se
cundă a U.R.S.S. a învins cu 15—0 
echipa iugoslavă Dinamo Pancevo.
• Marele premiu al Suediei la mo- 

României" au prezentat, joi după- 
amiază, pe Stadionul tineretului din 
Craiova un cuprinzător spectacol de
dicat zilei de 23 August. Artiști de 
la teatrul liric și Naționalul craiovean, 
ansamblurile folclorice „Mugurelul", 
„Doina Jiului", orchestra „Nicolae 
Bălcescu", formații de dansuri și 
vocal-instrumentale au adus omagiu 
apropiatei noastre sărbători naționale.

Tot joi, colectivul trustului de 
construcții industriale Craiova a 
participat la dezbaterea „23 August 
1944, eveniment de importantă epoca
lă pentru destinele poporului nostru", 
urmată de recitalul de versuri „Cu 
tara in inimi spre noi împliniri", 
iar membrii cenaclului „Constantin 
Brâncuși" au vernisat, sub genericul 
„Ritmuri contemporane", o expoziție 
de artă plastică.

„Partidul Comunist Român, organi
zatorul și conducătorul revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944“, „Județul Mehedinți in zi
lele fierbinți ale lui August 1944". 
„Trepte pe calea progresului econo
mic și social al României socialiste 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român" — sint citeva dintre temele 
simpozioanelor, dezbaterilor și expu
nerilor găzduite de către așezămin- 
tele de cultură și unitățile economi- 
co-sociale mehedintene in preajma 
marii noastre sărbători naționale de 
la 23 August.

gățit cunoștințele miiitare și politice, 
ne-am lărgit orizontul cunoașterii 
materialist-dialectice, științifice, am 
dobindit deprinderi necesare organi
zării și conducerii procesului de in
struire și educare a trupelor, desfă
șurării acțiunilor de luptă potrivit 
cerințelor doctrinei militare naționa
le, al cărei strălucit fondator sinteti.

Urmind fără preget luminosul 
dumneavoastră exemplu comunist de 
slujire cu abnegație a intereselor su
preme ale poporului, învătind din 
stilul de muncă revoluționar pe 
care-1 promovați cu consecventă, ne 
angajăm solemn că vom dedica tot 
ce avem mai bun, întreaga energie 
și capacitate de muncă înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
ridicării capacității combative a uni
tăților și marilor unități. întăririi or
dinii și disciplinei militare, formării 
unor luptători iscusiți, cu Înalte vir
tuți morale și de luptă, devotați fără 
margini patriei, poporului și parti
dului.

Conștient! de sensul profund al răs
punderilor ce ne revin, sintem ferm 
hotăriți ca, in unitățile in care ne 
vom desfășura activitatea, să acțio
năm cu competență și pasiune pen
tru îndeplinirea ireproșabilă a ce
rințelor Directivei privind pregătirea 
militară și politică, pentru realizarea 
noii calități în toate domeniile de 
activitate, incit armata noastră să fie 
gata aricind, la ordinul patriei, al 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem, să apere cu fermitate marile 
cuceriri revoluționare, libertatea, 
independenta și integritatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

— Văleni de Munte — Ploiești (151 
km), a avut un pronunțat caracter 
tactic, liderul clasamentului și co
echipierii săi controlind riguros cursa 
și încercările de evadare. Sprintul 
final, disputat de un pluton masiv 
de alergători în fața Palatului Cul
turii din Ploiești, a prilejuit o fru
moasă victorie a tînărului rutier cu
banez. Ruben Campanyolo in 4h 
10’45”. urmat de compatriotul său 
Edel Garcia, de Karol Lipovski 
(Cehoslovacia). Gheorghe Lăutaru 
(România), Ștefan Horvath (Cehoslo
vacia) și Marin Mărgineanu (Româ
nia), în același timp, ca și restul 
plutonului.

tociclism (viteză), disputat Is An- 
derstorp. a revenit italianului Marco 
Luchinelli. Pilotînd ti motocicletă 
„Suzuki", clasa 500 cmc., el a acope
rit traseul cu o medie orară de 130,97 
km. In urma acestui succes, Luchi
nelli a devenit campion al lumii la 
această clasă.

• Campionatul mondial feminin 
de pentatlon modern a continuat la 
Londra cu desfășurarea probei de 
scrimă, care a fost cîștigată de 
Christine van Hyfte (Franța) cu
1 076 puncte. In clasamentul generai, 
după desfășurarea a două probe, pe 
primul loc se află Christine van 
Ilyfte cu 2 096 puncte, urmată de 
Anne Algren (Suedia) cu 2 010 puncte 
și Sabine Kraps (R. F. Germania) cu
2 002 puncte.

• După desfășurarea turneului in
ternațional de tenis de la Montreal, 
pe primul loc in clasamentul „Mare
lui Premiu al F.I.L.T." a trecut ce
hoslovacul Ivan Lendl, care totali
zează 1 628 puncte. Ei este urmat de 
Jose Luis Clerc (Argentina) — 1382 
puncte, Jimmy Connors (S.U.A) — 
1 212 puncte, Guillermo Vilas (Ar
gentina) — 1 124 puncte, John Mc
Enroe (S.U.A.) — 1 020 puncte. Bjorn 
Borg (Suedia) — 809 puncte etc.

• Intr-un meci international ami
cal de fotbal desfășurat la Madrid, 
echipa locală Atletico a învins cu 
2—1 (1—0) echipa Liverpool, dețină
toarea „Cupei campionilor europeni".

• CAPTATOR SOLAR 
CU EFICIENTĂ SPORITĂ. 
Specialiștii australieni au pus la 
punct un captator solar cu ca
racteristici superioare celor o- 
bișnulte. Este vorba de un re
flector parabolic din aluminiu, 
cu o suprafață de 6 mp. ce con
centrează razele solare pe un 
tub din cupru sau otel inoxida
bil, în care circulă lichidul ce 
urmează să fie încălzit la tem
peratura de peste 300 grade. 
Originalitatea noului tip de cap
tator constă în sistemul deosebit 
ce permite reflectorului să con
centreze energia solară cu mare 
eficientă : el produce o cantita
te de energie de trei ori mai 
mare decit panourile solare cu 

„placă neagră". Cu ajutorul u- 
nui sistem de rotatie după soa
re. captatorul nu pierde nici o 
clipă de căldură. Un mecanism 
de direcționare, dotat cu o sim
plă baterie de automobil, de 12 
volti. ajustează automat reflec
torul în cursul zilei pe cel mai 
bun unghi de orientare în ra
port cu soarele.

• INSTALAȚIE DE- 
POLUANTÂ. In orașul 
Szombathely (R. P. Ungară) a 
intrat în funcțiune o instalație 
modernă de recuperare a apelor 
reziduale. Ea prelucrează zilnic 
45 000 metri cubi de apă, care, 
după epurare, este îndreptată 
către țiul Perlut. în actualul 
cincinal, capacitatea instalației 

urmează să fie mărită la 54 000 
m.c.

® CULEGERE DE MA
NUSCRISE VECHI. Comi- 
sia de arhivistică a Academiei 
de științe a U.R.S.S. a .pregătit 
pentru publicare primul volum 
din „Culegerea de manuscrise 
din secolele XI—XV" aflate în 
arhive, biblioteci și muzee din 
tară. Primul volum cuprinde 
textele a aproximativ 500 ma
nuscrise slave din secolele 
XI—XIII și manuscrise bulgare 
și sîrbești din secolele XI—XII 
păstrate în U.R.S.S.

• BASCULANTĂ DE 
94 DE TONE. în Japonia a 
fost construită o autobasculantă

uriașă destinată lucrărilor din 
carierele de cărbune sau de mi
nereuri. La o greutate proprie 
de 94 de tone, mașina poate 
transporta 175 de tone. Ea dis
pune de un motor de l 600 CP 
și de un sistem electronic care 
ușurează munca șoferului și per
mite exploatarea gigantului în 
condiții de eficiență sporită.

• INELUL RĂSUCIT 
AL LUI SATURN. Unul din 
inelele ' planetei Saturn, foto
grafiat de „Voyagec-t“, este ră

sucit, în timp ce toate celelalte 
inele sint perfect circulare. Tot
odată, acest inel este eliptic, 
axa sa cea mare fiind cu 400 
km mai lungă decit cea mică. 
Mai mulți astronomi care au 
studiat acest fenomen au ajuns 
la concluzia că răsucirile sint 
provocate de doi sateliți, neob- 
servați pină acum, și care în
cadrează inelul. Unul circulă la 
exterior, celălalt în interior ; 
atracțiile lor combinate (masa 
lor fiind relativ importantă, mă- 
surînd fiecare circa 200 km in 
diametru) antrenează răsucirea 
inelului.

• UN NOU SOI DE 
CIUPERCI. După 17 ani de 
cercetări, specialiștii unei firme 
britanice au anuntat crearea u- 
nui soi de ciuperci care pot fi 
folosite în prepararea multor 
feluri de mîncare. Foarte bogată 
in proteine și cu o structură 
asemănătoare celei a cărnii, 
ciuperca respectivă urmează să 
fie produsă pe scară industrială. 
Procedeul de „fabricație" con
stă. în esență, din transformarea 
carbonului in proteine.

• „BUCĂTĂRIA CHI
NEZĂ" ÎN NOUĂ VO
LUME. Apreciata artă culinară 
chineză va putea fi cunoscută de 
amatorii de rețete de mîncăruri 
nu numai dintre cele mai gus

toase. dar deopotrivă variate și 
originale, datorită editării. Ia 
Beijing, a cărții „Bucătăria chi
neză”. Lucrare de proporții, ti
părită in nouă volume, conținînd 
nu mai puțin de 1000 de rețete 
— însoțite de tot atîtea fotogra
fii color — cartea descrie meto
dele de preparare și produsele 
folosite pentru cele mai renu
mite feluri de mîncare din Chi
na, în principal din provinciile 
Shandong. Guangdong. Zhejiang 
și Sichuan, faimoase printre lo
calnici, ca și printre cetățenii 
altor țări. Mai întîi va aoărea o 
traducere a cărții în limba japo
neză, urmind ca apoi ea să fie 
editată și in alte limbi.

• CIMPANZEII Șl U- 
NELTELE DE PIATRĂ. 
Timp de zece luni, cercetătorii 

de la o grădină zoologică din 
Japonia au efectuat un experi
ment interesant : ei au încercat 
să stabilească dacă cimpanzeii 
sint capabili să folosească unel
te de piatră asemenea oameni
lor primitivi. Astfel, un grup de 
lucrători ai grădinii zoologice 
din vestul capitalei nipone uti
lizau. in prezenta a trei clmp„n- 
zei, considerați mai inteligenți. 
ciocane de piatră pentru spar
gerea nucilor. Experimentul s-a 
soldat, potrivit agenției France 
Presse. doar cu un semi succes: 
cei trei cimpanzei au „învățat" 
operațiunea respectivă intr-un 
interval cuprins între trei săntă- 
mini și cinci luni. în schimb, 
nici unul dintre ceilalți 11 cim
panzei de la aceeași grădină 
zoologică nu a ajuns să-și imite 
„confrații" mai îndeminatici.

moral. Or. ni se va obiecta, există 
oameni certați cu morala sau. mai 
mult, nu numai imorali ci chiar amo
rali. Da. există. Amoralitatea este 
însă o formă de expresie a mon
struozității. in sensul anormalității. 
In ce ne privește, nu ne ocupăm de 
monștri, de acei indivizi a căror e- 
xistentă alienată, deformată si devia
tă de la condiția propriu-zis umană 
este o excepție. Aceștia tin de do
meniul patologicului. Existența unor 
boli nu infirmă insă cu nimic, ba 
dimpotrivă, .regulile sănătății. Pe” noi 
ne interesează omul ca ființă morală 
precum și faptul că abaterea morală 
nu este nici ea o fatalitate irepara
bilă. Așa după cum comiterea unor 
greșeli de gramatică nu este sinoni
mă cu abolirea comunicării, nici aba
terea morală nu înseamnă, ipso facto, 
anularea existenței moralei ca atare. 
Vrem să afirmăm, in acest fel. că 
existenta unor comportamente sau 
atitudini care se abat de la morală 
nu infirmă în nici un fel faptul cg 
existenta umană, așa cum spuneam, 
este prin fibrele ei cele mai ascunse 
și o existentă morală. Din această 
pricină se poate spune, fără teama 
de a greși, că orice comportament 
uman are o valoare morală, indife
rent dacă această valoare poartă un 
semn pozitiv sau unul negativ. Cu 
alte cuvinte, chiar si lipsa unor prin
cipii morale sănătoase este. în ulti
mă instanță, ea însăși o morală. O 
„morală" defectuoasă, de sens con
trar. dar o, morală. .Nu întâmplător 
vorbim, metaforic desigur, și de e- 
xistenta unei „morale de junglă". 
Toate acestea demonstrează, pe de o 
parte, valabilitatea tezei generale a- 
firmate și, pe de altă parte, necesi
tatea unei munci continue de culti
vare, de educare morală a omului. 
Sănătatea morală are nevoie, ca și 
sănătatea fiziologică, de o permanen
tă grijă și ocrotire. Sarcina societă
ții. una din sarcinile ei fundamentale.
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Primită cu deosebit interes și cu înalte aprecieri în lumea „In favoarea unei
științifică, la Moscova a apărut, în limba rusă, lucrarea

ELENA CEAUȘESCU: „Polimerizarea
stereospecificâ a izoprenului"

MOSCOVA 20 — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : In preajma apropiatei sărbători naționale a Repu
blicii Socialiste România, la Moscova a avut loc un 
remarcabil eveniment editorial — apariția in Editura 
„Himia“ a lucrării tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICÂ 
A IZOPRENULUI".

In legătură cu acest eve
niment. in capitala U.R.S.S. 
a avut loc, joi, o manifes
tare oficială cu participarea 
largă a unor reprezentanți 
de frunte ai vieții științifice 
sovietice : cadre din condu
cerea Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică și 
Academiei de Științe ale 
U R.S.S., academicieni, pro
fesori universitari, alti oa
meni de știință din condu
cerea unor institute de cer
cetare științifică și de în- 
vățămînt superior din Mos
cova, precum și a unor re
prezentanți ai oamenilor 
de știință și specialiștilor 
români.

Au fost prezenți acad. 
V. A. Kotelnikov, vicepre
ședinte al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., președinte
le în exercițiu al Acade
miei, prof. univ. A. K. Ro
manov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Știință și Tehnică, acad. 
A. M. Prohorov, laureat al 
Premiului Nobel, director al 
Institutului de fizică al aca
demiei, academicienii N. M. 
Emanuel și I. V. Bromlei. 
N. S. Namiotkin, S. R. Mi- 
kulinski, N. A. Platei, B. A. 
Bunkin, membri corespon
denți ai Academiei de știin
țe, profesorii universitari 
S. P. Kapița, S. I. Jeludev, 
alți oameni de știință și 
specialiști sovietici.

Din partea română au 
participat și au luat cuvîn
tul acad. Ion Ursu. acad. 
Cristofor Simionescu. 
Ion Chioreanu. 
Gheorghe Ciucu, ing. 
vrilă Musca și alții.

Cu acest prilej, reputații 
oameni de știință sovietici 
■cad. V. A. Kotelnikov,

prof. A. K. Romanov, acad. 
N. M. Emanuel, N. S. 
Namiotkin, I. D. Poliakov 
au subliniat în mod deo-

crare științifică apărută în 
literatura de specialitate.

Apreciată deosebit de e- 
logios de cei prezenti drept 
o lucrare de referință in 
chimia polimerilor sintetici, 
drept un studiu amplu și 
metodic, confruntat prin 
numeroase trimiteri biblio
grafice pe plan mondial, 
cartea este considerată. în 
același timp, ca un model dat pre- 

elabora- 
moderne 

econo-

Conferințe general-europene 
pentru sporirea încrederii 

și dezarmare"
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 

Cel mai important obiectiv al poli
ticii externe a Suediei îl constituie 
căutarea unor posibilități reale pen
tru continuarea cursului destinderii 
și reducerea înarmărilor — a decla
rat ministrul de externe al acestei 
țări, Ola Ulsten. „Sînt rațiunile pen
tru care Suedia se pronunță, in câ- 
drul reuniunii de la Madrid a state
lor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, pentru convocarea unei confe
rințe general-europene pentru spo
rirea încrederii și dezarmare, și. tot
odată, adresează un apel S.U.A. și 
U.R.S.S. să urgenteze' negocierile 
pentru limitarea armamentelor. In 
programul de dezarmare — a adău
gat ministrul de externe suedez — 
trebuie să fie examinată și proble
ma creării unei zone denuclearizate 
în nordul Europei".

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
IN CINSTEA MARII NOASTRE

Cea de-a 37-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă este marcată in diferite țări ale lumii prin 
numeroase manifestări dedicate României, prilej de reliefare a mărețelor 
realizări ale poporului nostru in edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a consecvenței politicii externe de pace, prietenie și cola
borare promovate de partidul și ' ‘ ’statul nostru.

prof, 
prof.
Ga-

sebit, în cuvîntul lor, înal
tul nivel științific, impor
tanta teoretică și practică 
remarcabilă a lucrării tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. ce 
sintetizează rezultatele unor 
îndelungate cercetări pro
prii, reprezentind totodată 
o contribuție însemnată Ia 
dezvoltarea unui domeniu 
de mare actualitate al chi
miei. cel al polimerilor.

Apariția cărții vine să îm
bogățească literatura de 
specialitate în sfera obține
rii cauciucurilor sintetice cu 
structură stereoregulată, 
fiind vorba de prima lu-

de abordare și conducere a 
unei cercetări științifice de 
la cercetarea fundamentală 
la finalizarea practică prin 
elaborarea tehnologiei de 
producere pe scară indus
trială a cauciucului poliizo- 
prenic.

Salutînd apariția în limba 
rusă a unei cărți atît de 
semnificative în domeniul 
chimiei polimerilor, oame
nii de știință sovietici și-au 
exprimat convingerea că a- 
ceasta va contribui la cu
noașterea in U.R.S.S. a pre
ocupărilor și
României în acest 
atît de important.

succeselor 
sector 

la întă-

rirea tradiționalelor legături 
de prietenie sovieto-ro- 
mâne.

Considerînd lucrarea drept 
o nouă și excepțională 
realizare a școlii de chimie 
din România, vorbitorii au 
subliniat rolul remarcabil al 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu 
în conducerea acestei școli, 
puternicul impuls 
ocupărilor pentru 
rea de tehnologii 
de mare eficiență 
mică.

Apariția în limba rusă a 
cărții tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu a fost apreciată 
ca un remarcabil moment 
in dezvoltarea și adineirea 
colaborării tehnico-științi- 
fice româno-sovietice.

Editată inițial în limba 
română și ulterior în alte 
limbi, cartea tradusă și 
apărută acum în limba rusă 
cuprinde o parte însemnată 
din rezultatele remarcabile 
ale lucrărilor de cercetare 
științifică și inginerie teh
nologică în domeniul chi
miei polimerilor, cercetări 
cu caracter fundamental și 
aplicativ asupra polimeriză- 
rii stereospecifice a izopre- 
nului.

Apărută în condiții gra
fice deosebite, lucrarea este 
precedată de o prefață sem
nată de academicianul B.A. 
Dolgoplosk, reputat specia
list sovietic în domeniul 
chimiei polimerilor, în care 
este relevată personalitatea 
remarcabilă de om de știin
ță și specialist in domeniul 
chimiei macromoleculelor a 
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. 
Se subliniază, de asemenea, 
importanta științifică și 
practică a cărții și marele 
interes pe care-1 prezintă 
aceasta pentru un cerc larg 
de specialiști din domeniul 
chimiei și tehnologiei com
pușilor macromolecular!.

Proteste împotriva 
noilor măsuri 

de înarmare nucleară
BONN 20 (Agerpres). — Partidul 

Social-Democrat, de guvernămînt. 
din Republica Federală Germania a 
cerut joi convocarea unei reuniuni 
speciale a Comitetului pentru dezar
mare al Bundestagului, informează 
agenția United Press International. 
Președintele comitetului, Egon Bahr, 
a declarat în legătură cu aceasta că 
va cere guvernului federal să pună 
la dispoziția organismului respectiv 
toate datele pe care le deține cu pri
vire la decizia S.U.A. de fabricare a 
bombei cu neutroni. „Este dreptul 
nostru inviolabil, datoria1 noastră de 
a avea un cuvînt de spus în legătură 
cu tot ce se întîmplă pe teritoriul 
nostru", a menționat el, exprimîn- 
du-și opoziția categorică față de o 
eventuală amplasare a acestei arme 
in R.F.G.

VIENÂ 20 (Agerpres). — Intr-o de
clarație dată publicității la Viena, Bi
roul Politic al C.C. al P. C. din Aus
tria se pronunță pentru intensifi
carea acțiunilor de protest împotriva 
producerii bombei cu neutroni, pen
tru salvgardarea păcii în Europa.

In sala „Oktiabrskaia" de la Casa 
sindicatelor din MOSCOVA a avut 
loc, joi, o adunare festivă a repre
zentanților colectivelor tie oameni ai 
muncii din capitala sovietică consa
crată marii sărbători a poporului 
nostru. In prezidiu au luat loc P. G. 
Ghilașvili. vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem, Z. N. Nuriev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, V. I. Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, V. F. Malfev, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel V. M. Saba
nov, adjunct al ministrului apărării, 
membrii delegației A.R.L.U.S., condusă 
de Ion Hobana, membru al biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S.. secre
tar al Uniunii scriitorilor din Româ
nia. Traian Dudaș. ambasadorul 
României în U.R.S.S., alte persoane 
oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Uniunii Sovietice.

Adunarea festivă a fost deschisă 
de R. F. Dementieva, secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., după care au luat cuvintul 
G. G. Sotnikov, prim-vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R., ad
junct al ministrului construcțiilor de 
mașini grele și de transport al 
U.R.S.S., și ambasadorul României.

Ambasadorul român a evidențiat li
niile directoare ale politicii externe 
a partidului și statului nostru de 
participare activă la soluționarea con
structivă a problemelor complexe ale 
lumii contemporane. S-a arătat, cu 
acest prilej, că. în ansamblul rela
țiilor externe ale României socialiste, 
Partidul Comunist Român, poporul 
român acordă o deosebită însemnă
tate strînselor relații de prietenie și 
colaborare multilaterală cu Uniunea 
Sovietică, cu P.C.U.S.

O excepțională importantă pentru 
Întărirea, prieteniei și colaborării 
româno-sovietice o au întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președihtele

Marcarea centenarului lui George Enescu

in S.U.A
NEW York 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul manifestărilor ce au loc in 
numeroase țări ale lumii pentru a 
marca centenarul nașterii lui Geor
ge Enescu, Camera executivă a sta
tului american New York a adoptat 
o proclamație in care, după ce se 
arată că George Enescu „a fost cel 
mai mare compozitor al României", 
se spune : „In acest an se marchea
ză centenarul nașterii sale, iar so
cietatea -George Enescu» va săr
bători creațiile celui mai strălucit 
nume din muzica românească și ale 
unuia dintre cei mai mari compo
zitori ai acestui secol". In document 
se relevă, totodată, că George 
Enescu a efectuat numeroase tur-

nee la New York și alte orașe din 
Statele Unite, in calitate de dirijor 
și violonist, obținind succese deose
bite. Tot la New York, el a predat 
și cursuri de interpretare. In în
cheierea proclamației se spune : 
„New Yorkul se bucură că are oca
zia să cinstească un artist care a 
petrecut mai mult de un sfert de 
secol impărtășindu-ne din mul
tiplele sale talente ca violonist, 
compozitor, dirijor și pianist. De 
aceea, eu, Hugh L. Carey, guverna
torul statului New York, proclam 
ziua de 19 august 1981 -ziua Cen
tenarului George Enescu» in statul 
New York".

In orașul Billingham, din Ma
rea Britanie, s-a deschis presti
giosul festival internațional de 
folclor, la care, alături 
mâții de renume din 
participă și ansamblul 
„Doina Trotușului" din 
Programul prezentat de 
blul nostru folcloric la 
spectacol de gală a fost în
delung aplaudat de public, im
presionat îndeosebi de măiestria 
cu care solii folclorului românesc 
au executat dansuri de o mare 
ținută artistică din diferite zone 
ale tării. Prezența formației 
noastre la festival a prilejuit și 
o reușită paradă a portului 
popular românesc din majorita
tea regiunilor tării.

de for- 
17 tari, 

folcloric 
Bacău, 

ansam- 
primul

SĂRBĂTORI
Nicolae Ceausescu, 

a României și pre- 
pentru instaurare^ 

pace si colaborare 
națiunile lumii.

Nu există „arme curate"

tării, tovarășul 
lupta neobosită 
ședintelui său 
unui climat de 
egală între toate 
Totodată, au fost subliniate relațiile 
exemplare de prietenie și conlucrare 
dintre România și Iugoslavia, ale' 
căror baze au fost puse în numeroa
sele întilniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducerea de partid 
și de stat din R.S.F. Iugoslavia.

Ambasada română din BEIJING a 
organizat o conferință de presă, la 
care au participat Mu Xin, redactor- 
șef al revistei „China", redactori-șefi 
adjuncți și redactori de la alte ziare și 
reviste, precum și de ia radio și tele
viziune, activiști ai Secției pentru re
lații externe a C.C. al P. C. Chinez, 
funcționari din Ministerul Afacerilor 
Externe.

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României, Romulus Ioan Budura. a 
subliniat însemnătatea istorică a ac
tului de la 23 August, a evidențiat 
succesele mărețe dobîndite în perioa
da de după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, care a 
ales in fruntea partidului pe 
șui Nicolae Ceaușescu.

Au fost evocate, totodată, 
de prietenie, solidaritate și 
rare dintre P.C.R. și P.C. 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, din
tre popoarele român și chinez.

La ambasada tării noastre din 
LUANDA a avut loc o conferință de 
presă, la care au participat reprezen
tanți ai publicațiilor, radioului și te
leviziunii angoleze. Ambasadorul Ion 
Moraru a făcut o amplă prezentarr-ș 
a semnificației actului istoric de 1. * ■
23 August 1944 în viata poporului r 
mân. Vorbitorul a evidențiat, de ase
menea, legăturile de prietenie și so
lidaritate dintre cele două țări, din
tre P.C.R. și M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, rolul determinant pe care îl 
au în dezvoltarea colaborării româ- 
no-angoleze convorbirile la cel mai 
înalt nivel.

La AMMAN a avut loc inaugura
rea zilelor filmului românesc, mani
festare desfășurată sub patronajul 
Ministerului iordanian al Culturii. 
Sint prezentate creații ale cinemato
grafiei românești contemporane, do
cumentare despre viața și activitatea 
poporului nostru. La seara inaugura
lă au participat reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice iordaniene, mem
bri ai corpului diplomatic, un nume
ros public.

în saloanele Consulatului general 
român de la ISTANBUL a fost orga
nizată o gală de filme românești. Au 
luat parte reprezentanți ai autorită
ților locale, oameni de afaceri, de 
artă, știință și cultură, ziariști.

(Agerpres)

Republicii Socialiste România, și to
varășul L. I. Brej nev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., intre care și ultima întîlnire 
de la 31 iulie. Vorbitorii au relevat 
hotărîrea exprimată cu acest prilej de 
a ridica la un nivel și mai înalt rela
țiile dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre 
România și Uniunea Sovietică.

G. G. Sotnikov a subliniat că po
porul sovietic urează din toată inima 
poporului român frate noi și mari 
succese în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și ex
primă încrederea că prietenia sovieto- 
română se va dezvolta și întări în 
interesul popoarelor celor două țări, 
al păcii și socialismului.

A urmat un concert festiv, susținut 
de cunoscuți artiști ai scenelor din 
Moscova.

In orașul PERNIK din R.P. Bul
garia a avut loc o adunare ’___ _
în prezidiul adunării au luat loc Bo
ris Manov, prim-secretar al 
tetului județean Pernik al 
Petre Duminică, ambasadorul Româ
niei la Sofia. Iordan Asenov. pre
ședintele comitetului executiv al con
siliului popular județean, alte cadre de 
partid și de stat, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești. Despre însemnăta
tea revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă și despre succesele deosebite ob
ținute de popoYul român, sub condu
cerea partidului comunist, au vorbit 
Gheorghi Dimitrov, prim-vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean, și am
basadorul tării noastre. Vorbitorii au 
scos în evidentă că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Bulgaria se dezvoltă cu succes în 
toate domeniile. în spiritul întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov.

La Ambasada Republicii Socialiste 
România din BELGRAD au fost or
ganizate o conferință de presă și o 
expoziție de carte social-politică. Au 
participat reprezentant! ai Secreta
riatului federal pentru afacerile ex
terne, ai Secretariatului federal pen
tru informații, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști. Ambasadorul ro
mân. Nicolae Mihai, a subliniat sem
nificația istorică a evenimentului 
sărbătorit, a scos în evidentă reali
zările remarcabile obținute de tara 
noastră. în toate domeniile de activi
tate. sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, președintele

tovară-
festivă.
Comi-

P.C.B.,

relațiile 
colabo- 
Chinez,

Agențiile de presa 
pe scurt

lucrările sesiunii minis
teriale EXTRAORDINARE A 
O.P.E.C., care se desfășoară de două 
zile Ia Geneva, vor continua vineri, 
informează agenția France Presse. 
In cele două zile de dezbateri, a de
clarat șeful delegației indoneziene. 
H. E. Subroto. președintele reuniu
nii, participanții nu au reușit să se 
pună de acord asupra unui preț co
mun al petrolului, prelungirea lu
crărilor fiind determinată de nece
sitatea unor noi consultări cu gu
vernele respective.

PREMIERUL DEMISIONAR AL
I PORTUGALIEI, Francisco Pinto 
. Balsemao, președinte al Partidului 

Social-Democrat, a acceptat, joi, să 
' formeze noul guvern al țării, a 
■ anunțat purtătorul de cuvînt al 

P.S.D. Potrivit agențiilor France 
' Presse și Associated Press, hotări- 
I rea în acest sens a fost anunțată 

după o nouă rundă de consultări 
între Balsemao și o delegație a pro- 

Lpriului său partid.
- —. -4---------------

O NOUA RUNDA DE CONSUL
TĂRI PENTRU FORMAREA GU
VERNULUI OLANDEZ. Regina 
Beatrix a Olandei a retras joi man
datul încredințat lui Jan Kremers 
(Partidul creștin-democrat) și Ed 
Van Thijn (Partidul Muncii) în ve
derea formării unui guvern. Această 
decizie a fost luată după eșuarea 
încercărilor celor doi oameni poli
tici de a găsi o modalitate de solu
ționare a crizei politice, declanșată 
după alegerile legislative de la 
26 mai. în aceeași zi. relatează 
agenția Associated Press, șeful sta
tului a început o nouă rundă de 
consultări cu liderii partidelor 
politice.

UN PUTERNIC INCENDIU « iz
bucnit Joi in zona industrială 
Shuaiba (Kuweit), cuprinzînd mai 
multe rezervoare petroliere, a 
anuntat un purtător de cuvînt ofi
cial kuweitian. Pompierii sosiți de 
urgență încearcă să împiedice ex
tinderea flăcărilor și la alte depo
zite și unități de producție din 
apropiere.

; curat e numai ce servește
vieții, progresului, fericirii omului

In cuvîntarea rostită la adunarea festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări 
a „Scînteii" și sărbătoririi Zilei presei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 

„Nu există armă atomică curată! în general, nu există nici un ar
mament despre care se poate spune că e curat! Orice folosire a arma
mentului nuclear înseamnă distrugerea vieții și civilizației".

Absurditatea cursei spre 
neant Necesitatea vitală a dezar
mării — această problemă a proble
melor lumii de azi, aflată constant 
intre obiectivele majore de politică 
externă ale partidului și statului nos
tru — a fost din nou evidențiată cu 
putere, prin glasul cel mai autorizat 
al poporului român și intr-un mo
ment cind spirala înarmărilor inten
sifică primejdiile unei conflagrații cu 
urmări incalculabile pentru destinele 
civilizației.

Pornind de la această realitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în 
lumină urgența cu care se impune 
oprirea cursei înarmărilor, cursă spre 
neant, prin înfăptuirea dezarmării, în 
special a celei nucleare. își găsește 
ilustrare, în cuvintele secretarului 
general al partidului, poziția de prin
cipiu a țării noastre față de această 
problemă cardinală a contemporanei
tății, de soluționarea căreia depinde 
însuși viitorul omenirii.

Caracterul absurd al competiției 
militare rezultă din însuși faptul că 
omenirea trăiește azi. mai mult ca 
oricind, sub spectrul unei cumplite 
amenințări, chiar la nivelul actual ar
mamentele acumulate avînd capaci
tatea de a distruge de mai multe ori 
locuitorii planetei și bunurile civili
zației create de milenii. Pe lingă a- 
menintarea teribilă la adresa păcii, 
sporirea continuă a arsenalelor — în
ghițind 550 miliarde de dolari anual, 
irosind „partea leului" din resursele 
planetei, din roadele capacității crea
toare a oamenilor — aruncă poveri 
mereu mai istovitoare pe umerii po
poarelor. le mutilează posibilitățile de 
dezvoltare 
mai mult

economică, agravează și 
efectele crizei economice.

în plus, chiar in condiții de nefo- 
losire a armelor, această cursă ira
țională are efecte profund negative 
asupra relațiilor internaționale. Ca 
reazem material al politicii de forță 
și dictat, înarmările sînt nemijlocit 
legate de tendințele și practicile de 
dominație, constituie 
major în calea stingerii focarelor de 
război și reglementării 
litigioase pe căi politice, reprezintă 
o piedică in eforturile de instaurare 
a unor raporturi internaționale ba
zate pe egalitâte și respect reciproc ; 
subminează grav destinderea și co
laborarea internațională, care nu se 
pot dezvolta la umbra competiției 
frenetice a armamentelor, generatoa
re de încordare, suspiciune și insta
bilitate.

Din nefericire, acumularea de mij
loace ale morții își urmează cursul, 
accentuînd neliniștea popoarelor, dar 
și voința lor de a stopa înaintarea 
spre orizonturi apocaliptice. O arată 
elocvent valul de acțiuni in sprijinul 
dezarmării, desfășurate pe o scară 
tot mai largă în întreaga Europă oc
cidentală — din Scandinavia pînă în 
Peninsula Iberică — manifestare a 
voinței unor forte sociale din cele 
mai largi de a se opri proliferarea 
armamentelor, de a impune dezar
marea.

De la sabia însîngerată la 
„moartea fără urme". ln legă" 
tură cu aceasta, atrage atenția fap
tul că noile proiecte de intensificare 
a cursei înarmărilor, de lărgire și di
versificare a spectrului mijloacelor de 
distrugere, cu deosebire a celor nu
cleare, sînt însoțite de încercarea 
asiduă de a le face mai „prezenta-

un obstacol
problemelor

bile", sustinîndu-se în acest sens că 
ar fi vorba de „arme curate". In rea
litate, nu e la mijloc decit o tenta
tivă de a semăna confuzii, de a de
ruta și demobiliza mișcările in favoa
rea dezarmării. In ultimă instanță, 
este vorba de o mare înșelăciune, 
de o tactică insidioasă a profitorilor 
de pe urma industriei și comerciali
zării armelor, a cercurilor agresive 
interesate în agravarea continuă a 
climatului politic internațional.

Analiza făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în recenta cuvîntare dez
văluie substratul acestei tentative, 
dă o puternică lovitură falselor aser
țiuni care acompaniază noua fază a 
cursei înarmărilor, arătînd limpede 
adevărul : nu numai că armele in 
cauză nu sînt „curate", dar nu există 
— și nici nu pot exista — în gene
ral „arme curate". Precizarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu vine 
reliefeze încă o dată nobilul ideal 
partidului nostru, al comuniștilor 
făurirea unei lumi fără exploatare 
asuprire și, totodată, fără arme 
războaie.

Așa cum se știe, omul și-a confec
ționat arme, în negura vremurilor, 
cind trăia ca vînător și pescar, ele 
fiind destinate procurării hranei, a- 
părării în fața sălbăticiunilor. Din 
nefericire, toporul — de silex, bronz 
sau fier — sulița sau lancea au că
pătat apoi sinistra destinație de a 
ucide semenii, de a-i înrobi. Și cu 
atît mai odioase deveneau armele cu 
cit sporea puterea lor de distrugere. 
Sigur că spada, sulița sau săgeata 
războinicilor antichității se pătau cu 
sîngele celor răniți sau răpuși — și, 
avînd asemenea stigmat, nu se putea 
spune despre ele că erau „curate". 
Dar oare sînt mai „curate" acele

să 
al

și 
Și

arme, cum sînt armele atomice, care 
nu păstrează asemenea pete, care au 
teribila capacitate de a supraucide 
fără urme vizibile, de a volatiliza pur 
și simplu ființele umane?! Nu sînt 
ele oare infinit mai „murdare" decit 
paloșul și săgeata ? Sau bomba cu 
napalm, care 
„antiseptică" 
antiseptic și 
îngrozitoare. ___ __ ______ __
murdărie morală ?

Faptele demonstrează că orice 
armă, indiferent de caracteristicile ei, 
și în special armele de exterminare 
în masă, sint și vor fi întotdeauna 
murdare prin însăși menirea pe care 
o au — aceea de a curma vieți ome
nești.

Desigur, singura derogare ce se im
pune este situația cînd un popor se 
vede nevoit să ia arma în mină spre 
a-și apăra libertatea și independența, 
spre a izgoni cotropitorii de pe pă- 
mîntul patriei, spre a răsturna regi
muri represive, spre a-și obține eli
berarea națională și socială, dreptul 
de a fi stăpin pe propria soartă.

Evident, dacă în mijlocul unor 
orașe s-ar acumula grămezi de res
turi pestilențiale, s-ar face auzit 
glasul ecologilor, al medicilor, al 
cetățenilor care, invocînd încălcarea 
normelor legislative -L stabilite a- 
proape pretutindeni — ar protesta, 
pe bună dreptate. Cu atit mai mult 
se impune să se facă auzit protestul 
popoarelor în fața arsenalelor actua
le, factori de poluare pe scară mon
dială, cei mai primeidioși. întrucît 
creează riscuri mai mari decît orice 
epidemie — riscul dispariției speciei 
umane și a valorilor civilizației 
create de ea.

Ca unul 
rate" este 
troni. care 
obiectele 
din această judecată cinică rezultă 
concluzia că „murdar" ar fi omul, 
iar „curate" bunurile materiale. Și, 
culmea absurdului, aceasta se chea
mă umanism ! Intr-adevăr, „curat 
murdar !“, cum ar spune Caragiale.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se constituie intr-un vi
brant apel Ia acțiune, arătînd, cu

cauterizează totul, mai 
decît cel mai puternic 
care ucide în chinuri 
nu este un record de

din tipurile de arme „cu- 
înfătișată bomba cu neu- 
ucide omul și lasă intacte 
materiale. In mod logic,

mare forță de convingere, că tot ce 
dăunează omului, ce servește prigo
nirii și exterminării lui nu poate fi, 
sub orice ambalaj propagandistic 
s-ar prezenta, decit mijloc murdar. 
Și, dimpotrivă, curat e tot ce slu
jește bunăstării și fericirii omului, 
asigurării unei ambiante în care el 
să-și poată manifesta plenar vocația 
constructivă.

Glasul rațiunii. Fără a ignora 
complexitatea problemei dezarmării 
și necesitatea unui echilibru care să 
garanteze securitatea reală și egală 
a fiecărui stat, România susține ma
rele adevăr că echilibrul militar pe 
calea accelerării înarmărilor rămîne 
iluzoriu, că, dimpotrivă, realizarea 
unui echilibru al forțelor — necesar, 
desigur — trebuie să aibă loc prin 
coborîrea continuă a plafonului înar
mărilor. Pentru aceasta este impe
rios necesar ca negocierile asupra 
unei asemenea 'probleme vitale să 
abandoneze practicile sterile de pînă 
acum, să determine declanșarea unui 
proces autentic de dezarmare, prin 
adoptarea unor măsuri concrete, 
efective, să se desfășoare în văzul 
opiniei publice, spre a implica cele 
mai largi forțe sociale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu accentuează insis
tent însemnătatea decisivă pe care o 
are acțiunea popoarelor, a maselor 
celor mai largi — și aceasta cu deplin 
temei, căci popoarele sînt cele care 
suportă direct uriașa povară a chel
tuielilor militare și tot ele dau tri
butul cel mai mare de singe în cazul 
unei conflagrații ; tocmai de aceea, 
lor le revine datoria să acționeze tot 
mai ferm pentru înfăptuirea dezar
mării

...în destule muzee ale lumii sint 
expuse azi obiecte de tortură din 
epoci mai mult sau mai puțin înde
părtate. Mărturii din cela mai res
pingătoare ale degradării umane. 
Trebuie însă să se ajungă ca și ar
mele să fie întîlnite tot în muzee șl 
privite cu repulsie ca triste amintiri 
ale unor timpuri depășite de puterea 
rațiunii umane, spre binele tuturor 
fiilor Terrei.

Vaslle OROS

Incident între avioane
TRIPOLI 20 (Agerpres)'. Uh 

purtător de cuvînt militar libian — 
citat de postul de radio Tripoli — a 
anuntat că. miercuri dimineața, două 
avioane libiene „aflate într-o misiune 
de recunoaștere de rutină în spațiul 
aerian national, deasupra apelor 
teritoriale, în golful Sirta, au fost 
interceptate și s-a deschis focul asu
pra lor de către opt aparate 
cane“ — transmit agențiile 
France Presse și U.P.I. Un 
american de tip „F-14" a fost 
de aparatele libiene.

Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă a adresat S.U.A., prin in
termediul ambasadorului Belgiei la 
Tripoli, care reprezintă interesele 
americane în capitala libiană. o notă 
de protest.

ameri- 
Reuter, 

avion 
doborît

libiene și americane
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

La Washington a fost publicată o de
clarație a Ministerului Apărării al 
S.U.A.. reluată de agențiile U.P.I. și 
A.P.. în care se arată că „două a- 
vioane de tip F-14 Tomcat, aparți- 
nînd Statelor Unite, care participau 
la exerciții militare de rutină, anun
țate în prealabil. în spațiul aerian 
international, deasupra apelor inter
naționale din sudul zonei centrale a 
Mării Mediterane. au fost atacate de 
două avioane de vînătoare libiene. 
Avioanele americane au ripostat și 
au doborît ambele avioane libiene".

Guvernul american a transmis 
Jamahiriei Libiene, prin intermediul 
ambasadorului Belgiei la Tripoli. < 
notă de protest.

„ORAȘUL LACRIMILOR"
Agenția „France Presse" despre acțiunea samavolnică a 
poliției din R.S.A,

După cum transmit 
agențiile de presă, au
toritățile sud-africane 
au dezlănțuit în ulti
mele zile o vastă ope
rațiune polițienească 
pentru transmutarea a ' 
1000 de familii de 
negri din Nyanga, 
o așezare situată in 
apropierea orașului 
Capetown. Ca de fie
care dată in ase
menea ocazii, forțele 
de intervenție au re
curs la gaze lacrimo
gene și bastoane de 
cauciuc pentru a îm
prăștia populația ce se 
împotrivea acestei ac
țiuni samavolnice, lo
vind, fără alegere, 
bărbați, femei și copii. 
Zeci de cocioabe din 
scindară și tablă au 
fost prăvălite la pă- 
mint de buldozerele 
sosite odată cu politia.

Referindu-se la a- 
ceastă acțiune brutală 
a rasiștilor sud-ăfri- 
cani, France Presse 
subliniază că ea con
stituie un nou episod 
al înfruntării dramati
ce care are loc de mai 
multă vreme între 
populația de culoare 
și autorități. „Soarta 
negrilor din Nyanga și 
din alte așezări — 
continuă A.F.P. — a 
atras atenția opiniei 
publice internaționale 
încă în luna iulie, cind 
circa 1 000 dintre aceș
tia au fost arestați sub 
acuzația de ședere ile
gală in regiunea Cap. 
Autoritățile vor ca 
marea majoritate a a- 
cestora să fie trimiși 
în bantustanele de o- 
rigine, Transkei și 
Ciskei. Dar ei s-au 
opus și se opun cu în
verșunare să meargă 
în aceste adevărate la
găre de concentrare".

In ciuda propagan
dei rasiste, impregna
te de ură și dispreț 
fată de negri, adaugă

de strămutare a 
din Nyanga

agenția, „numeroși 
albi din regiunea Cap 
au hotărit să-i ajute 
pe cei năpăstuiți, tri- 
mițîndu-le hrană șt 
oferindu-se să aibă 
grijă de copiii lor. Au
toritățile au fost vio
lent criticate de parti
dele de opoziție și de 
reprezentanții biseri
cii. Negrii trăiesc in 
condiții deosebit de 
dramatice in estul 
provinciei Cap și in 
Ciskei, afirmă un pur
tător de cuvînt al 
Partidului sud-african

populației africane

progresiv federal
(P.F.P.). Aceste așe
zări, dintre care una 
poartă numele suges
tiv de „orașul lacri
milor", adăpostesc 
circa 55 000 de persoa
ne. Pentru delegatul 
P.F.P., care a vizitat 
așezarea, situația se 
rezumă intr-un cuvînt 
'repetat fără încetare 
de locuitorii ei, „siya- 
lamba", care înseamnă 
„ne este foame".

In fotografie : așe
zarea Nyanga înainte 
de intervenția poliției.
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