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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚbVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

UI SWIW MII KME CM
Astăzi sosește in țara noastră președintele Consiliului Național 

al Revoluției din Republica Volta Superioară, 
șef al statului, căpitan Thomas Sankara

Bun venit pe pămîntul României!
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, căpitan 
Thomas Sankara, președintele Consiliului Național al Revoluției din Republica Volta Superioară, șei al 
statului, sosește, astăzi, intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
Puternic avînt în muncă 

pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor economice

SECERIȘUL GRÎULUI- pe un front larg, cu viteze zilnice sporite!
• Pînă în seara zilei de 23 iulie, grîul a fost 

strîns de pe 1128200 hectare, ceea ce 
reprezintă 48 la sută din suprafața cultivată

• Recoltarea griului s-a încheiat în județul 
Olt și este avansată în județele Teleor
man, Dolj, Ialomița, Călărași, Constanța, 
Brăila, Mehedinți, Giurgiu, Timiș și în sec
torul agricol Ilfov

® Hotârîtoare pentru grăbirea secerișului sînt 
organizarea temeinică a formațiilor de 
combine și transport, dirijarea operativă 
a utilajelor din unitățile care au terminat 
recoltarea în cele unde grîul se află încă 
în lanuri

• Grîul strîns în cursul zilei, pînă seara 
trebuie transportat și depozitat în cele 
mai bune condiții, spre a se evita orice 
pierderi de recoltă

Brigada „Scînteii" transmite din județul Buzău :
Oamenii prețuiesc recolta și folosesc fiecare oră 

bună de lucru
IN PAGINA A IV-A

"planul la exporT
- realizat ritmic și integral!

Cronica marii întreceri socialiste 
consemnează in aceste zile succese 
de seamă in1 toate domeniile de ac
tivitate. In fabrici și uzine, pe șan
tiere și ogoare, in institutele de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică. oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — Strins uniți in jurul 
partidului, ii secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
muncesc cu dăruire, pasiune și 
inaltă răspundere pentru a intim- 
pina cu rezultate cit mai bune 
marea noastră sărbătoare națională 
de Ia 23 August și Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru înde
plinirea exanplară, la toți indica
torii, a planului pe acest an. Este 
răspunsul lor muncitoresc, patriotic 
la indemnul insuflețitor al secreta
rului general al partidului de a se 
face totul pentru fructificarea cu 
eficientă maximă a puternicului 
potential tehnic și material de care 
dispune in prezent economia națio
nală. pentru realizarea neabătută a 
sarcinilor ce le revin in acest an 
din progranele de dezvoltare eco- 
nomico-socfală a țării.

Sarcinile cantitative și. mai ales, 
calitative dn cel de-al doilea se
mestru al anului sint deosebit de 
complexe și mobilizatoare. Iar unul 
dintre obiectivele prioritare ale ac
tivității productive clin această pe
rioadă il cohștituie, așa cum a sub
liniat secretarul general al partidu
lui la Plenara C.C. al P.C.R. din 27 
iunie și cu prilejul recentelor vizite 
dc lucru in județele Sibiu și Alba, 
îndeplinirea ritmică, integrală și la 
un înalt nivel calitativ a planului 
la export, aceasta fiind o condiție 
hotăritoare. fundamentală pentru 
desfășurarea corespunzătoare a ac
tivității noastre economice și pen
tru dezvoltarea generală a tarii.

Prin prisma acestei cerințe, evi
dențiată din nou la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C al P.C.R.. cel de-al 
doilea semestru al anului con
stituie o perioadă de exigent exa
men pentru fiecare colectiv de în
treprinderi. de puternică angajare 
muncitorească pentru îndeplinirea 
exemplară, zi de zi. a planului la 
export. Iată de ce, printr-o activi
tate plină de abnegație și pătrunsă 
de înalt spirit de răspundere a tu
turor colectivelor de întreprinderi 
care produc pentru export, prin ac
țiunile comune și stăruitoare ale 
consiliilor oamenilor muncii, ale 
organizațiilor de partid și ale co
misiilor pentru probleme de export 
— sub îndrumarea și controlul 
permanent al comitetelor județene 
de partid — trebuie' să se creeze 
toate condițiile necesare pentru ca 
fondul de marfă Ia export să fie 
realizat ritmic și integral. în con
cordantă cu clauzele înscrise în 
contractele încheiate cu partenerii 
externi. Nici un moment nu tre
buie să se piardă din vedere că 
sarcinile de plan Ia export pot fi 

. considerate îndeplinite numai atunci

cînd întreaga producție a fost li
vrată și incasată.

Realizarea ritmică, integrală a 
planului la export impune in aceas
tă perioadă, mai mult ca oricind, 
ca in fiecare întreprindere să. e- 
xiste un climat de ordine per
fectă, prin organizarea temeinică și 
în detaliu a muncii, intărirea dis-’ 
ciplihei și răspunderii muncitorești, 
o inaltă conștiință profesională, 
dăruire și competență, impune ca 
fiecare om al muncii să-și facă 
exemplar datoria, pentru ca pre
tutindeni, în fiecare unitate, pro
ductivă, să se asigure utilizarea 
deplină a timpului de luefu. folo
sirea cu randament superior a ma
șinilor și utilajelor, realizarea de 
produse de înaltă calitate, cores
punzător clauzelor înscrise in con
tracte. Măsurile organizatorice ce 
se întreprind in prezent in fiecare 
întreprindere trebuie să urmăreas
că lansarea cu prioritate in fabri
cație a producției destinate expor
tului. iar la realizarea acesteia să 
fie repartizați cei mai buni munci
tori, tehnicieni și specialiști. De 
asemenea, in toate unitățile econo
mice. îndeplinirea sarcinilor de ex
port trebuie să fie urmărită cu 
toată atenția si răsounderea. zi de 
zi. schimb de schimb.

în lumina sarcinilor și exigențe
lor formulate de secretarul general 
al partidului, realizarea riguroasă 
a pianului de export, in condiții de 
inaltă calitate și eficiență, repre
zintă un domeniu esențial de afir
mare a spiritului revoluționar, a 
responsabilității muncitorești și a 
capacității creatoare a colectivelor 
de oameni ai muncii. Iar în acest 
vast perimetru de muncă rodnică 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului la export, cuvîntul hotări- 
tor trebuie să-l aibă organizațiile 
de partid din fiecare întreprindere, 
chemate să determine, folosind larg 
și convingător mijloacele muncii 
politico-educative, noi progrese în 
organizarea producției și a muncii, 
in ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al- produselor, o înaltă răs
pundere a fiecărui colectiv ’ pentru 
onorarea cu promptitudine maximă 
a tuturor contractelor de export.

Printr-o organizare ireproșabilă a 
producției și a muncii, printr-un 
sprijin nemijlocit, eficient, la fața 
locului, din partea ministerelor, 
centralelor și organelor de partid, 
concretizat în rezolvări practice și 
operative ale tuturor problemelor 
producției, printr-o puternică an
gajare muncitorească, este imperios 
necesar și pe deplin posibil ca in 
această perioadă în toate unitățile 
economice să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, astfel incit 
sarcinile de plan și angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă în 
domeniul exportului să fie îndeDli- 
nite zi de zi. decadă cu decadă și 
pe ansamblul întregului an. în 
condițiile creșterii continue a efi
cienței economice.

Ilîe ȘTEFAN

Thomas Sankara s-a născut la 21 
decembrie 1949. in localitatea Yako. 
A urmat școala primară la Kaya, 
cursurile secundare la Prytanee Mi- 
litaire de Kadiugo, din Ouagadou
gou. iar pregătirea militară la Aca
demia militară Ansirabe. din Mada
gascar. între anii 1970—1972. A ab
solvit. de asemenea, cursurile unor 
școli de parașutism din Franța și 
Maroc. După anul 1975 este co
mandant al regimentului de pa- 
racomando cu baza la Po, in sudul 
țării.

în perioada 1980—1983 deține 
înalte funcții guvernamentale, in
tre care cea de prim-ministru.

De la 5 august 1983, Thomas 
Sankara este președintele Consi
liului Național al Revoluției, șef 
al statului, președintele Consiliu
lui de Miniștri.

în anii care au urmat procla
mării republicii și dobindirii inde
pendentei tării, in condițiile unei 
grele moșteniri coloniale, tinărul 
stat Volta Superioară a depus 
eforturi susținute pentru depă
șirea stării de inapoiere și pen
tru dezvoltarea social-economică. 
Țară africană in curs de dezvol
tare, în care 90 la sută dintre lo
cuitorii săi se ocupă de cultivarea 
pămintului și creșterea animale
lor, Volta Superioară și-a fixat 
ca obiectiv prioritar dezvoltarea 
agriculturii ca sector de bază. A- 
ceastă orientare include lucrări 
de irigații și împăduriri pentru 
combaterea frecventelor perioade 
de secetă ce afectează zona 
Sahelului, precum și dezvoltarea 
zootehniei. Printre obiectivele gu
vernului se inscriu, totodată, creș
terea productivității muncii in eco
nomie. iar pe plan social-politic 
atragerea tot mai largă a maselor la 
conducerea treburilor tării. Impera
tivul valorificării la un nivel su
perior a resurselor tării a determi
nat intensificarea prospecțiunilor 
geologice, care au condus la desco
perirea unor importante zăcăminte 
de aur si de mangan și la crearea 
bazelor pentru o industrie proprie.

Pe plan extern. Volta Superioară 
promovează o politică de relații de 
bună vecinătate și colaborare cu sta
tele africane, se pronunță pentru con
solidarea Organizației Unității Afri
cane. In același timp, desfășoară o

politică de colaborare cu toate sta
tele ne baza principiilor respectului 
reciproc și al neamestecului in tre
burile interne. Este atașată princi
piilor mișcării de nealiniere și spri
jină. lupta de eliberare națională a 
popoarelor din Africa australă. în 
concepția guvernului Voltei Superi
oare. dezarmarea generală si tota

lă ’ este singura măsură reală care 
poate asigura pacea si securitatea 
popoarelor.

Animat de sentimente de profundă 
prietenie și _ solidaritate față de po
poarele Africii, poporul român ur
mărește cu interes și simpatie efor
turile poporului din Volta Superioară 
pentru dezvoltarea economică și so
cială. România a stabilit relații di
plomatice cu Volta Superioară pe 
baza principiilor independentei și 
suveranității naționale, ale nea
mestecului in treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc. De asemenea, intre cele două 
țări există o bună colaborare la 
O.N.U. și în alte organisme inter
naționale, in „Grupul celor 77,“ și în

cadrul acțiunilor întreprinse de ță
rile în curs de dezvoltare și cele 
nealiniate, colaborare vizînd conso
lidarea păcii ca o condiție esențială 
pentru propășirea economică si so
cială a tuturor statelor, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Recent a fost afirmată voința co
mună a celor două țări de a dez
volta raporturile bilaterale, de a 
se iniția și concretiza acțiuni de 
cooperare în domeniile minier, 
al transportului, agriculturii și 
altele, pe baze reciproc avanta
joase, în interesul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni.

în telegrama adresată de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul Zilei naționale a Vol
tei Superioare căpitanului Tho
mas Sankara se exprimă convin
gerea că „dezvoltarea cooperării 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Volta Supe
rioară servește intereselor celor 
două popoare ale noastre, po
liticii de pace, libertate și pro
gres".

La rîndul său, președintele 
THOMAS SANKARA sublinia în 
telegrama adresată președintelui 
României cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării noastre : „Nu
tresc speranța fermă de a vedea 
intensificîndu-se și întărindu-se 
mai mult, într-un spirit de înțe
legere și respect reciproc, legă
turile de prietenie și cooperare 
care uneso cele două popoare ale 
noastre".

Avind convingerea că vizita în 
România a înaltului oaspete din 
Volta Superioară, convorbirile ce vor 
avea loc cu acest prilej vor repre
zenta o nouă contribuție la extin
derea relațiilor bilaterale și. în ace
lași timp, la întărirea solidarității și 
colaborării țărilor în curs de dezvol
tare. la cauza păcii și cooperării in
ternaționale, poporul român ii întîm- 
pină pe președintele Thomas San
kara cu sentimente de stimă șl pre
țuire. adresîndu-i tradiționala urare 
„BUN VENIT PE PĂMÎNTUL 
ROMÂNIEI !".

Peisajul urbanistic al Brașovului 
se schimbă de la o zi la, alta. 
Ritmul înalt al construcțiilor de lo
cuințe și obiective sociale cu liniile 
lor moderne dă un plus de fru
musețe municipiului de Ia poalele 
Timpei. Șantierele de construcții 
sint prezente in toate zonele Bra
șovului. în partea de sud, in spatele 
Tîmpei s-au ridicat zeci de blocuri 
care formează cartierul Valea Ce

BRAȘOV: Noi construcții de
tății. Aici se conturează cel mai 
modern și frumos cartier al Brașo
vului. Din cele 6 000 apartamente 
cite va număra in final Valea Ce
tății, peste 4 000 au și fost date in 
folosință. La circa un kilometru 
distanță se deschide perspectiva 
altui modern cartier. Blocuri zvelte 
au schimbat înfățișarea vechiului 
peisaj. In partea de est a mu
nicipiului s-au înălțat deja un

locuințe
mare număr de blocuri care, 
împreună cu cele aflate în con
strucție, vor forma cartierul ce
feriștilor. Se lucrează intens și în 
alte zone ale Brașovului, in car
tierele Bartolomeu, Tractorul. Mi
hai Viteazul. Hărman-Zizin, în zona, 
gării. Numărul apartamentelor date 
în folosință de la începutul actua
lului cincinal in Brașov se ridică 
la 13 000. (Nicolae Mocanul.

„EPOCA CEAUȘESCU11, EPOCA UNOR MĂREȚE,

LUMINOASE ÎNFĂPTUIRI ÎN ANII SOCIALISMULUI
VALORIFICAREA DEPLINĂ

A RESURSELOR ENERGETICE
obiectiv central al muncii de partid

„_.E bine să reamintim permanent 
— pentru a nu se uita niciodată — 
ce reprezenta tara noastră și ce re
prezenta 
1944. la 
eliberare 
cistă și 
de tiffarete, o topitorie de cinepă și 
incă citeva mici ateliere si un lagăr 
de deținuți politici. Agricultura era 
înapoiată, ca in întreaga tară dealt
fel. Aproape cea mai mare parte a 
gorjenilor trebuiau să ia drumul 
Bucureștiului sau al altor orașe, in 
căutare de lucru. Oricine poate veni, 
din oricare județ al tării să vadă ce 
au realizat gor.ienii — urmașii lui 
Tudor Vladimirescu — in dezvolta
rea industriei, sub conducerea Parti
dului Comunist Român".

Iată cum caracteriza. în cuvinte de 
mare forță de convingere, secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu — cu prilejul unei 
vizite de lucru efectuate in județul 
Gorj — puternica dezvoltare Pe care 
a cunoscut-o. în anii socialismului, 
această străveche vatră românească, 
într-adevăr. Gorjul. odinioară lipsit 
de orice perspectivă, si-a făurit în 
această perioadă, cu deosebire în 
ultimele două decenii, ne baza apli
cării în viată a politicii intelepte a 
partidului comunist de industrializa
re socialistă a tării, a 
științifice promovate de 
general ■ al partidului.
Nicolae Ceaușescu. cu privire la va
lorificarea superioară a resurselor 
proprii de materii prime și energie, 
o fizionomie distinctă in tabloul eco- 
nomico-social al patriei.

Cu un inegalabil spirit vizionar 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei, sesizind din timp evolu
ția fenomenului energetic. încă din 
primii ani ce au urmat Congresului al

judetul Gorj in 1940 sau in 
înfăptuirea revoluției de 

națională și socială, antifas- 
antiimperiaiistâ : o fabrică

IX-lea. secretarul general al parti
dului a dat orientări clare privind 
extinderea și modernizarea extracției 
de cărbune inferior si crearea in zo
nele miniere a unor puternice uni
tăți energetice. De la prima vizită de 
lucru, in 1968. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a aflat de încă șapte 
ori pe meleagurile Gorjului. pentru 
a analiza, la fata locului, roadele 
politicii de industrializare. în dialo
gul purtat cu organizația județeană

liie CIȘU
prim-secretor

al Comitetului județean Gorj al P.C.R.

concepției 
secretarul 
tovarășul

de partid, cu minerii, petroliștii, e- 
nergeticienii si constructorii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a jalonat cu 
înaltă clarviziune direcțiile de acțiu
ne ale fiecărei etape, pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce ne-au revenit 
din hotăririle de partid și de stat 
— printre care in mod deosebit creș
terea contribuției județului la ob
ținerea independenței energetice — 
pentru sporirea eficientei muncii în 
sectoarele energetice și trecerea la o 
nouă calitate in toate domeniile ac
tivității economico-sociaie.

Susținută 
material 
tului — 
ultimele 
lum de 
miliarde 
nară a făcut ca Gorjul să înregis
treze un adevărat salt în istorie, in- 
scriindu-se în scurt timp in rindul 
județelor cu o structură economică 
modernă exprimată de puternicele 
mine și cariere din perimetrele Mo- 
tru, Rovinari. Jilț, Albeni : „stelele"

printr-un imens efort 
și financiar din partea sta- 
concretizat în alocarea, in 
patru cincinale, a unui vo- 
investitii de aproape 100 
lei — această politică vizio-

energetice de la Rovinari și Turceni; 
modernele schele de foraj și produc
ție petrolieră ; monumentalele lu
crări din cadrul sistemului hidro
energetic Cerna — Motru — Tisma- 
na. Aceste ramuri constituie „co
loana vertebrală" a întregii economii 
a județului, pentru că, in funcție de 
ele. s-a creat o industrie complexă, 
reprezentată prin 
toare de mașini, 
utilaj minier și 
articole tehnice __ _____
benzi transportoare, alte unități de 
construcții și montaj minier. Iar ex
presia socială cea mai concludentă 
a acestui proces înnoitor este aceea 
că astăzi Gorjul dispune de puter
nice detașamente muncitorești : 
mineri, petroliști, energeticieni. con
structori de mașini și alte categorii 
de profesii cu rol de frunte in acti
vitatea economico-socială. în deplin 
consens cu dezvoltarea economică se 
schimbă si înfățișarea așezărilor 
noastre. Constructori ai modernelor 
cetăti industriale de la Rovinari și 
Tg. Jiu. Turceni și Motru. oamenii 
locurilor iși făuresc, in acești ani, 
sub proiecția de lumină a politicii 
partidului, a grijii părintești ce le-o 
poartă Dersonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. condiții minunate pentru 
ca viata lor să fie mai demnă.

în tot ce întreprindem pornim de 
la principiul subliniat de atitea ori 
de secretarul general al partidului, 
potrivit căruia realizarea obiective
lor propuse depinde de capacitatea 
organizatorică a organelor si organi
zațiilor de partid, de modul cum fie
care comunist, fiecare om al muncii 
reușește să se afirme ca un perse
verent promotor al noului, al spiri
tului revoluționar, al luptei hotărite

unități construc- 
întreprinderi 

de reparații.
din cauciuc

(Continuare in pag. a V-a)

PROGRESUL ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI

în oglinda activității celui mai mare port al țării
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Educație revoluționară,
cultură umanistă

Educație, cultură, is
torie — iată trei no
țiuni ce se întregesc, 
se completează, 
armonizează, 
ind la un loc 
mul pregătirii 
tului nostru in 
iubirii de tară, 
ținutul noțiunii 
cultură, mai 
zător, le include și pe 
celelalte două. iar 
acestea conferă sub
stanța nutritivă cultu
rii. Căci nu poate 
un om 
om nu 
tinde 
culturi 
educație.
său. conținutul noțiu
nii de educație e mai 
cuprinzător decit do
meniul istoriei, dar 
iarăși e greu de închi
puit educația. din 
orice unghi ar fi privi
tă. fără 
istoriei, 
mari, in sensul legilor 
de dezvoltare a socie
tății. a creațiilor ma
teriale și spirituale, 
de valoare perenă ale 
omenirii, a eforturilor 
acesteia pentru dez
voltare. progres, drep
tate și libertate.

Importanța 
factori pentru mersul 
ascendent al 
ții, pentru urcușul său 
pe noi trepte de cul
tură explică preocu
parea lumii contem
porane pentru edu
carea tineretului in 
cele mai frumoase vir
tuți umane. Explică, 
în ce ne privește, gri-

se 
alcătu- 

siste- 
tinere- 
cultul 
Con

de 
cuprin-

fi
, nici un 
poate pre- 

unei
cult.
se i 
stăpinul 
adevărate fără

La rîndul

cunoașterea 
a istoriei

acestor
societ.ă-

ja deosebită a Parti
dului Comunist Ro
mân, a României so
cialiste, a secretarului 
general al partidului, 
președintele României 
socialiste, pentru mo
dernizarea și 
ționarea 
educațional, 
orientarea 
viitor, 
largă spre timpul 
vine, spre modernita-

perfec- 
sistemului 

pentru 
lui spre 

Deschiderea 
ce

ÎNSEMNĂRI
de acad. Stefan

PASCU

te își are sorgintea 
implicit in faptul că 
educația, astăzi, nu se 
mai poate mulțumi cu 
metodele contemplati
ve de odinioară ; edu
cația se cere a fi ac
tivă ca metode, dina
mică și programatică, 
un microcosmos în 
macrocosmosul social, 
ea 
de 
Și 
sul 
tații românești. Pen
tru că nu este cî- 
tuși de puțin exagera
tă opinia potrivit că
reia. în ultimă anali- 

prezentul și viito- 
societății depind 

educația tineretu- 
făcută la vîrsta 

căută- 
i re- 
vîrsta 

caractere-

are scopul suprem 
a sluji eu știință 
conștiință progre- 
continuu al socie-

ză. 
rul 
de 
lui 
întrebărilor și 
rilor, a maximei 
ceptivităti. la 
modelării

lor. Ea este de abso
lută trebuință pentru 
ca tineretul să înțe
leagă mai bine și mai 
just noile realități is
torice. socialiste, ca
racteristicile economi
ce. politice, sociale și 
culturale ale epocii 
pe care o trăim, ale 
societății socialiste 
multilateral dezvol
tate. Iată consideren
tele politice și sociale 
care explică perma
nenta atenție și îndru
mare de care se bucu
ră 
mânesc 
partidului 
nostru 
tovarășului 
Ceausescu, 
strateg al 
poporului 
drumul __ ________
si comunismului. în 
cei 40 de ani care au 
trecut de la revoluția 
de eliberare socială si 
națională, antifascistă 
si antiimperialistă. în- 
vătămintul românesc 
de toate gradele a 
străbătut un proces de 
radicală înnoire. Școa
la românească de as
tăzi se înfățișează ca 
un adevărat factor de 
cultură si civilizație, 
cu o puternică si mo
dernă bază materială, 
cu educatori si profe
sori bine pregătiți, 
constienți de nobila 
lor îndatorire de a 
forma noile generații 
de constructori ai so-

învățămintul ro
din partea 

i si statului 
socialist. a 

Nicolae 
genialul 

destinelor 
nostru pe 

socialismului 
comunismului.

(Continuare 
în pag. a V-a)

OMUL NOU
CONSTRUCȚIA CEA MAI
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EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA UNOR MĂREȚE,
CONSTANTA»

BBi PROGRESUL ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI

De aici, de la nivelul Mării Negre, 
ochii nu pot să cuprindă întreaga 
țară. Nu se pot vedea nici munții, 
riurile, cîmpiile, nici marile com
binate industriale, ogoarele roditoa
re, institutele de cercetări științifice, 
școlile și facultățile, așezămintele 
culturale. Nu poți, din acest loc, să 
cuprinzi cu privirea cele aproape 23 
de milioane de priviri ale tării, care 
reflectă gînduri, sentimente, pre
ocupări, năzuințe ce se leagă prin 

.legi cauzale de înfăptuirile patriei, 
de tot ceea ce reprezintă România 
socialistă în acest al 40-lea an al li
bertății sale. Totuși, de aici, din 
portul Constanta, poate fi văzută, 
intr-un anume fel. întreaga țară. 
Mai exact, conținutul activității por
tuare reflectă, in bună parte, dina
mismul și structura economiei noas
tre naționale. Peste 60 la sută din 
totalul produselor destinate exportu
lui, ce poartă inscripția „Fabricat în 
România", trece prin portul Con
stanța. 'De aici, așadar, țara privește 
spre lume și se prezintă lumii.

Fabricăm, 
tn.tr-0 vre- 
navale au

„DINTRE SUTE DE CATARGE". 
Scria Eminescu : „Dintre sute de ca
targe / Care lasă malurile ! Cite 
oare le vor sparge I Vinturile, valu
rile Dincolo de metaforă, pentru 
că aceste versuri sugerează și nesi
guranța ce-i însoțea pe tinerii din 
generația poetului în temerara lor 
călătorie pe „marea vieții", mereu 
învolburată, gata să spargă în furia 
ei „catargele" speranțelor și năzuin
țelor proprii tinereții, Eminescu se 
va fi gîndit probabil și la navele ce 
porneau la drum pe căile maritime. 
Multe dintre ele nu se mai întorceau, 
Cînd învinse de valuri.

Au trecut însă anii, 
acum, nave in România, 
me in care construcțiile 
înregistrat progrese imense. Studiile 
privind rezistența materialelor, în 
fața cărora au mai rămas doar pu
ține secrete, descoperirile de răsu
net din domeniile fizicii, chimiei, 
electronicii și electrotehnicii, perfec
ționarea mașinilor de calcul, toate 
acestea iși dau, azi, concursul -în re
alizarea unor nave cărora furia mă
rilor și oceanelor să nu le mai poată 
face nici un rău. Din șantierele na
vale ale patriei noastre pornesc la 
drum vapoare moderne, a căror con
strucție și te-căror dotare sint demne 
de acest sfîrșit de ■ secol dominat de 
revoluția tehniCo-ștlințifică. Acum, 
cînd vapoarele pornesc în lungi că

SOCIALISTEDIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR
Adrian VASIIESCUa

lătorii, nu mai are sens să ne între
băm cite dintre ele se vor întoarce. 
Alte întrebări sint proprii vremii 
noastre : dacă vor găsi locuri libere 
în porturi, dacă, după acostare, des
cărcarea ori încărcarea lor se vor

face in timp o-ptim, dacă sint asigu
rate condiții pentru că efectuarea 
călătoriei să se înscrie în parame
trii celei mai ridicate eficiente eco
nomice.

Toate aceste Întrebări sint legate 
de organizarea porturilor. De mo
dernizarea lor. Omenirea a descope
rit că transportul mărfurilor pe apă 
este avantajos. Traficul naval a de
venit, în prezent, atit de intens, incit 
porturile lumii ii fac cu greu față.

Poarta maritimă Constanta se do
vedește a fi pregătită să răspundă 
cu operativitate unor solicitări din
tre cele mai diferite și mai com
plexe. De mai multe ori, in anii de 
după cel de-al, JLX-lea Congres, to
varășul Nicolae C'ehușe.^cu, ihiproun;.- 
cu tovarășa Elena Ceaușescv. a 
fost prezent in mijlocul Oamenilor 
muncii din portul Constanța. Fiecare 

nouă vizită de lucru a fost urmată, 
pe baza indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, de 
importante extinderi și modernizări, 
de perfecționarea întregii activități 
portuare. Eficacitatea activității por

tuare atinge. în prezent, parametri 
dintre cei mai ridicați. Pe de o par
te, competența oamenilor care lu
crează în port, a celor peste 30 000 
de muncitori și specialiști, pe de 
altă parte existența unor utilaje mo
derne și de mare productivitate con
tribuie activ la creșterea eficienței 
economice. Deviza este clară : „Fie
care navă să stea cit mai puțin timp 
în port : fiecare liană să fie cit mai 
puțin timp ocupată de un vapor". Și 
asta in condițiile in care numeroase 
vapoare iși aruncă zilnic ancora in 
portul Constanța. Și tot zilnic, 
numeroase vapoare pornesc, de 
spre îndepărtate țări ale lumii.

alte 
aici.

portTRECUT ȘT PREZENT. Un 
nu are, nu poate avea o existență 
de sine stătătoare. Viața lui este de-, 
pendentă de viața economică a țării. 

* i ■ • - mH

■ w

Cum ss vedea țara, din portul Con
stanța. înainte de 23 August 1944 ? 
Doua detalii sint, in acest sens, sem
nificative. Primul : industria tării nu 
ăvea forța necesară pentru a asigura 
dezvoltarea accentuată a porții ma-

ritime. Lucrările de construcții au 
fost Începute în 1886, dar s-au des
fășurat lent. Cit privește dotările, ele 
au fost extrem de modeste. Pină în 
1944, deci in aproape 60 de ani, abia 
au putut fi achiziționate și instalate 
nouă macarale de chei. Al doilea 
detaliu al tabloului se referă la măr
furile Care treceau prin port. Va
poarele duceau spre alte zări mate
rii prime și aduceau 'produse prelu
crate. Economiștii lucizi ai acelor 
timpuri au înțeles și au atras aten
ția că „țările producătoare de fa
bricate" se îmbogățeau ; în schimb, 
cele „cumpărătoare de fabricate" se 
vedeau sortite să rămină sărace. 
Portul Constanța oferea o. imagine 

.concludentă a României de dinainte 
de 23 August 1941 : țară cuntpavă- 
toarc de fabricate.

Această stare de fapt a dăinuit, o. 

vreme, si după 23 August 1944. Era 
în martie 1956 cînd Ruxanda Dele- 
geanu, proaspătă absolventă a Insti
tutului politehnic, a fost încadrată 
în portul Constanta. Era prima fe- 
meie-inginer ce venea să lucreze in 
port, de la înființarea lui. Ea si o 
economistă, Încadrată în același an, 
erau singurele femei cu studii supe
rioare ce făceau parte din personalul 
portului. Azi, în port lucrează 220 de 
femei cu studii superioare : 65 in
ginere, 24 subinginere, 123 econo
miste și 8 juriste. Munca era la în
ceput istovitoare. Inginera Ruxanda 
Delegeanu iși amintește că se trans
porta cherestea cu căruța si cu spi
narea. Un picior il scoteai din noroi, 
altul se afunda. Totul trebuia reclă
dit.

Treptat, trecutul era lăsat Insă în 
urmă. Prezentul iși imp-linta cu tot 
mai multă vigoare rădăcinile in toate 
domeniile vieții economico-sociale. 
După cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, harta economică și spiri
tuală a țării se înnoia fără încetare. 
Aveau loc prefaceri revoluționare 
radicale. Se deschideau mari șantie
re. Se ridicau edificii importante — 

economice, științifice, de învățămint, 
sociale și culturale. Pe fondul aces
tor importante prefaceri revoluțio
nare, s-a trecut la intensificarea re
lațiilor comerciale cu țări de pe toa
te meridianele Pămîntului. La Con
stanța se dezvolta continuu traficul 
maritim. Plecau și veneau tot mai 
multe vapoare. Vechiul port, nu mai 
era corespunzător. Așa că a început 
activitatea de reorganizare și moder
nizare a principalei porti maritime a 
țârii.

DRUMUL SPRE VIITOR. Asist la 
un dialog pasionant. întrebare : 
„Unde se află, nava «Banat» in mo
ments 
dezba 
consiliul 
urmau 

:l de față Se pregătea o
fere pe o temă profesională in 

: oamenilor muncii, la care 
să participe șh marinari

de pe nava amintită. Secretarul co
mitetului de partid din cadrul flo
tei maritime, Valeriu Nica, voia să 
cunoască data sosirii lor în țară. A 
apăsat pe un anume buton al inter- 
fonulul de pe biroul său și a între
bat. O scurtă pauză, apoi a urmat 
răspunsul : „Vine spre Constanța, 
din Siria. Din această clipă mai are 
de parcurs pină in țară 905 mile. 
Vint variabil, forța a II-a ; condițiile 
de navigație sint bune". în interfon 
se auzise vocea unui om, dar datele 
au fost furnizate de calculatorul e- 
lectronic. Un program informațional, 
special asigură, in orice moment, po
sibilitatea unei priviri de ansamblu 
asupra tuturor navelor ’■omânești ce 
străbat mările și oceanele lumii.

„Valul cel nou" de nave, cum se 
exprimă comandantul de pe „Curtea 
de Argeș", un tinăr ofițer care abia 
a împlinit 30 de ani, Gabriel Bondoc, 
se înscrie in „era electronică". Fie
care vapor are instalații de aer con
diționat, dispune de aparatură ul
tramodernă, de sisteme .cibernetice.

Despre electronică ne vorbește și 
inginerul Dinu Pascale, șeful oficiu
lui de calcul. De îndată ce mărfurile

sosesc în triajele C.F.R. Constanța, 
calculatorul electronic „le ia în pri
mire". El .știe tot : ce traseu parcurg 
mărfurile, la ce dană se face încăr
carea ; și tot el stabilește ordinea în
cărcării in vapor, in așa fel incit 
deasupra să fie așezate mărfurile ce 
vor fi descărcate in primele porturi. 
Dar acesta este numai un pas. Acum 
este pregătit un al doilea pas, cel 
mai important : calculatorul „va lua 
in primire" mărfurile 
pe poarta fabricii, in 
țării s-ar afla o 
Atunci in port se va 
tu! :
pleacă __ __ .....__ ______ _
străbătut, timpul 'consumat. MWherMdLntr'e primele"" ca mărim'k 
tul sosirii la dana de încărcare.
Atunci, activitatea portuară va înre
gistra- inca. .un țfius de eficiență....

de la ieșirea 
orice parte a 
întreprindere, 
cunoaște to- 

momentul în care un produs 
din întreprindere, traseul

producătoare di

privește în vii- 
ne spune Andre- 

comitetului de

Dar pentru că sintem în „rada" 
calculatorului electronic, să vedem 
ce date furnizează el privind conți
nutul transporturilor. Aici, in portul 
Constanța, înainte de 23 August 1944, 
dar șl cițiva ani după această dată, 
vapoarele descărcau fabricate și in- 
cărcau materii prime. în prezent, 
ne arată calculatorul, lucrurile s-av 
schimbat radical : se descarcă țiței 
minereu de fier, bauxită ; se încarci 
utilaj petrolier, mașini-unelte și apa
rate dintre cele mai diverse, tractoa
re, autoturisme, produse chimice, 
toate purtind inscripția : „Fabrica 
in România". De aici, din portu 
Constanța, calculatorul electronic cu
prinde „cu privirea" țara întreagă îi 
noua ei postură : 
fabricate.

Portul Constanta 
tor. De cițiva ani, 
Catană, secretarul 
partid din port, întreaga activitate 
a fost supusă unor modernizări pro
funde. Peste 90 la sută dintre lu
crări sint mecanizate. Rolul principal 
îl au însă oamenii. 30 000 de oamen 
muncesc în port și, cum subliniazi 
Andrei Catană, tot atîtea caractere 
se regăsesc în această m3re familie 
muncitorească. Și chiar dacă hărni
cia, dăruirea in muncă, competențe 
profesională reprezintă „coloana ver
tebrală" a comportamentului lor 
construcția umană nu a incetat.

Portul este inima orașului. Aicî 
pe o suprafață de 722 de hectare, se 
muncește intens ziua și noaptea. De- 
fapt, activitatea portuară nu se re
duce numai la sosirea și plecarea va
poarelor. Ea înseamnă și on nesfirșb 
du-te-vino al autovehiculelor, de la 
autoutilitare la camioane de mare 
tonaj. Pe o rețea de șosele lungă de 
78 kilometri rulează zilnic un număt 
de mașini de trei ori moi mare ca 
pe străzile municipiului Constanța. 
Și mai înseamnă un nesfrșit du-te- 
vino al trenurilor de mană. Rețeaua 
căilor fepate portuare ese tot atit 
de lungă cit linia feroviară Bucu
rești—Constanța. Portul înseamnă
totodată, spectacolul cotidan al mij
loacelor moderne de ridictt. care ac
ționează de-a lungul cilor 75 di 
dane. Este clar că o acti'ltate ce s< 
desfășoară pe o suprafiță atit di 
vastă si intr-un ritm ati de trepi
dant are nevoie, ca să ffe eficient* 
de ordine, disciplină, de oinaltă pre 
gătire profesională. Și eite clar că 
un proces de producție a acela din 
port are nevoie de oamsni hotăriți 
să muncească, să-și ridi® neîncetat 
calificarea. De aceea, ii port, așa 
cum a precizat secretarul comitetului 
de partid, procesul constricției uma
ne continuă.

Dar și modernizarea pirtulut con
tinuă. Viața se schimbă, aduce me
reu innoiri pe toate planirile, inclu
siv pe acela al traficulii maritim. 
Și principala poartă martiiftă a țării 
trebuie să facă față in cee mai bune 
condiții tuturor acestor schimbări. 
Lucrările de extindere ai Început de 
cițiva ani și ele se desfășoară la ni
velul celor mai înalte ixigențe ale 
timpului în care trăim. De fapt, un 
nou port. Constanța Su<-Agigea. se 
construiește aici și afund cînd el vă 
fi „.gata poarta maritimi Constanța 

l a « X.9. —
din lume.
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Formarea și afirmarea 
personalității umane 

în concepția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Strălucitele victorii obținute în pe

rioada de la revoluția din august 
1944 sînt rezultatul eforturilor entu
ziaste și neobosite, ale muncii eroice, 
pline de abnegație a clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității, a 
tuturor celor ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. Toate aceste 
succese demonstrează minunata forță 
creatoare a poporului nostru, stăpîn 
deplin pe destinele sale, sînt o vie 
expresie a superiorității socialismu
lui, care asigură manifestarea plena
ră a energiilor și geniului întregului 
popor în slujba bunăstării, indepen
denței, colaborării și păcii.

Alături de realizările care au îm
bogățit și înfrumusețat chipul pa
triei, înfăptuirea cea mai mare, cea 
mai de preț este făurirea omului 
nou, a conștiinței înaintate a mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor 
- români, maghiari, 
alte naționalități - 
toate valorile, toată 
națională. Muncind 
gînd multe greutăți,
au clădit tot ceea ce admirăm astăzi, 
tot ceea ce ne-a dus și ne duce înainte 
pe drumul progresului și civilizației.

germani și de 
care au creat 

bogăția noastră 
înfrățiți, învin- 
oamenii muncii

Noi pornim permanent de la ne
cesitatea realizării unui umanism 
nou, revoluționar, în care omul să 
se poată afirma plenar, în strînsă 
legătură cu societatea, cu colectivi
tatea din care face parte. Numai 
așa, fiecare om, fiecare persona
litate, își poate pune mai bine în 
valoare capacitatea, talentul, ener
gia și forța creatoare, se poate afir
ma în viața colectivității, a întregii 
noastre națiuni.

încălcări ale libertății

afirmarea umanismului 
demonstrează cu putere

Acționăm pentru cultivarea celor 
mai înalte și nobile sentimente 
umane, a spiritului de dreptate, ega
litate, libertate și respect față de 
om. In lumea de astăzi, cînd au loc 
nenumărate
popoarelor, a oamenilor, ale dem
nității lor, 
revoluționar 
că numai socialismul și comunismul
pot realiza năzuințele omenirii, ade
văratul umanism. Noi facem totul 
pentru a dezvolta în om spiritul de 
omenie - cum spune poporul nostru. 
Realizăm socialismul și comunismul, 
în care omul reprezintă figura cen
trală, preocuparea primordială. Tot 
ceea ce întreprindem este consacrat 
omului, libertății, bunăstării și feri
cirii lui.

„Făurind o industrie modernă,
puternică, ne-am format ca 
specialiști, ca revoluționari"
încerc să-mi imaginez 

încăperea pe care o evo
că interlocutorul meu. O 
cameră mare, plină, din 
podea pină in tavan de 
proiecte de construcții. 
Proiecte ale unei monu
mentale construcții — în
treprinderea de rulmenți 
din Alexandria.

— O lună de zile nu am 
dormit de grijă — iși a- 
minteșfe acum, la peste un 
deceniu de la momentul 
începutului. inginerul-șef 
Fîorea Crăciun. Veni
sem proaspăt detașat de la 
Brașov, de la „Hidromeca
nica", la viitoarea între
prindere de rulmenți din 
cimpia Teleormanului. Mă 
formasem ca inginer intr-o 
uzină in care mecanica fină 
era vioara intii. Dacă pro
cesele tehnice, pentru cei 
cu experiență, păreau sim
ple. precizia in stăpinirea 
acestor procese, rigoarea 
tehnică și meticulozitatea 
muncitorilor și specialiști
lor se cereau să fie de ți
nută deosebită. Gindin- 
du-mă la oameni, la cei 
care urmau să lucreze aici, 
micronul — unitatea de 
măsură cu care se acțio
nează în producția de rul
menți — mi se părea mare 
cit un .metru '

— Mai precis, la ce vă 
referiți ?

— La teama care mă în
cerca — o mărturisesc in 
numele meu — că. folosind 
mina de lucru a Teleor
manului. județ agricol prin 
excelentă, nu vom putea 
produce, de la început, rul
menți la calitatea pretinsă 
de utilajele moderne cu 
care se înzestra tara. O- 
mul care produce rulmenți 
trebuie să aibă cap tehnic, 
in spatele lui să se afle o 
tradiție industrială. Veneau 
să lucreze in noua între
prindere copii de țărani. E 
drept, multi dintre ei ter
minaseră liceul și deprin- 
deau noua meserie in uzi
nele de la Brașov și de la 
Birlad, iar personalul teh
nic propriu-zis, maiștri si 
ingineri, era format in 
aceleași uzine. Mă temeam, 
totuși, că vom intimpina 
greutăți uriașe, cel puțin 
la primii noștri pași. Me
ditam la toate acestea a- 
tunci și-mi spuneam că. in 
definitiv, situația respecti
vă era aidoma în întrea
ga industrie nouă pe care 
o construiam. Se ridicau, 
in anii de după Congresul 
al IX-lea. mari si moderne 
combinate siderurgice, chi
mice. platforme indus
triale. Cine urma să stă- 
pînească procesele compli
cate dacă nu muncitori și 
tehnicieni aflați la prima 
generație de „industriași"?

— Din tot ce ne-ați spus 
pină acum înțelegem că 
v-a preocupat, din prima 
clipă, nu atit procesul teh
nic nou în care vă înca
drați. înalta calitate a uti
lajului automatizat pe care 
urma să-l puneți lin func
țiune la Alexandria, cit o- 
mu.1 cu care urma să lu
crați.

— De fapt, chestiunea a- 
ceasta nu mă preocupa nu
mai pe mine — preocupa 
întregul nucleu de oameni 
care primiseră misiunea să 
dea viață acestei noi și mo
derne uzine. Preocuparea 
aceasta ne privea mai ales 
pe noi, cei care aveam ex
periență in domeniu. Nu 
cred dealtfel că cineva in 
tara asta, in anii aceștia 
de vertiginoase înaintări

pe teritoriul noului, să fi 
fost scutit de necesitatea si 
implicit datoria de a se 
„reconstrui" pe sine însuși, 
pentru a îi mereu in pas 
cu cerințele industrializă
rii. cu exigentele revoluției 
tehnico-științifice. Este 
modul de gindire șl acțiu
ne comunist, revoluționar 
pe care partidul ne-a în
vățat să ni-l impunem ca 
o conduită de viață. Asta 
înseamnă răspundere au
tentică și nu abilitatea de 
„a te descurca" pe mo
ment.

— Constat că exprimați 
cu năduf acest: „descurca
te" !

— Pentru că cineva l-a 
pronunțat cu prea multă 
lejeritate atunci cînd m-a 
adus în camera aceea, de 
care aminteam la începu
tul discuției noastre, plină 
cu proiecte de construcție 
a uzinei.

— Totuși, v-ați...
descurcat.

calitate, productivitate spo
rită. îndrăzneală in pro
iectarea și producerea a 
noi tipuri de rulmenți și 
de noi utilaje, mai perfec
ționate, prin autodotate. 
Am înțeles limpede că ma
rea preocupare a secreta
rului general al partidului, 
permanenta sa preocupare 
o reprezintă, in primul 
rind. . omul, muncitorul, 
formarea acestuia ca ade
vărat stăpîn al uzinei, a 
cărei continuă dezvoltare 
se află in miinile sale de 
producător și beneficiar, în 
capacitatea lui de a croi 
drumuri noi in viitor. Ori
unde ar poposi secretarul 
general al partidului — pe 
șantiere, in uzine, in mari 
combinate industriale, in 
mijlocul țărănimii coope
ratiste — veți descoperi 
acest îndemn irezistibil la 
îndrăzneală, la. efortul de 
autoperfocționare a omu
lui, la datoria lui de a par
ticipa direct, cu gindul și

Fapte și ^opinii 

din experiența unui 

tînăr colectiv muncitoresc

— Nu numai eu. ci toți 
cei care au fost la început 
aici am depășit cu succes 
dificultățile. Dar nu a fost 
vorba să ne „descurcăm", 
ci de a învăța din mers, 
rapid, intensiv, ce înseam
nă o investiție de aseme
nea anvergură, cum se 
realizează ea. cu cită răs
pundere și dăruire, cu cit 
efort fizic și intelectual. 
Ne ocupam de investiții 
pentru prima oară. A fost 
o experiență de neuitat, o 
școală aspră a vieții de 
constructor, o școală a 
dirzeniei, a voinței de a 
invinge. Toți am absolvit-o 
— muncitori, maiștri, ingi
neri — descoperindu-ne 
astfel cind am pornit uzina 
alți oameni,’ mai profunzi 
in gindire, mai siguri in ac
țiunile noastre, gata să în
fruntăm alte dificultăți în 
viitor, chiar dorind să le în
fruntăm. Pentru că viito
rul înseamnă întotdeauna 
„probleme de rezolvat". 
Viitorul nu ți se oferă pe 
tavă, se cucerește cu su
doare multă și cu marea 
bucurie a descoperirii nou
lui. Iar noul nu este ceva 
care te așteaptă dincolo de 
acest prezent, nu întinzi 
mina și-l culegi, nu 1 Noul 
trebuie desprins din mag
ma fierbinte a viitorului, te 
mai arzi la degete, dar ai 
satisfacția că-1 făurești tu 
și cu ai tăi, tovarășii de 
muncă și de idei.

--- Concret, ce stă la baza 
acestor concluzii de viață?

— M-am gindit de mul
te ori la aceste lucruri și 
mă mai gin dese, rememo- 
rind întâlnirile de lucru ale 
colectivului nostru munci
toresc cu secretarul gene
ral al partidului. De fiecare 
dată cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspete 
drag al uzinei, discuția s-a 
purtat pornind de la reali
zările noastre prezente, an- 
ticipind, în adevăratul în
țeles al cuvintului, viito
rul: producție de mai bună

fapta, la conducerea și la 
făurirea noului destin al 
tării. Este, in fond. îndem
nul propriu al revoluției 
noastre socialiste de-a lun
gul celor 40 de ani ai liber
tății noastre și, îndeosebi, 
ai ultimelor două ' decenii 
de prestigioase împliniri 
socialiste.

— Cum se concretizează 
acest îndemn in uzina dum
neavoastră. prin ce date ni 
l-ați putea comunica ?

— O. ar fi foarte multe 
de spus. Iată, priviți pe 
fereastra biroului. Vedeți 
halele uriașe, știți că înă
untrul lor sint utilaje au
tomatizate, ultramoderne, 
că acolo muncitorii dau 
viată unui proces tehnic 
foarte complicat și delicat, 
încercați să faceți abstrac
ție de tot ce vedeți...

— Ce ar rămine, atunci?
— Ar rămine ce a fost 

aici acum numai un dece
niu și ceva : un dmp cu 
iarbă săracă. Iar dincolo 
de cimp, „orașul" Alexan
dria, localitate cu o singu
ră stradă principală pa
vată.

— Acum un deceniu și 
ceva ?

— Nu vă mirați ! Orașul 
era un tirg cu livezi, cu 
case coșcovite, aruncate cu 
furca pe malul Vedei.

— Nu sinteti prea as
pru cu el ?

— Deloc ! N-aș spune că 
nu m-a atras orașul atunci 
cind l-am văzut pentru pri
ma oară — era primăvară, 
îl năpădise verdeața es- 
tompindu-i modestia. O 
clipă s-ar fi putut să-mi fi 
plăcut. Știam însă, noi toți, 
muncitori și tehnicieni, că 
ne vom despărți de vechea 
Alexandrie, construind in 
vatra ei uzina, noua plat
formă industrială. Și așa a 
și fost. Iată orașul, tinăr, 
modern. în întregime re
construit in numai un de
ceniu. Acesta este un răs
puns posibil la întrebarea 
inițială. Al doilea răspuns :

uzina a fost proiectată 
să producă anual 30 mi
lioane de rulmenți — a 
depășit acum această cifră 
și produce rulmenți într-o 
gamă foarte bogată de ti
puri și sortimente. Al trei
lea răspuns ar fi că circa 
două treimi din producție 
le exportăm in țări in care 
fabricarea rulmenților are o 
veche tradiție. Ceea ce în
seamnă că rulmenții noștri 
sint mai buni, de calitate 
deosebită, că noi sintem 
„industriași" veritabili.

— Ați mai folosit acest 
termen. Ce semnificație ii 
acordați ?

— Socotesc că problema 
principală a fost rezolvată 
magistral de revoluția so
cialistă : noua condiție a o- 
mului acestor meleaguri, 
transformarea lui radicală 
in constructor conștient al 
propriului destin și al des
tinului nou al tării. Amin
team la începutul discuției 
de temerile încercate că ță
ranul teleormănean. che
mat să realizeze rulmenți, 
va accede foarte greu la 
condiția de „industriaș".

— Și ati spus că proble
ma privea intreaga noastră 
industrie...

— Așa a și fost. Vedem 
acum cu toții că remodeia- 
rea, formarea omului nou, 
în scurtul răstimp al revo
luției noastre socialiste, re
prezintă realizarea de că
petenie a partidului nostru. 
Aveți-i aici in vedere pe 
constructorii de hidro și 
termocentrale, pe oamenii 
noilor cetăți metalurgice, 
pe operatorii chimiști ai 
combinatelor noastre, pe 
constructorii monumentalu
lui Canal Dunăre-Marea 
Neagră. Majoritatea lor 
sint foști țărani sau copii 
de țărani. La fel și munci
torii uzinei noastre. Exa
menul de „industriaș" nu 
se dă în particular, ci in 
focul muncii.

Ca să nu pară că vor
besc abstract, am să vă 
ofer un caz semnificativ. 
Aveam o problemă tehnică 
cu o rolă, rola 308, imi a- 
mintesc perfect. Mai erau 
aici specialiștii japonezi cu 
care colaboram. Problema 
trebuia rezolvată cu spe
cialistul Ichebata. Acesta 
era plecat insă la Brașov, 
cu treburi. îi dăm un te
lefon. ii spunem despre ce 
este vorba. Și el zice : 
„Dar Ionica. tehnicianul, 
nu e acolo ?“ „Este, cum 
să nu fie 1“ — confirmăm 
noi. „Atunci, cu el rezol
vați roia 308. El știe cit 
știu și eu 1“

— Și a rezolvat Ionică ?
— A rezolvat. E maistru 

acum și. zic eu. știe mai 
mult decit japonezul acela. 
Și citi Ionică din aceștia 
nu am format noi în toți a- 
cești ani de mărețe împli
niri socialiste ? Milioane $1 
milioane ! Ei sint. repet, 
construcția fundamentală-a 
noii noastre societăți, oa
meni demni, capacități u- 
mane cu forță de creație 
nelimitată. în privința oa
menilor, a posibilităților 
lor de devenire, să știți, 
problema limitelor nu 
există. Aceasta este marea 
învățătură a partidului 
nostru comunist, confirma
tă prin fiecare victorie pe 
care o obținem în procesul 
construcției socialisțe.

Dionisie ȘINCAN
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Formarea și afirmarea 
personalității umane 

în concepția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Orînduirea socialistă își propune 

să plămădească un om nou, cu un 
larg orizont de gindire și înțelegere, 
capabil să descifreze sensul legilor 
obiective ale dezvoltării sociale, să 
participe în cunoștință de cauză la 
făurirea istoriei, să-și croiască în 
mod liber și conștient propriul său 
destin. Tipul uman nou pe care vrem 
să-l făurim în societatea noastră 
trebuie să se caracterizeze prin pa
siune pentru munca creatoare, prin- 
tr-un înalt spirit de răspundere față 
de interesele generale ale colectivi
tății, printr-o ținută morală aleasă, 
printr-o elevată viață spirituală.

in viziunea 
constructor al 
munismului, trebuie să fie stăpîn 
pe cele mai înaintate cuceriri ale 
științei, ale cunoașterii umane, să 
se caracterizeze prin înalte virtuți 
politice și morale, prin pasiune 
pentru muncă și creație, prin în
drăzneală în gindire și acțiune, 
prin cutezanță în promovarea nou
lui în întreaga viață socială, prin 
fermitate în lupta pentru dreptate 
și adevăr, pentru înfăptuirea prin
cipiilor eticii și echității socialiste, 
prin hotărîrea de a lupta cu abnega
ție și vitejie pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare, a integrității 
și suveranității patriei, a cauzei co
munismului în patria noastră!

noastră, omul nou, 
socialismului și co

Munca este uriașul laborator 
care se plămădesc personalitățile 
adevărat proeminente, se afirmă 
lentele autentice, se nasc geniile, se 
făuresc capodoperele - atît pe planul 
creației materiale, cit și al culturii.

în 
cu 
ta-

Vmanismid nou al societății noas
tre, care pune pe primul plan omul, 
are în vedere tocmai creșterea răs
punderii pentru viitorul patriei, pen
tru socialism, pentru comunism, pen
tru ca omul să fie într-adevăr un 
participant activ la întreaga operă 
de făurire a noii societăți, ca el să 
poată privi întotdeauna cu mîndrie 
la ceea ce a făcut, să nu-i fie rușine 
de munca lui, să nu dea înapoi în- 
tr-un moment său altul, sau atunci 
cînd este greu să nu caute să gă
sească un locșor mai călduț, cum se 
spune. Umanismul revoluționar pre
supune 
luptător 
crificiu, 
vințele. 
nism
umanismul 
creăm noi în România!

tocmai un om înaintat, un 
care este gata de orice sa- 
un revoluționar în toate pri- 
Numai un asemenea urna-

este revoluționar! Acesta-i 
pe care trebuie să-l
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FAPTE DE PE ȘANTIERELE MUNCII, 
ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST

Recoltarea griului la C.A.P. Glodeanu Sărat Pe ogoarele C.A.P. Pogoanele Foto : Dorin Ivan

BRĂILA

SECERIȘUL GRIULUI 
a intrat în faza finală

Declanșat mai întîi în zona sudică a județului Buzău, secerișul griu
lui s-a extins. în cursul săptămînii trecute, in toate cele 14 consilii agro
industriale. pină in seara zilei de 23 iulie fiind recoltate 38 584 hectare 
din cele 65 397 hectare cultivate. De bună seamă, vremea instabilă din 
multe zone ale județului a influențat ritmul zilnic de lucru, solicitind 
din plin capacitatea organizatorică a organelor județene de partid si 
agricole, a organizațiilor de partid de la sate, pentru mobilizarea meca
nizatorilor. cooperatorilor si specialiștilor din unități la recoltare, pen
tru folosirea la maximum a fiecărei ore bune de lucru in cimp.

Organizarea muncii în 
cimp este acum decisivă. 
In legătură cu desfășurarea lucră
rilor, tovarășul Aurel Dan, secretar 
al comitetului județean de partid, 
ne-a spus : „Tocmai pornindu-se de 
la condițiile deosebite de lucru din 
actuala campanie, comandamentul 
județean pentru agricultură a stabilit 
o' serie de măsuri care să asigure 
strîngerea rapidă și fără pierderi a 
întregii producții de griu și însămin- 
țarea de urgență a culturilor succe
sive. în acest sens, în fiecare unitate 
agricolă și la bazele de recepție au 
fost repartizați activiști de partid și 
de stat care, împreună cu specialiștii 
de la direcția agricolă și celelalte în
treprinderi județene de profil, asi
gură organizarea executării acestor 
lucrări in flux continuu, aprovizio
narea ritmică cu carburanți și piese 
de schimb, înlăturarea operativă, in 
cîmp, a oricăror defecțiuni care apar 
la combine și mașini agricole. Dealt
fel, întreaga forță mecanică din agri
cultura județului a fost organizată pe 
formații distincte : pentru recoltarea 
griului, eliberarea terenului, pregă
tirea solului și semănatul culturilor 
succesive. In lanurile de grîu afectate 
de grindină, din consiliile agroindus
triale Ziduri, Balta Albă, Săhăteni, 
Topliceni și Poșta Cîlnău se acțio
nează cu echipe de cosași și brigăzi 
de utecisti si pionieri, astfel incit nici 
un spic să nu rămină pe cimp“.

Mai se cuvine adăugat că toate a- 
telajele din mediul rural sînt folosite 
la transportul paielor și plevei, iar 
Întreg personalul . de , la consiliile 
populare este repartizat pe unități și 

'ferme, participîrid direct Ia recoltarea 
griului, eliberarea. terenului și insă- 
mințarea culturilor succesive.

Combinerii sînt la datorie.
Ca si în verile trecute, cei peste 
1 000 de combiner! sînt în aceste zile 
la datorie. Conducînd cu răspundere 
combinele, ei se străduiesc să strîngă 
griul cît mai repede și fără pierderi. 

Cu toate că nu au atins viteza medie 
planificată de opt hectare pe com
bină decit în zilele de vineri și du
minică din cauza precipitațiilor și a 
faptului că nu toate lanurile de griu 
au ajuns la maturitate, merită să fieOamenii prețuiesc recolta și folosesc fiecare oră bună de lucru

BRIGADA „SCÎNTEir* TRANSMITE DIN JUDEȚUL BUZĂU

evidențiată grija lor deosebită pentru 
a folosi cit mai bine capacitatea com
binelor și fiecare oră bună de lucru 
în cimp. Chiar dacă din cauza vremii 
nu s-a putut lucra peste tot din plin, 
combinerii buzoieni au învățat că, 
parcelind lanurile de griu în raport 
de umiditate, se poate ciștiga timp 
prețios și evita pierderile de recoltă. 
Au demonstrat acest lucru combinerii 
din consiliile agroindustriale Pogoa
nele, Măgura, Rușețu și Mihăilești, 
care se înscriu cu realizări ce depă
șesc media înregistrată pe județ.

Este concludent în acest sens un 
exemplu pe care l-am consemnat in 
consiliul agroindustrial Pogoanele. 
Deși in ziua precedentă plouase pină 
în jurul orei 12, dupa-amiază, in toa
te unitățile din acest consiliu agroin
dustrial secerișul a fost reluat și 
munca nu s-a oprit decît la lăsarea 
întunericului, realizările insumind 
peste 150 hectare. La ora 9,30, intr-un 
ian de 320 hectare al C.A.P. Padina, 
lucrau din plin 16 combine, organi
zate in 4 module. La ora 10, buncă- 
rele a 8 combine erau pline și a în
ceput să fie descărcate din mers in 
mijloacele de transport. Președintele 
unității. Ștefan Mazilu, ne spune : 

„Trebuie să ne grăbim pentru că sca
de umiditatea și boabele încep să se 
scuture".

De aceeași părere este și directorul 
S.M.A. Pogoanele, inginerul Aurelian 
Gheorma, care ține să ne precizeze : 
„Prin redistribuirea combinelor de la 
Căldărăști și Scutelnici, unde umidi
tatea griului depășește 23 la sută, 
preîntîmpinăm pierderile de produc
ție din lanurile ajunse la maturitate 
și asigurăm un flux continuu la re
coltare, transport, eliberarea terenu
lui și semănatul culturilor succesive; 
Pină in momentul de față am pre
miat 62 de combineri și tractoriști de 

li prese. Combineri cum sint Stan 
Mihai. Gheorghe șerbi'n. Lucian Du- 
mitrache, Constantin Badea. Gheor
ghe Negoiță, Constantin Dragomir și 
Ghiță Gavrilă au recoltat cite 40—50 
tone de griu pe zi. Ei se află zilnic 
pe lista fruntașilor".

In ziua respectivă, in consiliul a- 
groindustrial Pogoanele, cu fiecare 
combină din cele 72 s-a recoltat, 
in medie. griul pe mai bine 
de 8 hectare. Aceasta este o 
dovadă in plus că reviziile si lu
crările de întreținere la combine 
s-au făcut temeinic, că sint exploa
tate la capacitate și cu mare atenție. 

.De Ia o combină C 14 se aud trei 
șuierături scurte, ceea ce semnalează 
că s-a produs o defecțiune. Atelierul 
mobil se deplasează iw. tăiat--și.' in 20 
de minute, axul de la heder, care se 
rupsese, este înlocuit cu unul recon
diționat și adaptat ele la 6 combină 
C 12. „Și la alte combine de acest tip 
au apărut asemenea defecțiuni" — ne 
spune tovarășul Stan Pitic, șeful sec
ției de mecanizare Padina. Inginerul 
Mihai Petrescu, directorul trustului 
județean al S.M.A., ține să ne pre
cizeze că, intrucit stocul de astfel de 
piese de schimb din baza de aprovi

zionare s-a epuizat, pentru a evita 
stagnările s-a luat măsura ca în ate
lierele stațiunilor de mecanizare să 
se efectueze adaptarea axelor recon
diționate de la combinele C 12. Fi
rește, este doar o soluție de moment, 
care nu rezolvă în totalitate proble
ma. De aceea se așteaptă măsuri ur
gente în această privință din partea 
întreprinderii „Semănătoarea"-Bucu- 
rești.

Totul pentru evitarea pier
derilor de recoltă. Ploile 
săDtămîna trecută au sporit umi

ditatea lanurilor de grîu. favo- 
rizind în același timp Imburu- 
ienarea acestora. Iată de ce specia
liștii trebuie să urmărească cu cea 
mai mare atentie evoluția umidității 
griului din fiecare lan. din fiecare 
solă, iar in bazele de recepție si in 
unități se impune extinderea pistelor 
de solarizare si mărirea numărului e- 
chioelor de cooperatori care să lopă
teze griul,pină la umiditatea optimă 
de depozitare. Dealtfel, asa se proce
dează in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Săpoca. Topli
ceni. Balta Albă. Ziduri și Poșta Cîl
nău. unde, pentru a se evita pierde
rile de boabe, griul se recoltează si cu 
umiditate mai mare. ..în fiecare uni
tate s-au, amenajat piste de solariza
re'. acțiune de care răspund vicepre
ședinții consiliilor populare si conta- 
biliirsefi- ai; cooperativelor agricole — 
ne spune tovarășul Ion Ispas, membru 
al biroului comitetului județean de 
partid, repartizat pe perioada cam
paniei de recoltare în consiliul agro
industrial Rușețu. Acest lucru ne-a 
permis să asigurăm un ritm de lucru 
constant și să livrăm la fondul de 
stat, pină in prezent, peste 6 000 tone 
de griu".

„Pulsul" preluării produ
selor la o bază de recepție. 
Facem un popas si la baza de re
cepție condusă de Cristea Mușat, 
unde livrează producția 35 de unități 
din consiliile agroindustriale Pogoa
nele, Smeeni, Cislău, Măgura și 9 din 
județul Prahova. Zilnic, aici se pre
iau peste 4 000 de tone. Primele ma
șini sosesc Ia ora 6,30; iar ultimele — 
în jurul orei 23. După ce se ia proba 
de umiditate, autovehiculele sînt di
rijate operativ spre una din cele zece 
guri de descărcare sau atunci cind 
umiditatea este mai mare de 18 — 
spre pistele de solarizare, care au o 
capacitate de peste 2 000 tone. Urmă
rim cu ceasul in mină autocamionul 
31 BZ-2670. condus de șoferul Con
stantin Pepene ; deși era o oră de 
virf (16,30), de la intrare și pină la 
ieșire autocamionul a stat in bază 
numai 18 minute. Griul „curge" re
pede șl astfel se explică faptul că toți 
conducătorii auto care transportă 
produsele la această bază de recepție 
fac cite patru curse pe zi.

★
Pentru urgentarea secerișului, co- 

imandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit ca, in aceste zile, 
numărul combinelor să sporească in 
estul și centrul județului, unde lanu
rile au ajuns mai tirziu la maturitate, 
iar reglarea acestora să se facă de 
5—6 ori pe zi și să se asigure func
ționarea lor neîntreruptă pe întreaga 
durată a zilei-lumină. In săptămina 
23—29 iulie, prin mobilizarea tuturor 
forțelor, trebuie să se realizeze o vi
teză medie la recoltare de 8 100 hec
tare pe zi și de peste 20 000 tone la 
transport. Concomitent, s-au luat mă
suri pentru ca la insămințarea cul
turilor succesive să se înregistreze o 
viteză medie zilnică de circa 5 000 
hectare. Stă in puterea lucrătorilor 
ogoarelor buzoiene să realizeze ase
menea ritmuri de lucru. In actuala 
campanie ei ș-.au .convins, maL,ț&Ul.t 
ca oricind, că „zile bune de lu’pru" 
nu înseamnă numai zile cu soare, ci 
și funcționarea din plin a combinelor. 
a: celorlalte mașini, oră de oră.- că 
de ei depinde ca recolta de griu să 
fie dusă cil mai repede în hambare, 
ca sămînța culturilor succesive să fie 
pusă neîntirziat sub brazdă.

Lucian CIUBOTARU 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii”

In acest an. în județul Brăila griul 
s-a cultivat pe o suprafață de 66 870 
hectare, ceea ce impune acum, in 
campania de recoltare, eforturi sus
ținute pentru ca intreaga producție 
să fie grabnic pusă la adăpost. Se
cerișul s-a generalizat repede în 
toate unitățile agricole din județ, 
ritmul de lucru crescind substanțial 
de la o zi la alta. Fină în seara zilei 
de 23 iulie recolta de griu a fost 
strinsă de pe 82 Ia sută din supra
fața cultivată. Este de relevat tot
odată că. in majoritatea unităților 
agricole din județ, se acordă o mare 
atenție eliberării operative a tere
nului de resturi vegetale și însămin- 
țăril celei de-a doua culturi. în ulti
mele zile am urmărit in mai multe 
unități agricole cum se desfășoară 
cele două lucrări prioritare ale aces
tei perioade : recoltarea griului și în- 
sămințarea culturilor succesive.

Pregătirile făcute din timp, orga
nizarea temeinică a muncii, precum 
și hărnicia mecanizatorilor au asigu
rat buna desfășurare a secerișului. 
Un exemplu edificator în această 
privință ii reprezintă modul in care 
se lucrează la cooperativa agricolă 
din Cazasu. Din cele 380 hectare cul
tivate cu griu. pină în seara zilei de 
23 iulie recolta fusese strinsă de pe 
218 hectare, concomitent balotîn- 
du-se paiele și insămințindu-se o su
prafață de 180 hectare. La ferma 
nr. 2 a unității se lucra neîntrerupt. 
Pe o solă de 47 hectare combinerii 
încheiaseră secerișul, iar utilajele 
erau dirijate spre altă fermă. în mi
riște lucrau cinci prese de balotat și 
un tractor A-l 800 cu disc. Era ora 11 
și mecanizatorul Dumitru Gheorghe 
balotase paiele de pe două hectare 
și ne-a precizat că. pină seara, va 
mai realiza această lucrare pe alte 
patru hectare. Tractoristul Sandu 
Huiu. care discuise două hectare, 
ne-a spus : „Dintr-o clipă in alta tre
buie să vină semănătorile. Cultura a 
doua trebuie insămințată cit mai re
pede, astfel incit plantele să poată 
ajunge la maturitate". Pe drept cu- 
vînt, cultura a doua este aceea care 

■ impune, un ritm, mai mare tutusor. 
lucrărilor. Pentru' că fiecare zi ciști- 
gată acum la semănat este hotărî- 
toare pentru șecolta care se va obți
ne în toamnă. La C.A.P. Cazasu se 
cunoaște acest lucru și majoritatea 
covirșitoare a mecanizatorilor acțio
nează ca atare. Există însă și anu
mite abateri de la această regulă 
generală. în ziua raidului nostru, 
la ora 13,30, pe o solă între satele 
Cazasu și Mărtăcești. unde se balo

tau paiele, două tractoare cu balo- 
tiere nu funcționau. După vreo ju
mătate de oră cei doi mecanizatori, 
traversind o solă de aproape un kilo
metru. reveneau la tractoare. „Am 
fost să servim masa in celălalt capăt 
al Solei" — spun mecanizatorii 
P. Orzan și P. Giurgiu. La între
barea: ..De ce n-ati încheiat rîndurile 
de balotat și mai apoi să vă opriți 
unde se servește masa ?“ nu am 
primit răspuns.4 O abatere care în
seamnă timp, irosit, ceea ce acum nu 
trebuie admis.

Intens se muncește șl pe terenu
rile fermei nr. 2 a I.A.S. Tichilești. 
Aici, pe lingă grija față de strîngerea 
și depozitarea griului pină la ultimul 
bob. se manifestă o preocupare sus
ținută pentru adunarea paielor și 
plevei. Cele 12 combine sint echipa
te cu colectoare de pleavă, cu o ca
pacitate de 800—1 000 kg. Astfel, de 
pe fiecare hectar sint strînse circa 
1 800 kg de pleavă, care este depozi
tată in parcul de furaje. Concomi
tent. baloții sînt transportați pe să
nii în puncte dinainte stabilite, la 
capătul solelor. Datorită bunei orga
nizări a muncii și folosirii din plin 
a timpului de lucru, combinerii Titi 
Măgureanu, Ion Ceapă. Nicolae Da
mian și alții iși depășesc zilnic nor
mele de lucru stabilite la seceriș, iar 
mecanizatorii Gheorghe Niță și 
Gheorghe Radu realizează fiecare 
cite 2 000 baloți, adică eliberează de 
paie cite 6 hectare zilnic.

Și la cooperativa agricolă Chis- 
cani, o recoltă se stringe și alta ii ia 
locul. Cu fiecare combină se adună 
zilnic griul de pe 7—8 hectare. Pină 
luni seara se strinsese producția de 
pe 360 hectare din cele 430 cultivate 
cu griu. Cultura a doua cu porumb 
pentru boabe se întinde pe 300 hec
tare. tar acțiunea continuă. Datorită 
executării unor lucrări de bună ca
litate, există perspective reale ca cea 
de-a doua cultură „s-o prindă din 
urmă" pe prima.

Recoltarea griului continuă intens 
în județul Brăila și există condiții 
ca această lucrare să se Încheie in 
două-trei zile. In acest scop. în spi
ritul sarcinilor subliniate la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C. al P.C.R., organele ju
dețene de partid și agricole au luat 
măsuri pentru folosirea din plin a 
combinelor și a mijloacelor de 
transport.

Comeliu 1FR1M
corespondentul „Scinteii”

UN COLECTIV MUNCITORESC DEMONSTREAZĂ:

Mașinile-unelte pot funcționa cu un consum 
mai redus de energie electrică

NOUTĂȚI TEHNICO'ȘTUNȚIFICE 
ROMÂNEȘTI

Cerința economisirii pe toate căile 
a energiei electrice, subliniată in re
petate rînduri de secretarul general 
ai partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a dinamizat inițiativele și 
căutările creatoare ale colectivelor de 
oameni ai muncii din întreprinderi. 
In rîndurile care urmează ne vom 
referi la o valoroasă soluție tehnică 
de reducere substanțială a consumu
rilor energetice elaborată, permanent 
îmbunătățită și aplicată cu bune re
zultate de muncitori și specialiști de 
la întreprinderea „Mecanica" din o- 
rașul Dr. Petru Groza. Este vorba de 
un dispozitiv de comandă automată 
a conexiunii motoarelor electrice a- 
sincrone. care prezintă o serie de 
elemente constructive originale și a- 
sigură funcționarea mașinilor-unelte 
cu un consum redus de energie elec
trică. El a fost conceput de un grup 
de tineri specialiști — inginerii 
Gheorghe Sabău și Nicolae Coroiu și 
electronistul Geczi Alexandru — din 
această întreprindere.

DE UNDE S-A PORNIT? 
Ideea de Ia care s-a pornit are 
în vedere faptul că orice ma- 
șină-unealtă este pusă frecvent 
în situația de a consuma o can
titate ' de energie electrică mult 
mai mare decît cea solicitată de lu
crul mecanic pe care-1 efectuează, 
mai cu seamă atunci cind se execută 
o serie de operațiuni ce impun un 
consum redus de energie — alezare, 
finisare, filetare și altele. „Experien
ța demonstrează că deși mașinile- 
unelte nu lucrează la puterea nomi
nală a motorului, totuși, consumul 
de energie electrică se menține la un 
nivel constant ridicat — aprecia in
ginerul Gheorghe Sabău. șeful sec
ției mecano-energetice. Soluțiile pro
puse de noi si de întreprinderea 
„Timpuri noi" din București sint me
nite să optimizeze, sub aspectul con
sumului de energie electrică, aceas
tă situație".

Dar să dăm cuvîntul faptelor. La 
sfirșitul anului 1981, în urma fun
damentării bilanțurilor energetice pe 
secții, la întreprinderea „Mecanica" 
au fost stabilite o serie de sarcini 
concrete pentru diminuarea consu
murilor. Una dintre măsuri viza toc
mai încărcarea mașinilor-unelte la un 
nivel cît mai apropiat de puterea lor 
nominală, corelarea consumului de 
energie electrică cu cerințele reale 
ale executării diferitelor operații de 
prelucrare. In scurt timp, inginerii 
Nicolae Coroiu și Gheorghe Sabău, 
subinginerul Octavian Popa și elec
tricienii Ioan Purtan și Bujor Ciuciu 
au realizat, utilizînd relee de curent, 
un prim dispozitiv de comandă auto

mată a conexiunii motoarelor asin
crone, pe care la începutul anului 
1982 l-au montat pe o mașină de fre
zat și alezat orizontal AF-85. Rezul
tatul ? Consumul de energie electri
că s-a redus cu aproape 40 la sută. 
„Peste cîteva luni, cind am citit in 
ziarul „Scinteia" despre reușita tova
rășilor de la „Timpuri noi", ne-am 
mobilizat și mai mult, mai ales că 
specialiștii de la ICEMENERG aveau 
să evidențieze superioritatea dispo
zitivului conceput de noi" — ne pre
cizează inginerul Nicolae Coroiu.

IN CE CONSTĂ SOLUpA 
TEHNICĂ ADOPTATĂ? Soluția 
propusă de specialiștii bihoreui 

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna SCHltCU
prezintă avantajul adaptabilității pu
terii absorbite din rețea la pu
terea solicitată de procesul tehno
logic pe toată durata de funcționare 
a utilajului. Lucrurile se petrec în 
felul următor : mașina pornește in 
conexiunea stea. Funcționează in a- 
cest regim pină la apariția unei si
tuații în care procesul tehnologic re
clamă o putere suplimentară, cind 
trece automat in conexiunea triunghi. 
Pină în acest punct, soluția este i- 
dentică cu cea de la „Timpuri noi". 
„Ulterior,. însă — ne spune ingine
rul Gheorghe Sabău — împreună cu 
colegii Coroiu și Geczi am realizat 
și brevetat o variantă electronică a 
acestui dispozitiv. Practic, este vor
ba de un releu de putere care asi
gură o perfectă adaptare a puterii 
consumate în funcție de puterea so
licitată de procesul tehnologic.

Consemnăm din fișa tehnică și alta 
avantaje ale noului dispozitiv : sim
plifică reglajul. în funcție de gama 
de puteri la care se aplică ; are un 
gabarit de circa patru ori mai redus 
fată de dispozitivul socotit de acum 
„clasic", ceea ce permite montarea 
ușoară a acestuia în schema de func
ționare a oricărei mașini-unelte ; este 
de patru ori mai ieftin decît cel 
precedent ; are o fiabilitate superi
oară și Oferă posibilitatea unor de
panări mult mai lesnicioase. Cu totul 
lăudabile, eforturile tinerilor specia
liști n-au contenit, ei definitivind, 
între timp, o nouă variantă care adu
ce îmbunătățiri constructive celei e- 
lectronice și va putea fi oferită be
neficiarilor la un preț mult scăzut.

CARE SÎNT AVANTAJELE E- 
CONOMICE ? Avantajele noii 
soluții tehnice sînt evidente : așa 
cum atestă măsurătorile, consumul 
de energie electrică al mașinilor- 
unelte se reduce. în medie, cu 
25—40 la sută, iar factorul de 
putere se îmbunătățește substanțial. 
Cu alte cuvinte, cantitatea de energie 
electrică consumată de trei mașini 
cu sistem clasic de conexiuni este su
ficientă. în condițiile noului sistem 
de conexiuni, pentru funcționarea a 
cinci mașini. De asemenea, pe lingă 
un consum mai redus de energie e- 
lectrică. noul dispozitiv asigură și un 
spor de productivitate, fără să influ

ențeze negativ parametrii tehnico- 
funcționali ai mașinii.

Sint valabile, dealtminteri. toate 
celelalte avantaje probate de expe-, 
rimentarea dispozitivului de la ..Tim
puri noi". Un lucru e limpede : con
sumul de energie necesar pentru 
funcționarea mașinilor-unelte poate 
fi redus mai mult sau mai puțin, de 
la caz la caz. in funcție de puterea 
motoarelor cu care sint dotate aces
tea și. desigur, de natura pieselor 
care se prelucrează.

SFERA DE APLICARE. Practic, 
noul dispozitiv poate fi utilizat la toa
te utilajele si. in mod special, la mași- 
nile-unelte dotate cu motoare elec
trice asincrone, de la cele cu o pu
tere instalată de 1 kW pină la cele 
cu motoare de 100 kW. „în ce ne pri
vește — ne precizează inginerul 
Gheorghe Sabău — am stăruit ca 
noul sistem de conexiuni, .realizat in 
variante îmbunătățite, să fie intro
dus. cu prioritate, la mașinile-unelte 
si instalațiile echipate cu motoare de 
minimum 10 kW sau care sînt încăr
cate. de regulă, sub 30 la sută din 
sarcina lor nominală, precum si la 
acelea care inerent funcționează un 
timD oarecare in gol. intre două ope
rații de prelucrare propriu-zisă. Este 
lesne de imaginat ce economii se pot 
obține dacă avem in vedere că în 
foarte multe cazuri timpii neproduc
tivi. prevăzut! în tehnologii, aiung Ia 
unele mașini chiar pină la 50 la sută 
din intreaga durată afectată execu
tării operației tehnologice date. A- 
cum ne preocupă extinderea aplică
rii acestui dispozitiv si la elevatoa
re. benzi transportoare, alte utilaje 

aflate în producția de serie sau do
tarea întreprinderii".

Un prim bilanț : dispozitivul de 
conexiune triunghi-stea, realizat in 
prima variantă și montat pe 60 de 
mașini-unelte, asigură la „Mecanica" 
o economie anuală de peste 160 000 
kWh energie electrică. în întreprin
dere au fost insă inventariate 170 
mașini-unelte la care se va monta 
acest dispozitiv, estimindu-se o eco
nomie anuală de 350 000 kWh ener
gie electrică. „Date fiind avantajele 
variantei electronice, am trecut la 
execuția a 200 dispozitive, din care 
100 pentru diverși beneficiari din 
țară. Putem satisface, dealtfel, orice 
solicitare privind dispozitivul elec
tronic, pe baza unor comenzi ferme, 
în acest sfens. se cuvine reținut că 
suma cheltuită pentru achiziționarea 
unui asemenea dispozitiv, in cazul 
unei mașini echipate cu un motor de 
20 kW. de pildă, se recuperează în 
mai puțin de un an" — ne spune in
ginerul Nicolae Coroiu.

CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU 
EXTINDEREA ACESTEI SOLU
ȚII ? Am adresat această între
bare tovarășului Dumitru Berinde, 
secretar cu probleme economice al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
care ne-a precizat :

— Indiscutabil, eficiența acestei va
loroase realizări tehnice pledează 
convingător pentru generalizarea ei 
rapidă. In acest scop, consiliul jude
țean de control muncitoresc al activi
tății economice și sociale a inițiat la 
întreprinderea „Mecanica" din orașul 
Dr. Petru Groza un util schimb de 
experiență, la care au participat șefii 
compartimentelor mecano-energetice 
din toate unitățile constructoare de 
mașini ale județului. Rezultatele n-au 
intirziat să apară. Pină în prezent au 
fost echipate cu asemenea dispozi
tive 230 mașini-unelte. prevăzin- 
du-se o economie anuală de 810 000 
kWh energie electrică. Preocupări 
meritorii au în acest sens colectivele 
de la „înfrățirea" și „Mecanica" din 
Oradea. Dealtfel, la nivelul județului 
au fost Inventariate. într-o primă 
etapă, peste 400 de mașini-unelte la 
care poate fi aplicat acest dispozitiv. 
Ca urmare a brevetării variantei sale 
electronice, care asigură avantaje net 
superioare. în perioada imediat ur
mătoare vom organiza un nou schimb 
de experiență pentru a prezenta dis
pozitivul de lucru in noua sa varian
tă. urmînd să trecem, eșalonat, la 
dotarea cu asemenea dispozitive a 
tuturor mașinilor la care este posibil.

Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii”
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Un nou autovehicul de mare capacitate
Ln întreprinderea de autocamioa

ne din Brașov a fost introdus re
cent în fabricație primul lot de auto
tractoare „Europa 19 320 FS". des
tinat transporturilor internaționale 
de mărfuri generale pe continen
tul european. Prin concepția con
structivă și performanțele sale, 
noul autovehicul se încadrează in 
prevederile regulamentelor 
stei Economice Europene a 
zației Națiunilor Unite 
transportul de mărfuri pe 
riul statelor europene.

Iată citeva dintre caracteristicile 
noului autovehicul. Are o greuta
te proprie de 7 tone, iar încărcat 
ajunge la 33 tone. Echipat cu un 
motor cu 8 cilindri în V, cu o pu
tere de 320 CP, poate realiza o vi
teză de 100 km pe oră, față de ma
ximum 80 km pe oră cit ating 
autotractoarele pe care le va în
locui. în componenta noului auto
tractor intră o serie de ansamble 
și subansamble perfecționate din 
punct de vedere tehnic și funcțio
nal : un ambreiaj cu două discuri 
care asigură o manevrabilitate 
ușoară, o cuplare sigură ; cutia de 
viteze, cu 8 sau 9 trepte, este sin
cronizată. permițînd schimbarea cu 
ușurință a vitezelor: în fine, pun- 
tea-spate, care preia sarcina semi
remorcii, este de o concepție cu 
totul nouă, avind reductoarele pla
netare înglobate chiar in roți, în
locuind in acest mod sistemul de 
reductor clasic. La rîndul ei, frî- 
nă, cu două circuite, funcționea
ză integral pe principiul pneuma-

conducătorul

importantă :
19 320 FS" a

tic. ceea ce conferă siguranță mare 
în exploatare. Cabina conține și ea 
mai multe elemente de noutate: o 
rabatare hidraulică, o , suspensie 
îmbunătățită și. implicită un con
fort sporit pentru 
auto.

Și încă o mențiune 
autotractorul „Europa 
fost proiectat de colectivul de spe
cialiști ai Centrului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru autocamioane și executat la 
întreprinderea de autocamioane din 
Brașov intr-un timp record — 5 
luni. Noul autotractor este cel 
de-al 25-lea tip de autovehicul 
realizat in renumita întreprindere 
brașoveană. (Nicolae Mocanu). -

»

Mașină universală de sudat
Creșterea de 4—6 ori a produc

tivității 
10 la 
energie 
importului cu 400 000 lei sînt cîteva 
dintre elementele de eficientă eco
nomică cuprinse in fișa tehnică a 
noii mașini universale de, sudat 
electric prin presiune, concepută și 
elaborată de specialiștii institutului 
de sudură și încercări de mate
riale din Timișoara. Cu ajutorul 
acestei mașini se realizează simul
tan mai multe puncte de îmbi
nare cu o suprafață totală de 
200 mmp. Caracteristicile tehnice

muncii, 
sută a 
electrică

diminuarea cu 
consumului de 

și reducerea

Susțineri miniere 
ancorate

Specialiștii de la Institutul de 
cercetări și proiectări miniere pen
tru substanțe nemetalifere din 
Cluj-Napoca se preocupă intens de 
stabilirea unor noi modalități de 
reducere a consumurilor de lemn 
și metal din mine. In acest scop, 
cercetătorii institutului au elaborat 
o nouă soluție de susținere a lucră
rilor miniere. folosind pentru 
aceasta susținerile ancorate — un 
fel de „cuie" metalice lungi de 
circa un metru, fixate în rocă cu 
ajutorul unor cartușe cu rășini sin
tetice. Acest mod de consolidare a 
rocilor din galeriile miniere este 
foarte ușor de realizat și conferă o 
rezistență mai mare decit cea a be
tonului.

Vasile Coțop, 
de tehnologii

De la inginerul 
șeful laboratorului 
miniere, am aflat că acest sistem 
de susținere a început să fie gene
ralizat cu foarte bune rezultate la 
diferite lucrări miniere și hidro
energetice (galeriile de aducțiune 
ale hidrocentralelor). Anual se uti
lizează circa 50 000 de asemenea 
ancore la întreprinderile miniere 
de la Bălan și Baia-Sprie, între
prinderile de prospecțiuni geologice 
din Cluj-Napoca, Harghita. Lu
goj ș.a. Sistemul s-ar putea, insă 
generaliza la toate minele de fier, 
de neferoase și de nemetalifere 
din țară. Avantajele sînt evidente : 
la 1 km de galerie se pot econo
misi 600 mc de lemn 
tone de metal.

sau 50—60
(lladu Vlaicu).

fac utilizabilă in

construcții industria-

ale mașinii o 
toate întreprinderile industriei con
structoare de mașini și pe șan
tiere de
le. După cum ne-a precizat in
ginerul Alexandru Rusu, șeful 
laboratorului de echipamente și 
tehnologii de sudare electrică prin 
presiune din institut, noul utilaj 
face parte dintr-o serie de patru 
tipuri constructive concepute din 
elemente modulate. în așa fel incit 
prin compunerea acestora să poată 
fi realizată o întreagă familie de 
mașini de sudat, cuprinzind 58 de 
variante de utilizare. (V. Radu).
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„40 de ani de dezvoltare a științei, artei 
și culturii in Republica Socialistă România14

SIMPOZION LA ACADEMIA REPUBLICII
Academia Republicii Socialiste 

tomânia a organizat, marți, simpo- 
ionul cu tema „40 de ani de dez- 
oltare a științei, artei si culturii in 
epublica Socialistă România", ac- 
une ce se înscrie pe agenda mani- 
istărilor dedicate celei de-a 40-a 
niversări a revoluției de eliberare 
ocială si națională, antifascistă si 
ntiimperialistă de Ia 23 August 1944 
. Congresului al XIII-lea al parti- 
uliji. Ea a reunit membri ai Aca

demiei. cadre de conducere din insti
tutele centrale de cercetare si învă- 
tămintul superior, oameni de stiintă 
si cultură.

Comunicările prezentate au făcut 
bilanțul celor mai importante înfăp
tuiri în domeniile stiintei. au subli
niat că marile realizări din ultimele 
patru decenii, dar mai ales cele din 
perioada ce a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului — perioadă

de intensificare fără precedent a pro
gresului în toate domeniile vieții so- 
cial-politice si economice. în stiintă 
Si in invătămint. în artă și cultură — 
dau măsura abnegației si virtuților 
constructive ale poporului nostru.

Participanții la simpozion au adre
sat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune :

Stabilirea de relații diplomatice Intre 
Republica Socialistă România și Republica Dominicană
Guvernul Republicii Socialiste 

România și Guvernul Republicii Do
minicane, in dorința de a dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele lor, au ho- 
tărit să stabilească relații diplomati
ce, la nivel de ambasadă, incepind 
cu data de 25 iulie 1984.

Cele două guverne își exprimă 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice va contribui la promo
varea pe multiple planuri a legătu
rilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Dominicană, 
în interesul reciproc, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

ADUNARE FESTIVA
cu prilejul Zilei insurecției naționale cubaneze

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE <

R. P. CHINEZĂ

înnoiri intr-o citadela
a siderurgiei

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România. oamenii de 
știință și cultură din patria noas
tră au primit cu emoție și vie sa
tisfacție, cu unanimă aprobare is
torica hotărire a recentei plenare a 
Comitetului Central privind reale
gerea dumneavoastră de către 
Congresul al XIII-lea în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român — ex
presie cuprinzătoare a voinței una
nime, neclintite, a întregii noastre 
națiuni socialiste.

Exprimindu-și, alături de între
gul nostru partid și popor, adeziu
nea deplină față de hotărirea 
plenarei Comitetului Central. Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, oamenii de știință și cultură 
din patria noastră, strins uniți in 
jurul partidu'ui, al secretarului său 
general, se angajează solemn să-și 
consacre întreaga capacitate crea
toare și de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului, 
pentru progresul neîntrerupt al 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

însușită unanim, intr-o atmosfe
ră de îndreptățită mindrie patrio
tică și înaltă responsabilitate, de 
întregul nostru partid și popor, de 
toate categoriile de oameni ai mun
cii din patria noastră, indiferent 
de naționalitate, hotărirea plenarei 
Comitetului Central a demonstrat, 
încă o dată, cu toată tăria și in 
mod convingător, coeziunea de 
neclintit a națiunii noastre socia
liste, atașamentul necondiționat al 
poporului român la politica internă 
și externă pe care o promovați cu 
atita strălucire, sentimentele de 
aleasă considerație cu care sîntețî 
permanent și pretutindeni înconju
rat pentru exemplara dumneavoas
tră viață și activitate revoluționa- 

Iră, pentru patriotismul înflăcărat 
eu care slujiți interesele și aspira
țiile vitale ale României socialiste, 
pentru consecvența cu care mili
tați pentru înțelegere intre po
poare, instaurarea unei politici de 
încredere și pace în lume, pentru 
apărarea dreptului fundamental al 
omului — dreptul la viață.

Academia Republicii Socialiste 
România, cel mai înalt for științi
fic și de cultură al țării, folosește 
și acest emoționant prilej pentru a 
vă adresa, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mul
țumiri pornite din adincul inimii 

| pentru minunatele condiții de via
ță și muncă Create oamenilor de 
știință și cultură din patria noas
tră, pentru grija deosebită și aten
ția statornică pe care ie acordați 
afirmării plenare a tuturor dome
niilor științei și culturii, ridicării 
prestigiului, spiritualității roma-, 
nești in lume.

Așa cum s-a relevat in comuni
cările prezentate în cadrul sesiu
nii noastre, întreaga dezvoltare 

' economico-socială, a științei, tehni
cii și culturii in țara noastră, 
avintul pe care I-a cunoscut con
strucția socialistă de la Congresul 
al IX-lea al partidului poartă am
prenta gindirii de mare profunzi
me și originalitate a dumneavoas

tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă și clarvăzătoare, poporul 
român, strins unit in jurul parti
dului, a obținut în acești ani succe
se remarcabile in toate domeniile 
vieții economice, social-politice, ale 
științei, culturii și artelor, pășind 
viguros și ferm pe calea luminoa
să a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

în lumina concepției dumnea
voastră revoluționare, mobilizatoa
re, știința, tehnica, cultura și arta 
s-au înscris plenar in efortul în
tregului popor de propășire mate
rială și spirituală, de promovare a 
României in rîndul țărilor dezvol
tate ale lumii, de înflorire a civi
lizației noastre, de două ori mile
nară. *

în consens cu direcțiile și orien
tările dezvoltării României pe calea 
construcției socialiste și a edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate, cu rolul de puternică for
ță materială a producției, atribuit 
cercetării științifice cu caracter 
fundamental și aplicativ, au fost 
luate o serie de măsuri pentru con
tinua perfecționare a organizării 
științei și culturii, a Creării cadru
lui instiiuțional cel mai adecvat Și 
eficient pentru ca știința și cultura 
națională să-și îndeplinească misiu
nea lor de mare răspundere.

Integrată organic programului de 
edificare a socialismului pe pă
mintul României, slujind cu devo
tament și credință interesele fun
damentale ale poporului român, 
Academia Republicii Socialiste 
România, moștenitoarea și conti
nuatoarea de drept și de fapt a în
delungatei și valoroasei tradiții ști
ințifice și culturale academice na
ționale, și-a perfecționat continuu 
activitatea, adaptindu-și permanent 
structurile și organismele potrivit 
stadiului evoluției progresului și 
civilizației umane, potrivit etapelor 
străbătute în dezvoltarea construc
ției socialiste a României și a sar
cinilor ce reveneau în fiecare nouă 
etapă forului academic și frontului 
științific și cultural al țării.

în acest cadru stimulator. Acade
mia Republicii Socialiste România 
și-a intensificat activitatea de atra
gere a unui număr sporit de oa
meni de știință și cultură în munca 
de promovare a ideilor și soluțiilor 
noi, a celor mai avansate si fruc
tuoase tendințe ale dezvoltării 
științei și tehnologiei, ale mișcării 
culturale și artistice mondiale, de 
transpunere a progreselor cunoaș
terii. in practică, în dinamica reali
tate a vieții noastre naționale.

Principiul de bază al activității 
noastre, colaborarea tot mai strinsă 
cu institutele centrale de cercetări, 
academiile de profil și unitățile din 
invățămintul superior constituie 
mijlocul prin care Academia ÎȘ> 
aduce contribuția la amplul proces 
de integrare a cercetării științifice, 
invătămintului și producției.

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România, personalități 
consacrate, de prestigiu, ale științei 
șl culturii românești desfășoară o 
activitate susținută, cuprinzătoare 
pentru înzestrarea științei si cultu

rii cu opere de mare valoare în 
domeniile de vîrf ale cercetării fun
damentale și aplicative, ale crea
ției literar-artistice.

Prin lucrările lor in domeniile 
chimiei, matematicii, fizicii, știin
țelor tehnice, medicale, biologice, 
agricole și silvice, geologice, geo
fizice și geografice, economice și 
sociologice, filozofice, psihologice 
și juridice, pedagogice, istorice, fi
lologice ș.a.m.d., academicienii și 
membrii corespondenți marchează o 
prezență vie, dinamică, in eferves
cența vieții spirituale a patriei. 
Putem spune, cu toată convingerea, 
că membrii Academiei Române >ȘÎ 
îndeplinesc cu înaltă îndatorire pa
triotică menirea lor de oameni de 
știință și cultură devotați patriei și partidului.

Un moment important, cu sem
nificații deosebite si o influentă 
hotărîtoare asupra dezvoltării stiin
tei si ingineriei tehnologice din pa
tria noastră l-a constituit adoptarea 
de către Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a ansamblu
lui de măsuri privind îmbunătăți
rea organizării si funcționării, ca 
organ de partid si de stal, a Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie.

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România, oamenii de 
știință Si cultură din patria noas
tră au primit cu respect și în
dreptățită mindrie patriotică hoță- 
rîrea conducerii partidului ca în
drumarea Si conducerea directă a 
muncii de creație științifică si teh
nică din România să fie încredin
țată tovarășei Elena Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții 
noastre politice si științifice, ilus
tru savant, strălucit organizator și 
îndrumător al întregii noastre acti
vități. prestigios membru al Aca
demiei noastre, fapt care ne ono
rează.

Orientarea, concentrarea sî mobi
lizarea superioară a forțelor din in
stitutele centrale de cercetare si a- 
cademiile de profil, realizate sub 
îndrumarea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național pentru Știintă si 
Tehnologie, au determinat o pu
ternică punere in valoare a poten
țialului din cercetarea științifică, a- 
dueîndu-si o contribuție remarcabi
lă la dezvoltarea tehnologică si in
troducerea progresului tehnic. Ge
nerațiile de oameni de litere si artă 
îsî împletesc astăzi existenta si 
creația cu munca vie a poporului, 
în care se găsesc valorile trainice 
și reprezentative ale epocii lumi
noase pe care o trăim.

Cinstind măreața operă istorică 
pe care o înfăptuit! in fruntea 
României socialiste, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
membrii Academie! Republicii So
cialiste România, oamenii de știin
ță si cultură din patria noastră iși 
reafirmă adeziunea fermă Ia poli
tica internă si externă a partidu
lui si statului nostru si se anga
jează să acționeze pentru transpu
nerea în viată a hotăririlor de 
partid, a orientărilor si indicațiilor 
dumneavoastră, să fie demni de 
inalta încredere cc li se acordă.

Cu prilejul celei de-a 31-a aniver
sări a asaltului asupra cazărmii 
Moncada — Ziua insurecției naționa
le cubaneze —. marți, la Casa de cul
tură a municipiului Focșani a avut 
loc o adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Evocind evenimentul aniversat. în 
cuvintul său, tovarășul Mircea Du
mitrescu. vicepreședinte al Consiliu
lui municipal al F.D.U.S.. a eviden
țiat eroismul poporului cubanez in 
îndelungata luptă de eliberare de 
sub dominația străină, a înfățișat pe 
larg importantele realizări ale oame
nilor muncii cubanezi, dobindite sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Cuba. în anii socialismului, in dez
voltarea economico-socială a tării. 
Au fost evidențiate legăturile traini
ce de colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cuba, dintre România și Cuba, 
dintre popoarele celor două țări. în 
acest cadru s-a subliniat că factorul 
hotăritor in dezvoltarea continuă pe

o linie ascendentă a raporturilor 
româno-cubaneze l-au constituit în- 
tilnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Fidel 
Castro Ruz, care deschid de fiecare 
dată noi posibilități de extindere și 
aprofundare a colaborării frățești 
dintre cele două popoare.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Cuba la București. Juan 
Cardenas, a evocat marele eveniment 
de acum 31 de ani. reliefînd impor
tanța acestuia pentru asigurarea vic
toriei revoluției cubaneze, care a 
deschis calea înfăptuirii unor pro
funde transformări înnoitoare în în
treaga viată politică și economico- 
socială a țării.

Mulțumind pentru sentimentele de 
frățească solidaritate manifestate de 
poporul român față de poporul cu
banez. vorbitorul a subliniat, tot
odată. cursul mereu ascendent al ra
porturilor româno-cubaneze pe mul
tiple planuri. în spiritul înțelegerilor 
convenite intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro 
Ruz. voința ambelor părți de a am
plifica relațiile economice reciproc 
avantajoase, legăturile culturale și 
din alte domenii în folosul și . spre 
binele celor două țări și popoare.

a

ADUNARE
cu prilejul „Lunii de 

poporului
Cu prilejul „Lunii de solidaritate 

cu lupta poporului coreean", la Șan
tierul naval Oltenița a avut loc. 
marți după-amiază. o adunare orga
nizată de Comitetul orășenesc Olte
nița al P.C.R., la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenti membri ai Amba
sadei R.P.D. Corăene la București.

Directorul Șantierului naval. Ion 
Cristea. a evocat, in cuvintul său, 
lupta eroică a poporului coreean 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare, a independentei și suverani
tății naționale și a subliniat succesele 
importante obținute sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea. Vorbi
torul s-a referit apoi la relațiile 
strinse de prietenie statornicite intre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
la dezvoltarea cărora un rol hotărî- 
tor l-au avut întîlnirile și con-

Cronica
Marți. ă4 iulie, a avut loc ia Giur

giu o întîlnire de lucru, intre tova
rășul Ion Pătan. ministrul industriei 
ușoare, si tovarășul Gheorghi Kara- 
manev. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
trul producției și comerțului 
rilor de consum.

în spiritul convorbirilor si 
gerilor la cel mai înalt nivel, au fost 
analizate rezultatele colaborării eco
nomice si tehnico-știintifice româno- 
bulgare în domeniul industriei ușoa
re. Totodată, s-au stabilit noi mă
suri pentru dezvoltarea conlucrării

minis-
bunu-

înțele

Valorificarea deplină a resurselor energetice
DINAMICA DEZVOLTĂRII - ARGUMENTUL CEL MAI CONVINGĂTOR
® Dublarea de la un cincinal la altul a 

volumului de investiții a făcut ca valoarea fon
durilor fixe productive să crească de aproape 
10 ori față de 1965.

® Potențialul industrial este in prezent de 
50 de ori mai mare decît cel din 1950, reali- 
zind in numai trei zile întreaga producție a 
anului 1938.

@ Gorjul realizează in prezent, față de 
1965, de 30 de ori mai mult cărbune și de 645 
ori mai multă energie electrică. In 1984, jude
țul asigură aproape DOUĂ TREIMI din pro
ducția de cărbune a țării, 10 la sută din pro

ducția de țiței și circa 20 la sută din totalul 
energiei electrice.

® Județul ocupă un loc important în pro
ducția de ciment, construcții de mașini, placaj, 
cherestea, mobilă, cauciuc regenerat, mate
riale de’construcții, la alte produse și bunuri 
de consum.

® Numai pe platformele carbonifere și pe
troliere lucrează peste 50 000 de oameni ai 
muncii.

® Pentru mineri, petroliști, energeticieni au 
fost construite centre urbane moderne, precum 
Rovinari, Motru, Mătăsari, Turceni, Bîlteni, 
Stoina,

(Urmare din pag. I)
pentru învingerea neajunsurilor. Răs- 
nunzind acestei cerințe, comitetul iu
detean de partid a initiat cu consec
ventă o serie de măsuri organizato
rice si politice menite să asigure 
participarea efectivă a membrilor or
ganelor de partid, a întregului său 
aparat la viata colectivelor de mun
că din industrie — si în primul rind 
a celor din minerit, energie și pe
trol — la mobilizarea tuturor forțe
lor in vederea impulsionării activi
tății in aceste sectoare prioritare. 
Repartizați pe organizații de partid, 
activiștii comitetului iudetean. ai co
mitetelor de partid din centrele in- 
dustrial-agrare sînt prezenti perma
nent acolo unde se hotărăște soarta 
producției de cărbune, titei St ener
gie.

Munca din sectoarele extractive a 
înregistrat un important salt calita
tiv odată cu trecerea la înfăptuirea 
măsurilor revoluționare initiate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la generalizarea acordului glo
bal si introducerea programului de 
lucru continuu, la reorganizarea în
tregii activități in domeniul petro
lului. Transpunerea lor energică în 
viată a însemnat un exigent examen 
pentru comuniști, pentru organele si 
organizațiile de partid din mine și 
cariere, din schelele de foraj și ex
tracție ; un examen care a făcut 
proba capacității oolitico-organizato- 
rice. a influentei IOr mobilizatoare 
asupra conștiinței colectivelor de 
oameni ai muncii. Au trebuit solu
ționate „din mers" o mulțime de 
probleme tehnico-economice. de asi
gurare a forței de muncă, de Întă
rire a disciplinei muncitorești. în 
ciuda greutăților inerente oricărui 
început, extracția de cărbune în cele 
două combinate miniere de la Rovi
nari si Motru. organizată în temeiul 
noului mecanism economico-finap- 
ciar. al obiectivelor stabilite de

secretarul general al partidului, a 
marcat creșteri substanțiale.

Am făcut Pași însemnați si in or
ganizarea pe baze noi a activității 
petroliere, muțind centrul de greu
tate la nivelul brigăzilor, al forma
țiilor de lucru. Pe raza județului 
nostru funcționează in prezent două 
schele de foraj, două schele de pro
ducție petrolieră si una de prelucra
re a gazelor. Alte colective din tară 
ne sprijină în accelerarea lucrărilor 
de foraj. în acest an trebuie să 
asigurăm, la nivelul Trustului de 
foraj-extractie Tg. Jiu, forarea a 
320 mii ml și punerea in funcțiune 
a unui număr de 115 sonde noi. Co
mitetul iudetean. organele si organi
zațiile de partid din schelele petro
liere înțeleg, mai mult ca orieînd. că 
trebuie să se situeze în fruntea efor
tului pentru soluționarea tuturor 
problemelor impuse de creșterea 
producției de țiței și gaze. Re- 
dimensionarea activității în petrol 
s-a produs în condițiile unui deficit 
de forță de muncă. îndeosebi de 
specialiști. A trebuit, ca urmare, să 
creăm, la nivelul fiecărei brigăzi și 
formații de lucru, nuclee de comu
niști din rîndul maiștrilor, sondori
lor si al inginerilor tineri, care să-și 
asume sarcini sporite. La inițiativa 
organizațiilor de partid, s-au între
prins si se întreprind măsuri pentru 
creșterea vitezei de forai prin intro
ducerea tehnologiilor optimizate de 
săpare, adecvate forajului de mare 
adincime. reducerea perioadei pro
belor de producție, pentru creșterea 
gradului de recuperare a țițeiului 
din zăcămînt.

Prin cele două mari termocentrale, 
județul nostru deține ponderea cea 
mai însemnată în producția de ener
gie electrică ne bază de cărbune, 
avind o putere instalată de 3 370 
MW/h. Ca și mineritul, energetică 
din Gori a reprezentat o epocă de 
pionierat pentru industria construc
toare de mașini, pentru că aici s-au

folosit în- premieră agregate si in
stalații de cea mai mare complexi
tate realizate la noi în tară. Edifi
carea lor — cea de la Turceni fiind 
încă in construcție — constituie mo
tiv de profundă mindrie pentru oa
menii acestor locuri, pentru întreaga 
industrie românească. Cu prilejul 
dialogurilor de lucru în județul Gorj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizi
tat în repetate rînduri cele două 
obiective, s-a interesat despre com
portamentul agregatelor, despre creș
terea profesională a colectivelor de 
energeticieni. s-a sfătuit cu ei. cu 
specialiști din ministere asupra căi- 
loi- de exploatare intensivă a capaci
tăților. indicațiile date constituin- 
du-se pentru noi în vaste programe 
de lucru. Ele au stat la baza unor 
ample acțiuni pentru modernizarea 
si creșterea fiabilității grupurilor în 
exploatare.

în înfăptuirea unor programe de 
asemenea anvergură avem de înlă
turat si neajunsuri, unele fiind de
terminate de lipsurile în Întreținerea 
si exploatarea agregatelor. în efec
tuarea reviziilor și reparațiilor. în 
alimentarea ritmică cu cărbune de 
calitate a termocentralelor. Spre 
aceste neajunsuri este îndreptată în 
prezent atentia noastră, a organiza
țiilor de partid din cele două uni
tăți, preocupindu-ne stăruitor pentru 
mai buna organizare a activității de 
rezolvare a problemelor tehnice și 
tehnologice, de selecționare și pre
gătire a oamenilor, pentru a impri
ma peste tot un spirit de ordine si 
disciplină, de responsabilitate în în
făptuirea exemplară a programelor 
stabilite.

Ritmurile impresionante ale dez
voltării Goriulul in anii de glorie și 
lumină inaugurați . de „Epoca 
Ceausescu" au pus permanent in 
fata comitetului județean de partid 
cerința asigurării și pregătirii forței 
de muncă la nivelul înaltei dotări 
tehnice de care dispunem. Putem

afirma că am jdobîndit o bună expe
riență in acest sens. în unele uni
tăți miniere s-au creat adevărate 
„școli ale personalului", care asigură 
cu cadre si mijloace proprii califi
carea si perfecționarea profesională 
a tuturor categoriilor de oâmeni ai 
muncii. în întimpinarea acestei 
stringente cerințe au venit măsurile 
de excepțională însemnătate adopta
te din inițiativa secretarului general 
al partidului privind organizarea la 
un nivel superior a rețelei școlare. în 
concordantă cu cerințele si ritmurile 
evoluției economico-sociale ale fiecă
rui județ. Prin aplicarea fermă a 
acestor măsuri, dispunem acum de o 
rețea școlară complexă, cu largă 
deschidere spre cerințele practicii, 
structurată cu deosebire pe indus
triile mineritului, energie! electrice, 
petrolului, construcției de mașini, 
care va constitui in viitor principala 
rezervă de muncitori calificați pen
tru sectoarele energetice, pentru ce
lelalte domenii.

Privim cu întreaga responsabilita
te sarcinile complexe ce ne revin în 
prezent și în perspectivă in indus
tria extractivă, in producția de ener
gie electrică. Datorită condițiilor mai 
dificile din prima parte a anului, dar 
si .din cauza neajunsurilor proprii, 
s-au înregistrat in primul semestru 
unele rămineri in urmă, mai ales la 
producția de cărbune. Pentru a de
păși obstacolele întîlnite si a asigu
ra mobilizarea generală a tuturor 
forțelor de care dispunem, sîntem 
preocupați de îmbunătățirea muncii 
organizatorice la fiecare nivel, pen
tru ca organizațiile de partid să 
sporească exigenta, spiritul revolu
ționar in vederea lichidării ' tuturor 
lipsurilor, a recuperării restantelor 
si realizării sarcinilor de plan 
1984. pe întregul Cincinal.

Sub semnul recunoștinței fată 
politica înțeleaptă a partidului. 
mindrie! fată de grandioasele înfăp
tuiri ale prezentului socialist, mi
nerii. petroliștii, energeticieni! sînt 
angajați cu totală abnegație pentru 
a intimpina mărețele evenimente ale 
anului — a 40-a aniversare a glorio
sului 23 August si Congresul al 
XIII-lea al partidului — cu remar
cabile fapte de muncă în generosul 
efort pentru dobindirea mai devre
me A independenței energetice a pa
triei. Cu deplină încredere în viito
rul tot mai prosper al tării si al 
acestor meleaguri. Comuniștii, toți 
oamenii muncii dirt Gdrj au primit 
cu vid satisfacție, cu înflăcărată ade
ziune Hotărirea recentei plenare a 
Comitetului Central cu privire la 
reinvdstitea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. lâ apropiatul forum co
munist. în înalta funcție de secretar 
general al bartidului. fiind convinși 
că acest suprem act politic al voin
ței întregii națiuni se constituie in 
cea mai sigură garanție a mersului 
nostru victorios spre cele mai în
drăznețe culmi ale societății socia
liste $i comuniste.

ne
de 
al

solidaritate cu lupta 
coreean”
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen.

In continuare, a luat cuvintul Mun 
Ben Sam, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.P.D. Coreene la București, care a 
înfățișat aspecte ale luptei poporu
lui coreean pentru realizarea idealu
lui național de reunificare pașnică 
și independentă a țării.

Referindii-se la cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări, vorbitorul a subliniat ro
lul esențial la aprofundarea și extin
derea acestor tradiționale raporturi 
al înțelegerilor stabilite în timpul în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre to
varășii Kim Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu. Au fost exprimate, tot
odată. sentimente de gratitudine față 
de Partidul Comunist Român, de gu
vernul și poporul român, față de 
eminentul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru sprijinul 
activ și solidaritatea militantă mani
festate în înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporului coreean 
— reunificarea patriei. (Agerpres)

zii i
bilaterale in acest domeniu, in anul 
1985 si in perioada următoare.

•Ar
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Liberia, marți după-amiază 
a avut loc in Capitală o manifestare 
culturală, organizată de Institutul 
român pentru relațiile 
străinătatea.

Au participat membri 
rli I.R.R.C.S. și Ligii 
prietenie cu popoarele 
Africa, reprezentanți ai 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

A fost prezent R. Webster Simp
son, însărcinatul cu afaceri a.i. ăl 
Republicii Liberia la București.

(Agerpres)

culturale cu
ai conduce- 
române de 
din Asia și 
Ministerului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 26, 27 și 28 iulie. In țară î 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea $1 caracter 
de aversă, însoțite pe alocuri și de 
descărcări electrice, îndeosebi în zo
nele de deal și de munte. Pe alocuri, 
cantitățile de apă vor putea depăși 20 
de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Izolat se vor semnala și căderi de 
grindină. Tn zonele de munte, la peste 
1 800 metri, izolat se vor semnala lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări în zona de mun
te și estul țării. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar cele maxime între 18 și 28 de grade. 
In vestul țării, ceață slabă.

Educație
(Urmare din pag. I)

cialismului și comunismu
lui Realizările din in
vătămint reflectă marile 
succese obținute în acești 
ani, cu deosebire în „Epo
ca Ceaușescu", de poporul 
român în toate domeniile 
de activitate. Nivelul de 
dezvoltare al școlii româ
nești se înscrie la loc de 
cinste in rodnicul bilanț pe 
care întregul nostru popor 
îl face acum în preajma 
celor două mari evenimen
te politice din acest an, 
aniversarea zilei de 23 Au
gust și Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Dezvoltarea 
si echilibrată 
componentelor 
noastre socialiste, de azi și 
a celei comuniste de mîi- 
ne — convinși de adevă
rul că viitorul se pregă
tește și se construiește in 
prezent — are neapărată 
trebuință de Corelarea ar
monioasă, echilibrată și 
judicioasă a funcțiilor fun
damentale ale sistemului 
educațional. Iar dezvol
tarea facultăților Intelec
tuale și sporirea valorilor 
culturale 
neretului, 
cesitățile 
societății 
este o îndatorire de onoa
re și de mare responsabi
litate a tineretului. învă- 
tămîntul, Ia rindul său, 
este chemat să desfășoare 
eforturi sporite și, mai a- 
les, judicios corelate pen
tru a deprinde tineretul 
să-și însușească și să a- 
plice metodele și tehnicile 
educaționale și de cerce
tare, să-1 ajute să cunoas-

armonioasă 
a tuturor 

societății

adevărate ale ti- 
in raport cu ne- 
și posibilitățile 

contemporane.

Nu e cel mai mare din China. 
Combinatul siderurgic cel mai mare 
Și mai modern al Chinei va fi cel 
de la Boashan. lingă Shanghai, aflat 
acum in construcție. Aici, lingă 
Beijing, ne aflăm la uzinele side
rurgice ale companiei „Capitala", 
ființind din 1919 și realizind, in 1949, 
o producție de 280 000 tone fontă 
anual ; astăzi a ajuns insă la 3 mi
lioane tone de fontă, 1,5 milioane 
tone de oțel și 1 milion tone lami
nate anual. împreună cu propriile 
sale exploatări miniere din provin
cia Hubei, întrunește, intr-un pro
ces de muncă intensă — mereu mai 
eficientă prin noile sisteme de or
ganizare — peste 70 000 de munci
tori.

Am ieșit din Beijing — și totuși 
parcă nu. Artera aglomerată care 
ne-a scos din marele oraș pătrunde 
repede intr-o altă conurbație cu 
alura tipică de oraș muncitoresc și 
se oprește brusc la porțile uriașu
lui conglomerat industrial. Am fost 
însoțiți pînă aici 
de molcoma for
fotă a biciclete
lor ; de aici în
colo, pe drumuri 
uzinale, circulăm 
printre camioane 
grele, peste șine 
de cale ferată sau paralel cu ele, 
printre mari hale și instalații din 
interiorul cărora răzbate vibrația 
surdă a forței industriale in des
fășurare.

Un furnal. Seamănă cu toate fur
nalele de mărime medie pe care 
le-am mai văzut. Și totuși există 
ceva particular aici : desăvirșita or
dine, curățenia exemplară, balus
tradele colorate (revopsite periodic), 
munca săvirșită cu un calm teribil. 
Are și o poveste furnalul acesta, 
ea ne este derulată pe un ton de 
afecțiune aparte față de mastodon
tul metalic in care, vuind, clocotește 
fonta : „e un bătrin ce și-a redobin- 
dit tinerețea și vigoarea" — spune 
inginerul ce ne conduce printre in
stalațiile noi de automatizare, prin 
fața tablourilor de comandă și a 
panourilor cu ciudate desene lumi- 
niscente. «„Bătrînul" a fost con
struit în anii '30, dar a suferit ulte
rior multe transformări, ultima in 
1979. E „modern și eficient" acum. 
Se aplică aici peste 30 de tehnolo
gii moderne de elaborare a fontei. 
Două dintre ele sint invențiile noas
tre, brevetate, vîndute și unor fir
me din Marea Britanie și Luxem
burg. Una dintre ele — ne este ară
tată în machetă — se referă la ali
mentarea cu aer cald pe sus și nu 
lateral. Căldura se valorifică repe
de și complet, la 1 200 de grade 
Celsius...^.

Mai vedem un furnal. Apoi un 
laminor... Același aer calm, aceleași 
asigurări asupra unei munci efi
ciente, aceleași zlmbete prietenești, 
aceiași oameni cu aerul de stăpini 
absoluți pe domeniul lor profesio
nal...

Și astfel realizăm o firească le
gătură între, ceea ce ni se înfățișea
ză aici și explicațiile generale pe 
care ni le furnizaseră, în fața cești
lor de ceai cu iasomie, directorul 
adjunct, ing. Xu Hongkun și șeful 
biroului de relații externe Gao 
Jianxiang.

însemnări 
de călătorie

— Sistemul responsabilității în 
producție (in esența sa, nu mult 
diferit de acordul nostru global, 
n.a.), aplicat aici din 1979, a generat 
o vitalitate nouă a muncii. Toate 
sarcinile și activitățile companiei 
sint defalcate pe unități, secții, 
formații de muncă și preluate 
printr-un contract. Venitul indi
vidual a devenit astfel elastic și 
stimulator, direct proporțional cu 
munca depusă. S-a terminat cu 
situațiile in care, indiferent de 
cit și cum munceai, salariul era 
același. Avem acum norme pre
cise, regulamente... Simțul răs
punderii, ca si conștiința muncito
rilor că sint proprietari ai mijloa
celor de producție sint asigurate și 
prin aceea că toate actele majore 
de conducere se iau de către mun
citori, in congresele pe unități — cu 
reprezentarea de 15 la 100 — sau pe 
companie — cu reprezentarea 1 la 
100. Mai este si faptul că 6 parte 
a producției poate fi desfăcută 

direct de către 
companie și astfel 
am dezvoltat pro
duse foarte căuta
te pe piață. Prin 
toate acestea, am 
realizat, din ’79 
pînă azi, o creș

tere medie anuală de 20 la sută a 
beneficiului net. Am predat sta
tului peste un miliard de yuani. 
Ceea ce echivalează cu valoarea to
tală a fondurilor noastre fixe... Și, 
in general, multe lucruri pe care 
altădată credeam că nu le putem 
face au devenit acum posibile. 
Tehnologii, mărci speciale de oțe
luri si așa mai departe...

Multe alte incursiuni în sisteme
le de organizare și de conducere o. 
treburilor companiei aveam să mai 
facem prin explicațiile gazdelor 
noastre. Dezvăluindu-ne, toate, 
universul unui suflu nou al muncii, 
pătruns in intimitatea tuturor co
lectivelor muncitorești ce alcătuiesc 
marele complex industrial „Capita
la". Aveam să ne mai întllnim eu 
aceste realități ale vieții economice 
actuale din China populară. La În
treprinderea de instrumente optice, 
ca și la Imprimeria de textile nr. 5 
din Shanghai, la Întreprinderea de 
obiecte de artă din fildeș de la Can
ton, in alte și alte colective mun
citorești.

— Dar poate că vă spunem lu
cruri cunoscute — au zis, la un mo
ment dat, gazdele. Numele Româ
niei este un nume drag nouă, un 
nume de țară prietenă. O prietenie 
consolidată prin relații strinse.

Și am auzit apoi rostindu-se, la 
peste zece mii de kilometri depăr
tare, nume de combinate siderur
gice și nume de siderurgiști de-a- 
casă.

In avionul cu care ne întorceam 
la București, aveam să intilnim o 
delegație de siderurgiști români 
care vizitaseră un combinat meta
lurgic din nordul Chinei. Erau și ei 
sub imperiul acelorași puternice 
impresii asupra muncii siderurgiști- 
lor chinezi, erau și ei încălziți de 
aceleași sentimente prietenești cu 
care fuseseră primiți și înconjurați, 
de aceeași reciprocă și statornică 
dorință de colaborare prietenească.

Mihaî CARANFI1

15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Ediție r^aU-za- 

tă în colaborare cu Comitetul ju
dețean Argeș al U.T.C.

15,30 Emisiune tn limba maghiară 
(partial color). Teleforum cetățe
nesc — rubrică de educație civică

15,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color) © Sub 

semnul anului jubiliar

teatre
(14 71 71, sala© Teatrul Național ... ___

mică) : Poveste din Hollyv/ood —
19.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
de vioară Mircea Călin — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(14 75 46, la complexul sportiv studen
țesc Lacul Tei) : Gustul parvenirii —
20.30.

și),20

io,35

ii,05

Actualitatea tn economie O Sece
rișul — grabnic încheiat în toate 
zonele țării
Sub flamura Iul August. Clnteee 
patriotice și revoluționare 
Marea epopee revoluționară • 
tălitle eliberării noastre (I) 
Film artistic : „învățătorul" 
lor). Producție a studiourilor 
baneze. Cu : Salvador Wood, . _ 
triclo Wood, Renă de la Cruz, Luis 
Alberto Ramirez, Luis Rielo, Ma
rio Balmaseda. Regla : Octavio 
Cortazâr
Telejurnal (parțial color)22,20 ' ________ ______ _____

22,30 închiderea programului

Bă

(cb- 
j C11- 
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® Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : August elibe
rator — spectacol de sunet și lumi
nă — 21.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
@ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Constela
ția Boema — 19,30; (grădina Că
răbuș) : Spectacol de divertisment și 
film — 20,30.
© . Ansamblul ,,Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți ■— 
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.

revoluționară, cultură umanistă
că șl să înțeleagă noile 
domenii ale 
umane, valorile 
perene, coloana 
lă a urcușului 
re a societății

în această
eforturilor _________
ale celor educați se cuvi
ne să li se confere două 
atribute de valoare Inesti
mabilă și, de aceea, incon
testabilă : echilibru și ar
monie în sens axiologic și 
epistemologic, în ființa u- 
mană și în Societate. în
ceputurile trebuie realiza
te în însăși ființa umană ; 
echilibru și armonie între 
gindire și faptă, între e- 
forturi Și scopuri, între 
știintă și conștiință. Nici- 
cînd. realizarea echilibru
lui și armoniei între gîn- 
dire și fapt. între eforturi 
și scopuri n-a fost mai ne
cesară decît în zilele noas
tre, cind pe pămîntul 
României se construiește 
și se dezvoltă socialismul, 
societate în care eforturile 
tuturor sînt îndreptate 
spre realizarea fericirii 
tuturor, în care împlinirea 
fiecăruia se desăvirșește 
în armonie cu interesele 
tuturor.

Funcțiile educative ale 
istoriei au fost și sînt re
cunoscute de unanimita
tea celor ce se preocupă 
de asemenea probleme. 
Aceste funcții sînt rapor
tate lă societatea contem
porană, la nevoile Sale, la 
ajutorul pe care istoria îl 
poate oferi pentru înțele
gerea acestei societăți. Cu 
alte cuvinte, la raportul 
dintre istorie și societate. 
Relația istoriei cu societa
tea contemporană poate i’i

cunoaștetii 
culturale 
vertebra- 

fără opri- 
umane.

perspectivă, 
educatorilor si

privită fie din punctul 
de vedere al modului cum 
istoria reflectă proble
mele acestei societăți, fie 
al modului cum societatea 
contemporană privește is
toria, in sensul cum socie
tatea contemporană ac
ceptă istoria ca știință u- 
tilă pentru activitatea 
prezentă și pentru cea vii
toare.

Experiența trecutului, 
considerată ea valoare și 
factor formativ sau direc
tor al contemporaneită
ții, se explică prin influ
enta trecutului. Nicolae 
Iorga recomanda „a pleca 
de la societatea contem
porană și a ne întoarce în 
lumea contemporană" : în
fățișarea fiecărei proble
me. fie cit de îndepărtată 
in timp și spațiu, devine 
istorie utilă în măsura in 
care contribuie la înțele
gerea mai bună a proble
melor contemporane. Preo
cupați statornic de 
mele fundamentale 
ducației, marii 
români, incepind 
Dimitrie Cantemir 
la cei din zilele 
au subliniat rolul 
nu numai ca știintă a tre
cutului, ci, de asemenea, 
ca o știință necesară orien
tării în societatea contem
porană. „O națiune care 
nu-și cunoaște istoria sea
mănă cu o ființă lipsită 
de memoria intîmplărilor 
trecute ; ea nu cunoaște 
legătura necesară între 
trecutul său, prezentul și 
viitorul său", afirma Ale
xandru Papiu-Ilarian. pen
tru ca Dimitrie Onciul să 
sublinieze : „istoria ca 
știință a dezvoltării ome-

proble- 
ale e- 
istorici 
de la 
și pînă 

noastre, 
Istoriei

nirii are misiunea <S® a 
explica prezentul Societă
ții omenești și, explicînd 
prezentul, ea îndrumă ca
lea spre viitor. De aceea, 
interesul unui popor pen
tru istoria sa este îh ace
lași timp măsură cea mai 
sigură a gradului său de 
cultură, de civilizație".

Apreciind tradițiile noas
tre valoroase, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, președintele țării, pune 
în evidentă 
convingere 
ca știință a 
trecutului, 
prezentului 
viitorului : 
concluzii și 
privire Ia 
ale dezvoltării 
noastre, ale existenței po
porului in decursul timpu
lui, punind în evidență tot 
ceea ce a fost valoros, 
progresist și a servit pro
gresului societății. Rezul
tatele cercetării istorice 
ajută omenirea contempo
rană să înțeleagă mai bine 
legile obiective care for
mează societatea, necesi
tatea de a acționa in spi
ritul progresului. Istoria 
este astfel chemată să 
sprijine, prin concluziile 
sale, perfecționarea socie
tății de astăzi, relațiile 
dintre state și națiuni, co
laborarea pașnică intre 
toate popoarele lumii".

Cunoașterea trecutului 
constituie un mijloc de e- 
ducație patriotică și comu
nistă, revoluționară in 
celași timp, deoarece Ia 
eforturile generațiilor con
temporane adaugă solidari
tatea generațiilor trecute.

cu putere și 
rolul istoriei 

reconstituirii 
a înțelegerii 
și a intuirii 
„Istoria oferă 

principii cu 
marile procese 

societății

a-



[ MANIFESTĂRI CONSACRATE 
MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE 

A POPORULUI ROMÂN
în numeroase țâri ale lumii au loc manifestări consacrate celei de-a 

40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din patria noastră. Sînt puse in relief realiză
rile remarcabile obținute de poporul român in toate domeniile, cu
precădere in anii de cind la conducerea partidului și statului nostru
se află tovarășul Nicolae Ceoușescu. Este evidențiată, totodată, po
litica de pace și amplă colaborare internațională a României so
cialiste.

ROMA 24 (Agerpres). — In loca
litatea italiană Limidi se desfășoară 
„Săptămâna culturii românești".

In cuvintul inaugural, primarul 
orașului, Angelo Flammia, după ce 
a înfățișat succesele pe care le-a 
obținut țara noastră in dezvoltarea 
sa multilaterală, a exprimat apre
cieri deosebite la adresa contribuției 
pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu o aduc la dia
logul pentru instaurarea in lume a 
unui climat de pace și destindere. 
„Problema adevărată — și împăr
tășesc pe deplin poziția româ
nească — a arătat vorbitorul, este 
de a distruge armele, in primul 
rind armele nucleare, care. repre
zintă un pericol pentru însăși viața 
planetei. Doresc să evidențiez ac
tivitatea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrată aces
tei probleme fundamentale a ome
nirii".

Manifestarea, inaugurată cu ver
nisajul expoziției „Momente din 
lupta poporului român pentru inde
pendență și unitate națională" șl al 
unei expoziții de artă și artizanat 
românesc, s-a bucurat de un deo
sebit succes in rindul publicului 
participant.

HAVANA 24 (Agerpres). — La 
întreprinderea de transporturi din 
Havana a avut loc o adunare fes
tivă, la care au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid, ai organizațiilor de masă, 
numeroși muncitori.

Despre însemnătatea actului de la 
23 August 1944, transformările ce 
au avut loc in țara noastră in ulti
mele patru decenii a vorbit Carlos 
Albistur, directorul întreprinderii.

La clubul aceleiași intreprinderi 
a fost organizată expoziția „Aspec
te din România" și a fost prezentat 
un program de muzică populară 
românească.

VIENA 24 (Agerpres). — La se
diul primăriei din Viena a avut loc

Program de colaborare
HARARE 24 (Agerpres). — Nouă 

state din sudul Africii, 'membre ale 
Conferinței de coordonare pentru 
dezvoltare a țărilor din sudul Afri
cii (S.AJ9.C.C.) — Angola. Botswana, 
Lesotho, Malawi. Mozambic, Swazi
land, Tanzania, Zambia și Zimbabwe 
— au inițiat programe naționale vi- 
zind dezvoltarea transporturilor și a 
producției agroindustriale — trans
mite agenția Taniug. In baza unor 
credite primite de la S.A.D.C.C., a- 
ceste țări au investit global 740 mi- 

vernisajul unei ample expoziții de 
artă plastică romanească. Organi
zată sub auspiciile Uniunii artiști
lor din Viena, ale Asociației de 
prietenie Austria — România și 
ambasadei romane, expoziția cu
prinde lucrări reprezentative din 
pictura, sculptura și arta grafică 
românească.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Rudolf Prietz, secretarul 
Uniunii artiștilor din Viena, și 
Stephan Kukla, secretar general al 
Asociației de prietenie Austria — 
România, au reliefat semnificația 
actului istoric de la 23 August, rea
lizările poporului român in ultimele 
patru decenii, relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite intre 
România și Austria.

La vernisaj au participat repre
zentanți ai Ministerului austriac al 
Afacerilor Externe, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de edi
tură și artă, un numeros public, A 
fost prezentă o delegație a Uniunii 
artiștilor plastici din România.

LONDRA 24 (Agerpres). — Sub 
egida Asociației de prietenie Marea 
Britanie — România, la Londra a 
avut loc o manifestare dedicată 
țării noastre.

Cu acest prilej, despre principa
lele aspecte din istoria milenară a 
poporului român, realizările sale, 
tradițiile culturale și frumusețile 
patriei noastre a vorbit James 
Ballantyne, vicepreședinte al aso
ciației. Expunerea a fost insoțită de 
proiectarea de diapozitive și filme 
documentare, care au evidențiat 
mărețele realizări ale poporului ro
mân in cei 40 de ani de dezvoltare 
liberă, bogatul patrimoniu cultural 
al țării noastre.

A fost prezentată, totodată, o ex
poziție de fotografii și carte româ
nească ce reliefează in mod su
gestiv realizările obținute de po
porul român în toate domeniile de

ecojiomică inierafricană
lioane de dolari în construirea de șo
sele, căi ferate, dezvoltarea transpor
tului fluvial și aerian, ca și a tele
comunicațiilor.

în domeniul producției agricole, au 
fost inițiate opt proiecte de dezvol
tare pentru care s-au investit, pină 
in prezent, aproximativ 14 milioane 
de dolari.

Alte programe privesc dezvoltarea 
sectoarelor energetic, industrial, al 
turismului ele.

Pentru soluționarea pașnică a situației 
din America Centrală

MANAGUA 24 (Agerpres). — „Pa
cea in America Centrală va fi posi
bilă numai dacă vor fi respectate 
principiile universal recunoscute care 
stau la baza relațiilor internaționale", 
se spune in comunicatul comun nica- 
raguano-surinamez dat publicității la 
încheierea vizitei intreprin.se la Ma
nagua de președintele Consiliului 
Militar Național din Surinam, It. col. 
Deși Bouterse. Exprimindu-și spri
jinul față de eforturile de pace ale 
Grupului de la Contadora, părțile 
semnatare s-au pronunțat pentru 
respectarea neabătută a principiilor 
suveranității și independenței națio
nale, egalității juridice a statelor, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor țări și autodeterminării po
poarelor.

Vizita șefului sfatului Volta Superioara 
în Iugoslavia

BELGRAD 24 i Agerpres). — R.S.F. 
Iugoslavia și Volta Superioară con
sideră necesară o participare mai 
activă a țărilor nealiniate la efortu
rile pentru depășirea actualei situa
ții internaționale grave — s-a rele
vat in cadrul convorbirilor de la 
Belgrad dintre Veselin Giuranovici, 
președintele Prezidiului R.S.F.I.. și 
Thomas Sankara, șeful statului vol- 
tez. aflat intr-o vizită oficială de 
prietenie în capitala iugoslavă. Au 
fost abordate, cu acest prilej, potri-

Realizări ale economiei cehoslovace
PRAGA 24 (Agerpres). — La Pra- 

ga a fost dat publicității comunica
tul Direcției federale de statistică a 
R. S. Cehoslovace cu privire la rea
lizarea planului pe primul semestru 
al anului ih curs. în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, venitul național a crescut cu 
3.2 la sută? producția industrială — 
cu 4.1 Ia sută, iar productivitatea 
muncii in industrie — cu 4,4 la sută. 
Sporul cel mai mare al producției 
industriale — 11.3 la sută — s-a în
registrat in industria electrotehnică. 
Exporturile au crescut cu 15,3 la 
sută, iar importurile cu 14,6 la sută.

Comunicatul, transmis de agenția 
C.T.K.. menționează că. in pofida re-

REZCLTATELE ALEGERILOR 
LEGISLATIVE DIN ISRAEL
TEL AVIV 24 (Ager.pres). — în 

alegerile legislative anticipate des
fășurate luni in Israel, nici una din 
cele două formațiuni politice princi
pale — blocul Likud, de guvernă- 
mint, și Partidul Muncii, de opozi
ție — nu au obținut majoritatea ab
solută. După numărarea a 95 la sută 
din voturi, posturile de radio și tele
viziune israeliene ău estimat că în 
viitorul Knesset, Partidul Muncii, 
care se situează pe primul loc.' va 
dispune de 45 deputați. iar blocul 
Likud — de 41. Ca urmare a acestor 
rezultate, formarea viitorului guvern 
este considerată dificilă, depinzind 
de asocierea unor partide mai mici.

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — într-un interviu acordat co
tidianului mexican „El Dia". minis
trul relațiilor externe al Cubei, Isi
doro Malmierca, a relevat că tara sa 
sprijină eforturile de soluționare pe 
cale politică, prin negocieri, a situa
ției din America Centrală, pe baza 
respectării drepturilor statelor șl po
poarelor din această regiune — in
formează agenția Prensa Latina. El 
a evidențiat. in context, inițiativele 
țărilor membre ale „Grupului de la 
Contadora" — Columbia. Mexic. Pa
nama și Venezuela — apreciindu-le 
drept un factor decisiv in preveni
rea unei extinderi a conflictului in 
zonă.

vit agenției Taniug. probleme lega
te de evoluțiile din Africa australă 
si din alte regiuni, subliniindu-se 
importanta întăririi unității țărilor 
Africii, a reglementării stărilor con- 
flictuale din lume, respectindu-se 
principiile nealinierii. Totodată, cele 
două părți au analizat stadiul ac
tual si perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor bilaterale, modalitățile de 
promovare a cooperării dintre cele 
două țări.

zulta'telor generale pozitive obținute, 
nu au fost folosite toate posibilită
țile de care dispune economia națio
nală pentru creșterea eficientei 
muncii si îmbunătățirea calității pro
duselor..

IgglGEWȚIILE DE PRESA
WW -• pe scurt

LA PHENIAN s-au încheiat 
marți convorbirile dintre Kim Ir 
Sen, secretai- general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, și 
Samora Machel, președintele 
FRELIMO, președintele Republicii 
Populare Mozambic, care a efectuat 
o vizită oficială de prietenie in ca
pitala coreeană.

CONVORBI RI ECONOMICE 
CHINO-AMERICANE. Wei Yu- 
ming, ministru adjunct al comer
țului exterior și relațiilor econo
mice al R.P. Chineze, a avut, la 
Beijing, un schimb de păreri cu 
misiunea comercială prezidențială 
americană in probleme ale cooperă
rii in domeniul aviatic și aero- 
spațial. Au fost discutate probleme

OBIECTIVE ALE POLITICII 
EXTERNE AUSTRIECE

VIENA 24 (Agerpres). — La Viena 
a fost dată publicității o declarație 
a Ministerului Afacerilor Externe al 
Austriei, in care este subliniată ne
cesitatea de a promova și pe viitor, 
în mod consecvent, politica de neu
tralitate activă și de pace. Politica 
de neutralitate activă permanentă 
— se relevă in document — a asigu
rat independenta și autonomia Re
publicii Austria și a contribuit la 
dezvoltarea economiei țării.

Referindu-se. in continuare, la 
obiectivele politicii externe naționa
le, Ministerul Afacerilor Externe al 
Austriei arată că unul dintre acestea 
l-a constituit și il constituie asigu
rarea de relații normale și de prie
tenie cu țările socialiste.

în declarație se subliniază că Aus
tria este ferm hotărită să-și aducă si 
de acum înainte contribuția la so
lutionarea problemelor internațio
nale și la reglementarea conflictelor.

Pași spre normalizarea 
situației din Liban

BEIRUT 24 (Agerpres). — Mili
țiile druze ale Partidului Socialist 
Progresist din Liban si cele ale miș
cării siite „Amal" au încheiat o- 
peratiunea de colectare a armamen
tului greu din dotarea lor si depo
zitarea acestuia la punctele fixate 
din vestul Beirutului, conform pla
nului elaborat de guvernul de uniu
ne națională, condus de Rashid 
Karame. a anunțat postul de radio 
Beirut, citat de agenția M.E.N. A- 
ceeași sursă a informat că in Co
mitetul de securitate însărcinat cu 
supravegherea încetării focului — 
format din reprezentanții armatei li
baneze. ai milițiilor druze. creștine 
si siite — s-a ajuns la un acord pri
vind retragerea elementelor înarma
te de oe pozițiile respective deți
nute pe Muntele Liban, in spatele 
zonelor tampon.

referitoare la un program de lucru 
in domeniul aviatic și aerospatial 
în cadrul acordului de cooperare 
industrială și tehnică dintre cele 
două țări.

NOUL PRIM MINISTRU AL 
FRANȚEI, Laurent Fabius, a pre
zentat marți in Adunarea Națio
nală declarația de politică genera
lă. El a respins, in discursul său, 
cererea privind dizolvarea Adună
rii Naționale, formulată de opoziția 
neogaulistă și liberală.

REUNIUNE C.E.E. Miniștrii de 
externe ai țărilor Pieței comune, 
reuniți la Bruxelles, nu au reușit 
să ajungă la un acord in 'legătură 
cu modalitățile de finanțare a de
ficitului bugetar al „celor zece" pe

Activități ale delegației române 
participante la festivitățile prilejuite de a 40-a 

aniversare a Zilei Renașterii Poloniei 
MITING AL PRIETENIEI ROMANO-POLONE

VARȘOVIA 24. — Trimisul Ager
pres, Nicolae Chilie, transmite : 
Delegația de partid și de stat a țării 
noastre • condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, care a participat la festivi
tățile ocazionate de cea de-a 40-a 
aniversare a Zilei Renașterii Polo
niei, a vizitat voievodatul Tar- 
nobrzeg. înfrățit cu județul Bistrița- 
Năsăud.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de tovarășii Jan Glowczyk. membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Zenon Komen- 
der. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de alte persoane oficiale.

A fost vizitat combinatul construc
țiilor de mașini Stalowa Wola.

După ce i-a salutat pe oaspeți, 
primul-secretar al Comitetului voie
vodal Tarnobrzeg al P.M.U.P., Janusz 
Basiak, a prezentat semnificațiile 
profunde pe care le are actul istoric 
de la 22 iulie 1944. precum și reali
zările deosebite obținute in cele pa
tru decenii care au trecut de la in
staurarea puterii populare, a eviden
țiat cursul mereu ascendent al rela
țiilor tradiționale de prietenie și co
laborare multilaterală dintre P.C..R. 
și P.M.U.P., dintre România și Po
lonia, dintre popoarele român și po
lonez. Aceste relații — a spus el — 
s-au întărit și mai mult ca urmare a 
vizitei oficiale de prietenie efectuate 
in Republica Socialistă România, in 
iunie 1982, de delegația de partid si 
de stat a R.P. Polone condusă de 
tovarășul Wojciech Jaruzelski. La 
adincirea acestor relații — a subli
niat vorbitorul — a contribuit vizita 
recentă oficială de prietenie a dele
gației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România condusă de 

anul 1984, evaluat la peste două 
miliarde unități de cont C.E.E. (1,6 
miliarde dolari). Urmează ca în 
luna septembrie să se reunească 
miniștrii de finanțe pentru a dez
bate Aceleași chestiuni controver
sate.

DECLARAȚIE. Președintele Băn
cii Centrale din’Costa Rica. Marcos 
Lopez, a declarat că tara sa nu 
dispune de mijloace pentru plata 
datoriei externe și că ar avea ne
voie de un moratoriu pentru aceas
ta de cel puțin zece ani. Costa. 
Rica trebuie să facă fată, in pre
zent. upei balanțe comerciale defi
citare și are nevoie de noi credite 
pe termen lung.

MINIȘTRII APĂRĂRII SI SECU
RITĂȚII DIN ȚĂRILE AFRICANE 
DIN „PRIMA LINIE" — Angola, 
Botswana. Mozambic. Tanzania, 
Zambia și Zimbabwe — au conve
nit. in urma unei reuniuni, desfă
șurată la Luanda, să întărească 
cooperarea dintre statele lor in do
meniul apărării. Participant» la 
reuniune au /condamnat politica 
de destabilizare promovată de re- 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretat 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Vorbitorul a dat 
expresie, în încheiere, sentimentelor 
de prietenie și stimă pe care locui
torii voievodatului, întregul popor 
polonez le nutresc față de România 
și a rugat să se transmită poporului 
român urări sincere de fericire și 
prosperitate, de noi și tot mai mari 
succese în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în cuvintul său. tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a prezentat 
realizările de seamă ale poporului 
român in anii noii orinduiri. in spe
cial in ultimele două decenii, de cind 
la conducerea partidului și statului 
nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, preocupările actuale și 
faptele de muncă remarcabile cu 
care întregul nostru popor intimpi- 
nă cele două mari evenimente ale 
anului — a 46-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Referindu-se la dezvoltarea continuă 
a raporturilor tradiționale de prie
tenie între cele două țări și popoare, 
vorbitorul a arătat că întregul nos
tru popor a salutat cu bucurie re
zultatele rodnice ale recentei intil- 
niri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, considerând că ele vor da 
un nou și puternic impuls întăririi, 
în continuare, a colaborării multila
terale și solidarității dintre partide
le. popoarele și țările noastre. în 
încheiere, a adresat tuturor comu
niștilor. întregului popor polonez 
urări de noi și tot mai mari izbînzi 
în înaintarea neabătută a Poloniei 
pe calea socialismului.

gimul minoritar rasist de la Preto
ria și și-au exprimat preocuparea I
fată de ajutorul armatei sud-afri- j
cane acordat elementelor contra
revoluționare din Angola. S-a ce- ,
rut. de asemenea, „retragerea 
necondiționată a forțelor armate ’
sud-africane din zonele angoleze 
ocupate, precum și din Namibia". |

CONGRESUL CONSILIULUI
GENERAL AL SINDICATELOR |
DIN JAPONIA (SOHYO). cea mai 
mare centrală sindicală națională, 1
care reunește peste 4,5 milioane .
de membri, și-a deschis marți lu- - 
crările la Tokio. în cuvintul de I
deschidere. Takeshi Kurokawa, 
președintele SOHYO, a lansat un |
apel delegaților. tuturor membri- |
lor organizației să-și stringă 
rindurile în apărarea locurilor de >
muncă, pentru imbunătățirea con
dițiilor economico-sociale ale sala- 1
riaților.

ALEGERE. în prima ședință a 
noului Parlament (vest) european, 
Pierre Pflimlin, fost prim-ministru i 
francez, a fost ales președinte al I 
organului consultativ al C.E.E.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continuă să se extindă

Acțiuni multiple ale mișcării 
împotriva înarmărilor atomice

Ceea ce apare tot mai evident în 
desfășurarea acțiunilor organizate 
de mișcările pentru pace este ac
centuarea caracterului lor larg re
prezentativ, cuprinderea a noi și 
noi sectoare ale opiniei publice, 
angajarea unor numeroase perso
nalități ale vieții publice și sociale 
In marea dezbatere populară pen
tru salvgardarea păcii. Totodată, 
organizațiile pacifiste cu o îndelun
gată activitate,, confruntate in per
manență cu numeroase dificultăți, 
departe' de a demobiliza își inten
sifică conlucrarea, elaborînd ample 
programe de manifestări, eșalonate 
pe durate mai mari de timp. Sînt 
totodată din ce in ce mai nu
meroase acțiunile dintr-o tară sau 
alta'la care participă, în mod soli
dar, mișcările pentru pace din alte 
State vecine sau apropiate. Con
știința pericolului comun, a faptu
lui că armele atomice, indiferent 
unde ar fi depozitate, amenință 
toate popoarele continentului, con
stituie liantul acestor acțiuni con
jugate, conferindu-le o puternică 
tortă mobilizatoare.

Iată citeva secvențe din această 
«mplă mișcare la scara continentu
lui.

...Mișcarea pentru pace „Cercul 
de la Dortmund", cu sediul in ba
zinul industrial vest-german Ruhr, 
a inițiat recent organizarea unei 
Întregi serii de acțiuni pentru de
zarmare, eșalonate pină la 8 mai 
1985, cind se împlinesc 40 de ani 
de la victoria popoarelor împotriva 
nazismului. Reunind mai multe 
grupări ale militantilor pentru 
pace din regiune, „Cercul de la 
Dortmund" participă activ la am
pla mișcare antirăzboinică cunos
cută sub numele de „Apelul de la 
Krefeld", care a întrunit milioane 
de adeziuni sub deviza „Moartea 
atomică ne amenință pe toți. Nici 
un fel de rachete nucleare in Euro
pa !". în cadrul „Inițiativelor pa
cifiste din întreprinderi", salariati 
ai marilor concerne industriale din 
Ruhr, reuniți la Dortmund, au ho-

ÎN ȚĂRILE EUROPEI OCCIDENTALE

Din Londra, Bonn, Amsterdam, Roma, Paris, ca ți din alte orașe ale 
Europei agențiile de presă relatează despre noi acțiuni și luări de pozi
ție împotriva cursei înarmărilor, în primul rind a instalării de noi rachete 
nucleare. Faptele vin astfel să confirme pe deplin aprecierile secretarului 
general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in sensul că mișcarea pentru pace a maselor din divers'e țări 
ale lumii nu și-a spus incâ ultimul cuvint, că ea dispune in continuare 
de mari resurse pentru oprirea cursei spre prăpastia nucleară, că astăzi 
este mai necesar ca oricind să se intensifice activitatea acestei mișcări, 
să se facă totul pentru ca, prin eforturile unite ale popoarelor de pretu
tindeni, să se asigure pacea pe planeta noastră.

tărit ca ziua de 1 septembrie 1984 
— Ziua internațională de luptă 
pentru pace — să marcheze începu
tul unei noi etape a acțiunilor îm
potriva primejdiei nucleare.

...în orașul Gottingen (R.F.G.) s-a 
desfășurat recent o reuniune cu 
participarea a peste 2 000 de oa
meni de știință vest-germani și a 
unor reprezentanți renumiti de peste 
hotare, printre care Linus Pauling, 
laureat al Premiului Nobel. în re
feratele prezentate și în discuții au 
fost formulate serioase avertismen
te împotriva intensificării cursei 
absurde a înarmărilor, adresîndu-se 
apeluri la stoparea staționării ra
chetelor „Pershing II" și „Cruise" 
în R.F.G. Telul comun al popoare
lor, a subliniat Linus Pauling, ră- 
mine crearea unei lumi in care să 
nu mai existe războaie șl in care 
resursele Terrei să servească bună
stării întregii omeniri. Pentru o 
reală securitate a tuturor statelor 
prin colaborare — s-a pronunțat, la 
reuniunea din Gottingen, directo
rul ' Institutului Max-Plank din 
Miinchen, prof. dr. Hans-Peter 
Diirr, care a subliniat că asigurarea 
păcii se poate obține numai prin 
mijloace politice, nu prin sporirea 
arsenalelor nucleare. El a avertizat, 
totodată. împotriva pericolului ex
tinderii cursei înarmărilor în spa
țiul cosmic. Considerind că actua
la situație are implicații pentru 
toate popoarele, prof. dr. Peter 
Starlinger a pledat pentru o largă 
participare a populației la dezba
terea problemelor dezarmării. în 
„Declarația de la Gottingen", adop
tată de participant, se exprimă te
merea că experimentarea și pla
sarea oricăror sisteme de arme in 
Cosmos ar spori considerabil even
tualitatea unui război nuclear pe 
planeta noastră, oamenii de știință 
cerind stoparea înarmărilor atomice 
și trecerea la reducerea armelor 
nucleare.

...Preocupări și demersuri simi
lare s-au înregistrat și la consfă
tuirea organizată de comitetele 

pentru pace ale Universităților din 
Bremen (R.F.G.) și Aarhus (Dane
marca). Studenti și profesori ai ce
lor două instituții de învățămînt 
superior au adoptat în comun o 
declarație, intitulată sugestiv, „Ști
ința in slujba păcii — Știința se 
împotrivește războiului". Partici
pant» au cerut oprirea desfășurării 
de rachete „Pershing II" și „Cruise" 
și dezafectarea celor de acum in
stalate.

...Ca o expresie a voinței soli
dare de a forma un front comun 
împotriva pericolului crescînd al 
cursei înarmărilor nucleare, a res
ponsabilității comune pentru soarta 
continentului nostru și a lumii in 
general, in ultimul timp s-au extins 
formele de colaborare intre mișcă
rile pentru pace din diferite re
giuni ale Europei. După „Mișcarea 
adversarilor bombelor atomice din 
Scandinavia și Benelux", cunoscută 
sub denumirea de „SCANDILUX", 
reunind militanți pentru dezarmare 
din Danemarca, Norvegia, Suedia, 
Finlanda, precum și din Belgia, 
Olanda și Luxemburg, au dobindit 
o mare popularitate „Intilnirile 
nordice ale păcii". Ele sint prece
date de „marșurile stelare", care 
pornesc din Danemarca, Suedia, 
Norvegia, Finlanda, spre o locali
tate desemnată dinainte, unde par
ticipant» dezbat timp de mai multe 
zile problemele de cea mai mare 
actualitate ale mișcării pentru pace. 
Anul acesta, întîlnirea de vară a 
organizațiilor pacifiste și de tineret 
din țările nordice a fost găzduită, 
între 12 și 15 iulie, de orașul sue
dez Văsteras și s-a desfășurat sub 
deviza : „Să împiedicăm un război 
nuclear pină nu este prea tîrziu !“. 
Exprimînd năzuințele popoarelor 
lor. participant» s-au pronunțat 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate pe continentul nostru, inclusiv 
in nordul Europei, pentru măsuri 
efective de dezarmare. Confirmînd 
această stare de spirit a opiniei pu
blice. un recent sondaj de opinie, 
realizat de Institutul Gallup arată 
că majoritatea locuitorilor Dane
marcei sint îngrijorați de propor
țiile cursei înarmărilor și se pro
nunță pentru întreprinderea unor 
măsuri practice de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
pentru oprirea instalării în unele 
țări vest-europene a noilor rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne, pentru retragerea și distrugerea 
rachetelor existente.

...Un mare forum al păcii a reu
nit, între 17 și 21 iulie, în orașul

DORTMUND : „Muncă, nu rachete", această lozincă exprimă unul din 
dezideratele unanim împărtășite de populotia vest-germană ca și de aceea 

a întregii Europe occidentale

COPENHAGA : „Nu avem nevoie de trupe și baze străine, nici de rachete"
— pancartele purtate de acești demonstranți dau glas unei aspirații 

majore a vremurilor noastre

italian Perugia, 1 500 de reprezen
tanți ai mișcărilor antirăzboinice 
din diferite țări, ■ participant la 
cea de-a treia „Convenție pentru 
dezarmarea nucleară". Tematica 
dezbaterilor a inclus : elaborarea de 
noi strategii pentru .acțiunile vii
toare ale militanților pentru pace, 
ca urmare a instalării eurorachete- 
lor și a întreruperii negocierilor de 
la Gepeva ; aspecte ale probleme
lor securității în regiunea Medite- 
ranei ; dialogul cu mișcările pentru 
pace și cu forțele nealiniate din 
țări de pe alte continente.

Toate aceste acțiuni desfășurate 

în întreaga Europă occidentală 
ilustrează pregnant creșterea preo
cupării in rindul cercurilor celor 
mai largi ale opiniei publice față 
de pericolul pe care-1 reprezintă 
intensificarea cursei înarmărilor. 
Totodată insă ele demonstrează un 
sporit sentiment de responsabilita
te, de încredere a acestor forțe so
ciale uriașe că, prin acțiunea lor 
unită, ele pot determina oprirea 
cursului primejdios al înarmărilor, 
trecerea la măsuri care să le ga
ranteze securitatea și pacea.

Petre STANCESCU

BONN 24 (Agerpres). — Numărul 
diplomaților universitari din R.F.G. 
înscriși pe listele de șomaj a cres
cut de 3,5 ori in decursul ultimilor 
opt ani. După cum informează in 
ediția sa de luni ziarul „Handels
blatt", care apare la Dusseldorf, la 
sfirșitul anului 1983 erau înregistrați 
ca șomeri peste 105 000 absolvenți ai 
unor universități sau școli superioa
re de specialitate. în 1975, numărul 
acestora era de 30 000.

PARIS 24 (Agerpres). — Creș
terea economică in Canada se va 
reduce, în 1985, la 2,9 la sută, 
față de ritmul de 4,5 la sută în acest

ANGLIA

Mărturii privind activitatea nocivă a sectelor religioase
LONDRA 24 (Agerpres). — „Bise

rica scientologică" este o sectă reli
gioasă „sinistră și periculoasă", „imo
rală și nocivă" sub raport social, iar 
fondatorul ei, Lafayette Ron Hubbard, 
— „mai mult decit un șarlatan" — 
a declarat judecătorul britanic John 
Latey, pronunțindu-se într-un proces 
civil intentat la un tribunal din Lon

Agenda energetica
R.P. CHINEZA : Extinderea 

minelor de cărbune 
cu capacități reduse

BEIJING 24 (Agerpres). — în 
China există. în prezent. 40 200 de 
mici exploatări carbonifere, subor
donate autorităților rurale — de a- 
Droane două ori mai multe decit 
cu un an in urmă, informează pu- 
blicația „China Daily". Aceste 
mine au livrat. în 1983. o cantita
te de 169 milioane tone de căr
bune. care reprezintă aproape un 
sfert din producția totală a tării.

EGIPT : Cimp petrolifer 
în zona Golfului Suez

CAIRO 24 (Agerpres). — Egip
tul exportă zilnic o cantitate de 
23 000 barili de titei. provenită din 
producția noului teren petrolifer 
situat in zona Golfului Suez. O- 
ficialitătile egiptene il consideră a 
fi zăcămintul cel mai bogat des
coperit in ultimii trei ani in Egipt. 
Se apreciază că extracția ar putea 
atinge aici 80 000 barili pe zi. ceea 
ce va permite ca producția tota
lă a Egiptului să ajungă la 830 000 
barili ne zi. pină la mijlocul anu
lui 1985.

MEXIC : Valorificarea 
rezervelor de titei

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — După cum informează 
ziarul mexican „El Nacional". Me
xicul își menține un nivel con
stant al rezervelor sale de petrol, 
în bună parte datorită tehnologiei 
moderne care permite identificarea 

an. Scăderea va fi mai mare dectt 
media pe ansamblul țărilor occiden
tale industrializate — se arată in 
raportul anual al Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.) cu privire Ia econo
mia canadiană, dat publicității la 
Paris.

Totodată, raportul apreciază că șo
majul va rămine problema cea mai 
gravă cu care se confruntă Canada, 
unde, în prezent. 11,3 la sută din 
populația activă nu are de lucru. 
Pentru anul 1984, experții O.E.C.D. 
apreciază că rata inflației va fi de 
5 la sută și. ea va spori, in 1985, la 
5,2 la sută.

dra. Potrivit agenției Associated 
Press, instanța a dispus, în cadrul 
unui proces, ca minorii să fie încre
dințați părintelui care nu face parte 
din această sectă „bazată pe minciu
nă și înșelătorie, al cărei obiectiv 
real este să asigure putere și bani 
fondatorului ei și celor apropiați lui".

lor cu ușurință. Publicația mențio
nată precizează că Mexicul dispu
ne de. rezerve atestate de ordinul 
a 72 miliarde de barili, de rezer
ve probabile de 90 miliarde de ba
rili și de rezerve potențiale esti
mate la 250 miliarde de barili. 
Compania de stat „Petroleos Mexi- 
canos" (PEMEX) dispune de un 
program care ii permite să valo
rifice noile terenuri petrolifere de
tectate in diverse regiuni ale tării 
— relevă „El Nacional".

FRANȚA : Măsuri de 
reducere a consumului 

de combustibil
PARIS 24 (Agerpres). — Agenția 

națională franceză nențru consumul 
rational de energie a inițiat o cam
panie împotriva consumului exce
siv de benzină de către automobi- 
listi. în cadrul acestei măsuri, un 
centru special al agenției va orga
niza. in 23 de mari orașe, controa
le gratuite ale aprinderii si carbu- 
ratiei la automobile, iar instructori 
cu experiență vor explica automo- 
bilîstilor cum să conducă mașinile 
lor pentru a menține consumul la 
un nivel scăzut. Agenția folosește, 
de asemenea, mijloacele de infor
mare in masă pentru a demonstra 
că o mașină prost reglată consu
mă cu 10 la sută mai multă ben
zină. anvelopele incorect umflate 
măresc consumul cu 3 la sută, port
bagajul de pe acoperiș — cu 10 la 
sută, iar conducerea cu demaraje 
puternice si multe depășiri „in 
forță" sporește consumul cu apro
ximativ 50 la sută.
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